






























































































 مقاله ها و دیدگاه های مندرج لزوماً بیانگر  
دیدگاه ماهنامه پنجره نیست. 
 نشریه در انتخاب و ویرایش متون آزاد است. 
 استفاده از مطالب و آگهی های نشریه بدون مجوز
 کتبی و یا ذکر ماخذ قابل پیگرد قانونی می باشد.



نخستین ماهنامه تخصصی صنعت در و پنجره و بهینه سـازی انــرژی

 مقاله ها و دیدگاه های مندرج لزوماً بیانگر  
دیدگاه ماهنامه پنجره نیست. 
 نشریه در انتخاب و ویرایش متون آزاد است. 
 استفاده از مطالب و آگهی های نشریه بدون مجوز
 کتبی و یا ذکر ماخذ قابل پیگرد قانونی می باشد.
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پنجره.ایرانیان؛.مراســم.روز.ملی.صنعت.و.معدن.روز.شنبه.هفدهم.تیرماه.با.حضور.
معاون.اول.رئیس.جمهوری.در.سالن.اجالس.سران.برگزار.شد.

در.این.مراســم.شرکت.صنایع.آلومرول.نوین.به.عنوان.واحد.نمونه.صنعتی.ملی.در.

بخش.صنایع.معدنی.فلزی.انتخاب.شد.و.محسن.محمدی.مدیرعامل.این.مجموعه.

تقدیرنامه.و.تندیس.ویژه.این.مراســم.را.از.دســت.وزیر.صنعــت.،.معدن.و.تجارت.
دریافت.کرد.

اســحاق.جهانگیری.معاون.اول.ریاســت.جمهوری،.صالحی.رئیس.سازمان.انرژی.

اتمی،.ستاری.معاون.علمی.و.فناوری.ریاست.جمهوری،.نعمت.زاده.وزیر.صنعت،.معدن.

و.تجارت،.چندی.از.نمایندگان.مجلس.شورای.اسالمی.و.نمایندگان.تشکل.های.دولتی.
و.خصوصی.فعال.در.حوزه.صنعت.و.معدن.در.این.مراسم.حضور.داشتند.

در.مراســم.روز.ملی.صنعت.و.معدن.از.برگزیــدگان.حوزه.های.مختلف.صنعتی.و.

معدنی.در.بخش.های.پیشکســوتان.برتر.معدنی.و.صنعتــی،.واحدهای.صنعتی.برتر،.

بهره.برداران.برتر.معدنی،.مکتشف.برتر.معدنی،.صنایع.معدنی.فلزی.و.غیرفلزی.برتر،.

طرح.های.برتر،.صنعت.برتر.نرم.افزار،.خوشــه.کسب.وکار.توسعه.یافته.برتر،.واحدهای.

صنعتی.کوچک.برتر.و.کارآفرین.زن.برتر.تقدیر.شد..در.بخش.نخست.مراسم.روز.ملی.

صنعت.و.معدن.از.10.برگزیــده.و.در.بخش.دوم.از.۳۳.برگزیده.دیگر.در.بخش.های.

مختلف.صنعتی.و.معدنــی.تجلیل.به.عمل.آمد.که.در.مجموع.از.۴۴.برگزیده.تجلیل.
به.عمل.آمد.

.در.حاشــیه.این.مراسم.محسن.محمدی،.مدیرعامل.شرکت.صنایع.آلومرول.نوین.

در.گفتگو.با.خبرنگار.صداوســیما.ضمن.اشاره.به.دالیل.انتخاب.این.شرکت.به.عنوان.

برگزیده.روز.ملی.صنعت.و.معدن.کشــور.عنوان.کرد:.»شرکت.صنایع.آلومرول.نوین.

عالوه.بر.تالش.هایی.که.در.راستای.ارتقاء.کیفی.محصوالت.آلومینیومی.و.نیز.ارتقای.

تکنولوژی.در.صنعت.آلومینیوم.کشوری.انجام.داده.است.در.سال.95.موفق.شد.تعداد.

۴00.نفر.به.پرســنل.خود.اضافه.کرده.و.اشتغال.زایی.مناسبی.ایجاد.کند..همچنین.ما.

در.سال.گذشته.میزان.فروش.ساالنه.شرکت.را.به.10.هزار.میلیارد.ریال.رساندیم.که.
۳0.درصد.این.رقم.به.صادرات.محصوالت.به.کشورهای.همجوار.اختصاص.داشت.«
وی.افزود:.»مجموعه.صنایع.آلومرول.نوین.در.طرح.توســعه.خود.با.عنوان.شهرک.
تخصصی.آلومینیوم.که.در.شــهرک.صنعتی.خیرآباد.اراک.در.حال.اجرا.است.تاکنون.
تنها.با.استفاده.از.محل.اعتبارات.داخلی.خود.شرکت،.مبلغ.1700.میلیارد.ریال.هزینه.
کرده.اســت.و.فاز.اول.این.پروژه.در.مرحله.پیشــرفت.فیزیکی.70.درصدی.می.باشد..
الزم.به.ذکر.است.که.اگر.دولت.و.صندوق.توسعه.بتواند.در.زمینه.اعطای.تسهیالت.با.
ما.همکاری.کنند.می.توانیم.این.طرح.را.در.کمتر.از.یک.سال.دیگر.به.اتمام.برسانیم.

تقدیر از شرکت صنایع آلومرول نوین در مراسم روز ملی صنعت و معدن
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پنجره.ایرانیان؛.کالس.آموزش.یک.روزه.یراق.آالت.درزمینه.کیفیت.فنی،.ســاخت.و.

تولید.قطعات.عصر.روز.سه.شنبه.20.تیرماه.در.دفتر.انجمن.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.
یو.پی..وی..سی.ایران.برگزار.شد.

کمیته.آموزش.انجمن.بر.اساس.تقویم.آموزشی.سال.96.و.در.راستای.رشد.و.ارتقاء.

ســطح.دانش.علمی.و.فنی.اعضاء،.اقدام.به.برگزاری.این.کالس.کرد.که.با.استقبال.

گسترده.ای.روبرو.شد..گفتنی.اســت،.جناب.آقای.دکتر.عامری.به.عنوان.مدرس.این.

دوره.آموزشــی.به.بررسی.مباحث.مربوط.به.صنعت.یراق.ازلحاظ.دانش.فنی.ساخت،.
تولید.و.استانداردهای.مربوط.به.این.صنعت.پرداختند.

کالس تئوری کیفیت فنی ساخت و تولید یراق آالت

پنجره.ایرانیان؛.کارشناســان.فنی.واناوین.از.اردیبهشــت.ماه.امســال.بازدید.فنی.از.
کارگاه.های.تولید.در.و.پنجره.و.برگزاری.دوره.های.آموزشی.را.شروع.کرده.اند.

کارشناسان.فنی.و.ناظران.شــرکت.تکنما.پی.وی.سی.به.منظور.نظارت.بر.نحوه.کار.

مونتاژکاران.و.بازدید.فنی.از.کارگاه.های.تولید.در.و.پنجره.این.شرکت.از.اردیبهشت.ماه.

96.بازدید.دوره.ای.خود.را.آغاز.کرده.اند..در.این.دوره.بازدید.فنی.تاکنون.از.کارگاه.های.

استان.کردســتان،.ایالم،.مرکزی.و.چهارمحال.و.بختیاری.بازدید.به.عمل.آمده.است..

در.این.بازدیدها،.به.منظور.ارتقاء.ســطح.علمی.و.فنی.مونتاژکاران.دوره.های.آموزشــی.
نیز.برگزار.می.شود.

گفتنی.است،.شرکت.تکنما.پی.وی.سی.سپاهان.درزمینه.تولید.پروفیل.یو.پی..وی..سی.
با.برند.تجاری.واناوین.در.کشور.فعالیت.می.کند.

پنجره.ایرانیان؛.پروفیل.پیماپن.Pimapen.تا.20.روز.آینده.مجددا.وارد.بازار.می.شود.
شــرکت.صدرا.ابزار.پارسیان.که.نمایندگی.پروفیل.پیماپن.ترکیه.را.در.اختیار.دارد.اعالم.کرد.
ظرف.20.روز.آینده.واردات.مجدد.این.پروفیل.انجام.خواهد.شــد.و.متقاضیان.می.توانند.برای.

تهیه.این.پروفیل.به.شرکت.صدرا.ابزار.مراجعه.کنند.
گفتنی.اســت،.شــرکت.صدرا.ابزار.پارســیان.واردکننده.انحصاری.پروفیل.یو.پی.وی.سی.
Pimapen.ترکیــه.بوده.و.توزیع.و.فروش.یــراق.آالت.FORES.ترکیه.،.پیچ.های.تایوانی..

RAYOTK.و.چسب.LEOFIX.را.نیز.در.اختیار.دارد.

بازدید فنی و برگزاری دوره های آموزشی واناوین

واردات پروفیل پیماپن تا 20 روز آینده
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پنجره.ایرانیان؛.دفتر.مرکزی.پراتیک،.تولیدکننده.پروفیل.یو.پی.وی.ســی.در.تهران.شــروع.
به.کار.کرد.

شرکت.ایلیاد.کار.وشمگیر.تولیدکننده.پروفیل.یو.پی.وی.سی.با.نام.تجاری.پراتیک.به.منظور.

گسترش.فعالیت.ها.و.تســریع.فرایند.فروش.و.توزیع.محصوالت.خود.اقدام.به.راه.اندازی.دفتر.
مرکزی.این.شرکت.در.تهران.کرده.است.

در.همین.رابطه.پنجره.ایرانیان.گفتگویی.با.آقایان.اکتای.قاضی،.مدیرعامل.شرکت.ایلیاد.کار.

وشمگیر؛.محمدرضا.مرادشاهی،.مدیر.دفتر.تهران؛.و.آرش.حمزه.لویی،.مدیر.فروش.این.شرکت.
انجام.داده.است.که.در.شماره.آینده.نشریه.پنجره.ایرانیان.منتشر.خواهد.شد.

گفتنی.است،.شرکت.ایلیاد.کار.وشمگیر.تولیدکننده.پروفیل.در.و.پنجره.یو.پی.یو.سی.با.برند.
پراتیک.است.که.در.استان.گلستان.فعالیت.می.کند.

پنجره.ایرانیان؛.سومین.شعبه.فروش.ساتیان.در.مشهد.افتتاح.شد.
ســومین.شعبه.شرکت.ســاتیان.با.حضور.مهندس.علیرضا.صدقی.نسب،.مدیرعامل.
ســاتیان.و.جمعی.از.فعاالن.صنعت.در.و.پنجره.تیرماه.96.در.مشــهد.آغاز.به.کار.کرد..
این.شــعبه.به.منظور.سهولت.کار.و.تامین.کاالی.مشتریان.استان.های.خراسان.و.شرق.
کشــور.در.شهر.مشهد.فعالیتش.را.آغاز.کرده.است..ساتیان.تهیه،.توزیع.و.فروش.انواع.
یراق.آالت.در.و.پنجره.یو.پی.وی.ســی.و.آلومینیوم.و.نمایندگی.برندهای.معتبری.مانند.

Roto,.VHS,.GEZE.و....را.در.اختیار.دارد.
گفتنی.است،.پیش.ازاین.دو.شعبه.دیگر.ساتیان.در.خاوران.و.شهریار.تهران.افتتاح.شده.بود.

پنجره.ایرانیان؛.کارگاه.آموزشی.آکادمی.ساتیان.به.منظور.آموزش.نصب.یراق.آالت.در.
و.پنجره.دوجداره.در.شورآباد.تجهیز.و.راه.اندازی.شد.

ایــن.کارگاه.به.منظور.آمــوزش.اصول.حرفه.ای.نصب.انواع.یــراق.آالت.در.و.پنجره.

یو.پی.وی.ســی.و.آلومینیوم.با.حضور.مربیان.مجرب.و.در.محیطی.مناســب.و.مجهز.

به.تمامی.دســتگاه.های.مونتاژ.در.و.پنجره.راه.اندازی.شــده.است..تمامی.مونتاژکاران.و.

تولیدکنندگان.در.و.پنجره.می.توانند.برای.ارتقاء.سطح.علمی.و.فنی.نیروی.کار.خود،.با.
هماهنگی.آکادمی.ساتیان.از.خدمات.آموزشی.این.کارگاه.بهره.مند.شوند.

گفتنی.است،.ســاتیان.ازجمله.بزرگ.ترین.شــرکت.های.فعال.درزمینه.فروش.انواع.

یراق.آالت.در.و.پنجره.دوجداره.یو.پی.وی.سی.و.آلومینیوم.است.که.نمایندگی.برندهای.
معتبری.مانند.Roto,.VHS,.GEZE.و....را.نیز.در.اختیار.دارد.

افتتاح دفتر مرکزی پراتیک در تهران

افتتاح شعبه سوم ساتیان در مشهد

راه اندازی و تجهیز کارگاه آکادمی ساتیان
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پنجره.ایرانیان؛.وین.کالس،.فهرست.انبارهای.خود.در.سراسر.کشور.را.منتشر.کرد.
شــرکت.ویــن.کالس،.تولیدکننــده.پروفیل.هــای.یو.پی.وی.ســی.بــا.فناوری.
نانوتکنولوژی،.در.راســتای.اجرای.شعار.ســازمانی.این.شرکت.با.عنوان.آسوده.باشید.
) ...Be relax(،.فهرست.انبارهای.خود.در.سراسر.کشور.را.برای.ارائه.خدمات.بهتر.

به.مشتریان.اعالم.کرد.
مهندس.رضایی،.مدیریت.فروش.و.بازاریابی.شــرکت.صنایع.عایق.پالست.در.گفتگو.
با.خبرنگار.نشــریه.پنجره.ایرانیان.گفت:.انبار.دپوی.پروفیل.وین.کالس.در.اســتان.های.
)آذربایجــان.شــرقی،.غربی.و.اردبیل(.شــرکت.مهرویــن.با.مدیریت.آقــای.مهندس.
خسروشــاهی،.اســتان.مازندران.با.مدیریت.آقای.مهندس.تقوی،.اســتان.کرمانشاه.با.

مدیریت.آقای.مهندس.امجدیان،.اســتان.خراســان.رضوی.)مشــهد(.با.مدیریت.آقای.

مهندس.موسوی..نیا،.استان.اصفهان.با.مدیریت.آقای.مهندس.طهماسبی،.استان.قزوین.

با.مدیریت.آقای.مهندس.ایزدی،.اســتان.کرمان.با.مدیریت.آقای.مهندس.نادری،.استان.

کردســتان.با.مدیریت.آقای.مهندس.محمدی،.استان.همدان.با.مدیریت.مهندس.نظری.

پویا.و.شــهر.بوکان.آقای.مهندس.ایوبی.آماده.ارائــه.خدمات.و.عرضه.محصوالت.وین.
کالس.به.همه.مشتریان.خواهند.بود.

رضایی.در.پایان.خاطرنشان.کرد:.سبد.محصوالت.پروفیل.وین.کالس.شامل.پروفیل.۴.

حفره.نانوتکنولوژی.سری.60،.پروفیل.۳.حفره.نانوتکنولوژی.سری.60،.پروفیل.کشویی.
جفت.ریل.سری.70،.کاورهای.آلومینیومی.رنگی.و.....است.

اعالم فهرست انبارهای پروفیل وین کالس در سراسر کشور

پنجره.ایرانیان؛.جلسه.مجمع.عمومی.عادی.سالیانه.سندیکای.صنایع.آلومینیوم.ایران.
تشکیل.و.انتخابات.هیات.مدیره.این.سندیکا.انجام.شد.

در.ابتدای.این.جلســه.که.در.محل.دفتر.ســندیکا.برگزار.شد،.مهندس.حقیقی.دبیر.

سندیکا.گزارش.عملکرد.اعضای.هیات.مدیره.را.شرح.داد.و.پس.ازآن.مهندس.هوشنگ.

گودرزی.گزارش.مالی.یک.ســاله.ســندیکا.را.به.اطالع.اعضا.رساند..مهندس.حسینی.

بازرس.ســندیکا.نیز.گزارش.بازرسان.)مهندس.حســینی.و.مهندس.رضایی.مقدم(.را.
برای.اعضای.سندیکا.در.۴.صفحه.و.17.بند.عنوان.کرد.

در.ادامه.جلســه.انتخابات.اعضای.هیئت.مدیره.سندیکای.صنایع.آلومینیوم.برگزار.شد.
و.نتایج.زیر.به.دست.آمد:
1-.هوشنگ.گودرزی

2-.آریا.صادق.نیت.حقیقی
۳-.ابوالفضل.رضایی

۴-.غالمرضا.فالح.نژاد
5-.اسدا....ملتجی

6-.شاهین.مارکاریان
7-.هبت.ا....فاضلی

8-.تورج.زارع
9-.حسین.قنطار
10-.حسن.آوازی

11-.محمدحسین.فریور
12-.علی.کاردگر.)عضو.علی.البدل(

اسامی بازرسین:
1-.امیرسعید.میرمطهر

2-.محمدحسین.رضایی
۳-.علی.اکبر.حسینی.)علی.البدل(

انتخاب اعضای هیات مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم
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پنجره.ایرانیان؛.دوره.آموزشــی.پروفیل.در.و.پنجره.توســط.انســتیتو.پلیمر.کیمیاران.و.با.
همکاری.انجمن.ملی.صنایع.پالستیک.ایران.از.2.تا.۳.مرداد.1۳96.برگزار.می.شود.

این.دوره.آموزشــی.شامل.سه.پودمان.با.عناوین.اپراتور.میکســر،.اپراتور.تولید.و.اپراتور.

کنترل.کیفیت.در.شــهر.تهران.توســط.انســتیتو.پلیمر.کیمیاران.برگزار.می.شود..مدیران.

کارخانه،.مدیران،.سرپرست.ها.و.اپراتورهای.تولید.و.کنترل.کیفی.ازجمله.مخاطبان.این.دوره.
آموزشی.هستند..حداکثر.ظرفیت.در.این.دوره.۳0.نفر.و.مدت.زمان.دوره.12.ساعت.است.

عالقه.مندان.می.توانند.جهت.ثبت.نام.و.شــرکت.در.این.دوره.با.شــرکت.کیمیاران.تماس.
حاصل.کنند.

برگزاری دوره آموزشی پروفیل در و پنجره یو.پی. وی .سی
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پنجره.ایرانیان؛.شرکت.پویا.تجارت.کاریز.محصول.جدید.چسب.پی.وی.سی.تونیکس.
خود.را.به.بازار.عرضه.کرد.

موارد.مصرف.این.چسب.بسیار.متنوع.بوده.و.در.اتصاالت.مقاوم.کشسانی.بین.لوله.های.

تحت.فشــار.پی.وی.ســی.مانند.لوله.های.آب.آشــامیدنی.و.گاز،.سیستم.های.لوله.کشی.

ترموپالستیک.جهت.مایعات.تحت.فشــار،.صنعت.ساختمان،.سازه.های.آبیاری،.ساخت.

گلخانه،.تصفیه.آب.و.فاضالب،.تست.لوله.های.زه.کشی..و.پروژه.های.تامین.آب.آشامیدنی.
کارایی.دارد.

مقاومت.شــیمیایی.این.محصول.نسبت.به.اسیدهای.غیرارگانیک.بستگی.به.نوسانات.

لوله،.زمان.گیرایش،.فشار.اعمال.شده،.دما.و.نوع.اسید.دارد..تولوئن.)متیل.بنزن.یا.فنیل.

متان(.مایعی.صاف.و.نامحلول.در.آب.با.بویی.شــبیه.بوی.تینر.های.رنگ.معمولی.است..

تولوئن.از.گروه.ترکیبات.آروماتیک.اســت.و.بعنوان.یک.مــاده.اولیه.و.همچنین.حالل.

شــیمیایی.کاربرد.دارد..با.توجه.به.قیمت.کم.تولوئن،.از.آن.به.طور.وسیع.در.تولید.چسب.
استفاده.می.شود.

گفتنی.اســت،.شــرکت.پویا.تجارت.کاریز.با.بیش.از.۴0.سال.تجربه.در.زمینه.صنایع.
تولیدی،.شیمیایی.و.ساختمانی.فعالیت.می.کند.

پنجره.ایرانیان؛.دکتر.وین.به.زودی.محصوالت.خود.را.به.کشور.عمان.صادر.می.کند.
بنا.بر.گزارشات.رسیده،.دکتر.وین.تولیدکننده.پروفیل.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.در.نظر.دارد.
به.منظور.گسترش.فعالیت.خود.و.حضور.در.بازار.کشورهای.همسایه.اولین.محموله.پروفیل.خود.

را.ظرف.هفته.آینده.به.کشور.عمان.صادر.کند.
.در.این.محموله.صادراتی.دکتر.وین،.پروفیل.ســری.60.به.این.کشــور.همســایه.ارسال.

خواهد.شد..
عمان.دروازه.ورود.به.بازار.و.تجارت.کشــورهای.حاشــیه.خلیج.فارس.اســت.و.با.توجه.به.
حضور.پروفیل.های.اروپایی.در.بازار.کشــورهای.حاشیه.خلیج.فارس.حضور.یک.پروفیل.ایرانی.
در.ایــن.بازار.نویدبخش.روزهای.خوبی.برای.دکتر.وین.و.پروفیل.های.ایرانی.خواهد.بود..دکتر.
وین.به.عنوان.یک.پروفیل.ممتاز.ایرانی.تالش.می.کند.تا.ســهم.قابل.توجهی.از.این.بازار.را.به.

پروفیل.های.برتر.ایرانی.اختصاص.دهد.
گفتنی.اســت،.گروه.صنعتی.کاروانســرای.نازنین.تولیدکننده.پروفیل.یو.پی.وی.ســی.بانام.

تجاری.دکتر.وین.در.کشور.است

چسب پی.وی.سی تونیکس محصول جدید کاریز

صادرات پروفیل دکتر وین به عمان

پنجره.ایرانیان؛.شــرکت.بازرگانی.آلتین.یراق.چند.محصول.جدید.برای.عرضه.به.
بازار.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.ارائه.کرده.است.

شــرکت.بازرگانی.آلتین.یراق.اقدام.به.عرضه.یــراق.مدل.فولکس.واگنی.با.برند.

endow.و.انــواع.محصوالت.دکوراتیو.داخل.شیشــه.با.برند.pusula.در.بازار.
کرده.است.

گفتنی.اســت،.بازرگانی.آلتین.یراق.)خسروشــاهی(.در.زمینه.تهیه.و.توزیع.انواع.

پروفیل،.یراق.آالت.و.ملزومات.تولید.در.و.پنجره.یو.پی.وی.ســی.در.سراسر.کشور.
فعالیت.می.کند.

عرضه محصوالت جدید آلتین یراق
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پنجره.ایرانیان؛.شــرکت.آلوون.قم،.یک.خــط.تولید.در.و.پنجره..های.آلومینیومی.با.
برند.رینالدی.ایتالیا.را.در.محل.کارگاه.خود.نصب.و.راه..اندازی.کرد.

به.گزارش.خبرنگار.پنجره.ایرانیان،.شرکت.آلوون.با.مدیریت.مهندس.برهمند.که.در.

شهر.قم.مشغول.فعالیت.است،.جهت.بهره..گیری.از.آخرین.دستاوردهای.جهانی،.خط.
تولید.در.و.پنجره..های.آلومینیومی.را.از.شرکت.رینالدی..ایتالیا.خریداری.کرده.است.

مهندس.خشایار.تهرانی،.مدیرعامل.شرکت.آلکووین.و.نماینده.فروش.ماشین.آالت.

رینالدی.ضمن.ارائه.توضیحاتی.در.خصوص.این.خط.تولید،.دســتگاه.های.خریداری.

شــده.توسط.شرکت.آلوون.را.بدین.ترتیب.نام.برد:.دستگاه.برش.دو.سر.CNC..مدل..

TDF.55.R؛.دستگاه.کپی.روتر.با.میز.گردان.مدل  PAN 36؛.دستگاه.مولیون.زن.
 .PRESSTA 5000  ؛ دستگاه.پانچ.گوشه.مدلINT 32.مدل

وی.در.ادامه،.امتیازات.دســتگاه.برش.دوســری.را.که.در.شــرکت.آلوون.نصب.و.

راه.اندازی.شده.است.چنین.برشــمرد:.برخورداری.از.قطر.تیغه.550.میلیمتر.،.گردش.

زوایــای.تیــغ.اره.از.22/5.درجه.تــا.1۳5.درجه.)22/5.درجه.خارجــی.تا.۴5.درجه.

داخلی(،.سیستم.اندازه.گیری.طول.توســط.اینکودر.دنده.شانه.ای.با.دندانه.های.مایل.

)جایگزین.سیستم.قدیمی.چشــم.الکترونیک.و.نوار.مغناطیسی(،.مجهز.به.ریل.های.

واگنی.گریس.خور.)جایگزین.ریل.های.قدیمی.لوله.ای(،.مجهز.به.میز.تکیه.گاه.پروفیل.

منحصربه.فرد.جمع.شونده.و.بازشــونده.جهت.اشغال.فضای.کمتر،.دارای.کنترل.تاچ.

اســکرین.10.اینچی،.دارای.نرم.افزار.تاکوزبر.و.قطعه.بر،.با.قابلیت.برش.پروفیل.تا.8.
.USB.متر،.دارای.پورت

گفتنی.است،.شــرکت.آلکووین.نمایندگی.فروش.ماشین.آالت.رینالدی.ایتالیا.را.در.
ایران.بر.عهده.دارد.

نصب خط تولید رینالدی در آلوون قم

پنجره.ایرانیان؛.یک.دستگاه.خم.اتوماتیک.پروفیل.های.آلومینیومی.در.شرکت.کاسپین.درب.
اطلس.نصب.و.راه.اندازی.شد.

به.گزارش.خبرنگار.پنجره.ایرانیان،.مهندس.خشــایار.تهرانی،.مدیرعامل.شرکت.آلکووین.و.

نماینده.فروش.ماشــین.آالت.3C.ایتالیا.با.اعالم.این.خبر.گفت:.شرکت.آلکووین،.یک.دستگاه.

خم.اتوماتیک.پروفیل.های.آلومینیومی.محصول.شرکت.3C.ایتالیا.را.در.شرکت.کاسپین.درب.
اطلس.نصب.و.راه.اندازی.کرد.

شرکت.کاسپین.درب.اطلس.با.مدیریت.آقای.حمیدرضا.غالمی.که.در.تهران.مشغول.فعالیت.

است،.جهت.بهره..گیری.از.آخرین.دستاوردهای.جهانی.و.ارتقاء.خط.تولید.خود،.یک.دستگاه.خم.

اتوماتیک.پروفیل.های.آلومینیومی.مدل.CR234.به.همراه.انواع.غلتک.های.فلزی.و.نوارهای.
استخوانی.مربوطه..را.از.شرکت.3C.ایتالیا.خریداری.کرده.است.

.این.دســتگاه.که.برای.ســاخت.خم.در.هندســه.های.متنوع.و.با.کیفیت.استاندارد.اروپایی.

طراحی.و.تولید.شــده.است.قابلیت.های.فراوانی.دارد.که.می.تواند.به.افزایش.تنوع.محصوالت.
این.شرکت.کمک.زیادی.کند.

گفتنی.اســت،.شرکت.آلکووین.نمایندگی.فروش.ماشین.آالت.شرکت.3C.و.رینالدی.ایتالیا.
را.در.ایران.بر.عهده.دارد.

راه اندازی دستگاه خم اتوماتیک 3C ایتالیا توسط آلکووین در کاسپین درب اطلس
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پنجره.ایرانیان؛.فعاالن.حوزه.صنعت،.تجارت،.گردشگری.و.صنایع.دستی.کشورمان.

می.توانند.در.هشتمین.نمایشــگاه.تجارت.و.سرمایه.گذاری.جهان.اسالم.که.از.27.تا.
۳0.شهریور.در.کشور.مالزی.برگزار.می.شود.شرکت.کنند.

.MWB.هشتمین.نمایشگاه.تجارت.و.ســرمایه.گذاری.جهان.اسالم.که.به.اختصار

نامیده.می.شود،.با.محورهای.صنعت،.تجارت،.آموزش.عالی.جهان.اسالم.و.گردشگری.
اسالمی،.در.پایتخت.کشور.مالزی.برگزار.خواهد.شد.

این.رویداد.که.یکی.از.موثرترین.و.قدرتمندترین.رویدادهای.درحال.رشد.برای.ایجاد.

فرصت.های.همکاری.بین.کشــورهای.اسالمی.شناخته.شده.و.فرصتی.مناسب.برای.

بســط.و.توســعه.نفوذ.بخش.های.دولتی.و.خصوصی.داخلی.در.کشورهای.اسالمی.

.)OIC-IBC(.است.ــ.توسط.مرکز.تجارت.بین.الملل.سازمان.همکاری.های.اسالمی

با.همکاری.مرکز.اســالمی.توســعه.تجارت.)ICDT(.و.با.حضور.نخست.وزیر.مالزی.
و.برخی.از.مسئوالن.ارشد.دولتی.و.خصوصی.کشورهای.اسالمی،.برگزار.می.شود.

ایــن.گردهمایی.به.دلیــل.ایجاد.فضایی.مناســب.برای.مالقات،.آشــنایی.و.ارائه.

محصوالت.و.خدمات.شــرکت.کنندگان.به.بازارهای.نوظهور.کشــورهای.اسالمی،.

مالقــات.با.افراد.کلیدی.و.تصمیم.گیرنده.در.صنایــع.مختلف.و.ایجاد.ارتباطات.مؤثر.

برای.پیشــبرد.اهداف.تجاری.و.کسب.اطالعات.روز.درباره.کشورهای.اسالمی.حائز.
اهمیت.است.

دبیرخانه.مرکز.تجارت.بین.الملل.ســازمان.همکاری.های.اســالمی.در.ایران،.پس.

از.تجارب.موفق.و.شــایان.نمایندگان.جمهوری.اسالمی.ایران.در.سال.های.گذشته،.

در.ســال.جاری.نیز.فرصت.حضور.شرکت.کنندگان.ایرانی.را.در.این.نمایشگاه.فراهم.

آورده.انــد..همچنین.در.این.نمایشــگاه.فرصت.برگزاری.جلســات.تجاری.رودررو.و.

مالقات.رســمی.با.ســازمان.ها.و.نهادهای.دولتی.و.خصوصی.کشور.میزبان.و.سایر.

کشــورهای.حاضر.در.این.رویداد.برای.بسترسازی.دستیابی.به.نتایج.مطلوب.و.درخور.
صنایع.و.اصناف.کشورمان.در.میان.کشورهای.اسالمی.فراهم.خواهد.شد.

پنجره.ایرانیان؛.نخســتین.نمایشــگاه.بین.المللی.شیشــه.و.صنایع.وابســته.تهران.
شهریورماه.96.برگزار.می.شود.

اولین.نمایشگاه.بین.المللی.شیشه.و.صنایع.وابسته.تهران.از.تاریخ.1.تا.۴.شهریورماه.
96.در.محل.دائمی.نمایشگاه.های.بین.المللی.تهران.برگزار.می.شود.

نمایشگاه.شیشه.و.صنایع.وابسته.باهدف.انتقال.فن.آوری،.تبادل.دانش.فنی،.افزایش.
حجم.مبادالت.و.توسعه.صادرات.برگزار.می.شود.

فراخوان نمایشگاه تجارت و سرمایه گذاری جهان اسالم

نخستین نمایشگاه شیشه و صنایع وابسته تهران 96

پنجره.ایرانیان؛.پنجمین.نمایشــگاه.بین.المللی.صنعت.ساختمان.و.صنایع.وابسته.هند،.
شهریورماه.96.در.بمبئی.برگزار.خواهد.شد.

پنجمین.نمایشــگاه.بین.المللی.صنعت.ســاختمان.و.صنایع.وابسته.هند.از.2۳.تا.25.
شهریورماه.96.در.مرکز.نمایشگاه.های.بین.المللی.بمبئی.برگزار.خواهد.شد.

نمایشــگاه.صنعت.ســاختمان.هند.فرصتی.مناسبی.اســت.که.بزرگترین.شرکت.های.

بین.المللی.فعال.در.صنعت.ســاختمان،.بهترین.محصوالت.و.آخرین.فناوری.های.حوزه.

مــواد.ســاختمانی.و.صنایع.وابســته.را.در.آن.به.نمایش.می.گذارند..نمایشــگاه.صنعت.

ساختمان.هند.رویداد.بین.المللی.مهمی.برای.عرضه.فناوری.ها.و.مواد.ساختمانی.پیشرفته.

و.همچنین.فرصتی.عالی.برای.متخصصان.این.صنعت.به.منظور.برقرار.کردن.تماس.های.
تجاری.و.مراودات.بازرگانی.است.

پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان هند

اخبار نمایشگاهی 
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پنجره.ایرانیان؛.نمایشــگاه.صنعت.آلومینیوم.هند.شــهریورماه.96.در.مرکز.همایش.و.
نمایشگاه.بمبئی.برگزار.می.شود.

نمایشــگاه.صنعت.آلومینیوم.هند.که.هر.دو.سال.یک.بار.برگزار.می.شود.بزرگ.ترین.و.

مهم.ترین.نمایشگاه.صنایع.آلومینیوم.در.هند.است.این.نمایشگاه.امسال.نیز.از.16.تا.18.
شهریورماه.در.مرکز.نمایشگاهی.شهر.بمبئی.برگزار.می.شود.

صنعت.آلومینیوم.هند.در.ســال.های.اخیر.پیشــرفت.فراوانی.کرده.است.که.پیش.بینی.

می.شــود.در.آینده.نیز.رشــد.بیشــتری.را.تجربه.کند..برای.دســتیابی.به.پیشرفت.های.

بیشــتر،.نیاز.به.ســرمایه.گزاری.درزمینه.ماشــین.آالت.و.فناوری.های.نوین.ضروری.به.

نظر.می.رســد..به.همین.منظور.در.این.نمایشگاه.آخرین.فناوری.های.هند.در.زمینه.های.

اســتخراج،.عملیات.حرارتی،.ریخته.گری.و.برشکاری.در.فضایی.جذاب.به.نمایش.گزارده.

می.شود..این.همایش.مالقات.آســان.تهیه.کنندگان.مواد.اولیه،.تولیدکنندگان،.صاحبان.

تکنولوژی،.مصرف.کنندگان.محصوالت.تمام.شــده،.خام.و.عمل.آوری.شــده.و.همچنین.

تولیدکنندگان.ماشین.های.ماشــین.کاری،.عملیات.حرارتی.و.به.طورکلی.بخش.عمده.ای.

از.دســت.اندرکاران.صنایع.آلومینیوم.از.مواد.اولیه.تــا.محصول.نهایی.را.در.یکجا.فراهم.
آورده.است..شرکت.های.بزرگ.هندی.و.بین.المللی.در.این.نمایشگاه.حضور.فعال.دارند.

نمایشگاه بین المللی صنعت آلومینیوم هند

پنجره.ایرانیان؛.نمایشگاه.صنعت.ســاختمان.جاکارتا.آبان.ماه.96.در.پایتخت.اندونزی.
برگزار.می.شود.

نمایشــگاه.صنعت.ســاختمان.جاکارتــا.)IndoBuildTech(.بزرگ.ترین.رویداد.
تجاری.اندونزی.است.که.کامال.به.صنعت.ساختمان.و.طراحی.داخلی.اختصاص.دارد.

نمایشگاه.صنعت.ساختمان.جاکارتا.به.عنوان.یک.رویداد.تجاری.کلیدی.در.این.صنعت.

شناخته.شده.اســت.که.مهم.ترین.متخصصان.را.از.اندونزی.و.کشورهای.جنوب.شرقی.

آســیا.به.خود.جذب.می.کند..با.افزایش.توجه.جهانی.به.اندونزی،.این.نمایشگاه.از.حضور.

روزافزون.افرادی.از.سراســر.جهان.بهره.مند.شده.است.و.در.حال.حاضر.بیش.از.نیمی.از.
غرفه.داران.نمایشگاه.را.شرکت.های.بین.المللی.تشکیل.می.دهند.

نمایشگاه.صنعت.ســاختمان.جاکارتا.جایگاهی.اســت.که.در.آن.غرفه.داران.بهترین.

محصــوالت.و.فن.آوری.های.حــوزه.مواد.ســاختمانی.و.صنایع.وابســته.را.به.نمایش.

می.گذارند..نمایشگاه.صنعت.ساختمان.جاکارتا.رویداد.بین.المللی.مهمی.برای.فناوری.ها.و.

مواد.ساختمانی.پیشرفته.و.همچنین.فرصتی.عالی.برای.متخصصان.این.صنعت.به.منظور.
برقرار.کردن.تماس.های.تجاری.است.

پنجره.ایرانیان؛.نمایشــگاه.صنعت.ساختمان.سنگاپور.از.21.الی.2۳.شهریورماه.96.در.مرکز.
نمایشگاهی.Marina Bay Sands.برگزار.می.شود.

نمایشگاه.صنعت.ساختمان.سنگاپور.)BEX Asia(.نمایشگاه.برتر.ساختمان.سبز.در.آسیای.

جنوب.شرقی.برای.یافتن.منابع،.ایجاد.ارتباط،.یادگیری.و.پیشرفت.در.یک.مکان.است..موضوع.

اصلی.نمایشــگاه.بتون.و.سازه،.نما.و.سیستم.های.پشــت.بام،.مبلمان.و.فضای.داخلی،.روکار،.
راهکارهای.هوشمند،.نورپردازی.و.تجهیزات.برقی.و.مکانیکی.است.

نمایشگاه.صنعت.ساختمان.سنگاپور،.رویدادی.ساالنه.است.که.فعاالن.ساختمان.در.منطقه.

و.بهترین.و.جدیدترین.راهکارهای.ســاختمان.سبز.از.سراسر.جهان.را.برای.تجربه.ای.که.شما.
و.کسب.وکارتان.را.پیشگام.بازار.می.کند،.گرد.هم.می.آورد.

نمایشگاه صنعت ساختمان جاکارتا

نمایشگاه صنعت ساختمان سنگاپور
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پنجره.ایرانیان؛.نخســتین.نمایشگاه.بین.المللی.صنعت.ساختمان.و.سازه.های.مدرن،.
آبان.ماه.96.در.شهر.آفتاب.برگزار.می.شود.

نخستین.نمایشگاه.بین.المللی.صنعت.ســاختمان.و.سازه.های.مدرن.توسط.سامانه.

ملی.ســاختمان.از.2.تا.5.آبان.ماه.سال.جاری.در.محل.نمایشگاه.های.بین.المللی.شهر.
آفتاب.برگزار.می.شود.

در.نخســتین.نمایشگاه.بین.المللی.ساختمان.و.ســازه.های.مدرن.انواع.تجهیزات.و.

ماشین.آالت.ســاختمانی،.سیستم.های.سرمایشــی.و.گرمایشی،.محصوالت.نماهای.

داخلی.و.بیرونی.ساختمان.ها،.در.و.پنجره،.مصالح.و.سنگ.های.ساختمانی،.دکوراسیون،.

معماری،.پوشــش.های.سقف.و.دیوار،.کاشی،.ســرامیک،.پارکت.و.پوشش.های.کف،.

انواع.لوازم.و.تجهیزات.برق.و.روشنایی،.تأسیسات،.لوله،.اتصاالت.و.شیرآالت،.یراق،.
رنگ،.چسب،.رزین.و.عایق،.آسانسور.و.باالبر.ها.به.نمایش.گذاشته.می.شود.

پنجره.ایرانیان؛.نخستین.نمایشگاه.بین.المللی.ساختمان.و.سازه.های.مدرن.با.حضور.
بیش.از.۳50.شرکت.داخلی.و.خارجی.در.آبان.ماه.برگزار.خواهد.شد.

به.گزارش.مهر،.امین.فتوحی،.مدیرعامل.ســامانه.ملی.ساختمان.در.نشستی.خبری.

با.موضوع.برگزاری.نخستین.نمایشگاه.بین.المللی.ساختمان.و.سازه.های.مدرن،.گفت:.

این.نمایشگاه.از.دوم.تا.پنجم.آبان.ماه.در.محل.نمایشگاه.های.بین.المللی.شهر.آفتاب.

تهران.برگزار.خواهد.شــد.که.در.این.نمایشگاه.بیش.از.۳50.شرکت.داخلی.و.خارجی.
حضور.خواهند.داشت.

مدیرعامل.سامانه.ملی.ساختمان.شعار.نمایشگاه.صنعت.ساختمان.امسال.را.»صنعت.

ساختمان.ایران.پیشرو.در.تحقق.اهداف.اقتصاد.مقاومتی«.عنوان.کرد.و.افزود:.فضای.

نمایشــگاهی.این.صنعت.در.فضایی.بالغ.بر.21.هزار.مترمربع.برگزار.خواهد.شــد.که.
حضور.شرکت.هایی.از.چین،.ترکیه،.کره.جنوبی،.آلمان.و.فرانسه.قطعی.شده.است.

به.گفته.وی،.نمایشگاه.آبان.ماه.با.موضوعاتی.همچون.سازه.های.مدرن.ساختمانی،.

ماشــین.آالت.ساختمان.سازی،.سیســتم.های.سرمایشــی.و.گرمایشی،.محصوالت.

نمای.بیرونی.و.داخل.ســاختمان،.مصالح.و.سنگ.ساختمانی،.دکوراسیون،.معماری،.

پوشش.های.ســقف.و.دیوار،.کاشی،.سرامیک،.برق.ســاختمان،.در.و.پنجره.و.دیگر.
صنایع.مرتبط.با.این.حوزه.خواهد.بود.

وی.با.اشــاره.به.عضویت.هزار.و.500.کارخانــه.تولیدکننده.تجهیزات.مرتبط.با.

صنعت.ساختمان.و.همچنین.شــرکت.های.ارائه.دهنده.خدمات.ساختمانی.از.قبیل.

انبوه.سازان.در.سامانه.ملی.ساختمان.کشــور.اظهار.کرد:.در.حاشیه.این.نمایشگاه.

خدمات.مشــاوره،.طراحی،.معماری.و.دکوراســیون.و.ســایر.صنایــع.مرتبط.به.
بازدیدکنندگان.ارائه.خواهد.شد.

فتوحی.با.پیش.بینی.رشــد.بازار.مسکن.در.ســال.جاری.بین.15.تا.20.درصد.ادامه.

داد:.در.ســال.های.گذشــته.که.اوج.رونق.مسکن.بود.همه.ســرمایه.ها.به.این.بخش.

گســیل.شد..نتیجه.این.ساخت.وســاز.بی.رویه.وجود.1.5.تا.دو.میلیون.واحد.مسکونی.

خالی.در.کشــور.شد.که.بار.مالی.فراوانی.را.به.شهروندان.تحمیل.کرد..به.گفته.برخی.

کارشناسان.سرمایه.گذاری.در.بخش.مسکن.در.سال.های.گذشته.نزدیک.به.۳50.هزار.
میلیارد.تومان.نقدینگی.سرگردان.بود.

وی.با.اشــاره.به.برگزاری.یک.نمایشگاه.صنعت.ساختمان.دیگر.در.مردادماه.امسال.

از.ســوی.اتاق.تعاون.بیان.کرد:.ازنظــر.ما.برگزاری.دو.نمایشــگاه.با.یک.موضوع،.

موازی.کاری.محســوب.نمی.شــود.چون.بخش.مســکن.به.قــدری.ظرفیت.دارد.که.

همچنان.تقاضای.شــرکت.های.مرتبط.با.این.صنعت.برای.حضور.در.نمایشگاه.به.ما.
وصول.می.شود.که.با.کمبود.فضای.فیزیکی.برای.خدمات.دهی.با.آن.ها.مواجه.هستیم.
علی.اکبرزاده،.مدیرعامل.شــرکت.تجارت.گســتر.جهان.نما.نیز.گفت:.در.نخستین.
نمایشگاه.بین.المللی.ساختمان.و.سازه.های.مدرن،.مشاوران.و.پیمان.کاران،.انبوه.سازان،.
شــرکت.های.تعاونی.ساختمانی،.رسانه.های.تخصصی.و.بانک.ها،.بیمه.ها.و.موسسات.

حقوقی.و.خدماتی.نیز.خدمات.خود.را.ارائه.خواهند.کرد.
وی.افزود:.در.این.نمایشــگاه.مجموعه.های.خدمات.مشــاوره.طراحی،.معماری.و.
دکوراسیون.و.مجموعه.های.مربوط.به.ساختمان.های.هوشمند،.ساختمان.های.انرژی.
صفر،.بهینه.سازی.فضای.پارکینگ.و.مؤسسات.ارائه.دهنده.سیستم.های.جامع.مدیریت.

آپارتمان.به.ارائه.خدمات.خود.می.پردازند.
اکبرزاده.اضافه.کرد:.حضور.هم.زمان.فعاالن.بازار.عرضه.و.تقاضای.صنعت.ساختمان.
از.طریق.اختصاص.پاویون.انبوه.ســازان.و.پروژه.های.بزرگ.ساختمانی.کشور،.رعایت.
ترکیــب.کاملی.از.گروه.های.کاالیی.متنوع.صنعت.ســاختمان،.دعوت.از.مشــتریان.
کلیدی.و.مهم.حوزه.ســاختمان.با.رعایت.تشریفات.ویژه،.حضور.متولیان.انجمن.ها.و.
نهادهای.تخصصی.دولتی.و.خصوصی.صنعت.ســاختمان.و.برپایی.غرفه.نوآوری.ها.و.
شرکت.های.دانش.بنیان.برخی.از.ویژگی.ها.و.برنامه.های.نخستین.نمایشگاه.بین.المللی.

ساختمان.و.سازه.های.مدرن.است.
نخستین.نمایشگاه.بین.المللی.ساختمان.و.سازه.های.مدرن.باهدف.توسعه.فناوری.ها.
و.تکنولوژی.های.نوین.در.ساختمان.سازی،.توجه.به.مقاوم.و.سبک.سازی.ساختمان.ها،.
توجه.ویژه.به.زیباسازی.شهری.متناسب.با.فرهنگ.ایرانی.اسالمی،.معرفی.خالقیت.ها.
و.ظرفیت.های.کشــور.در.حوزه.صنعت.ســاختمان،.تبادل.فناوری.محصوالت.میان.
شرکت.کنندگان.داخلی.و.خارجی،.آشنایی.تولیدکنندگان.و.صنعت.گران.با.نوآوری.ها،.
پیشــرفت.های.سایر.کشــورهای.پیشرفته.و.تالش.برای.رســیدن.به.استانداردهای.

جهانی.صنعت.ساختمان.برگزار.می.شود.
برگزاری.چند.نشست.علمی،.آموزشی.با.حضور.صاحب.نظران.و.استادان.دانشگاه.ها.
و.حضور.برخی،.نمایندگان.مجلس.شورای.اسالمی،.شهرداران.و.معاونان.شهرداری.ها،.
برخی.از.اعضای.شورای.اسالمی.شهر.ها.و.مجمع.سازان.و.دانشجویان.از.برنامه.های.

جانبی.این.نمایشگاه.است.

نمایشگاه صنعت ساختمان تهران شهر آفتاب آبان ماه 96

برگزاری دو نمایشگاه ساختمان، موازی کاری محسوب نمی شود
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پنجره.ایرانیــان؛.بی.برنامگی.در.چگونگی.هزینه.کرد.

مالیات.هــای.جدید.باعث.می.شــود.کــه.مالیات.های.

اخذشده.در.حوزه.مسکن.برای.این.صنعت.هزینه.نشود.
که.این.امر.باعث.می.شود.صنعت.ساختمان.رشد.نکند.
محمدمهدی.مافی.ضمن.بیان.مطلب.فوق.در.گفتگو.
بــا.صما.با.تاکید.بر.اینکه.نفــس.اخذ.مالیات.از.صنعت.
ساختمان.اقدام.صحیحی.است.و.حتی.دولت.می.بایست.
پیش.تر.از.این.در.این.حوزه.ورود.پیدا.می.کرد،.در.همین.
حال.اظهار.داشت:.اما.از.سوی.دیگر.نباید.فراموش.کرد.
که.اخذ.مالیات.از.حوزه.مســکن.بدون.در.نظر.گرفتن.
اهداف.باالدســتی.نقض.غرض.اســت.و.اینکه.دولت.
صرفــا.بخواهد.باهدف.ســودجویی.در.این.زمینه.ورود.
پیدا.کند.این.امر.باعث.می.شــود.که.صنعت.ساختمان.

ضربه.بخورد.
عضو.هیات.مدیره.انجمن.انبوه.سازان.استان.تهران.با.
یادآوری.این.امر.که.اگرچه.برخی.از.شهرها.از.پرداخت.
مالیات.های.جدید.معاف.هســتند.اما.این.امر.نمی.تواند.
دلیل.قانع.کننــده.ای.در.هدفمند.بودن.اخذ.مالیات.های.
جدید.از.این.صنعت.باشــد.خاطرنشــان.ساخت:.نبود.
اهداف.بلندمــدت.در.اخذ.مالیات.هــای.جدید.از.حوزه.
مسکن.باعث.برهم.خوردن.توازن.این.صنعت.می.شود..
مافی.نگاه.به.توسعه.پایدار.را.شرط.الزم.برای.اجرای.
بهینه.طرح.های.جدید.مالیاتی.در.حوزه.مسکن.ارزیابی.
کرد.و.گفت:.اگر.دولت.صرفا.باهدف.اخذ.کسب.سود.از.
ســازندگان.مالیات.جدید.اخذ.کند،.نتیجه.این.نوع.نگاه.

به.ضرر.حوزه.مسکن.خواهد.بود.

وی.نــگاه.تک.بعــدی.در.اخذ.مالیات.هــای.جدید.از.

حوزه.مســکن.را.نگاهی.غیر.کارشناسی.توصیف.کرد.

و.اظهار.داشت:.دولت.اگر.به.دنبال.آن.است.که.بخش.

مسکن.را.سروسامان.دهد.می.بایست.برنامه.ریزی.دقیق.

و.بلندمدتی.درباره.مالیات.های.جدید.داشــته.باشد.و.از.

این.منظر.به.نظرمی.رســد.که.برای.تحقق.این.هدف.

الزم.اســت.که.با.سازمان.های.مردم.نهاد.و.تشکل.های.

این.صنف.وارد.مذاکره.شود.تا.با.یک.اجماع.کارشناسی،.

برنامه.دقیق.و.هدفمندی.را.بــرای.برنامه.ریزی.درباره.

چگونگــی.هزینه.کــرد.مالیات.های.حاصلــه.از.حوزه.
مسکن.را.تعریف.کند.

عضو.هیات.مدیره.انجمن.انبوه.سازان.استان.تهران.در.

ادامه.درعین.حال.محاسبه.سود.حاصل.از.ساخت.وساز.را.

فرآیندی.پیچیده.ارزیابی.کرد.و.گفت:.دولت.برای.اخذ.

مالیات.های.جدید.از.ســازندگان.مسکن.سود.حاصله.را.

معیار.و.شاخص.قرار.داده.است.و.این.نگاه.در.شرایطی.
است.که.اساسا.امکان.محاسبه.سود.بسیار.دشواراست.

مافی.با.تاکید.بر.اینکه.یک.فرمول.مشخص.و.حکم.

کلی.برای.اســتخراج.سود.ســازندگان.مسکن.کارساز.

نخواهد.بود.در.همین.حال.اذعان.داشــت:.اســتخراج.

و.محاســبه.سود.ســازندگان.صنعت.ســاختمان.کار.

پیچیده.ای.است.و.مســئوالن.دولتی.باید.خود.را.آماده.

کنند.که.در.برابر.چنین.مشــکل.پیچیده.و.دردسرسازی.

قرار.بگیرند.چراکه.تشــخص.میزان.ســود.کار.سخت.

و.حرفه.ای.اســت.و.حصول.آن.درگروی.دسترســی.به.
ابزارهای.پیچیده.ای.است.

پنجره.ایرانیان؛.رییس.بنیاد.مســکن.انقالب.اســالمی.با.اشاره.به.ادامه.مکاتبات.بین.بانک.

مرکزی.و.سازمان.برنامه.و.بودجه.برای.تامین.منابع.مالی.اجرای.طرح.مسکن.اجتماعی.گفت:.
در.این.طرح.160.میلیارد.تومان.وام.بالعوض.از.سوی.سازمان.برنامه.تامین.می.شود.

علیرضا.تابش.در.گفت.وگو.با.خبرنگار.اقتصادی.ایلنا،.درباره.محل.تامین.منابع.طرح.مسکن.

اجتماعی.اظهار.داشــت:.در.مصوبه.طرح.مسکن.مهر.که.اواخر.سال.گذشته.به.تصویب.هیات.

وزیران.رسید،.موضوعی.که.درباره.محل.تامین.منابع.این.طرح.به.امضای.آقای.آخوندی.)وزیر.

راه.و.شهرســازی(و.آقای.سیف.)رییس.بانک.مرکزی(.رسیده.این.است.که.تسهیالت.اعتباری.
اجرای.مسکن.اجتماعی.به.مبلغ.2.هزار.و.۴00.میلیارد.تومان.را.تامین.کنند.

وی.ادامــه.داد:.برای.تامین.مانع.تســهیالت.بالعوض.نامه.ای.به.ســازمان.برنامه.و.بودجه.

ارســال.کرده.ایم..منابع.الزم.برای.ارائه.تســهیالت.بالعوض.در.طرح.مسکن.اجتماعی.160.
میلیارد.تومان.است.

رییس.بنیاد.مسکن.انقالب.اسالمی.گفت:.این.تسهیالت.طبق.برنامه.ریزی.ها.تامین.خواهد.

شــد.و.در.اختیار.مردم.گذاشته.می.شود..وی.درباره.احتمال..اینکه.بخشی.از.اعتبارات.از.محل.
برگشت.اقساط.مسکن.مهر.باشد،.اظهار.بی.اطالعی.کرد.

تابش.همچنین.در.پاســخ.به.این.ســوال.که.آیا.اقدامی.برای.شناســایی.قشــری.که.طرح.

مســکن.اجتماعی.شامل.آنها.خواهد.شد،.انجام.شده.اظهار.داشت:.در.مصوبه.مسکن.اجتماعی.

مکانیســم.هایی.برای.شناسایی.افرادی.که.مشمول.طرح.مسکن.اجتماعی.می.شوند،.مشخص.

شده.اســت.از.طریق.نهادهای.تحت.پوششــی.مانند.کمیته.امداد،.بهزیســتی.و.وزارت.رفاه.

اجتماعی.این.افراد.شناســایی.و.بالفاصله.مراحل..تشکیل.پرنده.انجام.می.شود.و.افراد.به.بنیاد.
مسکن.معرفی.خواهند.شد.

این.مقام.مســئول.افزود:.گام.اول.این.اســت.که.منابع.مالی.مســکن.اجتماعی.را.در.اختیار.

بگیریم.و.در.مرحله.بعدی.اعالم.عمومی.انجام.دهیم..مراحل.اجرایی.گام.اول.شروع.شده.است.

و.تامین.کنندگان.مالی.طرح.مســکن.اجتماعی.در.گام.اول،.بانک.مرکزی.و.سازمان.برنامه.و.
بودجه.هستند.

  بررسی سیاست های دولت در اخذ مالیات های جدید مسکن

  ۱60 میلیارد تومان تسهیالت بالعوض طرح مسکن اجتماعی 
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پنجره.ایرانیان؛.بخشــنامه.گمرک.ایــران.در.خصوص.

کاهش.تشریفات.گمرکی.صادرات.کاال.و.تسهیالت.جدید.
صادراتی.جهت.اجرا.به.گمرکات.سراسر.کشور.ابالغ.شد.

به.گزارش.ایسنا،.مسعود.کرباسیان.رئیس.کل.گمرک.

ایران.در.هفته.های.گذشــته.از.برنامــه.جدید.گمرک.

برای.کاهش.تشــریفات.گمرکی.صادرات.کاال.و.ارائه.

تسهیالت.جدید.به.صادرکنندگان.در.گمرک.خبر.داده.

بود.که.بــه.همین.منظور.این.بخشــنامه.به.گمرکات.
اجرایی.جهت.اجرا.ابالغ.شد.

این.بخشنامه.از.17.تیرماه.سال.جاری.در.تمامی.گمرکات.

اجرایی.خواهد.شد.که.گام.مهمی.پس.از.الکترونیکی.شدن.
گمرک.در.حوزه.صادرات.به.شمار.می.رود.

بر.اســاس.بخشــنامه.جدید.گمرک،.جهت.تسریع.و.

تســهیل.انجام.تشــریفات.گمرکی.که.به.بهبود.فضای.

کسب.وکار.منجر.خواهد.شــد،.موارد.ذیل.جهت.اجرا.در.
رویه.صادرات.به.گمرکات.سراسر.کشور.ابالغ.شده.است:
1..مسیر.اظهارنامه.های.صادراتی.در.سه.بخش.کنترل.
سطح.یک.)سبز(،.کنترل.سطح.دو.)زرد(.و.کنترل.سطح.

سه.)قرمز(.در.سیستم.انتخاب.مسیر.تعیین.می.شود.
2..واحدهای.تولیدی.درصــورت.تمایل.می.توانند.در.
زمان.اظهار.محموله.های.صادراتی.خود،.آیتم.»ارزیابی.

در.محل«.را.انتخــاب.کرده.)انتخاب.این.آیتم.به.منزله.

درخواست.سیستمی.»ارزیابی.در.محل«.می.باشد(.تا.در.

صورت.تعیین.مسیر.کنترل.سطح.سه،.عملیات.ارزیابی،.
در.محل.انجام.شود.

۳..در.خصــوص.اظهارنامه.هــای.صادراتــی.که.در.

کنترل.ســطح.یک.و.کنترل.ســطح.دو.قرارگرفته.و.یا.

محموله.های.صادراتی.متقاضی.ارزیابی.در.محل.که.در.

کنترل.سطح.سه.قرار.می.گیرند،.نیازی.به.ورود.حامل.ها.

به.داخل.گمرک.مبدا.صادرات.)به.استثناء.اظهارنامه.هایی.

که.گمرک.مبدا.و.مرز.خروج.یکسان.باشد(.و.نیز.نیازی.
به.توزین.در.گمرک.مبدا.)داخلی(.نیست.

۴..در.ســامانه.جامــع.امــور.گمرکــی،.فرآیندهای.

کارشناسی.و.ارزیابی.ادغام.شده.و.بررسی.اظهارنامه.ها.
در.یک.مرحله.انجام.می.شود.

5..بررسی.اســنادی.اظهارنامه.های.کنترل.سطح.دو.
توسط.گمرک.مبدا.انجام.می.پذیرد.

6..در.خصوص.حامل.های.مربوط.به.اظهار.کاالهای.

کنترل.ســطح.یک.و.کنترل.سطح.دو.الزامی.به.الصاق.
پلمپ.نخواهد.بود.

7..به.استثناء.اظهارنامه.هایی.که.در.مسیر.کنترل.سطح.

ســه.قرارگرفته.و.در.گمرک.داخلی.تشریفات.گمرکی.

آنها.صورت.می.گیرد،.در.سایر.موارد.در.خروج.گمرکات.
مبدا.غیرفعال.است.

8..در.اظهارنامه.های.»ارزیابی.در.محل«.که.در.کنترل.

سطح.سه.قرار.می.گیرند.الصاق.پلمپ.و.ثبت.شماره.آن.
توسط.گمرک.مبدا.صادرات.صورت.می.پذیرد.

9.-.در.اظهارنامه.های.صادراتی.که.در.کنترل.ســطح.

یک.یا.دو.قرارگرفته.یا.محموله.های.صادراتی.متقاضی.

ارزیابی.در.محل.که.در.کنترل.سطح.سه.قرار.می.گیرند،.

اطالعــات.مربوط.به.حامل.ها.و.بیجک.ها.باید.توســط.

صاحب.کاال.یــا.اظهارکننده.در.سیســتم.پنجره.واحد.
تجارت.فرامرزی.)EPL(.ثبت.شود.

10..در.خصوص.تمامــی.محموله.های.صادراتی.که.

در.گمرکات.داخلی.اظهار.می.شــوند.و.مطابق.ضوابط.

جاری،.صــادرات.آن.ها.موکول.به.اخذ.مجوز.یا.گواهی.

از.سازمان.های.هم.جوار.است،.سیستم.تا.وصول.مجوز.

موردنیاز،.اجازه.ثبت.اطالعات.حامل.را.به.صاحب.کاال.
)اظهارکننده(.نخواهد.داد.

11..در.مورد.کاالهای.مشــمول.کنترل.ســطح.یک.

و.کنترل.ســطح.دو.که.از.گمــرکات.مبدأ.به.گمرکات.

مرزی.ارسال.می.شــود،.اعم.از.اینکه.به.صورت.یکسره.

یا.ترانشیپمنت.از.کشــور.خارج.می.شوند،.الصاق.پلمپ.

)عنداللزوم(،.کنترل.و.بررســی.کاال.بــا.اظهارنامه.در.

مرز.خروج.صورت.می.پذیــرد.و.در.خصوص.کاالهای.

مشــمول.کنترل.سطح.ســه.نیز.طبق.مقررات.مربوطه.
اقدام.می.شود.

12..در.صورت.کشــف.هرگونه.مغایرت.در.اطالعات.

منــدرج.در.اظهارنامه.های.صادراتی،.ویرایش.اطالعات.

اظهارنامه.پس.از.بررســی.و.تایید.طبق.مقررات.توسط.

گمرک.مرز.خروج،.در.همان.گمرک.مرزی.قابل.انجام.

بوده.و.نیازی.به.بازگردانــی.اظهارنامه.به.گمرک.مبدأ.
صادرات.نیست.

1۳..صدور.پروانه.الکترونیکــی.صادرات،.موکول.به.
تایید.خروج.محموله.از.مرز.خواهد.بود.

1۴..نحوه.اعالم.وصول.سیســتمی.محموله.های.

صادراتــی.در.گمرکات.مرز.خــروج.بدین.صورت.
خواهد.بود:

الف:.در.گمرکات.دریایی،.تســویه.وزنی.در.خصوص.

کاالهای.فله.با.استفاده.از.اطالعات.»درافت.سوروی«،.

کاالهای.مایع.با.استفاده.از.اطالعات.»اولیج.سوروی«.

و.مابقی.کاالها.بر.اســاس.وزن.مندرج.در.مانیفســت.

صورت.گرفته.و.تاییدیه.خروج.پروانه.بر.اســاس.پروانه.
حرکت.)پاس.خروجی(.کشتی.صورت.می.گیرد.

ب:.در.گمــرکات.زمینــی.)اعم.از.اینکــه.به.صورت.

یکسره.یا.ترانشیپمنت.باشد(،.تســویه.وزنی.و.تاییدیه.

خروج.پروانه.باید.بر.اساس.کامیون.های.خروجی.از.در.
خروج.مرزی.انجام.شود.

  تشریفات گمرکی صادرات کاال کاهش یافت
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پنجره.ایرانیان؛.وزارت.راه.و.شهرسازی.به.منظور.ایجاد.

رونق.و.توسعه.بلندمدت.مســکن.اقشار.میان.درآمد.و.

باالتر،.چهار.راهکار.توســعه.بازار.رهن.و.انتشار.اوراق.

رهنی،.اســتفاده.از.شــرکت.های..لیزینــگ،.راه.اندازی.

صنــدوق.پس.انداز.یکم.و.توســعه.بــازار.پیش.فروش.
مسکن.را.طراحی،.سیاست.گذاری.و.به.اجرا.درآورد.

به.گزارش.ایســنا،.این.برنامه.های.اجرایی.است.که.

تداوم.آنها.در.دولت.دوازدهــم.و.اصالح.برخی.از.آنها،.

درخواست.های.مسکنی.اقشــار.میان.درآمد.و.باالتر.را.
پاسخ.می.دهد.

مجموعه.وزارت.راه.و.شهرســازی.در.بخش.معاونت.

مســکن.و.ساختمان.در.طی.ســال.های.دولت.یازدهم.

با.اتخاذ.تدابیری.در.جهت.تامین.مســکن.اقشار.میان.

درآمد.و.همچنین.کم.درآمد.مجموعه.اقداماتی.را.انجام.

داد..درزمینه.تامین.مســکن.اقشار.میان.درآمد.و.باالتر،.

وزارت.راه.و.شهرســازی.در.چهار.محور،.سیاست.های.

خود.را.پایه.گذاری.کرد.و.به.انجام.رســاند..توسعه.بازار.

رهن.و.انتشــار.اوراق.رهنی،.اســتفاده.از.شرکت.های.

لیزینگ،.راه.اندازی.صندوق.پس.انداز.یکم.و.توسعه.بازار.

پیش.فروش.مسکن،.چهار.راهکار.ایجاد.رونق.و.توسعه.
بلندمدت.مسکن.اقشار.میان.درآمد.و.باالتر.بود.

نخســتین.گام.وزارت.راه.و.شهرســازی.در.تامیــن.

مسکن.اقشــار.میان.درآمد.و.باال،.توســعه.بازار.رهن.

و.انتشــار.اوراق.رهنی.بود..توســعه.بازار.رهن.و.انتشار.

اوراق.رهنی.منجر.به.افزایش.قدرت.پرداخت.تسهیالت.

بلندمدت.توســط.بانک.ها.در.بازار.مسکن.می.شود..در.

اولین.مرحله.نیز.مبلغ.۳00.میلیارد.ریال.اوراق.رهنی.در.

سال.95.منتشر.شد.و.انتشار.7000.میلیارد.اوراق.رهنی.

جدید.نیز.در.دست.اقدام.است.
اســتفاده.از.شــرکت.های.لیزینگ.در.بخش.مسکن.
جهت.تامین.منابع.مالی.با.استفاده.از.ظرفیت.های.بخش.
خصوصــی.دومین.راهکار.بود.کــه.در.همین.رابطه.نیز.
دستورالعمل.جدید.تاسیس.شرکت.های.لیزینگ.در.1۴.
دی.ماه.سال.95.به.تصویب.شورای.پول.و.اعتبار.رسید.
بر.اســاس.اعالم.نظر.کارشناســان.و.مسئوالن،.باال.
بودن.نرخ.ســود.بانکی،.استفاده.از.اوراق.رهنی.و.رونق.
شرکت.های.لیزینگ.را.تا.حدودی.با.اخالل.مواجه.کرد.
توسعه.اســتفاده.از.سیســتم.های.مبتنی.بر.پس.انداز.
ارزان.قیمــت.در.بخش. جهت.پرداخــت.تســهیالت.
مســکن.ســومین.راهکار.وزارت.راه.و.شهرسازی.در.
بخش.مســکن.بود..در.این.راســتا.نیــز.در.خردادماه.
ســال.9۴،.صندوق.پس.انداز.یکم.با.اســتفاده.از.منابع.
اقساط.بازگشــتی.مســکن.مهر.و.پس.انداز.خانوارهای.
متقاضی.مســکن.برای.پرداخت.تسهیالت.ارزان.قیمت.
به.خانوارهای.فاقد.مســکن،.راه.اندازی.شــد..تکیه.بر.
پس.انــداز.خانوارها.یکی.از.سیاســت.های.اصلی.بوده.
که.وزارت.راه.و.شهرســازی.همواره.بر.آن.تاکید.داشته.
اســت..بر.این.اســاس.تا.تاریخ.95.12.29.بالغ.بر.160.
هزار.فقره.حساب.سپرده.توسط.خانوار.متقاضی.در.این.
صندوق.افتتاح.شد..معاونت.مسکن.و.ساختمان.وزارت.
راه.و.شهرسازی.جهت.تقویت.این.صندوق.تالش.دارد.
تا.طول.دوره.بازپرداخت.تســهیالت.صندوق.پس.انداز.
یکم.را.افزایش.و.یا.طول.دوره.ســپرده.گذاری.در.این.

صندوق.را.کاهش.دهد.
در.همین.رابطه.عباس.آخوندی.وزیر.راه.و.شهرسازی.
پیش.تر،.سیاســت.های.بخش.مســکن.را.تشریح.کرده.

گفته.بود:.سیاســت.ما.در.حوزه.مسکن.این.گونه.است.

که.باید.خانه.ســازی.برای.متقاضیان.واقعی.انجام.شود.

بــه.این.معنا.متقاضیان.واقعی.با.افزایش.قدرت.خرید.و.

راهــکار.پس.انداز،.وارد.بازار.می.شــوند..به.همین.دلیل.

به.جای.آنکه.دولــت.مداخله.عجیب.وغریب.کند.قدرت.

خریــد.مردم.را.افزایش.می.دهد.تــا.عرضه.و.تقاضا.در.
جهت.موثر.پیش.رود.

وی.در.این.رابطه.افزود:.سال.95.حدود.1۳۳.هزار.

خانوار.جوان.توانســتند.برای.سکونت.خود.تسهیالت.

بگیرند.که.این.میزان.نســبت.به.ســال.95.با.مبلغ.
6700.میلیارد.تومان.رشد.۴7.درصدی.داشت.

آخوندی.گفت:.ما.در.برنامه.مســکن.اعالم.کردیم.

متقاضیان.واقعی.مســکن.باید.پس.انداز.کنند.و.ظرف.

دو.ســال.از.پس.انداز.قدرت.خرید.مــردم.از.یک.به.

پنج.افزایش.یافت..همچنین.رشــد.معامالت.مسکن.

در.سال.95.در.خانه.های.70.تا.80.متری.بوده.که.این.

آمار.نشان.دهنده.نیاز.واقعی.و.رونق.مسکن.و.نه.بازار.
سوداگری.است..)جزئیات.بیشتر.را.اینجا.بخوانید.(

حامد.مظاهریان.معاون.مســکن.و.ساختمان.نیز.در.

این.رابطه.اظهارنظر.کرده.و.سیاســت.های.مسکنی.

دولت.یازدهم.را.برای.اقشــار.میــان.درآمد.بر.مبنای.
پس.انداز.برشمرد.

تقویت.صندوق.پس.انداز.مسکن.یکم.تا.پایان.سال.

95.بدین.شرح.بوده.است:.تعداد.حساب.های.افتتاحی.

در.بانک.مســکن.15۴.هزار.فقره.تعداد.تســهیالت.

اعطایی.نیز.به.متقاضیان.مســکن،.7.هزار.و.۳5.فقره.

بوده.است.که.بر.این.مبنا.نیز.مبلغ.کل.سپرده.گذاری.

۳۳.7.میلیــارد.ریال.و.برای.تســهیالت.اعطایی.۴.۳.
هزار.میلیارد.ریال.بوده.است.

همچنیــن.کاهش.نرخ.ســود.بانکــی.در.صندوق.

پس.انــداز.یکم.از.1۴.درصد.به.8.درصد.در.بافت.های.

ناکارآمــد.شــهری.و.9.5.درصد.در.ســایر.مناطق.
مجموعه.اقداماتی.بود.که.به.ثمر.نشست.و.نتیجه.داد.
بر.اســاس.گزارش.پایــگاه.خبــری.وزارت.راه.و.
شهرســازی،.چهارمیــن.راهــکار.نیز.توســعه.بازار.
پیش.فروش.مســکن.بود..آیین.نامــه.اجرایی.قانون.
پیش.فروش.مســکن.در.ســال.1۳9۳.تدوین.شد.و.
جهــت.کمک.به.اجــرای.این.قانون.دســتورالعمل.
اســتفاده.از.حساب.های.امانی.نیز.در.سال.95.تدوین.
شد..بااین.حال،.به.دلیل.پاره.ای.از.مشکالت.در.قانون.
پیش.فروش.مســکن،.تاکنون.بــازار.پیش.فروش.در.
قالب.آیین.نامه.و.دســتورالعمل.مذکــور،.عملکردی.
نداشــته.اســت.و.در.همین.رابطه.نیز.اصالح.قانون.
پیش.فروش.ســاختمان.بر.اســاس.گفته.علی.چگنی.
مدیرکل.دفتر.برنامه.ریزی.و.اقتصاد.مسکن.در.دستور.

کار.است.

  چهار راهکار خانه دار شدن اقشار میان درآمد
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پنجره.ایرانیان؛.یک.کارشــناس.اقتصاد.مسکن.گفت:.

با.توجه.به.نبود.وضعیت.مناسب.در.هر.دو.سوی.عرضه.

و.تقاضای.مســکن.و.نیز.عدم.کمک.سیستم.بانکی.به.

این.حوزه،.رکود.بخش.مســکن.حداقل.یک.سال.دیگر.
ادامه.خواهد.یافت.

عبــاس.زینعلــی.در.گفت.وگو.با.ایســنا.اظهار.کرد:.

باوجودی.که.در.شــهر.تهران.جلوه.هایی.از.پیش.رونق.

مســکن.شــکل.گرفته،.به.اعتقاد.من.هنوز.نمی.شــود.

مطمئــن.بود.که.این.اتفاق.افتاده.اســت؛.زیرا.افزایش.

نســبی.معامالت.روند.طبیعی.بازار.اســت.و.نمی.تواند.
ناشی.از.تحوالت.اساسی.در.بخش.مسکن.باشد.

وی.افزود:.ســال.گذشــته.چشــم.انداز.روشنی.در.

بخش.مسکن.وجود.نداشــت؛.زیرا.مباحث.انتخابات،.

موضوعــات.اجتماعی.و.جریان.نقدینگی.در.کشــور.

طوری.نبود.که.کســی.ترغیب.به.ســرمایه.گذاری.در.

بخش.مســکن.شــود..درنتیجه.رکــود.این.بخش.به.
عمیق.ترین.وضعیت.خود.رسید.

این.کارشــناس.مســکن.با.بیان.اینکــه.هنوز.مردم.

وارد.خریدوفروش.مسکن.نشــده.اند.گفت:.به.تبع.نبود.

مشــتری،.تولیدکنندگان.هم.نمی.توانند.اقدام.به.تعریف.

پروژه.جدید.کنند..سازندگان.به.سودهای.باال.در.بخش.

مســکن.عادت.کرده.اند.اما.واقعیت.این.است.که.دیگر.
چنین.سودهایی.در.این.بخش.وجود.ندارد.

زینعلــی.با.اشــاره.بــه.ظرفیت.بخش.مســکن.در.

چرخش.نقدینگی.گفت:.گــردش.نقدینگی.به.اقتصاد.

کمک.می.کند.اما.مادامی.که.مســکن.بازار.ندارد.تزریق.

نقدینگی.به.این.بخش.بی.فایده.اســت..البته.سیستم.

بانکی.هم.پولی.ندارد.که.به.حوزه.مســکن.کمک.کند..

دولت.هم.چندان.صحبتی.از.رونق.مســکن.نمی.کند؛.

زیرا.در.شرایطی.که.دولت.بر.روی.کنترل.تورم.تمرکز.

کرده،.دلش.نمی.خواهد.مسکن.دچار.افزایش.ناگهانی.
قیمت.شود.

وی.تاکید.کرد:.هیچ.نشانه.ای.در.هر.دو.سوی.عرضه.

و.تقاضای.مســکن.مبنی.بر.اینکــه.این.بخش.تا.یک.

ســال.آینده.از.رکود.خارج.خواهد.شد.دیده.نمی.شود.و.

بعید.اســت.در.سال.جاری.هم.بازار.خوبی.داشته.باشد..

البته.تقاضای.موثر.در.بعضی.ســطوح.وجود.دارد.اما.به.
دلیل.پایین.بودن.توان.خرید،.نمی.توان.به.آن.پاسخ.داد.
این.کارشناس.اقتصاد.مسکن.درباره.تاثیر.تسهیالت.
مســکن.بر.روی.افزایش.توان.خرید.گفت:.تسهیالت.
مسکن.ازجمله.در.صندوق.پس.انداز.مسکن.یکم.اصال.
در.شــرایطی.نیســت.که.بتواند.روی.بازار.اثر.بگذارد..
گفته.می.شــود.تاکنون.بیــش.از.165.هزار.نفر.در.این.
صنــدوق.ثبت.نام.کرده.اند.اما.تنهــا.8.هزار.نفر.موفق.
به.دریافت.وام.شــده.اند؛.زیرا.از.اول.هم.مشخص.بود.

که.منابع.قابل.توجهی.در.سیســتم.بانکی.برای.اعطای.

وام.وجود.ندارد..شــاید.اگر.به.یک.باره.پمپاژ.ارقام.باال.

صورت.می.گرفــت.تأثیرگذار.بود.امــا.روند.تدریجی.

تزریق.نقدینگی.باعث.کمرنگ.شدن.عامل.تسهیالت.
شده.است.

زینعلــی.همچنیــن.تصویــب.قانــون.»مالیات.بر.

ساخت.وسازهای.مسکونی«.را.عاملی.بازدارنده.در.تولید.

مســکن.دانست.و.افزود:.در.ســال.های.قبل.مسکن.از.

سود.مناسبی.برخوردار.بود.و.مالیات.نیز.بر.اساس.ارزش.

منطقه.ای.دریافت.می.شــد.اما.هم.اکنون.قرار.اســت.بر.

اساس.سود.متصوره.مالیات.بگیرند..درنتیجه.سازندگان.

برای.ساخت.وســاز.مسکن.دست.نگه.می.دارند.تا.ببینند.

قانون.مالیاتی.باالخره.به.کجا.می.رسد..این.موضوع.نیز.

بر.روی.ساخت.وســاز.اثر.کاهنده.دارد.و.تثبیت.شرایط.
حداقل.یک.سال.زمان.می.برد.

وی.تصریــح.کرد:.شــرایط.موجود.نشــان.می.دهد.

حداقل.یک.ســال.زمان.الزم.است.تا.بخش.مسکن.از.

رکود.خارج.شود..تا.زمانی.که.تاثیر.مالیات،.تسهیالت،.

عوارض،.تورم،.شــرایط.بازارهای.رقیب،.اقتصاد.کالن.

و.ســایر.عوامل.موثر.در.بخش.مســکن.به.طور.کامل.
مشخص.نشود.نمی.توان.منتظر.اقدامات.جدید.بود.

این.کارشــناس.مســکن.درباره.پیش.بینی.از.قیمت.

مســکن.در.آینده.گفت:.جهش.قیمــت.قطعا.نخواهیم.

داشــت.اما.افزایش.بر.اســاس.عواملی.همچون.میزان.

دستمزد،.مصالح،.خدمات،.عوارض.صدور.پروانه.و.غیره.

بر.روی.قیمت.مســکن.اثر.می.گــذارد.که.این.عوامل.
می.تواند.تا.20.درصد.قیمت.مسکن.را.باال.ببرد.

زینعلی.با.اشاره.به.وجود.2.6.میلیون.مسکن.خالی.و.

2.1.میلیون.مســکن.نیمه.خالی.در.کشور.گفت:.بخش.

عمده.ای.از.این.واحدها.می.تواند.تقاضای.مصرفی.اقشار.

متوسط.را.پاسخ.دهد.اما.سیستم.بانکی.باید.با.پرداخت.

تســهیالت.حداکثر.1۴.درصد.و.طوالنی.مدت.حداقل.

15.ســاله.به.این.اقشــار.کمک.کند..البته.ممکن.است.

تحریــک.تقاضا.آثار.تورمی.هم.بــه.وجود.آورد.اما.اگر.

دولت.می.خواهد.بخش.مســکن.را.از.رکود.خارج.کند.

راهی.جز.تحریک.تقاضا.ندارد.و.باید.تبعات.تورمی.آن.
را.هم.تا.حدودی.بپذیرد.

وی.درباره.نقش.سیستم.بانکی.برای.خروج.هر.بخش.

اقتصاد.از.رکود.گفت:.سیســتم.بانکی.باید.هم.از.منابع.

موجــود.خود.و.هم.از.منابعی.کــه.بانک.مرکزی.تعهد.

می.کند.تسهیالت.خرد.بدهد.تا.مردم.بتوانند.واحدهای.

خالی.را.بخرند..این.تسهیالت.قبال.به.کارهایی.پرداخت.

شــده.که.تعریف.مشخصی.نداشــته.است..هیچ.یک.از.

تســهیالت.بزرگی.که.بانک.ها.دادند.به.ثمر.ننشست.و.

تبدیل.به.فعالیت.مدنظر.نشــد؛.اما.تولید.مســکن.یک.

فعالیت.مشخص.اســت.و.برای.خارج.کردن.اقتصاد.از.

رکود.موثر.است..قیمت.بســیاری.از.2.6.میلیون.واحد.

مسکونی.خالی.کشور.زیر.200.میلیون.تومان.است.که.

می.توان.با.پرداخت.تسهیالت.به.مردم،.آن.ها.را.نسبت.
به.خرید.این.واحدها.تجهیز.کرد.

  رکود مسکن نود و هفتی می شود
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پنجره.ایرانیــان؛.طــرح.رونق.تولید.در.ســال.جاری.

به.منظور.ارائه.تسهیالت.۳0.هزار.میلیارد.تومانی.به.21.

هزار.واحد.صنعتی.و.معدنــی.جهت.تکمیل.طرح.های.

نیمه.تمام،.بازسازی.و.به.روزرسانی.و.نیز.رونق.واحدهای.
تولیدی.کلید.خورد.

به.گزارش.ایســنا،.طرح.رونق.تولید.بر.اساس.برنامه.

ابالغی.معاون.اول.رئیس.جمهوری.در.ســال.1۳96.از.

دو.روز.قبل.آغاز.شــده.اســت.و.در.همین.راستا.بانک.

مرکزی.به.منظور.طرح.رونق.تولید،.نوسازی.و.بازسازی.

واحدهــای.صنعتی.و.نیز.تکمیــل.طرح.های.نیمه.تمام.
ابالغیه.ای.را.به.کلیه.بانک.های.عامل.صادر.کرده.است.
بر.همین.اســاس.کلیه.واحدهــای.صنعتی.و.معدنی.
همانند.ســال.گذشــته.امــکان.ورود.و.ثبت.نام.جهت.
دریافت.تســهیالت.را.دارنــد.و.می.توانند.با.مراجعه.به.
کارگروه.های.تسهیالت.استانی.امور.مربوط.به.دریافت.

تسهیالت.را.طی.کند.
بر.اســاس.ابالغیه.بانک.مرکزی.۳0.هــزار.میلیارد.
تومان.تسهیالت.جهت.ارائه..به.21.هزار.واحد.صنعتی.و.
معدنی.پیش.بینی.شده.که.در.این.راستا.10.هزار.میلیارد.

تومــان.جهت.رونق.10.هزار.واحــد.صنعتی،.10.هزار.

میلیارد.تومان.جهت.تکمیل.طرح.های.نیمه.تمام.6000.

واحد.صنعتی.و.نیز.10.هزار.میلیارد.تومان.دیگر.جهت.

نوسازی،.بازســازی.و.به.روزرسانی.5000.واحد.صنعتی.
اختصاص.یافته.است.

محســن.صالحی.نیا،.معــاون.امور.صنایــع.وزارت.

صنعت،.معدن.و.تجارت.با.اعــالم.این.خبر.تاکید.کرد.

کــه.واحدهای.تولیدی.متقاضــی.می.توانند.مراجعه.به.

کارگروه.های.تسهیل.استانی.جهت.دریافت.تسهیالت.
بانکی.اقدام.کنند.

پنجره.ایرانیان؛.معاون.مســکن.و.ســاختمان.وزیر.راه.و.شهرسازی.گفت:.مسکن.

اجتماعی.از.ابتدای.ســال.جاری.با.هدف.تامین.سالیانه.100.هزار.مسکن.برای.اقشار.
کم.درآمد.کلید.خورده.است.

حامد.مظاهریان.در.گفت.وگو.با.ایسنا.اظهار.کرد:.بر.اساس.مصوبه.اسفندماه.1۳95.

برنامه.های.اجرایی.مقاطع.اســتانی.مسکن.اجتماعی.انجام.شده.و.این.طرح.عمال.وارد.
فاز.اجرایی.شده.است.

وی.با.بیان.اینکه.بنیاد.مســکن.مسئول.اجرای.طرح.مسکن.اجتماعی.است.گفت:.
در.این.برنامه.پیش.بینی.شده.که.سالیانه.100.هزار.واحد.تحت.پوشش.قرار.بگیرد.

به.گفته.مظاهریان،.مســکن.اجتماعی.هم.اکنون.در.فرآیند.مناسبی.قرار.دارد.و.در.
سال.اول.به.اهداف.تعیین.شده.خواهد.رسید.

هیــات.وزیران.در.تاریخ.2.اســفند.95.بــا.هدف.حمایت.دولت.از.تامین.مســکن.

گروه.های.کم.درآمد.و.در.راستای.اجرای.سیاست.های.دولت.یازدهم.در.بخش.مسکن.

طی.سال.های.1۳96-1۴00.برنامه.ای.در.دو.قالب.مسکن.اجتماعی.و.مسکن.حمایتی.
را.مصوب.کرد.

در.این.طرح.برنامه.ریزی.برای.حمایت.از.100.هزار.خانوار.در.هرســال.طی.ســال.های.

1۳96-1۴00.صــورت.گرفته.اســت.که.در.این.برنامه.کمک.هایی.در.قالب.تســهیالت.

ساخت.و.خرید.مسکن.ملکی،.پرداخت.تسهیالت.به.سازندگان.مسکن.استیجاری،.ساخت.

مسکن.استیجاری،.پرداخت.کمک.اجاره.و.وام.قرض.الحسنه.ودیعه.مسکن.پیش.بینی.شده.

اســت..این.برنامه.به.منظور.کمک.به.ســاخت.مسکن.اســتیجاری.و.تقویت.بازار.اجاره.و.
همچنین.خرید.مسکن.ملکی،.تسهیالتی.به.شرح.ذیل.را.در.نظر.گرفته.است:

ـ تامین.تســهیالت.در.ســقف.مبلغ.اعالمی.در.تصویب.نامه.شــماره.90۴5۳/ت.

51166.هـ.مورخ.8.آبان.9۳.جهت.کمک.به.ســاخت.و.خرید.مسکن.ملکی.از.سوی.

بانک.مرکزی..پرداخت.کمک.بالعوض.به.متقاضیان.گروه.های.کم.درآمد.موضوع.این.
تصویب.نامه.برای.خرید.واحدهای.مسکن.مهر.بدون.متقاضی.

ـ  پرداخت.تســهیالت.تا.دو.برابر.سقف.تســهیالت.موضوع.این.تصویب.نامه،.به.

اشخاص.حقیقی.و.حقوقی.دارای.زمین.که.تمایل.به.احداث.واحدهای.مسکونی.ملکی.
ـ.استیجاری.به.نسبت.60.به.50.درصد.و.در.قالب.توافق.با.بنیاد.داشته.باشند.

ـ  تامین.زمین.در.محدوده.شــهرها.)دارای.تاسیسات.زیربنایی.آب،.برق.و.گاز(.و.

یا.شــهرهای.جدید.از.سوی.وزارت.راه.و.شهرسازی.برای.ساخت.واحد.استیجاری.از.
طریق.واگذاری.به.سازندگان.به.منظور.ساخت.مسکن.ملکی.ـ.استیجاری.

ـ  پرداخت.کمک.هزینه.اجاره.به.خانوارهای.کم.درآمد.موضوع.این.تصویب.نامه.
ـ  پرداخت.وام.قرض.الحســنه.ودیعه.مسکن.برای.حمایت.از.خانوارهایی.که.توان.
بازپرداخت.اقســاط.مورد.نظر.را.دارند.به.ازای.هر.واحد.75.میلیون.ریال.با.بازپرداخت.

60.ماهه.
بنیاد.مســکن.انقالب.اســالمی.به.عنوان.نهاد.متولی.اجرای.مصوبه.مذکور،.ضمن.
انجام.هماهنگی.با.ســازمان.برنامه.وبودجه.کشور.جهت.تبادل.موافقت.نامه،.با.تدوین.
جدول.توزیع.اســتانی.مسکن.اجتماعی.در.ســال.1۳96.فرآیند.اجرای.طرح.را.آغاز.

کرده.است.

  طرح رونق تولید 96 کلید خورد

  مسکن اجتماعی در حال اجراست
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پنجره.ایرانیــان؛.الزام.برای.معرفی.ضامن.دولتی،.باال.

بودن.قیمت.خانه.نســبت.به.وام،.ناتوانی.در.تهیه.مبلغ.

تکمیلی.بــرای.خرید.و.البته.انتظار.برای.کاهش.قیمت.

مسکن،.موانع.رســیدن.سپرده.گذاران.خانه.اولی.به.وام.
شده.است.

به.گزارش.ایســنا،.صندوق.پس.انداز.مســکن.یکم.

)خانه.اولی.هــا(.18.خردادماه.1۳9۴.آغــاز.به.کار.کرد..

تا.نیمه.تیرماه.1۳96.تعداد.کســانی.که.برای.اســتفاده.

از.تســهیالت.این.صندوق.ثبت.نام.کرده.اند.حدود.188.

هزار.نفر.بوده.و.این.در.حالی.اســت.که.تعداد.وام.های.

پرداخت.شده.تنها.10.هزار.و.208.فقره.بوده.است..مدیر.

امور.طرح.و.برنامه.بانک.مســکن،.صرف.زمان.بیشتر.

جهت.انتخاب.واحد.مســکونی.مناســب،.آماده.نبودن.

مابقی.بهای.واحد.مســکونی.موردنظــر،.منتظر.ماندن.

برای.فرارســیدن.زمان.مناســب.تر.جهت.خرید.ملک،.

تعطیالت.نوروز،.ایام.انتخابــات.و.ماه.مبارک.رمضان.

را.ازجمله.دالیل.موکول.کردن.استفاده.از.تسهیالت.به.
آینده.توسط.متقاضیان.دانسته.است.

افــرادی.که.در.این.صندوق.ســپرده.گذاری.می.کنند.

بعد.از.یک.ســال.می.توانند.به.میزان.دو.برابر.ســپرده.

خود.تا.سقف.۴0،.60.و.80.میلیون.تومان.از.تسهیالت.

استفاده.کنند..بر.اساس.آمار.اعالمی.بانک.مسکن.تعداد.

کســانی.که.طی.یک.ســال.اخیر.به.طور.ماهیانه.برای.

دریافت.وام.خانه.اولی.ها.اقدام.کرده.اند.به.طور.متوســط.

12.هزار.و.8۳۴.فقره.اســت.که.نسبت.به.سال.1۳95.

حدود.1.2.برابر.و.نســبت.به.سال.1۳9۴.به.میزان.۳.2.

برابر.رشد.دارد؛.یعنی.میانگین.تعداد.ثبت.نام.ها.در.سال.

1۳9۴.ماهیانه.حدود.۴000.نفر.بوده.و.با.این.حســاب.

در.طول.سال.1۳95.تعداد.واجدین.شرایط.دریافت.وام.

حــدود.۴8.هزار.نفر.بوده.اند..در.ســال.دوم.با.توجه.به.

مراجعه.ماهیانه.حدود.10.هزار.نفر،.120.هزار.نفر.واجد.

شــرایط.دریافت.وام.بوده.و.این.یعنی.هم.اکنون.بیش.

از.100.هزار.نفر.مشــمول.دریافت.تسهیالت.هستند..

البته.بانک.مســکن.اعالم.کرده.که.تعــداد.افراد.حائز.

دریافت.تسهیالت.۳۴.هزار.نفر.است.و.بااینکه.این.رقم.

با.محاســبات.جور.درنمی.آید،.اما.بنــا.را.بر.صحت.آن.

می.گذاریم..بااین.حال.سوال.اصلی.اینجاست.که.باوجود.

۳۴.هزار.نفر.واجد.شرایط.چرا.تعداد.وام.گیرندگان.بیش.
از.10.هزار.فقره.نبوده.است؟

بررســی.های.میدانی.نشــان.می.دهد.الــزام.کردن.

دریافت.کنندگان.از.ســوی.شعبات.برای.معرفی.ضامن.

دولتــی،.باال.بودن.قیمت.خانه.نســبت.به.وام،.ناتوانی.

در.تهیه.مبلغ.تکمیلی.برای.خرید،.اقســاط.باال،.شرط.

حداکثر.15.سال.از.تاریخ.ساخت.بنا.و.البته.انتظار.برای.

کاهش.قیمت.مسکن.به.عنوان.سرعت.گیر.دریافت.وام.
عمل.می.کند.

عمــده.خانواده.های.متقاضی.ایــن.وام.به.دلیل.بنیه.

مالی.پایین.نمی.توانند.سقف.مبلغ.سپرده.را.تامین.کنند.

و.به.همین.دلیل.تســهیالت.پرداختی.به.آن.ها.قدرت.

پوشش.دهی.به.مبلغ.مسکن.را.ندارد..طبق.اعالم.بانک.

مرکزی.هم.اکنون.متوسط.قیمت.مسکن.در.شهر.تهران.

۴.5.میلیــون.تومان.در.هر.مترمربع.اســت.و.این.یعنی.

یک.زوج.جوان.برای.خرید.مسکن.60.متری.باید.حدود.

270.میلیون.تومان.بپردازد..حال.آن.که.رقم.تسهیالت.

)با.فرض.اســتفاده.از.ســقف.پرداختــی(.بیش.از.160.
میلیون.تومان.نیست.

یکــی.از.متقاضیــان.دریافــت.وام.خانه.اولی.ها.که.

جوانی.۳2.ســاله.اســت.در.این.خصوص.می.گوید:.از.

شــهریورماه.1۳9۴.با.تهیه.مبلغ.۳0.میلیون.تومان.در.

بانک.مسکن.سپرده.گذاری.کردم.و.شهریور.1۳95.واجد.

شرایط.دریافت.وام.بودم.ولی.از.آن.زمان.تاکنون.عمال.

نتوانسته.ام.تســهیالت.خود.را.دریافت.کنم..مشکالتم.

یکی.دو.تا.نیســت..اوال.ضامن.دولتی.نــدارم..بااینکه.

ضامن.دولتی.به.عنوان.شــرط.پرداخت.تسهیالت.قید.
نشده.بود،.شعبه.من.می.گوید.باید.ضامن.بیاوری.

او.بیــان.می.کند:.رقم.تســهیالتی.نیز.کــه.به.من.

اختصاص.می.یابد.60.میلیون.تومان.اســت.که.با.پول.

خودم.می.شــود.90.میلیون.تومان..بــا.این.مبلغ.فقط.

می.توانم.اطــراف.تهران.خانه.ای.کوچــک.یا.خانه.ای.

۳0.متــری.در.محله.ای.نامناســب.در.تهران.بخرم..از.

آن.گذشــته.اقســاطم.حدود.700.هزار.تومان.با.مدت.

بازپرداخت.12.ساله.است..فعال.که.صبر.کرده.ام.تا.ببینم.

خــدا.چه.می.خواهد..زمانی.اقــدام.به.خرید.می.کنم.که.
بدانم.قیمت.مسکن.به.کف.رسیده.است.

بااین.وجــود.بنا.بر.اظهار.کارشــناس.مرکز.ارتباط.با.

مشتریان.بانک،.درصورتی.که.فرد.متقاضی.بتواند.شعبه.

محل.افتتاح.حســاب.برای.دریافت.وام.خانه.اولی.ها.را.

با.ارائه.فیــش.حقوقی.به.عنوان.مــدرک.احراز.تمکن.

مالــی.متقاعد.کند.نیازی.به.معرفی.ضامن.معتبر.و.ارائه.

ضمانت.نامه.کســر.از.حقوق.کارمندان.دولت.نیســت،.

هرچند.بنا.بر.تاکید.وی.این.موضوع.بر.اساس.تشخیص.

شــعبه.و.در.اختیار.رئیس.هر.یک.از.شعب.بانک.است؛.

به.طوری.که.نحوه.احراز.هویــت.برای.تضمین.توانایی.

مالی.متقاضی.به.منظور.بازپرداخت.اقساط.ممکن.است.

از.شعبه.ای.به.شــعبه.دیگر.متفاوت.باشــد..این.رفتار.

هم.اکنون.عالوه.بر.ایجاد.ســردرگمی.میان.متقاضیان.

و.مشــموالن.دریافت.تســهیالت،.نشــان.دهنده.نگاه.

ســنتی.به.تســهیالت..ارزان.قیمت.خرید.مسکن.برای.
خانه.اولی.ها.است.

صنــدوق.پس.انداز.مســکن.یکم،.18.خرداد.ســال.

1۳9۴.باهدف.احیای.رژیم.پس.انداز.در.بین.خانوارهای.

متقاضی.خرید.مسکن.)زوج.های.فاقد.سابقه.مالکیت.یا.

همان.خانه.اولی.ها(.راه.اندازی.شــد..ایجاد.این.صندوق.

ازجمله.اقدامات.مثبتی.بــود.که.دولت.یازدهم.و.بانک.

مســکن.انجام.دادند؛.چراکه.نرخ.ســود.این.تسهیالت.

بــا.ریزش.تدریجی.از.حــدود.1۴.درصد.به.9.5.درصد.

کاهش.یافت.و.به.همین.دلیل.تقاضا.برای.سپرده.گذاری.

افزایــش.پیدا.کرد؛.اما.انتظار.می.رود.در.شــرایطی.که.

قیمت.مسکن.باوجود.نرخ.رشد.پایین.تر.نسبت.به.تورم.

در.حال.نزدیک.شدن.به.قدرت.خرید.متقاضیان.است،.

بانک.ها.از.ایجاد.بروکراسی.و.شرایط.پیچیده.خودداری.

کنند.تا.شاید.بخشی.از.۴90.هزار.واحد.مسکونی.خالی.

شــهر.تهران.بفروش.برســد.و.تعدادی.از.خانواده.ها.از.
مستاجری.رها.شوند.

  ظرفی پر از سپرده های مسکن و پرداخت قطره چکانی وام
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پنجره.ایرانیان:.از.پاییز.1۳92.تا.کنون.نرخ.رشد.قیمت.

مسکن.شهر.تهران.همواره.پایین.تر.از.تورم.عمومی.بوده.

است؛.با.این.حال.منحنی.قیمت.مسکن.در.حال.نزدیک.
شدن.به.تورم.عمومی.است.

به.گزارش.ایســنا،.مقایسه.نرخ.رشــد.قیمت.مسکن.

شــهر.تهران.با.تورم.عمومی.نشان.می.دهد.که.نرخ.رشد.

قیمت.مسکن.از.پاییز.1۳92.همواره.پایین.تر.از.نرخ.تورم.

عمومی.بوده.اســت..در.فصل.های.بهار.و.تابستان.سال.

1۳95.نرخ.رشد.قیمت.مسکن.افزایش.6.درصدی.داشته.

اســت.و.به.نرخ.تورم.عمومی.نزدیک.شــده.است.ولی.
همچنان.کمتر.از.نرخ.تورم.عمومی.بوده.است.

در.فصل.پاییز.و.زمســتان.سال.1۳95.نسبت.به.فصل.

مشابه.سال.قبل،.نرخ.تورم.عمومی.به.ترتیب.9.2.و.11.

درصد.و.نرخ.رشــد.قیمت.مسکن.در.شهر.تهران.در.این.

فصل.ها.به.ترتیب.7.و.7.5.درصد.بوده.است.که.همچنان.

حاکی.از.افزایش.قیمت.مســکن.به.میزانی.کمتر.از.نرخ.
تورم.عمومی.بوده.است.

همچنین.نگاهی.به.روند.فصلی.قیمت.مسکن.از.ابتدای.

ســال.1۳90.تا.پایان.سال.1۳95.در.شهر.تهران.حاکی.

از.وجود.روند.باثبات.برای.قیمت.مســکن.از.بهار.ســال.

1۳91.در.حدود.۴.میلیون.تومــان.به.ازای.هر.مترمربع.

بوده.اســت..ولی.قیمت.یک.مترمربع.واحد.مسکونی.از.

فصل.بهار.ســال.1۳95.به.میزان.اندکی.افزایش.یافته.

به.طوری.که.قیمت.یک.مترمربع.واحد.مسکونی.در.شهر.

تهران.در.ســال.1۳95.نسبت.به.ســال.قبل.حدود.6.7.

درصد.افزایش.یافته.و.از.۴.میلیون.و.۴00.هزار.تومان.به.

۴.میلیون.و.۴99.هزار.تومان.رسیده.است.
در.بین.مناطق.تهران.بیشترین.قیمت.به.ترتیب.متعلق.
به.مناطق.1،.۳،.2.و.6.)به.ترتیب.با.قیمت.معادل.1028،.
818،.65.9.و.61.میلیــون.ریال.به.ازای.هر.مترمربع(.و.
کمتریــن.قیمت.متعلق.به.مناطق.18،.17،.19.و.20.)به.
ترتیب.با.قیمت.معادل.21.7،.22.9،.2۴.9.و.25.1(.است.

پنجره.ایرانیان؛.با.آقایان.ســیف.و.نوبخت.جلســاتی.را.به.منظور.تامین.مالی.مسکن.
اجتماعی.برگزار.کرده.ایم.و.گام.به.گام.به.تکمیل.منابع.نزدیک.می.شویم.

علیرضا.تابش.در.گفت.وگو.با.ایسنا.اظهار.کرد:.مصوبه.مسکن.اجتماعی.سال.گذشته.

از.طرف.دولت.به.ما.ارائه.شــد.که.مــا.در.حال.پیگیری.منابع.این.طرح.از.طریق.بانک.

مرکزی.و.بانک.های.عامل.هســتیم.و.بالعوض.آن.را.از.طریق.برنامه.وبودجه.پیگیری.
می.کنیم..پیگیری.ها.نیز.خوب.انجام.می.شود.

وی.افزود:.با.آقای.ســیف.رئیس.کل.بانک.مرکزی.و.آقای.نوبخت.رئیس.ســازمان.
برنامه.وبودجه.جلساتی.را.برای.شروع.به.کار.مسکن.اجتماعی.داشتیم.

رئیس.بنیاد.مســکن.انقالب.اســالمی.با.بیان.این.که.برای.تکمیل.منابع.مســکن.

اجتماعی.گام.به.گام.جلو.می.رویم.گفت:.به.محض.این.که.منابع.تکمیل.شــد.جلســه.را.
با.حضور.اصحاب.رسانه.برگزار.می.کنیم.و.جزییات.آن.را.به.اطالع.عموم.می.رسانیم.

تابش.تصریح.کرد:.آنچه.مسلم.اســت.این.که.هدف.مسکن.اجتماعی.تامین.سالیانه.
100.هزار.واحد.مسکونی.است.که.در.هفت.برنامه.به.اجرا.در.خواهد.آمد.

وی.در.خصوص.چگونگی.تامین.اعتبارات.مســکن.اجتماعی.گفت:.در.سال.اول.اجرا.

قرار.است.2۴00.میلیارد.تومان.تسهیالت.به.همراه.160.میلیارد.تومان.کمک.بالعوض.
ارائه.شود..مابه.التفاوت.سود.هم.رقم.۳00.میلیارد.تومان.است.که.اختصاص.می.یابد.

پنجره.ایرانیان؛.قائم.مقام.ســازمان.امور.مالیاتی.از.کاهش.مالیات.ســاخت.و.فروش.
مسکن.برای.واحدهایی.که.پروانه.ساخت.آنها.برای.قبل.از.1۳95.است،.خبر.داد.

به.گزارش.ایسنا،.محمدقاسم.پناهی.با.اعالم.این.خبر.که.کلیه.واحدهای.ساخته.شده.

یا.در.حال.ســاخت.که.پروانه.ساخت.آن.ها.مربوط.به.قبل.از.سال.1۳95.است،.مشمول.

مالیات.ســاخت.و.فروش.موضــوع.آیین.نامه.ماده.77.اصالحــی.1۳9۴/۴/۳1.قانون.

مالیات.های.مســتقیم.به.میزان.10.درصد.علی.الحســاب.بر.اســاس.ارزش.معامالتی.

امالک.نخواهند.بــود،.گفت:.این.واحدها.صرفا.بابت.فروش.و.انتقال.آن.مانند.ســایر.

امالک.مشــمول.مالیات.نقل.وانتقال.موضوع.مــاده.59.قانون.که.به.میزان.پنج.درصد.
ارزش.معامالتی.است.می.باشند.

قائم.مقام.ســازمان.امور.مالیاتی.کشــور.افزود:.به.این.ترتیب.با.عنایت.به.مصوبه.اخیر.

دولت،.مالیات.واحدهای.ساخته.شــده.و.در.حال.ساخت.که.پروانه.ساخت.آن.ها.تا.پایان.
سال.1۳9۴.صادر.شده،.کاهش.پیدا.کرده.است.

وی.همچنین.با.اشــاره.به.اینکه.آیین.نامه.مــاده.77.)اصالحی.1۳9۴/۴/۳1(.قانون.

مالیات.های.مستقیم.درخصوص.مالیات.ساخت.و.فروش.مسکن.به.ساختمان.هایی.تعلق.

می.گیرد.که.پروانه.ســاخت.آن.ها.از.تاریخ.1۳95/1/1.به.بعد.صادر.شده.باشد،.گفت:.با.

توجه.به.اینکه.مراحل.ســاخت.و.فروش.مسکن.تقریبا.12.الی.18.ماه.طول.می.کشد،.

این.آیین.نامه.به.گونه.ای.تنظیم.شــده.است.که.اثر.اجرای.اخذ.مالیات.در.سال.های.آتی.
آن.ملموس.خواهد.بود.

پناهی.تاکیــد.کرد:.با.عنایت.به.آیین.نامه.جدید.مصوب.دولت.در.ســاخت.و.فروش.

ســاختمان.نوساز.که.پروانه.ســاخت.آن.ها.از.ســال.1۳95.به.بعد.صادر.شده،.میزان.

ارزش.افزوده.زمین.که.تا.زمان.فروش.ساختمان.ایجاد.می.شود،.مشمول.مالیات.ساخت.

و.فروش.نمی.شــود،.به.عبارتی.مالیات.ساخت.و.فروش.صرفا.به.سود.حاصل.از.ساخت.

اعیانــی.بر.روی.عرصه.)زمین(.تعلق.می.گیرد.و.ســود.حاصــل.از.اضافه.ارزش.زمین.
درهرحال.مشمول.مالیات.ساخت.و.فروش.نمی.شود.

  قیمت مسکن به نرخ تورم نزدیک می شود

   مسکن اجتماعی در انتظار تکمیل منابع

   کاهش مالیات ساخت و فروش واحدهای قبل از سال 9۵
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پنجره.ایرانیــان؛.طــرح.لیزینگ.مســکن.باهدف.

خانه.دار.کردن.اقشار.متوسط،.پس.از.حدود.شش.ماه.

از.زمان.ابالغ،.به.دلیل.نبــود.تقاضای.موثر.کماکان.
غیرکاربردی.است.

به.گــزارش.ایســنا،.دســتورالعمل.اجرایی.تاســیس.

شــرکت.های.لیزینگ.مسکن.در.تاریخ.1۴.دی.ماه.1۳95.

باهدف.تامین.منابع.مالی.اقشار.با.درآمد.متوسط.به.باال.به.

تصویب.شورای.پول.و.اعتبار.رسید.ولی.موانعی.همچون.

نرخ.باالی.ســود،.طول.دوره.بازپرداخت.کوتاه.تسهیالت.

اعطایی.توسط.شرکت.های.لیزینگ.که.منجر.به.باال.بودن.

مبلغ.اقساط.این.تســهیالت.می.شود.از.مهم.ترین.دالیل.
عدم.اجرای.این.طرح.بوده.است.

همچنین.اخذ.مالیات.بر.ارزش.افزوده.مضاعف.در.زمان.

انجام.عملیات.لیزینگ.مسکن.باعث.غیراقتصادی.شدن.

این.طرح.شــده.و.به.دلیل.اقبال.پایین،.شرایط.بازار.برای.
عرضه.کنندگان.فراهم.نیست.

بر.اســاس.مــاده.۳5.دســتورالعمل.مذکــور.اعطای.

تســهیالت.مسکن.توسط.شرکت.های.لیزینگ.وابسته.به.

موسسات.اعتباری.تابع.تصمیمات.شورای.پول.و.اعتبار.و.

در.خصوص.ســایر.شرکت.های.لیزینگ.حداقل.به.میزان.
70.درصد.ارزش.ملک.امکان.پذیر.است.

همچنین.بر.اســاس.ماده.۳۴.این.دستورالعمل.حداکثر.

نرخ.سود.تسهیالت.اعطایی.توسط.شرکت.های.لیزینگ.۳.

واحد.درصد.بیشتر.از.نرخ.سود.تسهیالت.اعطای.مصوب.
شورای.و.پول.و.اعتبار.برای.موسسات.اعتباری.است.

اما.از.زمانی.که.لیزینگ.مســکن.آزاد.شده،.فعاالن.این.

بخش.اســتقبال.چندانی.از.آن.صورت.ندادند..تا.جایی.که.

رئیس.کانون.انبوه.ســازان.درباره.شرایط.لیزینگ.مسکن.

اظهار.کرد:.پیشــنهاد.ما.نرخ.ســود.حداکثر.16.درصد.و.

مدت.زمان.بازپرداخت.12.ساله.بود؛.زیرا.معتقدیم.با.تعیین.

ارقام.باالتر.دایره.متقاضیان.استفاده.از.تسهیالت.به.شدت.
کوچک.می.شود.

جمشــید.برزگر.افــزود:.تعیین.ســود.1۴.درصد.برای.

انبوه.ســاز.و.2.درصــد.کارمــزد.لیزینگ.می.توانســت.

واقع.بینانه.تر.از.شرایط.کنونی.باشد.که.مورد.موافقت.قرار.

نگرفت؛.اما.آنچه.مســلم.است.این.که.هر.طرحی.باید.هم.

توجیه.اقتصادی.داشــته.باشد.و.هم.بستر.فعالیت.پیدا.کند..

سوال.است.که.چند.درصد.از.افراد.جامعه.حاضر.به.خرید.

مســکن.با.اقســاط.ماهانه.6.تا.7.میلیون.تومان.هستند؟.

اگر.کسانی.پیدا.شوند.که.بتوانند.ماهیانه.7.میلیون.تومان.

قســط.بدهند.یعنی.ازلحاظ.مالی.قوی.هستند.و.نیازی.به.
خرید.مسکن.از.طریق.لیزینگ.ندارند.

از.سوی.دیگر.دو.شــرط.پرداخت.وام.لیزینگ.یعنی.نرخ.

ســود.21.درصد.و.مدت.زمان.نسبتا.کوتاه.پنج.ساله.به.عنوان.

ســرعت.گیر.این.طرح.عمل.می.کنــد؛.چراکه.رقبای.بانکی.

انجمــن.لیزینگ.در.حــال.حاضر.وام.هایی.بــا.بهره.هایی.

به.مراتــب.پایین.تر.و.مدت.زمان.بیشــتر.ارائه.می.دهند؛.زیرا.

هم.اکنــون.نرخ.ســود.وام.خانه.اولی.ها.که.توســط.بانک.

مسکن.پرداخت.می.شــود.9.درصد.و.مدت.بازپرداخت.12.

ساله.است..حتی.نرخ.سود.اوراق.تسهیالت.مسکن.که.وامی.
گران.قیمت.محسوب.می.شود.بیش.از.17.5.درصد.نیست.

اما.تنها.مزیت.لیزینگ.مسکن.نسبت.به.وام.بانکی.مبلغ.

تسهیالت.است..لیزینگ.بدون.لحاظ.سقف.قیمت.هم.اکنون.

70.درصد.قیمت.ملک.را.پوشــش.می.دهد؛.درحالی.که.وام.

پرداختی.از.سوی.سیستم.بانکی.بیش.از.160.میلیون.تومان.

نیســت..بااین.وجود.به.نظر.نمی.رسد.افراد.زیادی.توان.مالی.
پرداخت.اقساط.لیزینگ.را.داشته.باشند.

بر.اســاس.آنچه.بانک.مرکزی.اعالم.می.کند،.در.حال.

حاضر.متوســط.قیمت.خرید.هر.متر.خانه.در.تهران.حدود.

چهار.میلیون.و.500.هزار.تومان.اســت.و.عمده.معامالت.

بین.واحدهای.60.تا.80.متری.انجام.می.شــود؛.بنابراین.

اگر.متقاضــی.خواهان.خرید.خانه.ای.80.متری.در.تهران.

باشــد،.حدود.۳60.میلیون.تومان.برای.آن.هزینه.خواهد.

داشــت؛.بنابراین.اگر.لیزینگ.مسکن.تا.سقف.تعیین.شده.

یعنی.70.درصد.هزینه.را.پرداخت.کند،.تســهیالتی.حدود.
250.میلیون.تومان.برای.متقاضی.در.نظر.گرفته.می.شود.
در.این.حالت.برای.وام.250.میلیونی.لیزینگ.مسکن.با.
دوره.بازپرداخت.60.ماهه.و.سود.21.درصد.باید.گفت.که.
متقاضی.در.هرماه.باید.حدود.شــش.میلیون.و.700.هزار.
تومان.قسط.پرداخت.کند.که.درمجموع.در.پایان.پنج.سال.
سودی.حدود.155.میلیون.تومان.به.لیزینگ.برگردانده.و.
در.کل.بابــت.وام.250.میلیونی.رقم.۴00.میلیون.تومان.

بازپرداخت.خواهد.داشت.
در.این.شــرایط.اقســاط.در.قیاس.بــا.وام.های.موجود.
مســکن.حتی.تا.پنج.برابر.بیشتر.خواهد.شد.و.رقمی.است.
که.حداقــل.برای.کارمندان.و.یا.کارگــران.به.هیچ.عنوان.
به.صرفه.نیست،.چراکه.حقوق.فعلی.یک.کارمند.عادی.در.

ایران.شاید.به.دو.میلیون.تومان.هم.در.ماه.نرسد.

  یخ زدگی لیزینگ مسکن پس از شش ماه



11
ه.8

ـار
شم

..
96
اد.
رد
..م

هم.
ل.د

سـا
ن/ 

ـا
رانی

ه ای
ـر

ج
پن

ساز
ت و 

اخ
رس

بـا
اخ

68

پنجره.ایرانیان؛.تا.ســال.90.در.کشور.بر.اساس.آمارها.

حدود.5.میلیون.مستاجر.وجود.داشت.که.این.تعداد.از.سال.

90.تا.95.بیش.از.2.میلیون.مستاجر.افزایش.پیدا.کرده.و.

اکنون.بیش.از.هفت.میلیون.مستاجر.در.کشور.وجود.دارد.
که.این.مسئله.یک.تهدید.برای.بازار.مسکن.است.

فرشــید.پورحاجت.در.گفت.وگو.با.ایسنا،.اظهار.کرد:.

معموال.فصل.نقل.و.انتقــاالت.تاثیر.خود.را.روی.بازار.

می.گذارد.و.آنچه.در.یک.ماه.گذشته.مشاهده.شده،.آن.

اســت.که.به.تعداد.مورد.نیاز.مردم،.واحدهای.اجاره.ای.
مناسب.در.بازار.نداریم.

وی.افزود:.این.مسئله.در.شرایطی.است.که.بر.اساس.

آمارهای.نفوس.مســکن،.حدود.2.5.میلیون.واحد.مازاد.

نیاز.یا.بدون.اســتفاده.در.کشور.وجود.دارد.و.بر.اساس.

آن.انتظــار.می.رفت.تا.بازار.در.حالت.تعادل.باشــد.اما.

چنین.اتفاقی.نیفتاد.و.بازار.اجاره.شــرایط.متفاوت.تر.از.

سال.گذشته.دارد.و.مردم.نتوانسته.اند.ساختمان.موردنیاز.

خود.را.پیدا.کنند.
دبیر.کانون.سراســری.انبوه.ســازان.مســکن.کشور.
تصریح.کرد:.قیمت..خانه.هایی.که.در.بنگاه.های.امالک.
جابه.جا.و.به.مردم.اجاره.داده.می.شود،.باالتر.از.نرخ.تورم.

است.و.این.اتفاق.خوبی.نیست.
پورحاجــت.بیــان.کرد:.در.5.ســال.گذشــته.تعداد.
مستأجرین.حدود.۴0.درصد.افزایش.پیدا.کرده.است.اما.
تا.ســال.90.در.کشور.بر.اساس.آمارها.حدود.5.میلیون.
مستاجر.وجود.داشــت.که.این.تعداد.از.سال.90.تا.95.

بیش.از.2.میلیون
افزایــش.پیدا.کرده.و.اکنون.بیــش.از.هفت.میلیون.
مستاجر.در.کشور.وجود.دارد.که.این.مسئله.یک.تهدید.
برای.بازار.مســکن.اســت..وی.گفت:.شرایط.رکود.در.
۴.ســال.گذشته.باعث.تشدید.اجاره.نشینی.شده.و.مردم.
نتوانستند.متناسب.با.نیاز.خود،.مسکن.خریداری.کنند.و.
این.مســئله.یکی.از.دالیلی.است.که.اکنون.حدود.2.5.

میلیون.خانه.خالی.در.کشــور.وجــود.دارد..دبیر.کانون.

سراسری.انبوه.ســازان.مسکن.کشــور.ادامه.داد:.عدم.

توانمندی.مردم.به.خرید.مســکن.یکی.دیگر.از.دالیلی.
است.که.این.تعداد.خانه.خالی.در.کشور.داریم.

پورحاجت.با.اشــاره.به.این.که.برخــی.می.گویند.2.5.

میلیون.خانه.بدون.استفاده.و.خالی.در.کشور،.خانه.های.

لوکس.هســتند،.عنوان.کرد:.من.به.این.مسئله.اعتقاد.

ندارم.که.تمام.2.5.میلیون.خانه.بدون.اســتفاده.و.خالی.

واحدهای.لوکس.باشند،.بلکه.این.واحد.شامل.واحدهای.
معمولی.تا.لوکس.است.

وی.بــا.بیان.این.که.دولت.باید.فکــری.عاجل.برای.

مشکل.مسکن.کند،.اظهار.کرد:.نباید.در.تب.وتاب.غرور.

2.5.میلیون.واحد.خالی.در.کشــور.غرق.شــویم.و.باید.

برای.این.مســئله.فکری.جدی.و.آسیب.شناسی.انجام.

گیرد.که.چرا.این.تعداد.واحد.خالی.در.کشور.وجود.دارد..

دبیر.کانون.سراســری.انبوه.ســازان.مســکن.کشور.

خاطرنشــان.کرد:.در.حوزه.اجاره.داری.شرایط،.شرایط.

خوبی.نیســت.و.مردم.به.دنبال.مســکن.می.گردند.و.

قیمت.اجاره.نیز.نسبت.به.سال.گذشته.باالتر.از.نرخ.های.

پیش.بینی.شده.نسبت.به.تورم،.افزایش.پیدا.کرده.است.و.

این.مســائل.برای.بازار.مسکنی.که.در.رکود.نسبی.قرار.
دارد،.عالئم.خوبی.نیست..

پورحاجت.گفت:.بازار.مســکن.به.تبع.آنکه.در.فصل.

نقل.و.انتقاالت.قرار.داریم،.شــرایط.بهتری.پیدا.کرده.و.

مردم.نسبتا.عالقه.مند.به.سرمایه.گذاری.در.بازار.مسکن.

شده.اند.اما.این.شرایط.مقطعی.است.و.با.توجه.به.فصل.

نقل.و.انتقاالت،.شــاهد.این.رشد.هستیم.و.باید.شرایط.
این.حوزه.را.پایدار.کنیم.

پنجره.ایرانیان؛.مســکن.مهر.بزرگ.ترین.مداخله.و.شکست.دولت.در.حوزه.مسکن.در.تاریخ.
ایران.بود.

عباس.آخوندی.وزیر.راه.و.شهرســازی.گفت:.اصلی.ترین.مسئله.که.در.بخش.مسکن.بسیار.

مهم.است.سیاست.گذار.نســبت.به.آن.دقت.و.توجه.داشته.باشد.این.است.که.نحوه.مداخالت.

گذشته.باعث.شده.که.عرضه.و.تقاضا.همدیگر.را.قطع.نکنند..بدین.معنا.عرضه.در.یک.محلی.

شــکل.گرفته.که.آنجا.عمدتا.تقاضایی.وجود.نداشته.است.و.در.مکان.هایی.که.تقاضا.وجود.دارد.

نیز.اصوال.عرضه.مناســبی.صورت.نگرفته.است؛.و.به.عبارتی.دیگر،.عدم.تالقی.عرضه.و.تقاضا.
در.حوزه.مسکن.یکی.از.اصلی.ترین.مسائل.ما.است.

آخوندی.یادآور.شــد:.2.میلیون.و.578.خانه.خالی.در.کشــور.خانه.خالی.است.اما.عرضه.ای.

نیســت.که.بتواند.تقاضای.بازار.را.پاســخ.دهد.و.بنابراین.ما.یک.عدم.تالقی.عرضه.و.تقاضای.
بسیار.جدی.در.حوزه.بخش.مسکن.داریم.

عضو.کابینه.دولت.تدبیر.و.امید.گفت:.در.حال.حاضر.ســوالی.که.فراروی.سیاست.گذار.است.

این.اســت.که.آیا.مفهوم.اقدام.ســریع.برای.خروج.از.رکود.یک.کار.مجددی.مثل.مسکن.مهر.

اســت.که.بار.دیگر.دولت.مداخله.کند.همچون.مداخله.ای.که.در.مسکن.مهر.داشت.و.بار.دیگر.

یک.میلیون.واحد.تقاضا.ایجاد.شود.و.برایش.تقاضایی.وجود.نداشته.باشد؟.بسیار.مهم.است.که.
در.حال.حاضر.در.حوزه.سیاست.گذاری.به.چه.سمتی.برویم.

وی.ادامــه.داد:.معموال.این.ســاده.انگارانه.اش.این.اســت.که.دوباره.دولــت.در.بازاری.که.

همواره.در.اختیار.مردم.و.همواره.در.اختیار.بخش.خصوصی.بوده.و.ســهم.دولت.به.یک.درصد.

هم.نمی.رســیده،.مداخله.کند..مســکن.مهر.مداخله.8.درصدی.دولت.در.انباشت.مسکن.بود..

بزرگ.ترین.مداخله.دولت.در.حوزه.مســکن.در.طول.تاریخ.ایران.بود.که.با.شکســت.جدی.نیز.
مواجه.شد.

آخوندی.گفت:.تمام.نکته.ای.که.ما.داریم.این.است.که.اگر.تقاضا.در.حوزه.حاشیه.نشینی.است.

همان.جا.تقاضا.را.پاســخ.دهیم.یا.اگر.تقاضا.در.حوزه.بافت.فرســوده.و.میانی.شهرها.است.در.

همان.بافت.ها.پاســخ.بدهیم..رها.کردن.حاشیه.و.رها.کردن.بافت.فرسوده.و.رفتن.به.بیابان.ها.

و.مجددا.احداث.مسکن.مسئله.را.بر.سر.جای.خود.باقی.می.گذارد..اگر.قرار.بود.مداخله.مسکن.

مهر.کمکی.به.خانه.دار.شــدن.مردم.و.حل.مسئله.مسکن.آن.ها.بکند.که.19.میلیون.بدمسکن.

در.بافت.فرســوده.و.حاشــیه.های.حداقل.به.نصف.خود.می.رســید.درحالی.که.می.بینیم.مسئله.
بدمسکنی.به.قوت.خود.باقی.است.

  وجود 2.۵ میلیون خانه خالی

  مسکن مهر بزرگ ترین شکست مسکنی در تاریخ ایران



11
ه.8

ـار
شم

..
96
اد.
رد
..م

هم.
ل.د

سـا
ن/ 

ـا
رانی

ه ای
ـر

ج
پن

ساز
ت و 

اخ
رس

بـا
اخ

69

پنجره.ایرانیان؛.حداقل.سه.ایراد.به.آیین.نامه.»مالیات.

بر.ساخت.وسازهای.مسکونی«.وارد.است.که.در.تعامل.

با.کارشناســان.و.ســازمان.های.مربوطه.درصدد.رفع.
ایرادات.هستیم.

حامد.مظاهریان.معاون.مســکن.و.ساختمان.وزیر.راه.

و.شهرســازی،.در.مورد.نقاط.قــوت.و.ضعف.آیین.نامه.

مالیات.بر.ساخت.وســاز،.گفت:.با.ابالغ.آیین.نامه.مالیات.

بر.ســاختمان.های.نوســاز.شــاهد.یک.تغییر.رویکرد.

در.اخذ.مالیات.از.فعالیت.ســاخت.و.فروش.ســاختمان.

هستیم..ماجرا.از.اسفند.1۳9۴.شروع.می.شود.که.قانون.

مالیات.های.مستقیم.در.مجلس.شورای.اسالمی.اصالح.

شــد..در.ماده.77.آن.پیش.بینی.شده.که.از.فعالیت.های.

خریدوفروش.ســاختمان.نیز.همانند.ســایر.صنوف.بر.
اساس.میزان.سودآوری.آن.ها.مالیات.اخذ.شود.

وی.افــزود:.نگاه.جدید.به.جــای.در.نظر.گرفتن.رقم.

ثابت.برای.مالیات.ساخت.وســاز،.بــه.رویکرد.مبتنی.بر.

سنجش.سودآوری.تغییر.یافته.و.متناسب.با.اظهارنامه.و.
اتفاقات.فرآیند.ساخت.تغییر.کرده.است.

معاون.وزیر.راه.و.شهرسازی.با.بیان.اینکه.همه.با.این.

اصل.قضیه.که.مالیات.عادله.باید.در.امر.ساخت.وســاز.

وضع.شود.موافق.هســتند.گفت:.حتی.کسانی.هم.که.

درگیر.امر.ساخت.وســاز.هستند.بر.این.مسئله.اتفاق.نظر.

دارند؛.اما.به.نظر.می.رســد.اصالحیه.نقطه.ضعف.هایی.

دارد.و.موضع.رســمی.دولت.این.اســت.که.بتواند.این.
نقاط.ضعف.را.کاهش.دهد.

مظاهریان.تصریح.کرد:.یکی.از.مهم.ترین.نقاط.ضعف.

این.است.که.میزان.مالیات.مسکن.به.نوعی.قابل.مذاکره.

شده.است..در.دوره.قبل.چون.قیمت.ها.ثابت.بود.میزان.

مالیات.مشخص.بود.اما.هم.اکنون.چون.مسکن.صنعتی.

است.که.با.بخش.های.مختلف.درگیر.است.و.استخراج.

قیمــت.و.ســود.آن.می.تواند.متفاوت.باشــد.اصالحیه.

جدید،.میزان.مالیات.را.قابل.مذاکره.می.کند.که.این.کار.
نامطبوع.است.

وی.ایراد.دیگر.را.احتمال.دامن.زدن.به.خریدوفروش.

قولنامه.ای.دانست.و.به.ایســنا،.گفت:.در.این.آیین.نامه.

ذکر.شده.مسکن.نوســاز.تا.سه.سال.بعد.از.اتمام.پایان.

کار.شــامل.مالیات.می.شــود.و.اگر.سه.ســال.بگذرد.

قانون.گذار.فرض.را.بر.این.گذاشــته.که.مســکن.برای.

مصرف.ساخته.شده.و.شامل.مالیات.نمی.شود..البته.این.

رویکرد.مثبت.است.ولی.این.نگرانی.را.ایجاد.می.کند.که.
به.معامالت.غیررسمی.و.قولنامه.ای.روی.آورده.شود.

معاون.مســکن.و.ســاختمان.وزیر.راه.و.شهرسازی.

تاکید.کرد:.نقد.دیگر.وارد.بر.این.اصالحیه.این.اســت.

که.عنوان.شده.شرکت.های.حرفه.ای.نسبت.به.کسانی.

که.امالک.خردتر.را.می.سازند.مالیات.کمتری.بپردازند..

این.می.تواند.با.سیاســت.های.اصلی.که.باید.به.سمت.

ساخت.وســازهای.حرفه.ای.تر.و.حقوقی.تر.حرکت.کنیم.
تنافر.داشته.باشد.

مظاهریان.در.پاســخ.به.این.ســوال.که.آیا.احتمال.

اصالح.قانون.»مالیات.بر.ساخت.وســازهای.مسکونی«.

وجــود.دارد،.گفت:.بلــه.ما.دنبال.اصــالح.این.قانون.

هستیم..البته.بعضی.پیشنهاد.های.ما.در.فرآیند.تصویب.

موردتوجه.قرار.گرفت.و.لحاظ.شــد..بخش.هایی.دیگر.

مانده.کــه.به.مصوبه.قانــون.برمی.گردد..لــذا.باید.از.

طریق.اصالح.قانون.پیگیــری.کنیم.و.این.موضوع.را.

در.دســتور.کار.داریم..به.هرحــال.فرآیند.اصالح.قانون.

کمی.پیچیده.تر.اســت.ولی.تغییرات.کوچکی.می.تواند.
در.آن.صورت.گیرد.

پنجره.ایرانیان؛.به.دلیل.کم.کاری.دولت.های.قبل.در.ارائه.خدمات.زیربنایی.و.روبنایی.

مسکن.مهر.تامین.کلیه.خدمات.به.ارقامی.بیش.از.10.هزار.میلیارد.تومان.نیاز.دارد.و.
به.گفته.وزیر.راه.و.شهرسازی.دو.سه.دولت.آینده.هم.درگیر.این.مسئله.خواهند.بود.
به.گزارش.ایسنا،.سوبرداشت.از.وعده.رئیس.جمهور.مبنی.بر.اتمام.مسکن.مهر.باعث.
شــده.تا.برخی.افراد.گمان.کنند.منظور.روحانی.این.است.که.تمام.خدمات.زیربنایی.و.

روبنایی.مسکن.مهر.تا.پایان.دولت.به.اتمام.می.رسد.
.این.در.حالی.اســت.که.منظور.رئیس.جمهور.تکمیل.واحدهای.مسکونی.بوده.و.به.
گفته.وزیر.راه.و.شهرسازی.دو.سه.دولت.آینده.هم.درگیر.بحث.زیرساخت.های.مسکن.

مهر.خواهد.بود.و.شاید.با.رقم.10.هزار.میلیارد.تومان.هم.مشکل.حل.نشود.
انتقادها.علیه.آماده.نبودن.خدمات.زیرساختی.مسکن.مهر.از.سوی.برخی.دلواپسان.
در.حالی.مطرح.می.شــود.که.اختصاص.بودجه.برای.زیرساخت.ها.و.روبناهای.مسکن.
مهر.توسط.دولت.های.نهم.و.دهم.جدی.گرفته.نمی.شد.و.حتی.بسیاری.از.افتتاح.ها.در.

بیابان.و.بدون.ارائه..خدمات.صورت.گرفت..

ســال.گذشته.دولت.880.میلیارد.تومان.کمک.نقدی.و.200.میلیارد.تومان.از.محل.

اسناد.خزانه.اسالمی.به.تکمیل.خدمات.زیربنایی.و.روبنایی.مسکن.مهر.اختصاص.داد..
بااین.حال.با.توجه.گستردگی.پروژه.مسکن.مهر.به.نظر.نمی.رسد.این.رقم.کافی.باشد.
عضو.هیات.مدیره.شرکت.عمران.شهرهای.جدید.دراین.باره.می.گوید.ساخت.مسکن.

یک.بحث.است.و.ساخت.شهر.یک.بحث.دیگر.
.هم.اکنون.طبق.وعده.دولت.عمده.واحدهای.مســکن.مهر.رو.به.پایان.اســت.اما.
تامین.خدمات.و.زیرساخت.ها.با.مشکل.مواجه.است..با.همه.مشکالت.و.کمبود.منابعی.
که.دولت.یازدهم.با.آن.مواجه.بود.ســال.گذشــته.بیش.از.1000.میلیارد.تومان.برای.
تامین.خدمات.مســکن.مهر.پرداخت.شد.و.این.بیشترین.رقمی.بود.که.از.آغاز.به.کار.

پروژه.مسکن.مهر.به.این.طرح.تزریق.شد.
.در.واقــع.رویکرد.دولت.یازدهم.این.نبود.که.صرفا.خوابگاه.تحویل.دهد..بااین.حال.
ســهم.دولت.تدبیر.و.امید.از.تحویل.واحدهای.مســکن.مهر.55.درصد.و.سهم.دولت.

قبل.۴5.درصد.بوده.است.

  نقاط قوت و ضعف آیین نامه مالیات بر ساخت وساز

  سه دولت آینده درگیر خدمات مسکن مهر
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پنجره.ایرانیان:.نخستین.جشنواره.ملی.ساختمان.انرژی.

صفر.)جایــزه.ملی.طراحی.ســاختمان.ZEB(.به.همت.

سازمان.بهره.وری.انرژی.ایران.و.پژوهشکده.فرهنگ،.هنر.
و.معماری.جهاد.دانشگاهی.برگزار.خواهد.شد.

به.گزارش.پایگاه.فراخوان.های.علمی.پژوهشی.کشور،.

وزارت.نیرو.در.نظر.دارد.تا.از.طریق.ســازمان.انرژی.های.

تجدیدپذیر.و.بهره.وری.انرژی.برق.)ســاتبا(.و.با.همکاری.

پژوهشــکده.فرهنگ.،.هنر.و.معماری.جهاد.دانشــگاهی،.

رویدادی.با.عنوان.اولین.جشــنواره.ملی.ســاختمان.های.
انرژی.صفر.)ZEB(.را.در.اواخر.مهرماه.1۳96.برگزار.کند.
مهم.ترین.بخش.این.جشــنواره،.مسابقه.ملی.طراحی.
ســاختمان.انرژی.نزدیک.صفر.می.باشد.که.از.تیم.های.
مختلف.سراســر.کشــور..جهت.ارســال.آثار.منطبق.با.
نظام.نامه.مســابقه.دعوت.به.عمل.مــی.آورد..این.برای.

اولیــن.بار.در.کشــور.اســت.که.چنین.مســابقه.ای..با.

سبک.مســابقات.مشــابه.بین.المللی،.به.صورت.تیمی.

برگزار.خواهد.شــد..الزم.به.ذکر.است،.جشنواره.عالوه.

بر.مســابقه.مذکور،.مشــتمل.بر.کارگاه.های.آموزشی.

بین.المللی.)با.حضور.اســتادان.مطرح.داخلی.و.خارجی(.

و.نمایشــگاه.تخصصی.)با.حضور.شرکت.ها.و.موسسات.

فعال.در.حوزه.انرژی.و.ساختمان(..نیز.می.باشد..همچنین.

در.اختتامیه.جشنواره،.برای.اولین.بار،.جایزه.ای.با.عنوان.

نشان.ملی.ساختمان.انرژی.صفر.به.همراه.150میلیون.

ریال.به.بهترین.طرح..از.دید.کمیته.داوران.اهداء.خواهد.

شد..به.چهار.تیم.برگزیده.دیگر.نیز.جوایز.ارزنده.ای.تعلق.
خواهد.گرفت.

پنجــره.ایرانیــان؛.طبق.گــزارش.انجمــن.انرژی.

تجدید.پذیرBEE ،.میزان.انرژی.تولید.شــده.با.استفاده.

از.شــیوه.های.تجدیدپذیر.در.آلمان.طی.نیمه.اول.سال.

2017.از.۳۳.درصد.در.سال.گذشته.به.۳5.درصد.افزایش.

یافته.که.این.نکته.نشــان.دهنده.کاهش.وابستگی.این.
کشور.صنعتی.به.انواع.سوخت.های.فسیلی.است..

در.این.گزارش.آمده.همواره.استفاده.و.تولید.انرژی.های.

ســبز.در.آلمان.طی.دو.دهه.گذشته.روبه.افزایش.بوده.و.

اصلی.ترین.هدف.این.سیاست.دولت،.کاهش.هزینه.های.

استفاده.از.انرژی.های.تجدید.پذیر.برای.مصرف.کنندگان.

و.همچنین.کاهش.وابســتگی.به.واردات.سوخت.های.
فسیلی.بوده.است.

در.گزارش.مذکور.آمده.ســهم.انرژی.های.بادی،.برق.

آبی.و.خورشیدی.مصرف.شده.در.بخش.های.گرمایشی،.

حمل.و.نقل.و.مصارف.دیگر.در.نیمه.اول.ســال.گذشته.

میــالدی.8/1۴.درصد.بوده.که.این.ارقام.در.همان.دوره.

مشابه.سال.جاری.2/15.درصد.شده.که.تقریبا.58.درصد.

از.آن.مربوط.به.تولید.برق.با.اســتفاده.از.انرژی.خورشید.
بوده.است.

هارلد.اوفــف،.مدیرعامل.انجمن.BEE.در.این.زمینه.

به.دویچه.وله.می.گوید:.دســتیابی.به.چنین.پیشرفتی.نه.

تنها.از.نظر.اقتصادی.می.تواند.مزیت.های.رقابتی.آلمان.

در.بازارهای.بین.المللی.را.باال.ببرد،.بلکه.می.تواند.عاملی.

برای.بهبود.شــرایط.زیســت.محیطی.این.کشور.برای.

آلمانی.ها.باشــد..اوفف.در.ادامــه.می..افزاید:.قطعا.روند.

جایگزینی.سوخت.های.فسیلی.در.صنایع.طی.سال.ها.نیز.

ادامه.خواهد.داشت.و.مهم.ترین.دستاورد.آن.را.می.توان.

ارزان.تر.شــدن.انرژی.حاصل.از.ایــن.روش.تولید.برای.
مصرف.کنندگان.اعالم.کرد.

 اولین جشنواره ملی ساختمان انرژی صفر 

 کاهش وابستگی آلمان به سوخت فسیلی

 بزرگترین نیروگاه بادي کشور نروژ در اختیار گوگل قرار خواهد گرفت

پنجره.ایرانیان؛.به.زودي.تمام.برق.تولیدي.توسط.بزرگترین.نیروگاه.بادي.کشور.نروژ.
صرف.انرژي.بخشي.به.تاسیسات.گوگل.در.اروپا.خواهد.شد.

کمپاني.گوگل.به.عنوان.بزرگترین.زیــر.مجموعه.هولدینگ.آلفابت.عالقه.ویژه.اي.

به.تامین.انرژي.تاسیســات.خود.از.منابع.تجدیدپذیر.دارد..در.همین.راســتا.به.زودي.

تمام.برق.تولیدي.توســط.بزرگترین.نیروگاه.بادي.کشور.نروژ.صرف.انرژي.بخشي.به.
تاسیسات.گوگل.در.اروپا.خواهد.شد.

این.مزرعه.بادي.مشــتمل.بر.50.توربین.بزرگ.است.که.در.مجموع.مي.تواند.160.

مگاوات.انرژي.برق.کامال.پاک.را.به.تولید.برســاند..ایــن.مجموعه.نه.تنها.بزرگترین.

نیروگاه.بادي.کشور.نروژ،.که.بزرگترین.منبع.انرژي.تجدیدپذیر.شرکت.گوگل.در.قاره.
اروپا.خواهد.بود..

قرار.است.به.مدت.12.ســال.تمام.برق.تولیدي.نیروگاه.مذکور.به.تاسیسات.گوگل.

منتقل.شود..قراردادي.که.از.اوایل.ماه.سپتامبر.2017.)میانه.هاي.شهریور.ماه(.عملیاتي.

خواهد.شــد..الزم.به.ذکر.است.که.بزرگترین.موتور.جستجوي.دنیا.در.حال.حاضر.چند.

مرکز.داده.بزرگ.در.اروپا.)بلژیک،.فنالند،.هلند.و.ایرلند(.دارد.که.هنوز.مشخص.نیست.
برق.مورد.بحث.به.کدام.یک.از.این.مراکز.اختصاص.خواهد.یافت.

گوگل.همچنین.برق.تولیدي.توســط.یک.نیروگاه.بادي.در.دست.ساخت.در.کشور.

سوئد.را.نیز.پیش.خرید.کرده.است..نیروگاه.مذکور.قرار.است.تا.میانه.هاي.سال.2018.

وارد.مدار.شود.تا.مجموع.برق.خریداري.شده.توسط.این.غول.دنیاي.تکنولوژي.تنها.در.
اروپا.به.بیش.از.500.مگاوات.افزایش.یابد.
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  انرژی های تجدیدپذیر متناسب با ظرفیت کشور توسعه نیافته اند

 امکان ساخت ساختمان های زیست محیطی با هزینه مناسب

پنجره.ایرانیان؛.توســعه.انرژی.هــای.تجدیدپذیر.کار.

ساده.ای.نیست.و.توسعه.آنها.به.دالیل.مختلف.متناسب.با.
پتانسیل.ها.و.ظرفیت.های.کشور.انجام.نشده.است.

به.گزارش.ایرنا،.دبیر.ســتاد.توسعه.فناوری.انرژی..های.

تجدیدپذیر.معاونت.علمی.و.فناوری.ریاســت.جمهوری.

در.مورد.اقدامات.این.ســتاد.برای.ارزان.تر.شدن.پانل.های.

خورشیدی.به.منظور.تولید.بیشتر.این.نوع.از.انرژی.گفت:.

یکی.از.منابع.بســیار.پرکاربرد.انرژی.های.تجدیدشــونده.

انرژی.خورشیدی.است.که.خوشــبختانه.کشور.پتانسیل.

خیلی.خوبی.در.آن.دارد.
سیروس.وطنخواه.مقدم.ادامه.داد:.اما.به.دالیل.مختلف.از.
جمله.اقتصاد.انرژی.و.قیمت.ارزان.انرژی.در.کشور،.قیمت.
تمام.شــده.فناوری.موجود.و.رایج.پانل.های.فتوولتائیک.
خورشیدی.هنوز.با.انرژی.های.متعارف.مثل.سوخت.های.
فسیلی.و.انرژی.های.برق.تولیدی.از.نیروگاه.های.مختلف.

مانند.سیکل.ترکیبی.قابل.رقابت.نیست.
وی.افزود:.اگر.نگاهی.به.روند.طی.شــده.در.10.سال.
گذشته.در.این.حوزه.داشته.باشیم،.به.دلیل.پیشرفت.های.

فنــاوری.در.حوزه.خورشــیدی.قیمت.بــرق.حاصل.از.

انرژی.خورشــیدی.در.چند.بازه.زمانی.چند.بار.به.شکل.

باورنکردنی.کاهش.یافته.و.امروز.با.قیمت.های.گذشــته.
قابل.مقایسه.نیست.

دبیر.ســتاد.توســعه.فناوری.انرژی.های.تجدیدپذیر.

معاونت.علمی.و.فناوری.ریاســت.جمهوری.تاکید.کرد:.

امــروز.به.علت.تغییــر.در.مواد.اولیه.مورد.اســتفاده.در.

پانل.های.خورشیدی.و.ارتقای.فرایندهای.تولید،.معرفی.

فرایندهای.جدید.تولیــدی.و.افزایش.راندمان.پانل.های.

خورشیدی،.اســتفاده.بیشتر.از.این.نوع.انرژی.با.کاهش.

قیمت.روبه.روست.و.مسئله.کاهش.قیمت.در.دستور.کار.
مراکز.تحقیقاتی.دنیا.و.مراکز.داخلی.قرار.دارد.

وی.یادآور.شــد:.قیمت.هر.کیلــووات.برق.تولیدی.از.

پانل.های.خورشــیدی.به.زیر.۴.تا.5.سنت.یورو.رسیده.

اســت؛.در.ایران.هــم.به.لحاظ.مواد.مورد.اســتفاده.در.

این.پانل.هــا.برنامه.هایی.داریم.و.بعضی.شــرکت.های.

دانش.بنیان.روی.آن.کار.می.کنند؛.مثال.روی.سلول.های.

خورشیدی.پروسکایت.یا.سلول.های.زیستی،.فرایندهای.

تولیــدی.پانل.های.دوســویه.که.از.هر.دو.ســطح.نور.

خورشــید.را.جذب.و.تولید.انرژی.می.کنند،.شرکت.های.

دانش.بنیانی.در.حال.فعالیت.هستند..ضمن.اینکه.درباره.

نحوه.اتصــال.اینها.برای.افزایش.راندمان.نیز.تحقیقاتی.
در.حال.انجام.است.

.پنجره.ایرانیان؛.متاسفانه.ما.در.کشور.به.سمت.تجمل.گرایی.می.رویم.در.صورتی.که.

با.هزینه.هایی.بسیار.پایین.تر.از.سطح.انتظار.می.توانیم.فضایی.سازگار.با.محیط.زیست.
داشته.باشیم.

به.گزارش.عصر.ایران،.فرشاد.حسینی.در.حاشیه.اولین.سمپوزیوم.معماری.پویا.گفت:.

پویا.بودن.باید.به.نحوی.باشــد.که.در.لحظه.نخســت.به.مخاطب.انتقال.پیدا.کند.این.
موضوع.می.تواند.حتی.با.قرار.دادن.درختچه.ای.در.فضایی.هرچند.کوچک.اتفاق.بیافتد.
وی.با.بیان.اینکه.جهان.کنونی.محتاج.استفاده.از.انرژی.های.تجدیدپذیر.است.گفت:.
بشــر.ناچار.است.برای.ادامه.حیات.خود.روی.کره.زمین.از.انرژی.هایی.استفاده.کند.که.
تمام.نشــود.که.در.این.میان.کار.معماران.و.شهرسازان.به.عنوان.فراهم.کننده.آسایش.

بشری.صدچندان.است.
وی.افزود:.یک.معمار.باید.در.راستای.ایجاد.یک.فضای.ارگانیک.شهری.با.طراحی.
خود.به.مردم.عادی.آموزش.دهد.تا.رفته.رفته.در.سطح.شهر.شاهد.فضاهایی.در.تعامل.

با.محیط.زیست.باشیم.
حســینی.به.جنبه.های.مختلف.پویایی.در.منابع.موجود.در.کره.زمین.اشــاره.کرد.و.
گفت:.پویا.بودن.باید.از.تمامی.لحاظ.از.جمله.منابع.آب،برق.و.گاز.دیده.شود.و.ساخت.
ســاختمان.هایی.که.بیشــترین.کمک.را.به.تمامی.منابع.داشته.باشند.باید.در.اولویت.

معماران.و.طراحان.قرار.بگیرد.
وی.ادامــه.داد:.در.طراحی.ســاختمان.ها.با.بهره.گیری.از.پنل.های.خورشــیدی.و.یا.
اســتفاده.از.آب.های.خاکستری.برای.آبیاری.درختان.با.توجه.به.کمبود.آب.در.کشور.با.

اســتفاده.از.سیستم.های.خاص.که.طراحی.آن.بر.عهده.طراحان.است.می.توانیم.عالوه.
بر.حفظ.محیط.زیست.ساختمانی.مدرن.و.مورد.نیاز.روز.داشته.باشته.باشیم.

حســینی.با.بیان.این.نکته.که.اســتفاده.از.معماری.ارگانیک.برای.تمام.اقشار.جامعه.

با.هر.ســطح.اقتصادی.ممکن.خواهد.بود.توضیح.داد:.متاسفانه.ما.در.کشور.به.سمت.

تجمل.گرایی.می.رویم.در.صورتی.که.با.هزینه.هایی.بســیار.پایین.تر.از.ســطح.انتظار.

می.توانیم.فضایی.سازگار.با.محیط.زیست.داشته.باشیم.به.عنوان.مثال.در.ایجاد.یک.بام.

ســبز.نباید.خود.را.ملزم.به.قراردادن.استخر.و.یا.باربیکیو.مجهز.بدانیم.بلکه.با.کاشت.

درختــان.چهار.فصــل.ارزان.قیمت.و.قراردادن.چند.صندلی.بــه.عنوان.فضایی.برای.

نشســتن.می.توانیم.بهترین.بهره.را.از.اکســیژن.موجود.در.گیاه.و.احساس.آرامش.از.
رنگ.سبز.آن.ببریم.
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پنجــره.ایرانیــان؛.به.تازگي.نیروگاه.جدیــد.بزرگ.و.

خورشیدي.چین.در.اســتان.ژجیانگ.واقع.در.شرق.این.
کشور.به.پایان.رسیده.و.استفاده.از.آن.آغاز.شد..

یکي.از.معضالت.مهم.پیش.روي.جوامع.انســاني.در.

دهه.هاي.اخیــر،.بحث.آلودگي.محیط.زیســت.و.تولید.

آالینده.هــاي.جوي.اســت..این.موضوع.کــه.همزمان.

با.صنعتي.شــدن.جوامع.و.رویکرد.گســترده.انســان.ها.

به.اســتفاده.از.سوخت.هاي.فســیلي.به.وجود.آمده،.در.

ســال.هاي.اخیر.یکي.از.دغدغه.هاي.ســران.کشورهاي.

مختلف.دنیا.بوده.و.در.این.میان.یکي.از.مهمترین.اهداف.

پیش.روي.جوامع.صنعتي،.استفاده.از.انرژي.هاي.پاک.و.
تجدید.پذیر.است.

بر.اســاس.محاسبات.دانشمندان،.خورشید.در.هر.ثانیه.

هــزار.ژول.انرژي.در.یــک.متر.مربــع.از.زمین.منتقل.

مي.کند..میزان.انرژي.تولید.شــده.توسط.خورشید.که.در.

کره.زمین.دریافت.مي.شــود،.به.اندازه.اي.زیاد.است.که.

هزاران.برابر.بیشــتر.از.میزان.کل.انرژي.مصرف.شــده.

توسط.انســان.بوده.و.تنها.مشکل.موجود.در.این.زمینه،.
چگونگي.جمع.آوري.و.ذخیره.این.انرژي.است.

به.تازگي.عملیات.ســاخت.و.راه.اندازي.نیروگاه.بزرگ.

و.جدید.خورشــیدي.در.اســتان.ژجیانگ.واقع.در.شرق.

کشور.چین.به.پایان.رســیده.و.استفاده.از.آن.آغاز.شده.

است..عمده.انرژي.تولید.شده.از.این.نیروگاه.در.مصارف.

صنعتي.و.کشاورزي.مورد.اســتفاده.قرار.خواهد.گرفت..

پیش.بیني.مي.شــود.این.نیروگاه.قــادر.به.تامین.بیش.از.
70.میلیون..کیلووات..ساعت.انرژي.در.طول.سال.باشد.
باوجود.اینکه.چین.در.سال.هاي.گذشته.به.عنوان.یکي.
از.بزرگتریــن.تولیدکنندگان.آالینده.هاي.جوي.در.جهان.
محسوب.مي.شد،.اما.طي.چند.سال.اخیر.گام.هایي.جدي.
و.مهم.در.راســتاي.کنترل.این.آالینده.ها.و.اســتفاده.از.
ســوخت.هاي.پاک.در.این.کشور.برداشــته.شده.است..
امروزه.چین.به.عنوان.کشــوري.پیشرو.در.زمینه.تولید.و.
استفاده.از.انرژي.هاي.تجدید.پذیر.شناخته.شده.و.تالش.
مي.کند.تا.شرایط.بحراني.تغییرات.آب.و.هوایي.و.تبعات.

ناشي.از.آن.در.سال.هاي.آینده.را.کنترل.کند.

پنجره.ایرانیان؛.به.عقیده.مســئوالن.سازمان.نظام.مهندسی،.الزام.و.اجبار.در.رابطه.

با.اســتفاده.از.انرژی.های.نو.در.ســاختمان.ها.در.حیطه.وظایــف.و.یا.اختیارات.این.
سازمان.نمی.گنجد.

به.گزارش.صما،.از.ســوی.دیگر.اگر.نهادهای.رده.بــاال.مثل.وزارتخانه.هم.بخواهند.

این.مهم.را.به.صورت.یک.الزام.و.تکلیف.برای.ســازندگان.در.نظر.بگیرند،.در.شــرایط.

کنونی.رکود.مســکن.نمی.توانند.پاســخ.و.نتیجه.مطلوبی.از.این.رویکرد.بگیرند.و.الزم.

است.سیاست.های.تشویقی.را.برای.ترغیب.هرچه.بیشتر.کارفرمایان.و.سازندگان.برای.
توجه.به.این.موضوع.در.نظر.بگیرند.

در.همین.رابطه.رئیس.سازمان.نظام.مهندسی.ســاختمان.استان.هرمزگان.در.رابطه.

با.نقش.نظام.مهندســی.در.توســعه.انرژی.های.نو.و.موانع.موجود.در.این.مسیر.گفت:.

اگر.بخواهیم.ارتباط.بحث.انرژی.های.نو.را.با.فعالیتی.که.در.حال.حاضر.ســازمان.های.

نظام.مهندســی.انجام.می.دهند.بسنجیم،.فعالیت.ســازمان.بیشتر.مرتبط.با.بخش.های.

طراحی.و.ترویج.این.موضوع.برای.عالقه.مندی.بیشــتر.کارفرمایان.به.اســتفاده.از.این.
انرژی.ها.است.

مهدی.رضایی.افزود:.یعنی.اگر.ســازمان.های.نظام.مهندسی.بتوانند.در.مسیر.حرکت.

و.فعالیــت.تخصصی.خود.کارفرمایان.را.متمایل.به.اســتفاده.از.این.انرژی.ها،.به.عنوان.

تامین.کننده.بخشــی.از.انرژی.های.موردنیاز.ســاختمان.ها.کنند،.می.توانند.در.افزایش.
استفاده.از.انرژی.های.نو.تاثیر.داشته.باشند.

وی.تاکید.کرد:.منتهی.چون.ســازمان.های.نظام.مهندسی.سیاست.گذار.در.این.زمینه.

نیســتند،.بنابراین.الزام.و.اجبار.به.این.موضوع.نمی.تواند.در.حیطه.وظایف.و.یا.اختیارات.
سازمان.های.نظام.مهندسی.قرار.بگیرد.

وی.در.پاســخ.به.اینکه.آیا.باید.تدابیری.اندیشــیده.شــود.که.نظام.مهندسی.دارای.

قدرت.تصمیم.گیری.و.سیاســت.گذاری.در.این.حوزه.داشته.باشد.گفت:.اینکه.قدرت.و.

تصمیم.گیری.کامال.به.سازمان.نظام.مهندسی.واگذار.شود.تا.در.این.زمینه.سیاست.گذاری.

کند،.امکان.پذیر.و.یک.خواســته.منطقی.نیست؛.اما.باید.تاثیر.سازمان.نظام.مهندسی.را.

به.واســطه.پتانسیل.باالی.کارشناســی.و.ظرفیت.فنی.آن.و.ارتباط.مستقیم.این.نهاد.با.
مصرف.کنندگان.بخش.خصوصی،.در.این.تصمیم.گیری.ها.بیشتر.کنیم.

رضایی.خاطرنشــان.کرد:.لذا.این.فضای.کاری.جدید.به.دنبال.خود.اشتغال.زایی.هم.

به.دنبال.خواهد.داشت.و.تعریف.موضوع.با.نوع.فعالیتی.که.قرار.است.در.بازار.مهندسی.
انجام.شود،.قطعا.به.وضعیت.بازار.کار.و.اشتغال.مهندسان.کمک.می.کند.

 بزرگترین نیروگاه هاي خورشیدي جهان

 سهم نظام مهندسی در افزایش به کارگیری انرژی های نو
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پنجره.ایرانیان؛.عضو.انجمن.سازندگان.تجهیزات.صنعتی.ایران.رئیس.هیات.مدیره.

شــرکت.های.صبا.نیرو.و.توان.باد.بر.ضرورت.تقویت.فرهنگ.استفاده.از.انرژی.های.
تجدیدپذیر.در.کشور.تاکید.کرد.

.به.گزارش.خبرگزاری.صدا.و.سیما،.احمد.کاویانی.در.برنامه.»کاالی.ایرانی«.رادیو.

اقتصاد.با.اشاره.به.اینکه.شرکت.صبا.نیرو.نخستین.سازنده.توربین.های.برق.بادی.در.

ایران.و.خاورمیانه.اســت،.افزود:.این.شرکت.متعلق.به.گروه.صنعتی.سدید.بوده.و.در.
توسعه.انرژی.بادی.کشور.بسیار.نقش.آفرین.است.

وی.در.ادامــه.شــرکت.»توان.باد«.را.پیشــرو.در.ارائه.انرژی.هــا.نوین.نام.برد.و.

اظهارداشت:.این.شرکت.نیز.با.استفاده.از.توانمندی.های.گروه.صنعتی.سدید.با.هدف.

انجام.مطالعات.امکان.سنجی.برای.ایجاد.نیروگاه.های.بادی.در.داخل.و.خارج.کشور.

و.همچنین.فراهم.کردن.امکانات.مهندســی.و.اجرایی.الزم.برای.احداث.این.نیروگاه.
ها.به.فعالیت.مشغول.است.

عضو.انجمن.ســازندگان.تجهیــزات.صنعتی.ایران.بر.ضرورت.رفع.موانع.توســعه.

انرژی.های.تجدیدپذیر.در.کشــور.تاکید.کرد.و.گفت:.از.آنجائیکه.منابع.ســوخت.های.

فســیلی.محدود،.تجدید.ناپذیر.و.آالینده.هستند.بنابراین.دســتیابی.به.منابع.انرژی.

تجدید.پذیــر.بومی،.غیر.آالینده.و.پایان.ناپذیر.از.الزامات.رشــد.اجتماعی.و.اقتصادی.
در.هر.کشوری.است.

وی.افزود:.اســتفاده.از.انرژی.های.نو.منجمله.خورشــیدی،.بادی.و.غیره.می.تواند.

باعث.کاهش.وابستگی.به.منابع.فسیلی،.کاهش.انتشار.گازهای.آالینده.از.بخش.های.
تولید.و.مصرف.منابع.انرژی.و.همچنین.باعث.کاهش.انتشار.گازهای.گلخانه.ای.شود.
کاویانــی.در.مصاحبه.با.رادیو.اقتصاد.افزایــش.امنیت.عرضه.انرژی،.کاهش.میزان.
گرمایش.جهانی،.تحریک.رشد.اقتصادی،.ایجاد.اشتغال،.افزایش.میزان.درآمد.سرانه،.
افزایش.عدالت.اجتماعی.و.حفاظت.محیط.زیست.در.تمام.زمینه.ها.را.از.جمله.مزایای.
کاربرد.انرژی.تجدیدپذیر.برشمرد.و.بر.لزوم.رفع.موانع.از.مسیر.راه.توسعه.این.صنعت.

در.مملکت.تاکید.کرد.
وی.در.بخش.دیگری.از.سخنان.خود.به.ریل.گذاری.پنج.هزار.مگاواتی.تولید.انرژی.

های.نو.دولت.در.هریک.از.برنامه.های.پنج.ســاله.پنجم.و.ششم.توسعه.اشاره.کرد.و.

گفت:.با.توجه.به.هدف.گذاری.های.صورت.گرفته.تولید.انرژی.های.نو.در.طول.برنامه.

پنج.ساله.پنجم.توسعه.به.کمتر.از.50.مگاوات.رسید.حال.سئوالی.که.در.ذهن.تداعی.

می.شــود.اینکه.آیا.در.بازه.زمانی.پنج.ساله.برنامه.ششــم.می.توان.به.تولید.پنج.هزار.
مگاوات.انرژی.های.نو.در.مملکت.دست.یافت؟

عضو.انجمن.سازندگان.تجهیزات.صنعتی.ایران.افزود:.دستیابی.به.این.مهم.مستلزم.
فعال.سازی.توان.داخلی،.حمایت.جدی.و.تالش.مضاعف.است.

  عمان برای پروژه های انرژی تجدیدپذیر مناقصه برگزار می کند

پنجره.ایرانیان؛.شــرکت.برق.مناطق.روســتایی.عمان.

احتماال.تا.پایان.ســال.برای.11.پروژه.انرژی.تجدیدپذیر.

که.قرار.اســت.در.این.سلطان.نشــین.اجرا.شوند،.مناقصه.
برگزار.خواهد.کرد.

به.گزارش.ایســنا،.این.اقدام.در.راستای.استراتژی.این.

شــرکت.برای.افزایش.اســتفاده.از.انرژی.تجدیدپذیر.در.

عمان.انجام.می.گیرد..صالح.الرومهی،.مدیرعامل.شــرکت.

Raeco.گفت:.این.شــرکت.به.عنوان.یکی.از.نخستین.

شــرکت.هایی.که.استفاده.از.انرژی.خورشــیدی.را.برای.

جایگزین.کردن.با.نیروگاه.های.دیزلی.گران.و.آالینده.آغاز.

کرد،.مطالعات.امکان.سنجی.در.11.محل.مختلف.در.عمان.

را.برای.پیاده.ســازی.سیستم.های.انرژی.هیبریدی.در.این.
کشور.آغاز.کرده.است.

وی.در.ادامه.افزود:.ما.مشاورانی.را.برای.دریافت.توصیه.

درباره.امکان.پذیر.بودن.استفاده.از.مدل.مولد.برق.هیبریدی.

برای.11.نقطه.عمان.اســتخدام.کرده.ایم.و.تا.پایان.سال،.
مناقصه.برای.این.پروژه.ها.را.برگزار.خواهیم.کرد.

این.شرکت.تامین.25.درصد.از.انرژی.موردنیاز.از.طریق.
منابع.تجدیدپذیر.را.هدف.گذاری.کرده.است.

بر.اساس.گزارش.پایگاه.خبری.ترید.عربیا،.شرکت.ها.در.

عمان.به.دنبال.مدل.هــای.هیبریدی.به.جای.نیروگاه.های.

مولد.برقی.که.صرفًا.از.انرژی.تجدیدپذیر.استفاده.می.کنند،.

هســتند.زیرا.فناوری.ذخیره.سازی.انرژی.مقرون.به.صرفه،.
هنوز.قابل.دسترس.نیست.

 فرهنگ استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در کشور تقویت شود
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پنجره.ایرانیان؛.شرکت.های.بزرگ.انرژی.ناگزیرند.تا.سال.

20۳5.ســرمایه.گذاری.های.کالنی.در.عرصه.ی.انرژی.های.
تجدیدپذیر.انجام.دهند.

پژوهشــگران.می.گویند.شــرکت.های.بزرگ.و.چندملیتی.

عرصه..نفت.و.گاز.و.انرژی.ناگزیر.هســتند.تا.ســال.20۳5.

سرمایه.گذاری.های.عظیمی.در.انرژی.های.تجدیدپذیر.انجام.

دهند.یا.با.خطر.جدی.از.دست.دادن.سهم.خود.از.بازار.روبه.رو.
خواهند.شد.

.ایــن.حقیقت.ســاده.ی.اقتصادی.باعث.خواهد.شــد.این.

شــرکت.ها.در.جهت.اهــداف.معاهده..تغییــرات.آب.وهوایی.
پاریس.حرکت.کنند.

بر.اســاس.گزارش.گروه.تحقیقاتی.وود.مکنزی،.بررســی.

دقیق.تغییرات.جهانی.نیاز.به.انرژی.نشان.می.دهد.که.تقاضا.

در.ایــن.زمینه،.شــرکت.های.نفت.و.گاز.بــزرگ.را.مجبور.

خواهد.کــرد.تا.در.طول.یک.دهه..آینــده.حداقل.یک.پنجم.

ســرمایه.گذاری.های.خــود.را.در.حــوزه.ی.انرژی.های.پاک.

خورشــید.و.باد.انجام.دهند..بزرگ.ترین.شرکت.های.جهانی.

حــوزه..انرژی.اکنون.12.درصد.از.بــازار.تقاضای.نفت.و.گاز.

دنیــا.را.در.اختیار.دارند..برای.این.که.این.شــرکت.ها.بتوانند.

این.ســهم.را.حفظ.کنند،.باید.چیزی.حدود.۳50.میلیارد.دالر.

تا.سال.20۳5.روی.انرژی.های.خورشید.و.باد.سرمایه.گذاری.

کنند..حتی.اگر.این.شــرکت.ها.ایــن.بودجه.را.صرف.نکنند،.

طبق.بررســی.های.وود.مکنزی.انرژی.های.تجدیدپذیر.بعد.

از.20۳0.یک.پنجم.یا.بیشــتر.از.سرمایه.گذاری.های.آن.ها.را.
طلب.خواهد.کرد.

تقاضا.برای.انرژی.های.پاک،.در.دسترس.بودن.منابع.این.

انرژی.ها،.تغییرات.آب.و.هوایی.و.سیاســت.های.تدوین.شده.

برای.جلوگیری.از.این.تغییرات،.همه.دســت.به.دســت.هم.

داده.اند.تا.تغییراتی.دائمی.در.خط.مشــی.شرکت.های.بزرگ.

انرژی.صورت.پذیرد..محقق.ارشــد.وود.مکنــزی،.والنتینا.
کرتشمار.در.مصاحبه.با.گاردین.این.طور.بیان.می.کند:

....نیروی.محرکه..پشت.صنایع.و.فناوری.های.تجدیدپذیر.

اکنون.دیگر.غیر.قابل.مهار.است..شرکت.های.بزرگ.انرژی.

به.این.نتیجه.رســیده.اند.که.این.تقاضــا.در.مقیاس.جهانی.

است.و.زودگذر.نخواهد.بود؛.بلکه.دائمی.است.و.این.هسته.ی.
اصلی.تجارت.آن.ها.را.با.تهدید.مواجه.می.سازد.

شــرکت.اســتت.اویل.نروژ.در.حال.حاضــر.حدود.100.

متخصص.در.زمینــه..انرژی.های.تجدیدپذیــر.مانند.انرژی.

بادی.و.بازجذب.کربن.دارد.
.این.شــرکت.به.زودی.و.تا.پایان.ســال،.اولین.مزرعه.ی.
بادی.شــناور.دنیا.را.راه.اندازی.خواهد.کرد..شــرکت.بزرگ.
شــل.ســرمایه.گذاری.های.عظیمی.در.مزارع.بادی.دریایی.
در.آب.های.هلند.در.دســت.دارد.و.همچنین.تا.ســال.2020.
بودجه.ی.ســاالنه.ی.تحقیقات.روی.هیدروژن،.سوخت.های.
زیســتی.و.تجدیدپذیر.را.به.1.میلیارد.دالر.خواهد.رســاند..
شــرکت.فرانسوی.توتال.در.ســال.2016.بیش.از.1۳.هزار.
نفر.کارمند.و.بودجه.ای.۴.7.میلیارد.دالری.صرف.توســعه.ی.
باتری.ها،.ســوخت.های.زیستی.و.خورشــیدی.کرده.است..
همچنین.بیش.از.62.درصد.ســهامداران.اکســون.اخیرا.به.

پیروی.بیشتر.از.معاهده.ی.پاریس.رأی.داده.اند.
در.ایــن.میان.آینده.برای.ســوخت.های.فســیلی.تیره.و.
تار.خواهد.شــد..اکنون.نفت.و.گاز.ســهمی.معادل.۳۳.برابر.
انرژی.های.تجدیدپذیر.از.ســبد.انرژی.جهانــی.دارند؛.ولی.
این.سهم.تا.ســال.20۳5.به.1۳.برابر.کاهش.خواهد.یافت..
به.گــزارش.وود.مکنــزی،.اگرچه.ســودآوری.انرژی.های.
حاصل.از.سوخت.های.فســیلی.بیش.از.دو.برابر.انرژی.های.
تجدیدپذیر.اســت؛.ولی.عمر.باالی.نیروگاه.های.تجدیدپذیر.
مانند.مزارع.بادی.موجب.می.شود.در.بلندمدت.سودآوری.این.
واحدها.بیشتر.باشــد..عالوه.بر.این.ممکن.است.انرژی.های.
تجدیدپذیر.با.سرعتی.بسیار.بیشــتر.از.آنچه.اکنون.تخمین.
زده.می.شــود.رشد.کنند.و.با.این.امر.شرکت.های.بزرگ.نفت.
و.گاز.را.که.از.ســرمایه.گذاری.در.این.عرصه.ســرباز.زده.اند،.

تحت.الشعاع.قرار.دهند.
برای.جمع.بندی.می.توان.گفت.احتمال.بســیار.زیاد.پیروی.
از.معاهده.ی.آب.وهوایی.پاریس.نه.تنها.برای.ما.محیط.زیستی.
بهتر.به.ارمغان.خواهد.آورد،.بلکه.از.نظر.تجاری.و.اقتصادی.
نیز.گزینه.ای.بســیار.هوشمندانه.برای.شــرکت.های.بزرگ.

تأمین.کننده.ی.انرژی.جهانی.خواهد.بود.

پنجره.ایرانیان؛.ایران.پتانســیل.های.باالیی.برای.توســعه.انرژی.هــای.تجدیدپذیر.دارد.به.

همین.دلیل.پس.از.برجام.اســتقبال.زیادی.از.سوی.کشورهای.خارجی.برای.سرمایه.گذاری.در.

این.انرژی.صورت.گرفت.به.طوری.که.طبق.گفته.های.وزیر.نیرو.۳.6.میلیارد.دالر.درخواســت.
سرمایه.گذاری.خارجی.در.بخش.انرژی.های.نو.وجود.دارد.

به.گزارش.ایســنا،.اهمیت.حفاظت.از.محیط.زیســت،.در.دســترس.بــودن.امکان.احداث.

نیروگاه.هــای.تجدیــد.پذیر.برای.اکثر.نقاط.کشــور.و.عدم.نیاز.به.خطــوط.انتقال.و.توزیع.و.

اشتغال.زایی.ازجمله.اهداف.پیگیری.ایجاد.پروژه.های.تجدید.پذیر.در.کشور.از.سوی.وزارت.نیرو.

مطرح.شده.که.احداث.نیروگاه.های.خورشیدی.در.اراک،.اصفهان.و.همدان.به.ظرفیت.های.زیر.
10.مگاوات.از.پروژه.های.موفق.خورشیدی.است.که.تاکنون.در.مرحله.اجرا.قرار.گرفته.است.
در.این.میان.مقررات.روشــن.و.انگیزه.بخش.ایران.برای.سرمایه.گذاری.درزمینه.نیروگاه.های.
تجدید.پذیر.یکی.از.دالیل.استقبال.کشورهای.خارجی.از.این.پروژه.ها.شده.است.چراکه.تاکنون.
۳.میلیارد.و.600.میلیون.دالر.درخواســت.ســرمایه.گذاری.خارجی.در.این.حوزه.ثبت.شده.که.

بیشترین.حجم.سرمایه.گذاری.خارجی.را.به.خود.اختصاص.می.دهد.

طبق.برنامه.ریزی.های.صورت.گرفتــه.تاکنون.بیش.از.۳50.مگاوات.نیروگاه.تجدیدپذیر.در.

کشــور.نصب.شده.و.پیش.بینی.می.شود.که.این.میزان.ظرفیت.تا.سال.20۳0.میالدی.به.7500.
مگاوات.برسد.

در.ایــن.میان.وزارت.نیرو.برای.حمایت.از.توســعه.انرژی.های.تجدیدپذیر،.تســهیالتی.را.

بــرای.بخش.خصوصی.فراهم.کرده.که.برق.تولیــدی.از.نیروگاه.های.تجدیدپذیر.را.به.قیمت.
قابل.توجهی.در.مقایسه.با.برق.تولیدی.از.نیروگاه.های.فسیلی.و.متداول.خریداری.کنند.

با.در.نظر.گرفتن.برنامه.های.وزارت.نیرو.جهت.تشــویق.ســرمایه.گذاران.بخش.خصوصی.

)داخلی.و.خارجی(.و.باال.بردن.انگیزه.آن.ها.برای.سرمایه.گذاری.در.نیروگاه.های.تجدیدپذیر.و.از.

دیگر.سوی.ایجاد.بستر.مناسب.در.خصوص.تنوع.بخشی.هر.چه.بیشتر.به.سبد.انرژی.در.کشور،.

توسعه.ظرفیت.برق.تولیدی.از.منابع.انرژی.تجدیدپذیر.از.طریق.مکانیسم.خرید.تضمینی.برق.

و.مشارکت.بخش.خصوصی.محقق.خواهد.شد.و.فرصتی.برای.حضور.سرمایه.گذاران.خصوصی.

)داخلی.و.خارجی(.برای.ورود.به.این.عرصه.در.داخل.کشور.فراهم.شده.که.رویکردی.اقتصادی.
و.انتفاع.مالی.برای.آن.ها.نیز.به.همراه.دارد.

 کمپانی های بزرگ انرژی، دیر یا زود به انرژی تجدید پذیر روی خواهند آورد

 انرژی پاک با سرمایه خارجی ها توسعه می یابد
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پنجره.ایرانیان؛.پژوهشگران.دانشگاه.استنفورد.موفق.به.

تولید.اتانول،.که.سوختی.پاک.به.شمار.می.رود.از.گاز.کربن.
دی.اکسید.شده.اند..

بــه.گزارش.خبرگــزاری.اقتصاد.ایران،.اعضای.دانشــگاه.

استنفورد.به.دنبال.توسعه..راهی.هستند.که.با.استفاده.از.مس،.

از.کربن.دی.اکسید،.اتانول.سنتز.کنند..این.پژوهش.می.تواند.با.
تالش.های.بیشتر.در.ابعاد.صنعتی.کاربرد.داشته.باشد.

وسایل.نقلیه..الکتریکی،.حمل.و.نقل.روزانه..ما.را.دگرگون.

می.کنند؛.اما.هنوز.با.روزگاری.که.آنها.وســایل.نقلیه..غالب.

ما.باشــند،.فاصله.داریم..خوشبختانه،.دانشمندانی.هستند.

که.سعی.دارند.ســوختی.را.که.استفاده.می.کنیم،.دوستدار.
محیط.زیست.بسازند.

اتانول.به.عنوان.ماده.ای.افزودنی.به.ســوخت.کاربرد.پیدا.

کرده.اســت..این.ماده.می.تواند.آلودگی.هوای.ناشــی.از.

ماشین.های.بنزینی.را.کاهش.دهد.و.ضمنا.موتورهای.آنها.

را.هم.تمیزتر.نگاه.دارد..اتانول.ایاالت.متحده.از.میلیون.ها.

هکتار.زمین.های.کشاورزی.ذرت.به.دست.می.آید..در.سال.

2016،.اتومبیل.هــای.آمریکایی.بیش.از.1۴.میلیارد.گالن.
سوخت.اتانول.مصرف.کردند.

تیمی.از.دانشــمندان.دانشــگاه.اســتنفورد.راهی.برای.

تولید.اتانول.یافته.اند.که.به.محصوالت.کشــاورزی.نیازی.

ندارد..در.صورت.اســتفاده.از.ایــن.روش.در.ابعاد.صنعتی،.

محصوالت.زمین.های.کشاورزی.در.صنایع.غذایی.مصرف.

خواهد.شد.و.نیازی.به.فراهم.کردن.زمین.های.کشاورزی.

بیشــتر.برای.تولید.اتانول.نخواهد.بــود..توماس.یارامیلو،.

نویســنده..اصلی.این.پژوهش،.می.گویــد:.یکی.از.اهداف.

بلندمدت.ایــن.پژوهش.تولید.اتانول.تجدیدپذیر.اســت؛.
به.گونه.ای.که.بر.موجودی.غذای.جهان.تأثیر.نگذارد.

این.گروه.پژوهشــی،.به.منظور.دســتیابی.به.این.هدف،.

وســیله.ای.برای.تبدیل.کربن.دی.اکسید.به.سوخت.هایی.

چون.اتانول.و.پروپانول.با.اســتفاده.از.مس.طراحی.کرد..

این.گروه،.نتایج.پژوهش.های.پیشــین.خود.را.بهبود.داده.

است..آنها.الکترودهای.مس.بزرگ.تری.ساخته.اند.که.600.

بار.بزرگ.تر.از.تک.بلورهای.آزمایش.های.پیشین.است..آنها.

این.الکترودها.را.که.از.ســه.نوع.مختلف.مس.ساخته.شده.
بود،.در.آب.گذاشتند.و.واکنشی.در.آن.القا.کردند.

.یکــی.از.انــواع.مس.ها.به.نام.مس.751،.در.ســاخت.

محصوالت.سوخت.مایع.بهتر.از.بقیه.عمل.کرد..قدم.بعدی.

پس.از.ایــن.موفقیت.ها،.انجام.این.فرایند.در.ابعاد.صنعتی.

اســت..یکی.از.اعضای.این.گــروه.می.گوید:.هدف.نهایی.

ما.ساخت.کاتالیزورهایی.بهتر.با.قابلیت.هایی.تعیین.کننده.

اســت..کاتالیزورهایی.که.کربن.دی.اکســید.را.به.عنوان.

ماده.ی.خام.دریافت.کرده.و.با.اســتفاده.از.الکتریســیته.ی.

تجدید.پذیر.یا.مستقیما.با.استفاده.از.نور.خورشید،.آن.را.به.
محصوالتی.باارزش.تر.تبدیل.کنند.

این.کشــف.می.تواند.تاثیری.عمده.بر.محیط.زیســت.

داشته.باشــد..همان.طور.که.ما.برای.سلطه..اتومبیل.های.
الکتریکی.آماده.می.شویم،.

این.کشــف.می.تواند.تــا.آن.زمان.صدمات.ناشــی.از.
سوخت.های.فسیلی.به.سیاره.مان.را.کاهش.دهد.

  بهترین منطقه خلیج فارس برای تولید برق از منابع تجدیدپذیر

پنجره.ایرانیان:.محققان.کشور.در.تحقیقات.خود.از.10.ایستگاه.در.سواحل.خلیج.فارس،.
بهترین.منطقه.برای.تولید.انرژی.از.نوسانات.جزر.و.مدی.را.تعیین.کردند.

به.گزارش.ایسنا،.مسعود.صدری.نسب،.مجری.پروژه."پتانسیل.یابی.انرژی.جزر.و.مدی.

در.دریای.عمان.و.خلیج.فارس".درباره.انجام.این.پروژه.اظهار.کرد:.مشــکالت.استفاده.از.

سوخت.های.فسیلی.همچون.آلودگی.های.محیط.زیست.محیطی.بر.کسی.پوشیده.نیست،.

بنابراین.بسیاری.از.کشــورها.به.سمت.استفاده.از.منابع.انرژی.تجدیدپذیر.روی.آورده.اند..

دریا.و.انرژی.جزر.و.مد.یکی.از.این.منابع.اســت.که.برخی.از.کشورهای.همسایه.همچون.
هند.و.پاکستان.نیز.به.استفاده.از.این.منبع.برای.استحصال.انرژی.اقدام.کرده.اند.

صدری.نسب.ادامه.داد:.ایران.نیز.در.شمال.و.جنوب.از.موهبت.وجود.آب.دریا.برخوردار.

اســت.که.باید.از.آن.برای.اســتحصال.انرژی.بهره.برد..بنابراین.در.این.پروژه.از.شــمال.

خلیج.فارس.تا.چابهار.مطالعات.به.منظور.اندازه.گیری.نوســانات.جزر.و.مدی.انجام.شد..بر.

اساس.این.تحقیقات.از.10.ایستگاه.مورد.مطالعه.5.ایستگاه.به.عنوان.مناطق.مناسب.برای.
استحصال.انرژی.مشخص.شد.

عضو.هیات.علمی.دانشــگاه.تهران.تصریح.کرد:.همچنین.این.تحقیقات.نشــان.داد.در.

منطقه.خوریات.خورموســی.بیشترین.نوســانات.جزر.و.مدی.وجود.دارد.و.بهترین.منطقه.
برای.تولید.انرژی.برق.است،.پس.از.آن.نیز.مناطق.بندر.امام،.بنادر.پل.و.کاوه.قرار.دارند.
بر.اساس.اعالم.روابط.عمومی.معاونت.علمی.ریاست.جمهوری،.وی.درباره.نوسانات.جزر.

و.مدی.در.منطقه.بندر.امام.نیز.عنوان.کرد:.در.یک.روز.قمری.در.این.منطقه.دو.بار.جزر.و.

دو.بار.مد.ایجاد.می.شود؛.یعنی.هر.6.ساعت.یکبار.آب.پایین.رفته.و.6.ساعت.طول.می.کشد.

تا.آب.دوباره.باال.بیاید.و.در.هر.دفعه.نیز.حدود.5.5.الی.6.متر.آب.باال.و.پائین.می.شود..در.

این.منطقــه.توانایی.تولید.60.تا.80.مگاوات.انرژی.الکتریکی.تجدیدپذیر.وجود.دارد.و.از.

آنجا.که.مجتمع.بندری.امام.خمینی.و.منطقه.آزاد.تجاری.پتروشیمی.نزدیک.محل.احداث.
این.نیروگاه.است،.برق.تولیدی.خریداران.خود.را.خواهد.داشت.

  ابداع دوباره  سوخت زیستی و دوستدار محیط زیست
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پنجره.ایرانیان؛.شــرکت.ب.ام.و.برای.اولین.بار.محصولی.

تولیــد.کرده.اســت.کــه.در.مراکز.خارج.از.شــبکه.فروش.
همیشگی.محصوالتش.نیز.فروخته.خواهد.شد.

به.گزارش.ایســنا،.سرعت.این.اســکوتر.برقی.حدود.25.

کیلومتر.بر.ســاعت.بوده.و.می.تواند.مســافتی.بین.25.تا.۳5.

کیلومتــر.را.با.یک.بار.شــارژ.بپیماید..این.اســکوتر.مزیت.

متفاوتی.نســبت.به.نمونه.های.مشــابه.موجود.در.بازار.ندارد.
اما.اولین.محصول.ب.ام.و.در.این.زمینه.محسوب.می.شود.

این.شــرکت.از.ســال.192۳.تولید.موتورسیکلت،.از.سال.

1929.تولید.خودرو.و.از.ســال.19۴5.تولید.دوچرخه.را.آغاز.
کرده.است.

این.اسکوتر.که.ایکس.دو.سیتی.نام.دارد.هنوز.قیمت.گذاری.

نشده.است.اما.قیمت.آن.کمتر.از.2850.دالر.خواهد.بود.و.از.

تعطیالت.سال.نوی.میالدی.به.بازار.عرضه.می.شود..مطمئنا.

کیفیت.برند.ب.ام.و.و.شناخته.شده.بودن.آن.سبب.خواهد.شد.
این.محصول.با.استقبال.خوبی.مواجه.شود.

بســیاری.از.شــرکت.های.تولیدکننده.خودرو.در.جهان.در.

حال.تالش.برای.تبدیل.شدن.به.شرکت.های.فعال.در.عرصه.

حمل.و.نقل.هستند.و.تولید.این.اسکوتر.به.عنوان.اولین.قدم.

ب.ام.و.محســوب.می.شود..در.ســال.2012.ب.ام.و.از.تولید.

یک.دوچرخه.پدالی.برقی.خبر.داده.بود.که.به.دالیلی.ناموفق.
بود.و.به.بازار.عرضه.نشد.

اســکوتر.جدید.ب.ام.و.از.قطعات.جداشونده.ساخته.شده.و.

مجموعا..20.کیلوگرم.وزن.دارد.و.می.توان.آن.را.در.فضاهای.
کوچک.نگهداری.کرد.

برای.فعال.شــدن.سیســتم.الکتریکی.این.اسکوتر.راکب.

باید.ســرعت.حرکت.آن.را.به.6.کیلومتر.بر.ســاعت.برساند..

نکته.جالب.توجه.این.است.که.این.اسکوتر.سیستم.گاز.دادن.

معمول.را.ندارد.و.سرعت.آن.به.صورت.پلکانی.بر.روی.اعداد.
8،.12،.16،.20.و.25.کیلومتر.بر.ساعت.تنظیم.می.شود.

این.اسکوتر.با.استفاده.از.یک.باتری.لیتیوم.یونی.۴08.وات.

ساعتی.کار.می.کند.که.یک.ســامانه.مدیریت.انرژی.در.آن.

تعبیه.شده.تا.بتواند.مسافت.25.تا.۳5.کیلومتری.روزانه.را.به.

راحتی.طی.کند..این.باتری.برای.شارژ.از.حالت.خالی.تا.شارژ.
کامل.به.2.5.ساعت.زمان.نیاز.دارد.

پنجره.ایرانیان؛.تسال.به.دنبال.احداث.بزرگ.ترین.تاسیسات.لیتیوم.یونی.برای.ذخیره.سازی.
انرژی.در.یک.مزرعه..بادی.در.استرالیا.است.

تسال.و.ایالن.ماسک.همواره.به.دنبال.گسترش.استفاده.از.انرژی.های.تجدیدپذیر.بوده.اند؛.

از.سقف.های.خورشــیدی.این.شــرکت.گرفته.تا.خودروهای.برقی.تسال،.اهمیت.دادن.این.

شرکت.به.کنار.گذاشتن.سوخت.های.فسیلی.را.نشان.می.دهند..تسال.اخیرا.اعالم.کرده.است.

که.بزرگ.ترین.تاسیســات.ذخیره.سازی.انرژی.مبتنی.بر.باتری.های.لیتیوم.یونی.به.زودی.در.

مزرعه.ی.بادی Hornsdale استرالیا.احداث.خواهد.شد..1.دسامبر.2017.تاریخ.اتمام.این.
پروژه.اعالم.شده.است.

تسال.قرار.اســت.از.باتری.های.100.مگاواتی.برای.ذخیره.سازی.انرژی.توربین.های.بادی.

این.نیروگاه.بادی.استفاده.کند..به.لطف.این.باتری.ها،..انرژی.در.ساعات.اوِج.تولید.ذخیره.شده.

و.همیشه.در.دسترس.سیستم.برق.رسانی.خواهد.بود..این.سیستم.در.صورت.تکمیل.ظرفیت.

آن.قــادر.به.تامین.برق.۳0.هزار.خانه.خواهد.بود؛.طبق.اعالم.تســال.این.عدد.برابر.با.تعداد.

خانه.های.بدون.برق.جنوب.استرالیا.پس.از.طوفان.سال.2016.است..هدف.اصلی.این.پروژه.

پایدارســازی.شبکه.انتقال.برق.جنوب.اســترالیا.و.کنترل.تامین.برق.در.شرایط.اوج.مصرف.

این.منطقه.است..تسال.همچنین.قرار.است.پاوروال.های.خود.را.برای.ذخیره.سازی.انرژی.در.
خانه.های.استرالیا.به.کار.بگیرد؛.این.تصمیم.به.پایدار.شدن.شبکه.ی.برق.کمک.خواهد.کرد.
بد.نیست.بدانید.هم.اکنون.تسال.تاسیســات.مشابهی.برای.ذخیره.سازی.انرژی.در.هاوایی.
ســاخته.است..طبق.ادعای.مسئولین.تسال.سیســتم.های.مبتنی.بر.پاورپک،.پتانسیل.کاربرد.
بــرای.انواع.روش.هــای.تولید.انرژی..تجدیدپذیر.را.دارند.و.توانایــی..آن.ها.محدود.به.انرژی.
خورشیدی.نمی.شود..تاسیســات.جدیدی.که.تسال.قصد.ساختن.آن.را.دارد،.در.حقیقت.یک.
قدرت.نمایی.برای.این.شــرکت.است.تا.وســعت.فعالیت.های.خود.در.عرصه.ی.انرژی.را.به.

جهانیان.نشان.دهد.

  اسکوترهای برقی ب.ام.و به بازار می آید

  تسال بزرگ ترین تاسیسات ذخیره انرژی را در استرالیا می سازد
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  تجاری سازی سلول های خورشیدی با کمک نانو ذرات

پنجره.ایرانیان؛.پژوهشگران.دانشگاه.تربیت.مدرس.با.استفاده.از.نانو.ذرات،.سلول.های.

خورشــیدی.ارزان.قیمتی.را.تولید.کردند.که.می.تواند.گام.موثری.برای.تجاری.ســازی.

آن..شــود.و.به.گفته.آ.نها.این.نسل.از.ســلول.های.خورشیدی.از.بازدهی.باالتر.و.قیمت.
پایین.تری.نسبت.به.سلول.های.خورشیدی.سیلیکونی.برخوردار.هستند.

به.گزارش.ایسنا،.با.توجه.به.لزوم.دسترسی.به.انرژی.پاک.و.ارزان،.تولید.الکتریسیته.

از.انرژی.خورشیدی.توجه.بســیاری.از.دانشمندان.را.به.خود.جلب.کرده.است..در.5.

ســال.اخیر.نسل.جدیدی.از.سلول.های.خورشــیدی.ارزان.قیمت.و.پربازده.شروع.به.
رشد.کرده.اند.

با.توجه.به.قیمت.پایین.تمام.شــده..این.نســل.از.ســلول.های.خورشیدی.و.همچنین.

آینده..درخشان.آن،.دانشمندان.بزرگی.در.دنیا.بر.روی.این.ساختار.شگفت.انگیز.متمرکز.

شــده.اند؛.ضمن.آنکه.محققان.دانشــگاه.تربیت.مدرس.درصدد.ارائه.راهکارهایی.برای.
تولید.ملی.سلول.های.خورشیدی.ارزان.قیمت.هستند.

دکتر.بهرام.عبدالهی.نژند،.عضو.هیات..علمی.جهاد.دانشگاهی.تربیت.مدرس.با.اشاره.

به.مزایای.سلول.های.خورشیدی.پروسکایت،.گفت:.سلول.های.خورشیدی.پروسکایت.

به.دلیل.اینکه.از.مواد.ارزان.قیمت.ســاخته.می.شــوند،.بسیار.موردتوجه.قرار.گرفته.اند.و.

از.ســوی.دیگر.بازدهی.این.نوع.سلول.های.خورشیدی.به.میزان.22.1.درصد.رسیده.و.
تالش.ها.برای.افزایش.بازدهی.آن.ها.ادامه.دارد.

وی.ادامه.داد:.در.این.طرح.تالش.شده.است.تا.با.به.کارگیری.یک.نانوماده..ارزان.قیمت.

در.ســاختار.سلول.های.خورشیدی.پروســکایت،.این.سلول.ها.به.سمت.تولید.صنعتی.و.

تجاری.سازی.سوق.داده.شوند.
عبدالهی.نژند.اکســید.مس.را.یک.ماده..ارزان.قیمت.دانســت.و.اظهار.کرد:.استفاده.
از.اکســید.مس.به.عنوان.یک.ماده..فراوان.و.بسیار.مقرون.به.صرفه،.هزینه..ساخت.ابزار.
الکترونیکی.را.به.میزان.باالیی.کاهــش.می.دهد،.ازاین.رو.در.این.پژوهش.از.این.ماده..
غیر.آلی.به.عنــوان.جایگزین.مواد.با.انتقال.دهنده.های.حفره..آلی.گران.قیمت.اســتفاده.

شده.است.
به.گفته.وی،.استفاده.از.اکسید.مس.به.عنوان.یک.انتقال.دهنده..حفره.غیر.آلی،.موجب.

افزایش.پایداری.سلول.های.خورشیدی.پروسکایت.می.شود.
ایــن.محقق.با.بیــان.اینکه.در.این.پژوهش.از.روش.»کند.و.پاش«.یونی.واکنشــی.
چرخشی.به.منظور.الیه.نشانی.اکسید.مس.بر.روی.الیه.پروسکایت.استفاده.شده.است،.
خاطرنشــان.کرد:.این.روش.الیه.نشانی.موجب.شــده.تا.یک.الیه..نانوساختار.بر.روی.
ســطح.زیرالیه.ایجاد.شــود..دانه.بندی.نانویی.این.الیه.باعث.می.شود.تا.گاف.انرژی.

پهن.تر.شده.و.همچنین.قابلیت.استخراج.بار.و.پتانسیل.باالتری.را.ایجاد.کند.
این.عضو.هیات..علمی.جهاد.دانشگاهی.تربیت.مدرس.اضافه.کرد:.الیه..نشانده..شده.
بر.روی.سطح.پروسکایت.یک.الیه..یکنواخت،.متراکم.و.بدون.عیب.بوده.و.تاثیر.مخربی.
بر.روی.ساختار.زیرالیه..پروسکایت.نداشته.است..بازده.تبدیل.انرژی.پس.از.الیه.نشانی.

به.میزان.بیش.از.8.9۳.درصد.رسیده.است.
به.گفته.وی،.این.طرح.بخشــی.از.طرح.ملی.تولید.سلول.های.خورشیدی.ارزان.قیمت.

موسوم.به.سلول.های.خورشیدی.پروسکایت.پایدار.بوده.است.

  رکوردشکنی آلمان با تولید ۳۵ درصد برق تجدیدپذیر برای نیاز داخلی

پنجره.ایرانیان؛.در.آلمان.به.منظور.حرکت.بیشتر.به.سمت.

تولیــد.و.مصرف.انرژی.های.تجدیدپذیر.به.جای.انرژی.های.

فســیلی،.قانونی.تصویب.شــده.که.»قانــون.انرژی.های.

تجدیدپذیر«.نام.دارد؛.هدف.اصلی.این.قانون.کاهش.قیمت.
انرژی.تولید.شده.است.

به.گزارش.پایگاه.خبری.تحلیلی.اقتصاد.مقاومتی،.در.نیمه.

اول.سال.2017.میالدی.در.حدود.۳5.درصد.از.برق.مصرفی.

مــردم.آلمان.از.منابع.برق.تجدیدپذیر.تهیه.شــده.و.از.این.

منظر.آلمان.توانسته.است.رکود.سهم.برق.تجدیدپذیر.از.کل.
برق.مصرفی.را.در.جهان.بشکند.

طبق.گزارش.منتشــر.شده.از.ســوی.انجمن.انرژی.های.

تجدیدپذیر.کشــور.آلمان،.در.سال.گذشته.۳۳.درصد.از.برق.

مصرفی.این.کشــور.از.منابع.تجدیدپذیر.تامین.می.شــد.که.

در.نیمه.اول.ســال.جاری.این.میزان.به.۳5.درصد.افزایش.
یافته.است.

در.کشــور.آلمان.میــزان.تولید.بــرق.از.طریق.منابع.

تجدیدپذیر.در.دو.دهه.گذشــته.رشــد.با.ثباتی.داشــته.

اســت.و.ساالنه.میزان.بیشتری.از.کل.برق.مصرفی.این.

کشور.از.طریق.منابع.برق.تجدیدپذیر.همچون.باد.و.نور.
خورشید.تامین.می.شود.

در.آلمان.به.منظور.حرکت.بیشتر.به.سمت.تولید.و.مصرف.

انرژی.های.تجدیدپذیر.به.جای.انرژی.های.فســیلی.قانونی.

تصویب.شده.که.»قانون.انرژی.های.تجدیدپذیر«.نام.دارد..

هدف.اصلی.این.قانون.کاهش.قیمت.انرژی.تولید.شــده.با.
استفاده.از.منابع.تجدیدپذیر.برای.مصرف.کنندگان.است.

در.حال.حاضر.بخش.قابل.توجهی.از.برق.تولیدی.آلمان.از.

سوخت.های.فسیلی.تامین.می.شود.ولی.کشور.آلمان.برنامه.

دارد.تــا.در.مدت.زمانی.طوالنی.و.طبــق.برنامه.ریزی.های.
انجام.شده.از.وابستگی.به.سوخت.های.فسیلی.بکاهد.

از.طرف.دیگر.بخشــی.از.برق.مصرفــی.آلمان.از.طریق.

سوخت.های.هسته.ای.تامین.می.شود.که.این.بخش.نیز.جزو.

انرژی.های.تجدیدپذیر.محسوب.می.شود..ولی.دولت.آلمان.

درحال.حاضر.برنامه.ای.برای.توســعه.نیروگاه.های.هسته.ای.

ندارد.و.در.تالش.اســت.تا.از.طریق.گسترش.نیروگاه.های.
بادی.و.خورشیدی.به.تولید.انرژی.تجدیدپذیر.بیفزاید.
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  چین اولین شهر جنگلی جهان را می سازد 

  خروج اولین تسال مدل ۳ از خط تولید

پنجره.ایرانیان؛.مقامات.مســئول.چین.برای.مبارزه.با.

گرمایش.زمین،.به.دنبال.ســاخت.اولین.شــهر.جنگلی.
جهان.هستند.

عملیات.احداث.اولین.شــهر.جنگلی.در.دنیا.در.شــهر.

لیوژو.در.منطقه.ی.گوانگژی.چین.آغاز.شــده.است.و.تا.

ســال..2020.به.طور.کامل.افتتاح.می.شــود..طراحی.و.

ساخت.این.پروژه.توســط.دفتر.معماری.استفانو.بویری.

انجام.می.شــود؛.اســتفانو.بویری.یکی.از.شــرکت.های.

خوشنام.در.عرصه..طراحی.و.ساخت.پروژه.های.دوستدار.

محیط.زیست.محسوب.می.شود.و.تا.به.حال.پروژه.های.

زیادی.در.سراسر.دنیا.به.اجرا.رسانده.است..شهر.جنگلی.
چین.میزبان.۳0.هزار.نفر.خواهد.بود.

در.این.شــهر.قرار.اســت.نزدیک.به.یک.میلیون.گیاه.

کاشت.شود؛.این.مجموعه.شامل.100.گونه..گیاهی.و.۴0.

هزار.اصله.درخت.خواهد.بود..فضای.ســبز.این.مجتمع،.

به.طور.سالیانه.نزدیک.به.10.هزار.تن.کربن.دی.اکسید.و.

57.تن.آالینده.های.موجود.در.هوا.را.جذب.و.حدود.900.
تن.اکسیژن.تولید.می.کند.

در.نتیجه..این.شــهر.قادر.به.کاهش.متوسط.دمای.

هــوا،.افزایش.کیفیت.هوا،.از.بیــن.بردن.آلودگی.های.

صوتی،.افزایش.کیفیت.اکوسیســتم.زیست..ـ.محیطی.

منطقه.خواهد.بود..همچنین.شهر.جنگلی.لیوژو.انرژی.

ساکنین.خود.را.به.طور.کامل.از.منابع.تجدیدپذیر.تامین.
خواهد.کرد.

مهم.تریــن.ویژگــی..این.شــهر.جنگلــی،.پیش.بینی.

تمامی.امکانات.شــهری.در.آن.اســت؛.طبق.اطالعات.

منتشرشــده،.این.شهر.شامل.بیمارســتان،.محیط.های.

آموزشی،.محیط.های.مســکونی.و.تجاری.می.شود..این.

شــهر.جنگلی.با.اســتفاده.از.قطار.برقی.یا.اتومبیل.های.
الکتریکی.به.مرکز.شهر.لیوژو.متصل.خواهد.شد.

شــهر.جنگلی.لیــوژو.175.هکتار.وســعت.دارد.و.در.

قســمت.شمالی.شــهر.قدیمی.لیوژو.و.در.کنار.رودخانه..
لیوژیانگ.واقع.شده.است.

.با.افتتاح.این.پروژه.می.توان.به.ادامه..سرمایه.گذاری.و.

ســاخت.چنین.پروژه.هایی.در.چین.و.بقیه..نقاط.دنیا.امید.

داشــت.تا.بدین.ترتیب.سرعت.باالی.گرمایش.زمین.به.
کنترل.درآید.

پنجره.ایرانیان:.الون.ماسک.بنیانگذار.و.مدیر.شرکت.تسالموتورز.که.اتومبیل.های.

تمام.الکتریکی.می.ســازد.اولین.عکس.ها.از.مدل.۳.این.شرکت.پس.از.خروج.از.خط.
تولید.را.منتشر.کرده.است.

به.گزارش.ایســنا.و.به.نقل.از.بی.بی.ســی،.مدل.۳.اولین.نمونه.اتومبیل.تسالست.

که.در.ســطح.انبوه.به.بازار.عرضه.می.شود.و.۳0.خریدار.اول.آن.را.در.روز.29.ژوئیه.
تحویل.خواهند.گرفت.

مدل.۳.که.چهاردر.اســت.بعد.از.آن.به.بهای.پایه.۳5.هزار.دالر.)27.هزار.پوند(.در.

بازار.عرضه.خواهد.شد.که.تقریبا.نصف.قیمت.ارزان.ترین.مدل.تسالست.که.تا.پیش.
از.این.فروخته.می.شد.

بهای.سهام.شــرکت.تسال.از.دسامبر.تا.اواخر.ژوئن.تقریبا.دو.برابر.شد.که.به.دلیل.

حمایت.ســرمایه.گذاران.از.استراتژی.ماسک.برای.دگرگون.کردن.این.شرکت.از.یک.

ســازنده.اتومبیل.های.الکتریکی.مجلل.در.حجم.کــم.به.یک.تولیدکننده.خودروهای.
الکتریکی.در.سطح.گسترده.است.

با.این.حال.ســهام.شرکت.از.آن.زمان.کاهش.یافته.است..تسال.گزارش.داده.است.

که.در.نیمه.اول.سال.2017.در.مجموع.۴7.هزار.و.100.دستگاه.خودرو.فروخته.است..
تسال.در.سال.گذشته.مالی.889.میلیون.دالر.ضرر.داده.بود.

هفته.پیش.شرکت.ولوو.اعالم.کرده.بود.موتورهای.های.بنزینی.و.دیزلی.را.به.تدریج.

.بنزینی(.و.تمام.الکتریکی. از.رده.خارج.خواهد.کرد.تا.اتومبیل.های.ترکیبی.)الکتریکیـ.

جای.آنها.را.بگیرد.
این.شرکت.اولین.خودروساز.قدیمی.است.که.از.توقف.تولید.موتورهای.احتراقی.خبر.
می.دهد..ولوو.در.نظر.دارد.بین.سال.های.2019.تا.2021.پنج.مدل.کامال.الکتریکی.و.
چند.مدل.ترکیبی.به.بازار.عرضه.کند..با.وجود.این.تا.آن.زمان.تولید.مدل.هایی.که.با.

موتورهای.احتراقی.کار.می.کنند.ادامه.خواهد.داشت.
جیلی،.مالک.چینی.شــرکت.ولوو،.از.بیش.از.یک.دهه.است.که.در.حال.پیش.بردن.
برنامه.اش.برای.ســاخت.و.توسعه.خودروهای.الکتریکی.اســت..اکنون.این.شرکت.

می.خواهد.تا.سال.2025.یک.میلیون.ماشین.الکتریکی.بفروشد.
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  خودروهای الکتریکی فولکس واگن توسط ربات شارژ خواهند شد

پنجره.ایرانیان:.خودروهای.الکتریکی.فولکس.واگن.به.

زودی.با.ربات.شارژ.خواهند.شد.و.نیازی.به.انجام.کاری.
توسط.راننده.نخواهد.بود.

به.گزارش.ایســنا،.شــرکت.فولکس.واگــن.همانند.

بسیاری.از.شرکت.های.فعال.در.عرصه.خودرو،.به.عرصه.

خودروهای.الکتریکی.و.خودران.وارد.شــده.اســت..این.

شرکت.در.طول.این.مسیر.با.شرکت.های.عرصه.فناوری.

نظیــر.NVIDIA.همکاری.می.کنــد.و.به.تازگی.اعالم.

کرده.اســت.که.با.یک.شــرکت.آلمانی.فعال.در.عرصه.
رباتیک.به.نام.کوکا.)Kuka(..وارد.همکاری.شده.است.
در.بیانیــه.فولکس.واگــن.آمده.اســت.کــه.هدف.از.
این.همکاری.ها.پیشــبرد.تحقیقات.این.شــرکت.برای.
گســترش.همکاری.های.بین.انسان.و.ربات.است..یکی.
از.پروژه.هایی.که.از.سوی.این.دو.شرکت.دنبال.می.شود.
توسعه.ربات.هایی.اســت.که.بتوانند.به.صورت.خودکار،.
خودرو.را.به.پایانه.های.شــارژ.متصــل.کنند.و.نیازی.به.

دخالت.کاربر.انسانی.نداشته.باشند.
تیل.روتر،.مدیر.اجرایی.شــرکت.کــوکا.در.این.رابطه.
گفت:.در.آینده.فعالیت.های.ســاده.نظیر.سوخت.گیری.یا.
شــارژ.خودروها.به.وسیله.ربات.ها.انجام.خواهد.شد.و.ما.
تالش.می.کنیم.تا.شکل.گیری.این.آینده.هر.چه.سریع.تر.
امکان.پذیر.شــود..این.طرح.برای.اولین.بار.نیســت.که.
مطرح.می.شــود.و.پیش.از.این.هم.در.سال.2015.تسال.
موتورز.از.طرح.خود.برای.ربات.اتصال.دهنده.پایانه.شارژ.

به.خودرو.رونمایی.کرده.بود.
بعضی.شرکت.های.خودروســازی.نیز.مسیر.متفاوتی.
را.برای.تامیــن.انرژی.خودروهــای.الکتریکی.در.نظر.
گرفته.اند،.نظیر.شــارژ.وایرلس.خودروهــا.بدون.نیاز.به.

توقف.آنها.در.ایستگاه.شارژ..
این.دو.شــرکت.در.حال.حاضــر.برنامه.های.دیگری.
نیز.بــرای.فناوری.های.خودروهای.خــودران.دارند.که.
جزئیات.آنها.را.اعالم.نکرده.اند.اما.به.گفته.مقامات.ارشد.
فولکس.واگن.هدف.آنها.امن.تر.و.راحت.تر.کردن.استفاده.

از.خودروهای.نسل.های.آینده.خواهد.بود.

  ساخت نخستین نیروگاه خورشیدی ۱00 درصد بومی 

پنجره.ایرانیان؛.نخســتین.و.بزرگ.ترین.نیروگاه.خورشــیدی.10.مگاواتی.ساخت.داخل.در.
آباده.ساخته.می.شود.

به.گزارش.خبرگزاری.اقتصاد.ایران،.نخستین.و.بزرگ.ترین.نیروگاه.خورشیدی.10.مگاواتی.

ساخت.داخل.در.آباده.ساخته.می.شود.پروژه.ای.که.به.گفته.معاون.شرکت.برق.منطقه.ای.فارس.

نخســتین.نیروگاه.خورشیدی.کشور.است.که.با.طراحی.100.درصد.ایرانی.و.با.سرمایه.گذاری.
داخلی.ساخته.می.شود.

اســتان.فارس.با.برخورداری.از.بیشــترین.ظرفیت.جذب.تابش.انرژی.خورشیدی.به.عنوان.

یکی.از.مســتعد.ترین.استان.های.کشــور.در.ساخت.نیروگاه.های.خورشــیدی.است..به.گفته.

حمزه.روغنیان،.معاون.برنامه.ریزی.شــرکت.برق.منطقه.ای.فارس،.در.راســتای.اجرایی.شدن.

سیاســت.های.اقتصاد.مقاومتی،.بهره.گیری.از.نیروگاه..خورشیدی.در.اولویت.پروژه.های.صنعت.
برق.است.

شهرســتان.آباده.در.شمال.اســتان.فارس.به.عنوان.محل.احداث.نخســتین.و.بزرگ.ترین..

نیروگاه.خورشــیدی.10.مگاواتی.ســاخت.داخل.تعیین.شــده.و.به.گفته.معاون.برنامه.ریزی.و.

تحقیقات.شــرکت.برق.منطقه.ای.فارس.در.واقع.این.پروژه.نخستین.نیروگاه.خورشیدی.کشور.
است.که.با.طراحی.صد.در.صد.ایرانی.و.بومی.و.با.سرمایه.گذاری.داخلی.ساخته.می.شود.

به.گفته.محمدرضا.ســلطانی،.کارشــناس.تولیدات.پراکنده.شــرکت.برق.منطقه.ای.فارس،.

شرکت.تابا.به.عنوان.سرمایه.گذار.داخلی.ساخت.این.پروژه.50.میلیارد.تومانی.را.بر.عهده.گرفته.

است.و.عالوه.بر.این.مسئولیت.ساخت.یک.نیروگاه.10.مگاواتی.دیگر.با.همین.میزان.سرمایه.
را.در.اقلید.بر.عهده.گرفته.است.که.ساخت.آن..در.۳.ماه.آینده.کلید.می.خورد.

ســلطانی.می.گوید:.زمین.ساخت.این.نیروگاه.ها.به.مساحت.20.هکتار.از.طریق.منابع.طبیعی.

و.با.همکاری.معاونت.اقتصادی.اســتانداری.فارس.و.ستاد.ســرمایه.گذاری.فارس.تامین.شده.

اســت.و.در.حال.حاضر.شرکت.تابا.در.حال.فنس.کشی.و.تسطیح.زمین.ساخت.این.نیروگاه.در.
آباده.است.

وی.با.بیان.اینکه.اســتان.فارس.تاکنون.نیروگاه.خورشــیدی.برای.تولید.برق.نداشته.است،.

می.افزاید:.شــرکت.تابا.تعهد.داده.اســت.که.نیروگاه.خورشــیدی.آباده.را.تا.پایان.ســال.96.

بهره.برداری.کند.تا.این.نیروگاه.وارد.مدار.تولید.برق.شود.
معاون.برنامه.ریزی.و.تحقیقات.شــرکت.برق.منطقه.ای.فــارس.در.مورد.نحوه.خرید.انرژی.
تولید.شــده.توسط.این.نیروگاه..خورشیدی.می.گوید:.وزارت.نیرو.با.عقد.قرارداد.خرید.تضمینی.
20.ســاله.انرژی.تولید.شده.این.نیروگاه..را.خریداری.و.از.این.طریق.ریسک.سرمایه.گذاری.در.

این.زمینه.را.کاهش.می.دهد.
به.اعتقاد.روغنیان.اســتان.فارس.در.زمره.مناسب.ترین.ســاختگاه.های.احداث.نیروگاه.های.
خورشــیدی.قــرار.دارد.و.در.جذب.ســرمایه.گذاری.بخش.خصوصی.و.احــداث.نیروگاه.های.
خورشــیدی.در.ســطح.کشور.پیشتاز.اســت.به.طوری.که.از.ســال.9۴.تاکنون.از.طریق.16.
شرکت.سرمایه.گذاری.داخلی.و.خارجی.از.کشورهای.آلمان،.چین،.ترکیه،.چک.تقاضای.احداث.
نیروگاه.های.خورشیدی.به.میزان.۴80.مگاوات.کرده.و.مراحل.مقدماتی.احداث.این.نیروگاه.ها.

در.حال.پیگیری.است.
کارشــناس.تولیدات.پراکنده.شــرکت.برق.منطقه.ای.فارس.و.مسئول.پیگیری.قراردادهای.
ساخت.نیروگاه.های.خورشیدی.در.استان.فارس،.می.گوید:.عالوه.بر.دو.نیروگاه.خورشیدی.که.
توسط.شرکت.تابا.در.شهرســتان.آباده.و.اقلید.ساخته.می..شود.یک.نیروگاه.10.مگاواتی.دیگر.
در.منطقه.ویژه.اقتصادی.المرد.توسط.شرکت.»پترو.فرایند.چرخه«.و.دو.نیروگاه.10.مگاواتی.

دیگر.نیز.در.شهرستان.های.خرامه.و.آباده.توسط.شرکت.»منور.فارس«.ساخته.می.شود.
وی.بــا.بیان.اینکه.همه.این.نیروگاه.ها.خورشــیدی.در.زمینی.به.مســاحت.20.هکتار.و.با.
سرمایه.گذاری.50.میلیارد.تومانی.ساخته.می.شود،.می.افزاید:.زمین.مورد.نیاز.هر.5.پروژه.تامین.
شــده.و.با.بهره.برداری.از.این.5.نیروگاه.خورشیدی.تحولی.در.استفاده.از.انرژی.ها.تجدیدپذیر.

در.استان.فارس.ایجاد.می.شود.
نداشــتن.آالیندگی.و.دسترسی.آسان.و.در.دســترس.بودن.منابع.متنوع.و.مختلف.از.جمله.
مزیت.های.مهم.انرژی.های.تجدیدپذیر.مانند.انرژی.خورشــیدی،.انرژی.بادی،.زیســت.توده.
)زباله.های.دارای.منشــاء.زیستی(.و.غیره.است..امید.اســت.که.با.سرعت.گرفتن.روند.احداث.
نیروگاه.های.خورشــیدی.و.بادی.از.ظرفیت.های.مغفول.این.حوزه.برای.توســعه.استان.فارس.

استفاده.شود.
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 برج قاب دوبی؛ نماد نقض قانون کپی رایت

پنجره.ایرانیان؛.پروژه.برج.قاب.دوبی.که.یکی.از.بزرگترین.پروژه.های.این.شهر.است.
با.اتهام.نقض.کپی.رایت.روبه.رو.شده.است.

به.نقل.از.تکرا،.امارات.متحده.عربی.در.ســال..های.اخیر.به.بهشــتی.برای.معماران.

خالق.و.انقالبی.تبدیل..شــده.اســت..دوبی.در.حال.حاضر.میزبان.بسیاری.از.عجایب.

ساخته.دست.بشری.است،.بزرگترین.جزیره.مصنوعی،.بزرگترین.مرکز.خرید،.برج.بادبان.

شــکل.جمیرا.برج.العرب،.پروژه.جدید.برج.داینامیک،.نخستین.برج.چرخشی.و.متحرک.

جهان.و.اکنون.باید.قاب.دوبی،.یکی.دیگر.از.عجایب.جهان.مدرن.را.به.فهرست.بناهای.
دیدنی.دوبی.اضافه.کنیم.

این.برج.شبیه.یک.قاب.عکس.غول.پیکر.با.روکش.طالست..انتظار.می.رود.با.ساخت.

این.برج،.ســاالنه.دو.میلیون.گردشگر.جذب.شوند..این.قاب.150.متری.بخش.دیگری.

از.خط.افق.دیدنی.شهر.دوبی.را.تکمیل.می.کند.و.حکم.یک.رصدخانه.را.دارد.که.نمای.
جذابی.از.دوبی.قدیم.در.شمال.و.دوبی.جدید.در.جنوب.را.به.تصویر.خواهد.کشید.

به.جزء.یک.مســئله،.معمار.مکزیکی.فرناندو.دونیس.ادعا.می.کند،.ایده.او.به.ســرقت.

رفته.است..دونیس.می.گوید،.او.در.ســال.2008.در.رقابت.بین.المللی.معماری.آسانسور.

تیسن.کروپ.که.به.میزبانی.شــهرداری.دوبی.برگزار.شد،.با.طراحی.مشابه.برنده.جایزه.
100.هزار.دالری.رقابت.شده.است.

اما.در.کمال.شــگفتی،.پس.از.اینکه.او.از.امضای.قرارداد.ســر.باز.زد،.سال.بعد.از.آن،.

ساخت.و.ســاز..قاب.دوبی.شروع.شد..دونیس.می.گوید،.رقابت.بسیار.جذاب.بود.به.این.

دلیل.که.توسط.اتحادیه.معماران.بین.المللی.یونسکو.تنظیم.شده.بود..یونسکو.تاکنون.از.
اظهار.نظر.در.این.مورد.خودداری.کرده.است.

دونیس.اذعان.دارد،.ســاختمانی.که.امروز.از.بیابان.های.دوبی.ســر.به.فلک.کشیده،.

نســبت.به.طرح.اصلی.او.تغییراتی.داشــته.است..شــهرداری.دوبی،.طراحی.پر.زرق.و.

برق.تری.برای.قاب.او.در.نظر.گرفته.اســت..اکنون.کارگران.در.حال.نصب.روکش.های.

استنلس.استیل.طال.در.نمای.بیرونی.سازه.هستند..اما.دونیس.باور.دارد.که.ساختار.اصلی.
سازه.اساسا.همان.طرح.اوست.

وکیل.دونیس.می.گوید،.شهرداری.دوبی.هنوز.هیچ.پاسخی.به.ادعای.نقض.کپی.رایت.
دونیس.نداده.اند..او.می.افزاید،.تیم.وکالت.او.از.پیروزی.دونیس.مطمئن.است.
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81

 تکمیل استخر صدف شکل در هنگ کنگ

پنجره.ایرانیان؛.یک.شرکت.بریتانیایی،.در.یک.مجموعه.استخر.شنا.در.شهر.هنگ.کنگ،.
از.سقفی.باز.از.جنس.روی.استفاده.کرده.تا.چشم.اندازی.از.خلیج.را.برای.افراد.فراهم.آورد.
به.نقل.از.تکرا،.این.استخر.با.نمای.مشخصه.خود.هم.اکنون.به.عنوان.مکانی.مثلثی.شکل.
طراحی.شــده.و.چشــم.انداز.بندرگاه.ویکتوریا.را.در.غرب.منطقه.سای.وان.در.جزیره.هنگ.
کنگ.دارد..گفته.شــده.که.این.مکان.ورودی.شهر.کندی.است.و.از.شرق.با.تراموا.و.خودرو.

می.توان.وارد.آن.شد.
ســقف.صدف.شــکل.ســازه.که.در.پنل.هایی.از.جنس.فلز.روی.پوشــیده.شده.است،.از.
عریض.ترین.قسمت.آن.به.تدریج.باریک.می.شود.تا.مانند.دنباله.ای.به.نظر.برسد..منحنی.دو.

سمت.آن.هم.از.طبقه.باالیی.کاهش.می.یابد.
شکل.کم.ارتفاع.ساختمان.هم.برای.حفظ.چشم.انداز.بندرگاه.از.دید.برج.های.پشت.استخر.

در.نظر.گرفته.شده.است.
استخر.شنای.شهر.کندی.در.دو.فاز.ساخته.شد..فاز.اول.که.در.ماه.می.سال.2012.افتتاح.
شد،.قسمت.عریض.سازه.است؛.یعنی.سقف.باز.استخر،.که.باریکه.ای.50.متری.دارد.و.نمایی.

از.آسمان.را.به.نمایش.می.گذارد.
فاز.دوم.پروژه.در.ماه.فوریه.2017.به.پایان.رســید.و.به.آن.جکوزی،.و.دو.اســتخر.ســر.
پوشــده.اضافه.شد.که.طول.این.دو.استخر.50.و.25.متر.اندازه.گرفته.شده.است..این.ها.در.
وسط.ساختمان.ساخته.شده.اند.و.یک.پنجره.طوالنی،.چشم.اندازی.از.بندر.را.نشان.می.دهد.
در.قســمت.باریک.انتهایی،.دنباله.ساختمان.نمایی.شبیه.ســایبان.از.باال.دارد..مجموعه.

مثلثی.آفتاب.گیر.که.در.سقف.ایجاد.شده.هم.باعث.ورود.نور.طبیعی.به.داخل.می.شود.
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 آسمان خراش بیونیک در تایوان

پنجره.ایرانیان؛.یک.آســمان.خراش.ســازگار.با.طبیعت.و.بدون.تولید.آالینده.های.
زیست.محیطی.در.تایوان.طراحی.شده.است.

به.نقل.از.وبســایت.آرشیتکت،.معماری.این.آســمان.خراش.با.رویکرد.بیونیک.و.

توسط.شرکت.معماری.Vincent.Callebaut.پیشنهاد.شده.است..این.پیشنهاد.

با.هدف.دســتیابی.به.اهداف.مطرح.شده.در.طرح.تفصیلی.شهر.تایچونگ.مطرح.شده.

است..معماری.پایدار.آسمان.خراش.دربردارنده.9.شاخص.پایداری.است.و.از.نظر.فرم.
نیز.در.هماهنگی.کامل.با.سایت.مناطق.مسکونی.اطراف.دارد.

به.کمک.طراحی.باغ.های.ســبز.عمودی،.نماهای.زنده.و.ســبز.و.مالحظاتی.جهت.

ایجــاد.تعامل.بین.انســان.ها.و.محیط.زیســت.معماری.این.برج.کامــال.با.پارک.و.

زمین.های.سرســبز.اطراف.آمیخته.شده.است...برای.تامین.انرژی.برج،.از.انرژی.های.

باد.و.خورشــید.استفاده.می.شود.و.استفاده.از.تکنولوژی.های.جدید.زیستی،.باعث.شده.

تا.حداکثر.استفاده.از.این.انرژی.ها.شود..بدین.ترتیب.برج.100.درصد.انرژی.مصرفی.

خود.را.تولید.می.کند،.در.عین.حال.دی.اکســید.کربن.نیز.تولید.نمی.کند..این.برج.به.
محض.ساخته.شدن.به.نشانه.پایدار.شاخصی.در.شهر.تایچونگ.تبدیل.خواهد.شد.
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 ترکیب طبیعت و شهرنشینی

پنجــره.ایرانیان؛.یک.مجتمع.تجاری.با.ایده.ترکیب.طبیعت.و.زندگی.شــهری.در.
بانکوک.طراحی.شد.

به.نقل.از.وبسایت.آرشیتکت،.طراحی.و.معماری.این.مجتمع.تجاری.توسط.شرکت.

lesser.architecture.در.شــهر.بانکوک.صورت.گرفــت..ایده.اصلی.طرح.بر.

مبنای.ترکیب.طبیعت.و.زندگی.شــهری.شکل.گرفت..در.این.پروژه.صفحه.کف.هر.

طبقه.با.طبقه.دیگر.متفاوت.اســت.و.صفحات.بیرون.زده.امکان.ایجاد.تراسی.به.دور.
هر.طبقه.را.به.وجود.آورده.است.

در.این.تراس.ها.می.توان.گل.و.گیاه.کاشت.و.باغ.هایی.را.به.وجود.آورد..این.ساختار.

منحنی.چیدمان.داخلی.را.تحت.تاثیر.قرار.داد..بدین.صورت.که.در.داخل،.تمام.طبقات.

از.طریق.آتریومی.منحنی.به.هم.مرتبط.می.شــوند.و.سیرکوالسیون.داخل.در.دور.این.
آتریوم.شکل.می.گیرد.
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 طراحی داخلی کافه کتاب 

پنجره.ایرانیان؛.طراحی.داخلی.یک.کافه.کتاب.در.کلمبیا.به.صورت.زیبا.و.کارآمدی.صورت.
گرفته.است.

.Plasma Nodo به.نقل.از.وبسایت.آرشیتکت،.طراحی.داخلی.کافه.کتاب.توسط.شرکت

انجام.شــده.و.در.شــهر.مدلین،.کلمبیا.قرار.دارد..برای.قســمت.کتاب.خواندن.فضاهای.سر.

پوشــیده.شــش.ضلعی.طراحی.کرده.اند،.طراحی.داخلی.با.چوب،.به.عنوان.متریال.اصلی.این.

کافه.کتاب.را.شــاخص.کرده،.از.تایل.های.چوبی.روشن.استفاده.شده.تا.نور.کافی.برای.کتاب.
خواندن.وجود.داشته.باشد.

.یکی.از.دیوارهای.این.کافه،.دیوار.ســبز.است.و.بدین.گونه.به.وسیله.تلفیق.فضای.سبز.با.

متریال.چوب.در.طراحی.داخلی.کافه.کتاب،.با.شــرایط.طبیعی.منطقه.ســازگار.شده.است..با.

اســتفاده.از.رنگ.های.شاد.در.بعضی.اشــیاها،.طراحی.و.دکوراسیون.داخلی.کافی.شاپ.پویا.و.
زنده.شده.و.فضای.مناسبی.برای.مخاطبان.این.گونه.فضاها.می.باشد.
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 طراحی ساختمانی بیمارستان کودکان فیالدلفیا

پنجره.ایرانیان؛.ساختمان.یک.بیمارستان.کودکان.در.فیالدلفیا.به.گونه.ای.طراحی.شده.
است.که.فضایی.نشاط.آور.را.برای.بیماران.خود.مهیا.ساخته.است.

به.نقل.از.وبسایت.آرشیتکت،.شرکت.معماری.Pelli.Clarke.Pelli.این.ساختمان.

12.طبقه.را.برای.بیمارستان.کودکان.فیالدلفیا.طراحی.کرده.است..فضاهای.بیمارستانی.

اغلب.بسیار.خســته.کننده.و.مالل.آور.هســتند.اما.هدف.اصلی.این.پروژه.ایجاد.فضایی.
نشاط.آور.برای.بیماران.است.که.در.آن.خانواده.ها.و.بیماران.کامال.با.یکدیگر.تعامل.دارند.
سیرکوالسیون.داخلی.این.ســاختمان.به.گونه.ای.انجام.شده.که.حرکت.در.فضا.بسیار.
ســاده.اســت..در.طراحی.داخلی.فضاهای.بازی،.یادگیری.و.انتظار.کودکان.از.رنگ.های.
شــاد.استفاده.شده.است..بر.روی.بام.این.بیمارســتان.فضاهای.باز.و.سبزی.برای.بازی.
کودکان.طراحی.شده.است..پروژه.بخشی.از.طرح.توسعه.بیمارستان.است.به.همین.دلیل.
به.گونه.ای.طراحی.شــده.که.صرفا.عملکرد.درمانی.نداشــته.باشد.و.بتوان.از.آن.به.عنوان.

فضای.اداری.و.پژوهشی.استفاده.کرد.
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Yutaka  طراحی منظر محوطه مهدکودک 

پنجره.ایرانیان؛.یک.شرکت.معماری،.با.الهام.از.ریشه.یابی.واژه.کیندرگارتن،.مهدکودکی.
را.در.میان.سه.باغ.زیبا.طراحی.کرده.است.

به.نقل.از.وبســایت.آرشــیتکت،.معماری.منظر.محوطه.این.مهد.کودک.را.شــرکت.

sugawaradaisuke.انجام.داده.است..این.شرکت.معماری.با.توجه.به.فلسفه.بازی.

و.نقش.آن.در.پرورش.رشد.و.خالقیت.ذهن.کودکان.طراحی.منظر.را.انجام.داد..طراحان.

برای.طراحــی،.کلمه.Kindegarten..به.معنی.مهدکودک،.را.ریشــه.یابی.کردند.و.

فهمیدند.این.کلمه.در.اصل Children’s garden..به.معنی.باغ.بچه.ها.بوده.است..

طراحان.برای.تداعی.مفهوم..بــاغ.بچه.ها.تصمیم.گرفتند.که.مجموعه.ای.از.۳.باغ.را.در.
محوطه.طراحی.کنند.

۳.باغ.گفته.شــده.هر.یک.دارای.مبلمان.و.وســایل.متفاوتی.هستند..نام.این.باغ.ها.به.

ترتیب.مقابل.اســت:."باغ.جنب.و.جوش"،."باغ.ســکوت".و."باغ.مسقف"..این.باغ.ها.

به.گونه.ای.منســجم.در.سایت.قرار.گرفته.اند.و.تمام.کودکان.با.هر.سنی.می.توانند.از.آنها.

اســتفاده.کنند..در.باغ.مسقف.اســتفاده.از.پارتیشن.هایی.شــبیه.به.کوه.در.داخل.باعث.
افزایش.شور.و.هیجان.در.بچه.ها.می.شود.
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 طراحی و معماری ۱2 خانه زیر شیب زمین

پنجره.ایرانیان؛.در.استرالیا.12.خانه.مسکونی.در.زیر.شیب.طبیعی.زمین.ساخته.شدند.
به.نقل.از.وبســایت.آرشیتکت،.یک.شــرکت.معماری.برای.یک.دامداری.در.قسمت.
شــمال.غربی.استرالیا.12.خانه.مسکونی.به.طول.2۳0.متر.در.زیر.قسمتی.از.سایت.که.
شیب.طبیعی.دارد،.طراحی.کرده.اســت..طراحی.و.معماری.ساختمان.ها.به.شکل.ِکرو.

زیر.زمین.شنی.و.رسی.منطقه.قرار.گرفته.اند.
.الیه.ای.از.زمین.به.ضخامت.۴50.میلی.متر.که.به.عنوان.ســقف.روی.ســاختمان.ها.
قرار.گرفته،.سیستم.حرارتی.خوبی.را.ایجاد.کرده.و.به.این.ترتیب.با.آنکه.در.اقلیم.نیمه.
گرمسیری.هستند.ولی.فضای.داخل.ساختمان.ها.خنک.باقی.می.ماند..به.عنوان.متریال.
غالب،.از.شــن.و.خاک.رس.و.آهن.که.در.خود.سایت.هم.فراوان.هست.استفاده.کردند..
با.این.کانســپت.طراحی.و.متریال.هایی.که.انتخاب.شــده.هوای.ساختمان.ها.خنک.و.

مناسب.است.



ری
عما

ر م
بـا

اخ

88

11
ه.8

ـار
شم

..
96
اد.
رد
..م

م..
.ده
ال
سـ

ن/ 
ـا

رانی
ه ای

ـر
ج

پن

 معماری و طراحی آسمان خراشی در نیویورک

پنجره.ایرانیان؛.آســمان.خراشی.به.ارتفاع.۳20.متر.درنیویورک.با.نمایی.چشمگیر.
طراحی.شده.است.

به.نقل.از.وبســایت.آرشــیتکت،.معماری.آســمان.خراش.53W53..توسط.ژان.

نول.انجام.شــده.اســت..ارتفاع.این.آســمان.خراش.۳20.متر.اســت.و.از.نظر.ابعاد.

و.مقیاس.مشــابه.آسمان.خراش.کرایسلر.می.باشــد..نمای.چشمگیر.ساختمان.دارای.

سطوح.مخروطی.است.به.گونه.ای.که.حجمی.متمایز.را.در.خط.آسمان.شهر.نیویورک.
ایجاد.کرده.است.

سازه.این.آســمان.خراش.دارای.الگویی.زاویه.دار.است.و.به.صورت.آشکار.طراحی.

شــده.به.گونه.ای.که.ساکنان.تمام.1۳9.واحد.مسکونی.برج.قادر.به.دیدن.آن.هستند..

معماری.داخلی.این.آســمان.خراش.نیز.به.شــکل.فوق.العاده.ای.طراحی.شــده.است..

در.این.برج.مســکونی.با.آپارتمان.هــای.متنوعی.از.یک.خوابــه.گرفته.تا.دوبلکس.

روبه.رو.می.شــویم..طراحی.آپارتمان.ها.کامال.لوکس.می.باشــد.برج..دارای.نگهبان.ها.

و.دربان.های.2۴.ســاعته.است.و.ســالنی.برای.برگزاری.مراسم.رسمی.دارد..طراحی.

باغ.های.عمودی،.مرکز.سالمت،.سونا،.اســتخر،.کتابخانه،.زمین.بازی.بچه.ها،.سالن.

گلف.و.خدماتــی.برای.نگهداری.حیوانات.خانگی.از.دیگر.ویژگی.های.این.آســمان.
خراش.مسکونی.است.
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 معماری و طراحی کلبه ای در دل جنگل

پنجره.ایرانیــان؛.کلبه.ای.با.تلفیق.خانه.بــاغ.و.گلخانه.در.

فنالند.طراحی.شــده.اســت.که.به.راحتی.می.توان.فضاهایی.
بدان.افزود.یا.از.آن.کم.کرد.

به.نقل.از.وبســایت.آرشیتکت،.معماری.این.کلبه.تلفیقی.از.

خانه.باغ.و.گلخانه.اســت..شاید.بسیاری.تجربه.گذراندن.شبی.

را.در.خانه.باغ.داشــته.باشــند..عالوه.بر.تفریح،.از.این.کلبه.

می.توان.جهت.نگهداری.اسباب.و.وسایل.باغبانی.نیز.استفاده.

کــرد..معماری.این.کلبه.ســبز.حاصل.همــکاری.بلندمدت.
طراحان.و.باغبانان.بوده.است.

این.کلبه.از.قطعات.پیش.ساخته.با.دو.سایز.مختلف.ساخته.

شده.است،.از.ساختاری.مدوالر.برخوردار.است،.به.آسانی.سر.

هم.می.شود.و.به.آسانی.می.توان.فضاهایی.به.آن.اضافه.یا.کم.

کرد..و.به.گونه.ای.طراحی.شــده.که.برای.نصب.در.هر.باغی.
مناسب.باشد..مصالح.آن.کاج.فنالندی.و.شیشه.نشکن.است.
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ژه
 وی

ده
رون

پ

بیســتمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان )معماری و عمران( و صنایع سرمایشی و گرمایشی مشهد  از ۱9 تا 2۳ تیرماه ۱۳96 در محل دائمی نمایشگاه های 
بین المللی استان خراسان رضوی برگزار شد. در این نمایشگاه شرکت های مختلف تولیدی داخلی و بین المللی، محصوالت خود را به مدت 5 روز در بخش های مختلف 
صنعت ســاختمان در معرض دید عالقه مندان و فعاالن صنعت ساختمان قرار  دادند. هرچند اســتقبال از این نمایشگاه از سوی صنعت در و پنجره چندان چشمگیر 
نبود بااین حال چندین شرکت فعال صنعت در و پنجره نیز در این نمایشگاه حضور داشته و آخرین دستاوردها و محصوالت خود را عرضه کردند. گروه خبری نشریه 
پنجره ایرانیان مانند همیشــه وظیفه خود دانست تا با حضور در این نمایشگاه گزارشی از روند برپایی نمایشگاه و کم و کیف حضور شرکت های مرتبط با صنعت در و 

پنجره تهیه کند که مشروح این گزارش و گفتگو با مشارکت کنندگان را در ادامه باهم می خوانیم.
پرسش هایی که مشارکت کنندگان به آن ها پاسخ گفتند:

۱ـ لطفا شرکت و زمینه فعالیتتان را معرفی کنید؟ آیا محصول جدیدی در این نمایشگاه داشتید؟
2ـ دو نمایشگاه امسال را ازنظر میزان استقبال بازدیدکنندگان چگونه ارزیابی می کنید؟

۳ـ آیا از نحوه اجرای نمایشگاه و مدیریت مجری برگزارکننده راضی بودید؟
4ـ در حال حاضر بزرگ ترین مشکل صنعت در و پنجره را چه عاملی می دانید؟

اشــاره

گزارش اختصاصی پنجره ایرانیان از بیستمین 
نمایشگاه صنعت ساختمان مشهد 

1-.شرکت.نوین.پنجره.مارلیک.درزمینه.تولید.در.و.پنجره.

و.نماهای.آلومینیومی.فعالیت.می.کند..محصول.جدید.ما.در.

نمایشگاه.امسال.نوعی.نمای.اسکای.الیت.است.که.توسط.

همکاران.خودمان.در.بخش.طراحی.شرکت.طراحی.شده.و.
در.یکی.از.هتل.های.مشــهد.هم.مورد.استفاده.قرار.گرفته.است.

2-.نمایشگاه.امســال.هم.ازلحاظ.میزان.استقبال.بازدیدکننده.و.هم.تعداد.مشارکت.کننده.

از.نمایشــگاه.های.قبل.ضعیف.تر.بود..اگرچه.وضعیت.رکود.اقتصادی.و.شــرایط.بازار.در.این.

اتفاق.موثر.اســت.اما.نحوه.برخورد.و.مدیریت.برگزارکننده.نمایشگاه.هم.به.صورتی.است.که.
کم.کم.ما.را.از.شــرکت.در.نمایشگاه.های.بعدی.منصرف.می.کند.

۳-.مــا.از.نحــوه.مدیریت.و.اجرای.نمایشــگاه.اصال.راضی.نیســتیم..میــزان.تبلیغات.و.

اطالع.رســانی.نمایشگاه.در.ســطح.شهر.بسیار.ضعیف.بود.و.ســایر.خدمات.داخل.نمایشگاه.

هم.ضعیف.اســت..به.عنوان.مثال.مــا.تا.لحظه.ای.که.برای.اجرای.دکــور.و.تجهیز.غرفه.به.

نمایشگاه.آمدیم.از.تغییر.محل.غرفه.مان.که.مجری.نمایشگاه.انجام.داده.بود.اطالع.نداشتیم.

و.بر.مبنای.نقشــه.ای.که.قبال.به.ما.داده.و.جای.دیگری.را.مشــخص.کرده.بودند.فضایمان.

را.طراحی.کرده.بودیم..متاســفانه.این.تغییر.و.جابه.جایی.مشکالت.فراوانی.برای.ما.به.وجود.

آورد.و.ما.مجبور.شــدیم.برای.طراحی.و.ســاخت.ماکت.برای.فضــای.جدید.نیروهایمان.را.
یک.شب.تا.صبح.در.کارخانه.نگه.داریم.

۴-.مشکل.اصلی.که.وجود.دارد.منحصر.به.صنعت.در.و.پنجره.نیست.و.به.رکود.اقتصادی.

حاکــم.بر.بازار.برمی.گــردد.ولی.وجود.کارگاه.ها.و.محصوالت.مختلــف.و.به.نوعی.تعدد.رقبا.

شــاید.یکی.از.مسائلی.باشد.که.مشکالتی.را.در.بازار.به.وجود.آورده.و.توان.تشخیص.کاالی.
خوب.و.بد.را.برای.مشتری.سخت.کرده.است.

مهین پورمند |  نوین پنجره مارلیک
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1-.شــرکت.بهار.صنعــت.در.زمینه.فــروش.انواع.

یــراق.آالت.و.پروفیــل.در.و.پنجره.یو.پی.وی.ســی.و.

آلومینیــوم.ترمال.بریک.فعالیــت.می.کند..بهار.صنعت.

نمایندگی.ویستابســت.در.خراسان.شمالی.و.رضوی.و.
نمایندگی.ســیندژ.در.سه.استان.خراسان.را.نیز.در.اختیار.دارد..محصول.جدید.ما.در.

این.نمایشگاه.توری.پلیسه.بود.
2-.میزان.اســتقبال.از.نمایشــگاه.نســبتا.ضعیف.بود.چون.تبلیغات.نمایشگاهی.
دلچســب.هیچ.کس.نبود..ما.خودمان.بســیاری.از.مشــتریانمان.را.برای.حضور.در.

نمایشگاه.دعوت.کردیم.
۳-.مدیریت.نمایشــگاه.و.ارائه.خدمات.در.داخل.نمایشگاه.خوب.بود.و.همکاری.
خوبــی.با.ما.داشــتند..هرچند.قیمت.ها.کمی.باال.اســت.و.نحــوه.تبلیغات.بیرونی.

نمایشــگاه.ضعیف.بود.ولی.نحوه.اجرا.و.مدیریت.نمایشگاه.مشکلی.نداشت.
۴-.عدم.نظارت.ارگان.هایی.مانند.اتحادیه.ها،.انجمن.ها.و.سندیکاها.از.عمده.ترین.
مشــکالت.صنعت.در.و.پنجره.در.حال.حاضر.است..عدم.نظارت.و.کنترل.واحدهای.
کوچک.و.زیر.پله.ای.که.تعدادشــان.روزبه.روز.در.این.صنعت.بیشتر.شده.است.باعث.
شــده.تا.قیمت.های.پایین.این.کارگاه.ها.که.به.واســطه.پایین.بودن.هزینه.هایشان.و.
اســتفاده.از.مواد.و.فرایند.تولید.بی.کیفیت.اســت.شرایط.رقابت.را.برای.شرکت.های.
بزرگ.که.هزینه.های.ســنگینی.متحمل.شده.اند.سخت.تر.کنند..ضمن.این.که.مالیات.

و.دارایی.هم.بیشــتر.سراغ.ما.می.آیند.و.به.این.کارگاه.ها.کاری.ندارند.

علی اکبری | بهار صنعت

1-.شــرکت.بنیان.صنعت.بارثاوا.از.ســال.1۳85.در.زمینه.

تولید.در.و.پنجره.های.دوجداره.یو.پی.وی.ســی.فعالیتش.را.

آغاز.کرد..این.شــرکت.از.سال.89.ســاخت.در.و.پنجره.های.

آلومینیومــی.و.از.ســال.91.نیــز.نماهای.کرتیــن.وال.را.به.
ســبد.کاالیی.خود.اضافه.کرده.اســت..مقاطع.هیدن.ونت.و.پنجره.های.لیفت.اند..اســالید.و.

سیســتم.های.منوریل.ازجمله.محصوالت.جدید.ما.در.نمایشگاه.امسال.است.
2-.بــا.توجــه.به.رکودی.که.در.بازار.و.بخش.مســکن.وجود.دارد.میزان.اســتقبال.مانند.
ســال.های.گذشته.نبود.و.حجم.نمایشــگاه.ازنظر.تعداد.غرفه.ها.هم.موید.این.نکته.است.که.

شرکت.های.زیادی.در.نمایشگاه.شرکت.نکرده.اند.
۳-.نمایشــگاه.امسال.نسبت.به.ســال.های.قبل.منظم.تر.برگزارشده.و.همکاری.بیشتری.
از.سوی.مجری.نمایشــگاه.با.غرفه.داران.صورت.گرفته.است.ولی.ازلحاظ.تبلیغات.همچنان.
ضعف.های.مفرطی.وجود.دارد.و.باوجود.پتانســیل.های.باالیی.که.شــهر.مشهد.دارد.از.این.
ظرفیت.ها.کمتر.اســتفاده.شــده.است..نکته.دیگری.که.الزم.اســت.به.آن.اشاره.کنم.بحث.
زمان.برگزاری.نمایشگاه.اســت.که.متاسفانه.وقت.مناسبی.نیست.و.باوجود.تذکرهای.مکرر.
ما.و.برخی.همکاران،.همچنان.تغییری.نکرده.اســت..تمامی.نمایشــگاه.های.مطرح.دنیا.از.
ســاعت.9.صبح.تا.5.بعدازظهر.برگزار.می.شوند.و.زمان.مناسب.نمایشگاه.های.تخصصی.هم.
همین.ســاعت.است.ولی.نمایشــگاه.های.ما.در.ساعاتی.برگزار.می.شــود.که.باعث.می.شود.
بخش.عمده.ای.از.بازدیدکنندگان.تخصصی.نباشــند.و.برای.بازدید.عمومی.و.به.نوعی.تفریح.

به.نمایشگاه.مراجعه.کنند.
۴-.بــه.دلیل.وجــود.محصــوالت.بی.کیفیت.و.مونتاژهــای.غیراســتانداردی.که.برخی.
کارگاه.هــای.زیرپله.ای.به.بازار.عرضه.کرده.اند،.دید.و.نظر.بســیاری.از.طراحان،.معماران.و.
مردم.نســبت.به.محصوالت.یو.پی.وی.سی.منفی.شده.اســت..اگر.نظارت.بیشتری.بر.این.
کار.صــورت.گیرد.و.از.تولیــد.و.عرضه.محصوالت.بی.کیفیت.جلوگیری.شــود.نگاه.بازار.از.
آلومینیوم.و.ســایر.مواد.مجددا.به.سوی.یو.پی.وی.ســی.به.دلیل.قابلیت.ها.و.مزایای.فراوانی.

که.دارد.برمی.گردد.

آرش رحمتیان | بنیان صنعت بارثاوا
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1-.شــرکت.نگین.فرم.خاوران.درزمینــه.تولید.در.و.پنجره.

یو.پی.وی.ســی.و.شیشــه.دوجداره.فعالیت.می.کند..درهای.

اتاقی.با.پروفیل.ویستابســت.محصول.جدید.ما.در.نمایشگاه.
امسال.است.که.توسط.نیروهای.خودمان.طراحی.و.اجرا.شده.است.

2-.میزان.اســتقبال.بازدیدکنندگان.از.نمایشگاه.امسال.متوسط.بود.
۳-.نحوه.مدیریت.و.اجرای.نمایشــگاه.هرسال.از.ســال.قبل.ضعیف.تر.می.شود.به.گونه.ای.
کــه.هیچ.خدمات.جدیدی.ارائه.نمی.شــود.و.تنها.قیمت.ها.افزایش.پیــدا.می.کند..تبلیغات.و.

اطالع.رسانی.در.سطح.شهر.هم.خیلی.ضعیف.بود.
۴-.اولین.مشــکلی.که.ما.در.این.صنعت.داریم.این.اســت.که.هیچ.استانداردی.برای.این.
صنف.تدوین.نشــده.اســت.و.نظارتی.هم.بر.فعالیت.کارگاه.هــای.تولید.در.و.پنجره.صورت.
نمی.گیــرد..مشــکل.دیگر،.عدم.وجود.ســندیکا.و.اتحادیه.ای.اســت.که.ضمــن.نظارت.بر.

فعالیت.های.صنف.برای.رفع.مشکالت.آن.تالش.کند.

رضا محمدی | نگین فرم خاوران

1-.شــرکت.نوین.پنجره.مشــهد.مدت.10.ســال.است.

درزمینــه.تولید.در.و.پنجره.های.یو.پی.وی.ســی.با.پروفیل.

وین.تک.فعالیت.می.کند..مدت.دو.ســال.است.که.تولید.در.

و.پنجره.های.آلومینیومی.ترمال.بریک.و.سیســتم.های.نمای.
شیشه.ای.و.خشک.را.نیز.به.فعالیت.هایمان.اضافه.کردیم.

2-.اســتقبال.از.نمایشگاه.اجماال.خوب.بود.و.ما.درمجموع.راضی.بودیم.
۳-.چــون.مــا.از.۴.ماه.قبل.برای.نمایشــگاه.پیش.بینــی.و.برنامه.ریزی.کــرده.بودیم.و.
باهمکاری.خوبی.که.مدیریت.و.مجری.نمایشــگاه.با.ما.داشــت.مشکل.خاصی.برای.اجرای.
نمایشــگاه.نداشــتیم.و.کارها.به.خوبی.پیش.رفت.که.همین.جا.از.همه.این.عزیزان.تشــکر.و.

قدردانی.می.کنم.
۴-.مشــکل.عمده.ای.که.در.صنعت.در.و.پنجره.وجود.دارد.بحث.نظارت.بر.نحوه.تولید.و.
گواهینامه.هایی.است.که.برای.محصوالت.صادر.می.شود..متاسفانه.کارگاه.های.زیادی.وجود.
دارنــد.که.هیچ.گونه.نظارتی.بر.آنها.صورت.نمی.گیرد.و.بــا.تولید.و.عرضه.کاالی.بی.کیفیت.
تاثیر.مخربی.بر.وضعیت.بازار.گذاشــته.اند..شرکت.وین.تک.برنامه.ای.برای.بازرسی.و.نظارت.
بر.نحوه.تولید.کارگاه.هایش.ترتیب.داده.که.می.تواند.الگوی.خوبی.برای.این.صنعت.باشــد.تا.

به.این.شــکل.از.تولید.و.عرضه.محصوالت.بی.کیفیت.و.غیراستاندارد.جلوگیری.شود.

حمید شاملو | نوین پنجره مشهد

1-.شــرکت.نواندیشــان.در.زمینه.تولیــد.در.و.پنجره.

یو.پی.وی.ســی.و.آلومینیــوم.با.پروفیل.ویستابســت.و.
سیندژ.فعالیت.می.کند.

2-.میزان.استقبال.از.نمایشگاه.مانند.سال.های.گذشته.
نیســت.و.بسیار.ضعیف.تر.شده.اســت.چون.تعداد.مراجعینی.که.مشتری.واقعی.باشند.و.

برای.خرید.آمده.باشند.کم.شده.است.
۳-.خدمات.نمایشگاه.نسبتا.خوب.بود.و.ما.مشکل.خاصی.نداشتیم..البته.نقاط.ضعفی.
وجود.دارد.ولی.عمده.ترین.این.موارد.بحث.تبلیغات.است.که.در.این.مورد.بسیار.ضعیف.

عمل.کرده.اند.
۴-.متاســفانه.در.صنعت.در.و.پنجره.از.تولیدکنندگان.و.نحوه.تولید.تا.نحوه.فروش.و.
خدمات.پس.از.فروش،.ارگان.مشخصی.که.بر.این.فعالیت.ها.نظارت.داشته.باشد.وجود.
ندارد..این.کار.در.بلندمدت.باعث.می.شــود.به.تمامی.بخش.ها.ضربه.وارد.شــود.و.همه.
فعاالن.این.صنعت.از.این.قضیه.متضرر.شوند.چراکه.ورود.محصوالت.بی.کیفیت.باعث.

بدنام.شدن.صنف.و.بی.اعتمادی.مردم.می.شود.

مجید اکبری | نواندیشان
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1-.شــرکت.پنجره.عایق.پردیس.از.سال.1۳86.در.زمینه.

تولید.در.و.پنجره.یو.پی.وی.ســی.و.شیشــه.های.دوجداره.

فعالیت.می.کند..یراق.دوحالته.ایرانی.با.برند.GSA.ازجمله.
محصوالت.جدید.ما.در.نمایشگاه.امسال.مشهد.است.

2-.میزان.بازدیدها.نســبت.به.سال.های.گذشته.)مثال.ســال.های.88.تا.90(.بسیار.کمتر.

اســت.هرچند.این.نمایشگاه.نســبت.به.نمایشگاه.آبان.ماه.سال.گذشته،.زمان.بهتری.دارد.و.
از.طرف.شرکت.ها.نیز.استقبال.بیشتری.از.آن.می.شود.

۳-.تبلیغات.و.اطالع.رســانی.نمایشگاه.در.سطح.شهر.خوب.بود.و.در.نقاط.زیادی.از.سطح.

شــهر.بیلبوردهای.نمایشگاه.وجود.داشت.هرچند.می.شد.از.ســایر.ابزارها.مانند.صداوسیما.و.

رســانه.های.جمعی.هم.برای.این.کار.اســتفاده.کرد..مدیریت.نمایشــگاه.هم.خوب.بود.و.ما.
راضی.بودیم.

۴-.صنعــت.در.و.پنجره.زیرمجموعه.و.تحت.تاثیر.مســتقیم.صنعت.ســاختمان.اســت.و.

رکودی.که.چندین.ســال.است.در.صنعت.ســاختمان.وجود.دارد.بر.صنعت.در.و.پنجره.هم.

تاثیر.گذاشــته.و.باعث.مشکالت.زیادی.برای.همکاران.ما.شــده.است..این.موضوع.هم.به.

سیاست.گذاری.های.کالن.اقتصادی.مملکت.برمی.گردد.و.برای.رفع.آن.باید.در.سیاست.های.
اقتصادی.کشور.بازنگری.شود.

جواد سعادت منش | پنجره عایق پردیس

1-.شــرکت.آرمان.گســتران.در.زمینــه.توزیع.و.فروش.

پنجره.هــای. و. در. گالوانیــزه. و. یــراق.آالت. پروفیــل،.

یو.پی..وی..ســی.فعالیت.می.کند.و.نمایندگی.پروفیل.نوواویتا.

را.نیــز.در.اختیار.دارد..محصول.جدید.مــا.پروفیل.نوواویتا.
است.که.به.تازگی.وارد.بازار.مشهد.شده.است.

2-.میزان.اســتقبال.از.غرفه.ما.نسبتا.خوب.بود.و.ما.راضی.بودیم.
۳-.نحوه.برگزاری.نمایشــگاه.متوســط.بود.و.تغییر.محسوسی.نســبت.به.سال.های.قبل.

نداشت.و.ما.نسبتا.راضی.بودیم.
۴-.عدم.مســئولیت.پذیری.برخی.تولیدکنندگان.و.کیفیت.پایین.محصوالتشان.تاثیر.بدی.

بر.روی.بازار.گذاشته.است.

صدرا وفادار |  آرمان گستران

1-.به.عنوان.عاملیت.فروش.پروفیل.ســی.فور.در.استان.
خراسان.رضوی.فعالیت.می.کنیم.

2-.اســتقبال.از.نمایشگاه.امسال.نسبت.به.سال.های.قبل.

کمتــر.بود.حاال.به.دلیل.ضعف.تبلیغــات.بوده.یا.رکود.بازار.
من.نمی.دانم.

۳-.نحوه.برخورد.عوامل.اجرایی.و.مدیریت.نمایشــگاه.با.مشارکت.کنندگان.بسیار.بد.و.دور.

از.انتظــار.بود..اینجا.نه.تنها.هیچ.خدماتی.ارائه.نمی.دهند.بلکه.هرکســی.برای.خودش.رئیس.

است؛.نگهبان.یک.حرف.می.زند،.نظافتچی.یک.حرف.می.زند.ولی.کسی.جوابگوی.مشکالت.
و.خواسته.های.ما.نیست.

۴-.بزرگ.ترین..مشــکل.صنعت.ما.این.است.که.هرکسی.با.هر.سابقه.و.توانایی.وارد.این.

صنف.شــده.است.و.حتی.شرکت.هایی.که.یک.زمانی.برای.دادن.یک.شاخه.پروفیل.اول.باید.

شرکت.را.بررسی.می.کردند.و.شرایط.سخت.گیرانه.ای.داشتند.و.در.صورت.تائید.به.آن.شرکت.

جنس.می.دادند.االن.ندیده.و.نشــناخته.به.هر.کارگاه.کوچک.زیر.پله.ای.هم.جنس.می.دهند..

بازار.در.و.پنجره.یو.پی.وی.ســی.اشباع.شده.است.و.وجود.شرکت.های.زیرپله.ای.نیز.توازن.و.
رقابت.سالم.را.به.هم.زده.است.

محمد پروانه | سی فور خراسان
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گزارش اختصاصی پنجره ایرانیان از آزمایشگاه کنترل کیفیت وین تک:

وین تک؛ فراتر از مرزهای استاندارد
تیرماه 96 گروه خبری پنجره ایرانیان برای دومین بار در چهار ماه گذشته مهمان شرکت آدوپن پالستیک پرشین بود. بازدید                    
پیشــین پنجره ایرانیان در اســفندماه گذشته انجام و گزارش تفصیلی آن در شــماره ۱۱5 نشریه منتشر شد. در آن گزارش 
بخش های مختلف کارخانه عظیم وین تک مورد بازدید قرار گرفت و گزارش تصویری آن همراه با توضیحات مدیران ارشد این مجموعه از 
نظر خوانندگان ارجمند نشریه گذشت. یکی از بخش هایی که به طور کامل مورد بازدید قرار گرفت بخش آزمایشگاه کنترل کیفیت وین تک 
بود. این بار گروه خبری پنجره ایرانیان به مناســبت موفقیت وین تک در کسب »نشان کیفیت رال« از موسسه رال آلمان برای محصوالت 
تولیدی شرکت وین تک و همچنین ارتقای آزمایشگاه خود، به طور کامل مهمان این بخش و مدیریت کوشا و خالق آن، خانم مهندس زینب 

مظفری بود. در ادامه نگاهی می اندازیم بر دستاوردهای نوین شرکت آدوپن پالستیک پرشین:
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97

موسسه.RAL.یکی.از.مطرح.ترین،.شایسته.ترین.و.شناخته.شده.ترین.موسسات.

کیفیتی.در.دنیاســت،.که.با.هدف.بررسی.شرایط.فنی.و.کیفی.و.نظارت.بر.روند.
تولید.بسیاری.از.محصوالت.صنعتی.تاسیس.گردیده.است.

یکی.از.گواهینامه.هایی.که.تولیدکنندگان.پروفیل.های.یو.پی.وی.سی.می.توانند.

دریافت.کنند،.نشــان.کیفیت.رال.است.که.برای.سیستم.های.پروفیل.پنجره.به.

شــرکت.هایی.ارائه.می.شــود.که.مطابق.مقررات.»GKFP«.فعالیت.کرده.و.از.
لحاظ.استحکام.و.کیفیت.در.محدوده.استاندارد.RAL.GZ-716.باشند.

شــرکت.وین.تک.در.سایه.درایت،.آگاهی.مدیرعاملی.توانمند.و.به.مدد.روحیه.

کارگروهی.پرســنل.و.همکاری.آنها.بــا.یکدیگر،.با.فراهــم.آوردن.تمهیدات.

الزم،.زمینــه.را.برای.انجام.اقدامات.مورد.نیاز.جهت.پیاده.ســازی.و.اســتقرار.

الزامــات.RAL.GZ-716.فراهم.آورد:.که.یکی.از.مهمترین.اســتاندارد.های.
تضمین.کننده.کیفیت.پروفیل.های.تولیدی.در.سطح.دنیاست.

در.ابتدا.نمونه.برداری.از.محصوالت.تولیدی.شــرکت.وین.تک.انجام.شــد.و.

جهت.آزمون.به.موسســه.SKZ که.یکی.از.بزرگترین.موسســات.تحقیقاتی.و.
آزمایشگاهی.و.ممیزی.کیفیت.در.دنیاست.و.در.آلمان.واقع.است،.ارسال.گردید.
همزمان.با.انجام.آزمون.ها.مطابق.اســتاندارد.RAL.GZ-716،.کارشناس.

فنی.و.ممیز.SKZ.با.حضور.در.محل.شــرکت.وین.تک.از.مرحله.ورود.مواد.اولیه.به.شــرکت،.میکسر،.فرایند.تولید،.کنترل.کیفی.حین.تولید،.آزمایشگاه،.بسته.بندی،.

انبار.و.هر.آنچه.که.بر.کیفیت.محصول.تولیدی.می.تواند.موثر.واقع.شود.بازدید.کرده.و.بازرسی.به.عمل.آورد..آزمون.ها.در.آزمایشگاه.موسسه.SKZ.با.هدف.بررسی.

خصوصیات.مواد.اولیه.و.همچنین.محصول.تولیدی.)پروفیل.های.یو.پی.وی.سی(.انجام.گردید.که.گواهینامه.های.صادره.از.SKZ.بیانگر.این.است.که.کلیه.آزمون.ها.

محدوده.های.تعریف.شــده.در.استاندارد.RAL.GZ-716.را.پوشش.داده...اند..و.به.این.ترتیب.وین.تک.موفق.به.کسب.نشان.کیفیت.رال.از.موسسه.بین.المللی.رال.

آلمان.گردید.که.موید.کیفیت.باالی.محصوالت.تولیدی.وین.تک.می.باشــد..همچنین.الزم.به.ذکر.اســت.که.یکی.از.اهداف.شرکت.وین.تک.اخذ.نشان.کیفیت.رال.
برای.پروفیل.های.لمینیت.شده.تولیدی.شرکت.می.باشد.که.در.حال.پیاده.سازی.الزامات.استاندارد.RAL.GZ-716.آلمان.برای.این.محصوالت.می.باشد.

آنچنان.که.پیشــرفت.های.روزافزون.مجموعه.وین.تک.نشان.داده.است،.این.مجموعه.با.عزمی.راسخ.در.راستای.اعتالی.کیفیت.محصوالت.تولیدی.وین.تک.در.
حال.گام.برداشتن.است.و.بدون.تردید.در.آینده.نیز.شاهد.موفقیت.های.چشمگیر.این.مجموعه.تولیدی.موفق.کشورمان.خواهیم.بود.

وین تک موفق به دریافت
 گواهینامه رال آلمان شد
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دستگاه تست عایق بندی در و پنجره ها 
در برابر شرایط جوی

)Peeling Test( دستگاه تعیین میزان چسبندگی فیلم لمینه به پروفیل
بــا.توجه.به.اینکه.یکی.از.اهداف.شــرکت.وین.تک.اخذ.نشــان.کیفیت.رال.بــرای.پروفیل.های.لمینیت.
بوده.اســت،.بنابراین.جهت.نیل.به.این.هدف.اقدام.به.خرید.دســتگاه.مذکور.جهت.بررسی.و.انجام.آزمون.
پروفیل.های.لمینیت.کرده.است..با.استفاده.از.این.دستگاه.می.توان.میزان.مقاومت.فیلم.لمینه.در.برابر.نیروی.
.RAL.GZ-716.اعمال.شــده.و.نیز.چسبندگی.آن.بر.سطح.پروفیل.را.بر.اساس.استانداردهای.اروپایی.و

مورد.بررسی.قرار.داد.

دستگاه آزمون جوش پذیری
با.استفاده.از.دســتگاه.جوش.پذیری،.
همانطور.که.در.شــکل.نشان.داده.شده.
اســت،.عالوه.بر.انجــام.آزمون.خمش.
فشاری.برای.اتصاالت.جوش.گوشه.که.
در.گزارش.پیشــین.به.آن.پرداخته.شده.
بود،.امکان.انجام.آزمون.خمش.کششی.
فراهــم.می.گردد..در.این.آزمون،.آزمونه.
به.شــکل.قائم.بر.روی.دســتگاه.پیچ.
شده.و.نیرو.توسط.لودسل.در.فاصله.ای.
مشخص.از.داخلی.ترین.نقطه.گوشه.به.
بازوی.آزمونــه.وارد.و.به.این.ترتیب.بر.
اســاس.مقدار.نیروی.اعمال.شده،.تنش.

شکست.اتصال.گوشه.تعیین.می.شود.

آزمایشــگاه.آزمون.شــرکت.آدوپن.پالســتیک.پرشــین.با.اخذ.گواهینامه.ISO/IEC 17025:2005.از.مرکز.ملی.تایید.صالحیت.ایران.و.با.برخورداری.از.
نیروهای.کارآمد.و.دســتگاه.های.کم.نظیر.ضمن.حفظ.و.ارتقای.کیفیت.محصوالت.وین.تک.همکاری.مســتمری.با.اداره.استاندارد.دارد.و.به.عنوان.آزمایشگاه.مورد.

اعتماد.و.همکار.اداره.استاندارد.به.سایر.تولیدکنندگان.پروفیل.های.یو.پی.وی.سی.خدمات.ارائه.می.دهد.
در.گزارش.پیشــین.به.معرفی.اجمالی.آزمایشگاه.وین.تک.و.دستگاه.های.آن.پرداختیم..این.دستگاه.ها.عبارت.بودند.از:.دستگاه.زنونتست.)هوازدگی.مصنوعی(،.

دســتگاه.خمش.فشاری،.دســتگاه.آزمون.مقاومت.پروفیل.در.برابر.ضربه.از.ارتفاع.در.دماهای.پایین،.آون.یا.گرمکن،.دستگاه.تعیین.دمای.نرمی.ویکات،.دستگاه.
رنگ.سنج.یا.اسپکتروفتومتر،.دستگاه.شکاف.بازکن،.دستگاه.ضربه.چارپی،.دستگاه.ضربه.کششی،.میز.مبنا.یا.صفحه.صافی.و.دستگاه.خمش.

شــرکت.وین.تک.با.هدف.ارتقاء.سطح.کیفی.محصوالت.تولیدی،.افزایش.دامنه.کاربرد.تاییدصالحیت.آزمایشگاه.آزمون.وین.تک.و.تجهیز.آزمایشگاه.نسبت.به.
الزامات.استاندارد RAL GZ-716 و.حصول.اطمینان.از.کیفیت.و.عملکرد.پنجره.های.تولیدی.توسط.نمایندگان.شرکت.وین.تک،.اقدام.به.خرید.تجهیزات.دیگر.

کرده.است.که.در.ادامه.به.معرفی.اجمالی.از.این.دستگاه.ها.می.پردازیم:

دستگاه بررسی رفتار در برابر آتش
یکی.از.مزایای.پروفیل.یو.پی.وی.سی.نسبت.به.مواد.مشابه،.مقاومت.آن.در.مقابل.آتش.و.عدم.
آتش.پذیری.است..این.دستگاه.نیز.برای.بررسی.میزان.مقاومت.پروفیل.یو.پی.وی.سی.در.مقابل.
آتش.تهیه.شــده.اســت..در.این.آزمون.پروفیل.را.به.مدت.15.ثانیه.در.مجاورت.شعله.آتش.قرار.
می.دهیم.و.عملکرد.آن.را.در.مقابل.حرارت.ثبت.و.بررسی.می.کنیم..در.پایان.بر.اساس.آن.عملکرد.
و.اعداد.و.ارقام.به.دســت.آمده،.پروفیل.را.کالس.بندی.می.کنیم..تست.رفتار.در.برابر.آتش.یکی.از.

آزمون.هایی.است.که.طبق.استاندارد.RAL GZ-716،.اجرای.آن.ضروری.است.

تجهیزاتجدیدآزمایشگاهپیشرفتهوینتک
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)air permeability( آزمون نخست: نفوذپذیری هوا
آزمــون.هوابندی.پنجره..مطابق.اســتاندارد.BS EN 1026.انجام.و.نتایج.آن.طبق.
اســتاندارد.BS.EN.12207.تحلیل.و.طبقه.بندی.می.شــوند..با.توجه.به.اینکه.هوای.
منتقل.شــده.از.بیرون.به.داخل.ســاختمان.چه.به.صورت.خواسته.از.طریق.دستگاه.های.
تهویه.مطبوع.یا.به.صورت.ناخواسته.با.نفوذ.از.میان.شکاف.پنجره.ها.ودرها،.جهت.بررسی.
میزان.انرژی.الزم.برای.سرد.یا.گرم.کردن.ساختمان.حائز.اهمیت.است.و.بدیهی.است.که.
پنجره.هایی.با.عایق.بندی.مناســب.هوا.از.لحاظ.صرفه.جویی.در.مصرف.انرژی.مناسب.تر.
می.باشند..دستگاه.مذکور.با.شبیه.سازی.شرایط.جوی.برای.آزمونه،.میزان.هوایی.را.که.از.
درزها.و.قســمت.های.بازشوی.در.یا.پنجره..عبور.می.کند.اندازه.می.گیرد..در.این.آزمون،.
آزمونه.به.صورت.پله.ای.مطابق.با.رده.بندی.مورد.نظر.تعریف.شــده.در.شکل.یک،.تحت.
فشــارهای.مثبت.و.منفی.از.حداقل.تا.حداکثر.مقدار.آن،.قرار.گرفته.و.میزان.نفوذ.هوا.از.
میان.شکاف.های.پنجره.توســط.دستگاه.سنجیده.می.شود..حجم.هوای.نفوذی.می.تواند.
بر.واحد.سطح.کلی.آزمونه.یا.بر.واحد.سطح.قسمت.های.بازشو.یا.واحد.طول.اتصال.های.
بازشو.بیان.شود..آزمونه.به.رده.و.کالســی.تعلق.دارد.که.نفوذپذیری.هوای.اندازه.گیری.

شــده،.ازحدود.باالی.تعیین.شــده.در.آن.رده،.در.هیچ.یک.از.گام.های.فشار.بیشتر.نباشد..

در.شــکل.یک.شــماتیکی.از.مراحل.انجام.آزمون.هوابندی.و.جداول.کالسبندی.آورده.
شده.است.

 Test Rig for Windows and Doors -
Weather tightness

امروزه با توجه به پیشــرفت های اخیر در صنعت ساختمان، بحث عملکرد، 
اســتحکام و رفتار در و پنجره ها از اهمیت بسیاری  برخوردار شــده است. عایق سازی در  

و پنجره های خارجی ســاختمان ها و کنترل عملکرد آنها  در برابر شــرایط جوی بســیارحائز اهمیت است. کاهش 
هزینه های مربوط به انرژی از طریق جلوگیری از ســرمایش یا گرمایش مستقیم آنها توسط هوای بیرون، جلوگیری از نفوذ رطوبت هوای 

خارج ســاختمان و آب باران به داخل، جلوگیری از نفوذ آلودگی ها و افزایش راحتی ساکنان از دالیل دیگر لزوم کنترل و تعیین میزان عایق بندی برای 
در و پنجره ها می باشند. 

استاندارد 85۱0 ملی ایران مطابق با BS 7412  به عنوان استاندارد مرجع در زمینه ویژگی های پنجره های ساخته شده از پروفیل های پلی وینیل کلراید 
ســخت تمامی الزامات مربوط برای مواد، شیشه، نحوه شیشه گذاری، ساخت، امنیت، ایمنی، آب بندی و کارایی عملیاتی و استحکامی از مرحله ساخت 
تا مرحله نصب را تعیین می کند. در همین راســتا شرکت آدوپن پالستیک پرشــین عالوه بر کنترل و انجام آزمون برای پروفیل های یو.پی.وی.سی با 
استفاده از دستگاه های پیشرفته در آزمایشگاه این شرکت، جهت تضمین کیفیت و ارتقای  روزافزون کیفی در و پنجره های تولیدی در کارگاه های در و 
پنجره سازی نمایندگان این شرکت، اقدام به خرید دستگاه آزمون تعیین میزان عایق بندی در برابر شرایط جوی از شرکت KS آلمان کرده است. این 
دستگاه یکی از پیشرفته ترین دستگاه های موجود در زمینه تست عملکردی درها و پنجره ها بوده و قادر به انجام آزمون های تعیین میزان عایق بودن در 
و پنجره ها در برابر شرایط جوی شامل هوابندی، آب بندی و مقاومت در برابر بار باد می باشد که در ادامه توضیحات مهندس مظفری از نظرتان می گذرد:

دستگاه تست عایق بندی در و پنجره ها 
در برابر شرایط جوی
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:)water tightness( آزمون دوم: آب بندی
نفــوذ.آب.از.طریق.اجزای.در.و..پنجره.یکی.از.عوامل.آســیب.زای.مهم.در.صنعت.در.
و.پنجره.محســوب.می.گردد..در.هنگام.بارندگی.شدید.عدم.آب.بندی.پنجره.سبب.نفوذ.
آب.در.قاب.پنجره.شده.و.به.کاهش.عمر.پنجره.و.آسیب.رساندن.به.تجهیزات.و.اسباب.
نزدیک.پنجره.منجر.خواهد.شــد..تســت.نفوذ.آب.در.واقع.با.هــدف.اطمینان.از.کیفیت.
آب.بندی.درزگیرها.و.اتصاالت.الســتیکی.موجود.در.درها.وپنجره.در.شــرایط.بارندگی.
شدید.انجام.می.گردد..دســتگاه.آزمون.مذکور.با.شبیه.سازی.شرایط.سخت.محیطی.این..
امکان.را.فراهم.می.ســازد.تا.سازندگان.در.و.پنجره.از.کیفیت.اتصاالت.الستیکی.استفاده.
شــده.در.محصوالت.خویش.اطمینان.حاصل.کنند..آزمون.آب.بندی.بر.مبنای.استاندارد 
BS EN 1027..انجام.و.نتایج.حاصل.بر.اساس.استاندارد.BS EN 12208 تحلیل.و.
رده.بندی.می.گردد..در.این.آزمون.رفتار.آزمونه.در.برابر.بارش.باران.با.حضور.و.عدم.حضور.
فشــار.باد،.مورد.بررســی.قرار.می.گیرد..بارش.باران.با.دبی.مشخص.شده.در.استاندارد.
روش.آزمون،.توســط.نازل.های.پاشش.آب.نصب.شده.در.دستگاه.با.زوایای.تعریف.شده.
بر.اساس.روش.آزمون.انتخابی.)A.یاB(،.صورت.می.گیرد..در.ابتدای.آزمون.آب.در.فشار.
صفر.پاشــش.شده.و.سپس.توام.با.پاشش.آب،.فشار.به.صورت.پله.ای.از.حداقل.تا.حداکثر.
فشــار.تعریف.شده.در.اســتاندارد.افزایش.می.یابد..به.محض.مشــاهده.هر.گونه.نشتی،.
فشــار.و.زمان.متناظر.جهت.رده.بندی.پنجره.از.نظر.آب.بندی.ثبت.می.گردد..در.شــکل.
.)P_max( دو.شــمای.کلی.از.آزمون.مذکور.و.کالس.بندی.های.تعیین.حدود.آب.بندی

آورده.شده.است..

شکل ۱. آزمون هوابندی

شکل 2. آزمون آب بندی

:)resistance to wind load( آزمون سوم: مقاومت در برابر بار باد
آزمون.مقاومت.در.برابر.بار.باد.بر.اساس.استاندارد.BS EN 12211..انجام.و.نهایتا.
آزمونه.طبق.استاندارد.BS EN 12210 .رده.بندی.می.شود..هدف.از.انجام.این.آزمون.
تعیین.مقاومت.در.و.پنجره.در.برابر.نیروهای.ناشــی.از.وزش.باد.است.که.خود.شامل.سه.

مرحله.می.باشد.
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فشار باد طراحی:
   ســاختمان ها و ســازه ها و کلیه اجزا و پوشش های آنها باید 
با در نظر گرفتن اثر ناشــی از باد، طراحی و ســاخته شوند. این 
اثر باید با توجه به حداکثر ســرعت باد در منطقه، ارتفاع و شکل 
هندسی ساختمان ها و میزان حفاظتی که موانع مجاور برای آنها در 
مقابل باد ایجاد می کنند و ... محاسبه شود. آگاهی از مقدار  فشار 
باد طراحی که توســط مشتری به آزمایشگاه اعالم می گردد برای 
انجام آزمون الزم و ضروری اســت زیرا کالس بندی برای انجام 
آزمون به طور مستقیم با فشــار باد طراحی طبقه ای از ساختمان 
که پنجره در آن نصب می شود ارتباط تنگاتنگی دارد. اهمیت این 
موضوع تا حدی است که نتایج حاصله از یک نمونه در یا پنجره را 
که در یک منطقه با شرایط منحصر به آن منطقه استفاده می شود 
به ســختی می توان برای نمونه های استفاده شده در مناطق دیگر 
تعمیم داد. در صورت عدم دسترسی به رده بندی مورد نیاز آزمونه 
یا اطالعات الزم برای محاســبه فشار باد طراحی، می توان آزمون 
را برای کالس بندی هایی با شــرایط سخت انجام داد. در نهایت 
با صدورگزارش نتایج آزمون های انجام شــده توسط آزمایشگاه 
آزمون شــرکت آدوپن پالســتیک پرشین، مشــتری با توجه به 
رده بندی عملکردی پنجره می تواند در مورد نصب پنجره در منطقه 

مناسب اقدام کند.

شکل ۳. آزمون مقاومت در برابر بار باد

خیز جلویی نسبی
رده بار باد

C B A

C1 B1 A1 1

C2 B2 A2 2

C3 B3 A3 3
C4 B4 A4 4
C5 B5 A5 5

CE xxxx BE xxxx AE xxxx E xxxx

جدول ۱. رده بندی مقاومت در برابر بار باد

۳-۱-آزمــون خیز:.در.این.مرحله.فشــار.مثبت.و.منفی..معــادل.P1..مطابق.با.

رده.بندی.موردنیاز.آزمونه.طبق.جدول1.شکل.سه،.به.صورت.پله.ای.یا.پیوسته.به.آزمونه.

اعمال.گردیده.و.میزان.انحراف.و.جابجایی.و.دفرمگی.برای.آزمونه.توســط.سنسورهای.

دســتگاه.در.برابر.بار.باد.اعمال.شده،.اندازه.گیری.و.مقدار.خیز.جلویی.نسبی.محاسبه.و.بر.
اساس.جدول.2.شکل.سه.رده.بندی.می.گردد.

۳-2-آزمون فشــار مکرر:.آزمونه.در.معرض.50.چرخه.فشارهای.مثبت.و.منفی.

.P1.معادل.با.نصف.فشــار.)P2(.قرار.می.گیرد..فشــار.اعمال.شــده.بــرای.این.آزمون

می.باشد..هدف.از.انجام.این.آزمون،.بررسی.میزان.مقاومت.نمونه.در.برابر.نیرو.های.مکرر.

باد.می.باشــد..هر.گونه.اختالل.عملکردی.بعد.از.انجام.آزمون،.در.صورت.مشاهده.توسط.
آزمونگر.گزارش.می.گردد.

.)P3(.۳-۳-آزمون ایمنی:.آزمونه.در.معرض.یک.چرخه.شامل.فشار.مثبت.و.منفی

معادل.با.یک.و.نیم.برابر.P1 .قرار.می.گیرد..مقاومت.و.امنیت.پنجره.در.مقابل.نیروهای.

اعمال.شــده.بررســی.و.هرگونه.شکستگی،.خرابی.یا.مشــکالت.عملکردی.در.صورت.
مشاهده.گزارش.می.گردد.

در.شکل.سه.شمای.کلی.از.مراحل.انجام.آزمون.و.جداول.رده.بندی.بار.باد،.خیز.جلویی.
نسبی.به.تفکیک.آورده.شده.است..

نیروهای.باد.و.خیز.جلویی.نســبی.طبق.جدول.یک.ترکیب.می.شوند.که.بر.اساس.آن.
یک.رده.بندی.کلی.مقاومت.در.برابر.بار.باد.برای.درها.و.پنجره.ها.تعریف.می.شود.
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شرکت ایلیاد کار وشمگیر تولیدکننده پروفیل در و پنجره یو.پی.وی.سی با برند تجاری پراتیک، در سال ۱۳92 به ثبت رسید و در سال 
۱۳94 در زمینی به مســاحت 8800 مترمربع در استان گلستان، شهرک صنعتی رامیان افتتاح شد. اما فعالیت رسمی و تولید محصول 
این شرکت در اواسط ســال ۱۳95 آغاز شد. محصوالت تولیدی پراتیک از تنوع باالیی برخوردار است. پراتیک که گام نخست خود 
را برای حضور موفق در بازار به خوبی برداشــته با ســاخت پروفیل هایی باکیفیت و مقرون به صرفه توجه بسیاری را به خود جلب کرده 
است. این شــرکت روزبه روز در جهت ارتقا کیفیت محصوالت خود تالش می کند و از مهندسان و طراحانی مجرب و حرفه ای در این 
راه بهره می برد. افزودن پروفیل های بازســازی به محصوالت شرکت در سال گذشته و شروع به کار خط لمینیت برای همه پروفیل ها 
ظــرف روزهای آینده، نویدبخــش روزهای بهتری برای مجموعه پراتیک خواهد بود. افتتاح و شــروع به کار دفتر مرکزی پراتیک در 
تهران ازجمله دیگر اقداماتی اســت که نشــان دهنده عزم جدی مدیران این مجموعه برای رســیدن به قله های موفقیت در صنعت 
یو.پی. وی. ســی کشور است. مدیریت و گروه خبری نشریه پنجره ایرانیان به همین مناسبت در دفتر مرکزی پراتیک در تهران حضور 
پیداکرده و گفتگویی با آقایان اکتای قاضی، مدیرعامل پراتیک؛ محمدرضا مرادشــاهی، همکار تجاری و مدیر دفتر مرکزی پراتیک؛ و 

آرش حمزه لویی، مدیر فروش پراتیک انجام داد که مشروح این گپ و گفت را در ادامه باهم می خوانیم:

اشــاره

گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیران ارشد پراتیک؛

دفتر مرکزی پراتیک در تهران افتتاح شد
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 درباره پیشینه فعالیت پراتیک توضیح دهید؟
قاضی:.کارخانه.پراتیک.در.ســال.9۴.افتتاح.شــد.ولی.تا.
تجهیز.کامل،.انجام.تســت.ها.و.گرفتن.برخی.اســتانداردها،.
فعالیت.ما.در.اواسط.سال.95.رسما.آغاز.شد..در.ابتدا.سیستم.
لوالیی.را.تولید.کردیم.و.کمی.بعد.سیستم.کشویی.تک.ریل.را.
نیز.به.مجموعه.اضافه.کردیم..در.ادامه.نیز.قالب.های.بازسازی.
را.بــه.مجموعه.افزودیم.و.در.چنــد.روز.آینده.مجموعه.را.با.
سیستم.لمینیت.تجهیز.خواهیم.کرد.و.تمامی.مقاطع.پراتیک.
به.شــکل.لمینیت.به.بازار.عرضه.خواهد.شد..ظرف.یک.سال.
گذشــته.میزان.50.درصد.به.ظرفیت.کارخانه.اضافه.شــده.و.
زیربنای.کارخانه.نیز.۳5.درصد.رشد.داشته.که.درصدد.هستیم.

این.میزان.را.تا.200.درصد.ارتقاء.دهیم.
 تاکنون چه تمهیداتی برای ارتقاء سطح کیفی 

و رشد و توسعه مجموعه اندیشیده اید؟
قاضی:.همان.طور.که.می.دانید.در.این.کار.مانند.بسیاری.از.
کارهای.تولیدی،.تجربه.حرف.اول.را.می.زند.که.در.کنار.دانش.
و.تکنیک.می.تواند.باعث.رشد.و.پیشرفت.یک.مجموعه.شود..
بر.همین.اســاس.ما.نیز.در.مجموعه.پراتیک.تالش.کردیم.از.
دوستان.و.همکاران.باتجربه.ای.که.سابقه.ای.طوالنی.در.این.
صنعت.دارند.استفاده.کنیم.به.ویژه.همکارانی.از.خارج.و.کشور.
ترکیه.که.با.ســابقه.۳0.ســاله.در.صنعت.یو.پی.وی.سی.به.
کمک.ما.آمدند.و.حتی.برخی.اشکاالت.جزئی.و.بسیار.کوچک.

مجموعه.را.به.کمک.این.دوستان.برطرف.کردیم.
 با توجه به قرار داشــتن کارخانه در استان 
گلستان، به چه دلیل دفتر مرکزی تان را در تهران 

راه اندازی کردید؟
قاضی:.تهران.مرکز.کشور.است.و.ما.بسیاری.از.کارهایمان.
را.باید.در.تهران.انجام.دهیم.و.قرار.داشتن.دفتر.در.تهران.به.
تسریع.و.تسهیل.این.کارها.کمک.می.کند..عالوه.بر.این.برای.
راحتی.و.آسایش.برخی.مشتریان.که.شاید.رفت.وآمد.به.استان.
گلستان.برایشــان.دشوار.باشــد.دفتر.و.انبار.تهران.می.تواند.
محل.مناسبی.برای.انجام.کارها.و.تهیه.و.ارسال.کاال.باشد.

 اهداف کلــی مجموعه پراتیک را چگونه 
تعریف می کنید؟

قاضی:.اهداف.کالن.ما.در.قدم.اول.حفظ.برند،.محصول.

و.جایگاهمان.در.صنعت.پی.وی.ســی.کشور.است..باال.بردن.

ظرفیــت.تولید.همراه.با.افزایش.کیفیــت.ازجمله.اصلی.ترین.

اهداف.کاری.ما.است.که.در.این.راه.برنامه.های.ویژه.ای.داریم..

تکمیل.ســبد.کاالیی.مجموعه.به.نحوی.کــه.هیچ.کمبودی.

ازلحاظ.نوع.سیســتم.ها.و.قالب.ها.نداشته.باشیم.و.جوابگوی.

نیاز.همه.مشتریان.باشیم..به.کارگیری.تکنولوژی.های.جدیدی.
که.وارد.این.صنعت.می.شود.نیز.ازجمله.برنامه.های.ماست.

 وضعیت فعلی پروفیل پراتیک را چگونه ارزیابی 
می کنید و چه برنامه ای برای پیشرفت کارتان دارید؟
مرادشــاهی:.در.حال.حاضر.پروفیل.یو.پی.وی.ســی.
پراتیــک.با.تکیه..بــر.دانش.فنی.روز،.اســتفاده.از.قالب.های.
متنــوع،.کیفیت.بــاالی.محصــول.و.قیمــت.رقابتی.جزو.
ممتازترین.پروفیل.های.موجود.در.بازار.ایران.اســت..پراتیک.
طی.تولید.در.یک.ســال.گذشــته.با.تکیه..بر.تولید.محصول.
باکیفیــت.جای.خود.را.در.بین.دیگر.رقبــا.در.بازار.پیدا.کرده.
است..با.توجه.به.شرایط.آب.و.هوایی.سخت.در.جنوب.کشور.
کــه.کلیه.تولیدکنندگان.محترم.بــه.آن.اذعان.دارند.پراتیک.
با.حضور.موفق.در.این.بازار.توانســته.اســت.از.این.آزمایش.
ســربلند.بیرون.بیاید..ما.زمانی.می.توانیم.به.اهداف.بلندمدت.
خود.برسیم.که.کیفیت.باالی.محصوالت.تولیدی.مان.را.حفظ.
کنیم.چراکه.این.کار.باعث.رشد.مشتریان.و.درنهایت.پیشرفت.

پراتیک.می.شود.
آینــده پروفیــل پراتیک را   وضعیت 

چگونه می بینید؟
مرادشاهی:.این.نوید.را.به.شــبکه.همکاران.در.سراسر.
کشــور.می.دهیم.که.پروفیل.پراتیک.با.استفاده.از.قالب.های.
متعددی.که.از.همان.ابتدای.تولید.داشــته.و.دستگاه.لمینیت.
که.به.زودی.بــه.مجموعه.اضافه.خواهد.شــد.کلیه.نیازهای.
تولیدکننــدگان.را.برطــرف.می.کند..همــکاری.با.همکاران.
کارآزموده.و.باسابقه.در.این.صنعت.از.دیگر.مواردی.است.که.
کمک.فراوانی.به.بهبود.کیفیت.و.پیشرفت.کار.ما.کرده.است.

که.در.آینده.نزدیک.نتایج.آن.ملموس.تر.خواهد.شد.
 وجود دفتر مرکــزی در تهران چه کمکی به 

مشتریان می کند؟
مرادشــاهی:.مطمئنا.احداث.دفتر.مرکزی.و.انبار.مجهز.
پراتیک.در.تهران،.امکان.خدمات.دهی.به.شــبکه.خریداران.

پراتیــک.را.در.کمترین.زمان.ممکن.ایجــاد.خواهد.کرد..ما.

رعایت.حقــوق.تولیدکنندگان.و.مصرف.کنندگان.محترم.را.از.

اصول.اولیه.کاری.خود.می.دانیم.و.طی.سال.ها.خدمات.رسانی.

در.صنعت.در.و.پنجره.به.این.نتیجه.رســیده.ایم.که.با.احترام.

به.مشــتری،.خدمات.رســانی.منظم.و.ایجاد.شرایط.مناسب.
می.توانیم.به.موفقیت.های.بیشتری.دست.پیدا.کنیم.

پراتیک  تهران  مرکزی  دفتر   سیاست گذاری 
چگونه است؟

حمزه لویی:.قبل.از.این.که.به.این.ســوالتان.پاسخ.بدهم.

الزم.اســت.به.چند.نکته.اشــاره.کنم..ما.اگــر.درد.صنعت.و.

مشکالتی.را.که.برای.تولیدکنند.گان.پروفیل.به.وجود.می.آید.

متوجه.نشــویم.نه.خودمان.پیشرفت.می.کنیم.و.نه.شرکای.ما.

که.پنجره..سازها.هســتند.منتفع.می.شوند..مهم.ترین.معضل.

پنجره.ســازهای.کشــور.تعدد.کارگاه.ها.یا.به.تعبیر.خودمانی.

زیادشــدن.دست.اســت،.به.گونه.ای.که.مثال.کارگاهی.با.دو.

ســه.نفر.کارگر.به.راحتی.می.تواند.با.کارخانه.ای.که.میلیون.ها.

هزینه.کرده.و.ده.ها.نفــر.نیروی.کار.دارد.رقابت.کند.و.وقتی.

هم.به.ســود.می.رسند.آن.کسی.که.هزینه.کمتری.کرده.است.

سود.بیشــتری.می.برد..کارگاه.کوچکی.که.هزینه.های.جاری.

کمتــری.دارد.قیمت.ها.را.می.تواند.به.گونه.ای.بــه.بازار.ارائه.

دهد.که.یــک.کارگاه.بزرگ.با.هزینه.هــای.باالتر.نمی.تواند.

این.قیمت.را.بدهد.لــذا.در.این.رقابت.نابرابر.کارگاه.بزرگ.تر.
شکست.می.خورد.

عرضه.و.تقاضا.در.بازار.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.متوازن.

نیست..وقتی.کســی.در.این.بازار.هزینه.ای.می.کند.باید.سود.

الزم.را.ببرد.تا.بتواند.ادامه.حیات.بدهد..وقتی.پنجره.سازی.یک.

محصولی.تولیــد.می.کند.با.در.نظر.گرفتن.تمامی.هزینه.های.

جاری.و.مشــکالت.عدیده.ای.که.وجــود.دارد.اگر.به.حداقل.

ســود.استاندارد.نرســد،.فعالیت.تولیدی.این.مجموعه.توجیه.

اقتصادی.نخواهد.داشت؛.چراکه.هم.ازنظر.اقتصادی.متضرر.

می.شود.هم.ازنظر.روحی.و.روانی.دچار.خسران.می.شود..یکی.

دیگر.از.معضالت.صنف.ما.تعدد.کســانی.است.که.علم،.فن.

و.تــوان.الزم.را.برای.امر.تولید.ندارند.و.به.دالیل.دیگری.به.
این.بازار.وارد.شده.اند.

سیاســت.گذاری.های.پراتیــک.مســلما.با.توجــه.به.این.
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معضالت.اساســی.و.در.نظر.گرفتــن.واقعیات.موجود.در.این.
حوزه.انجام.می.شود.

 همان طور که اشــاره کردید از سویی ما تعداد 
زیادی پروفیل ساز و کارگاه پنجره سازی داریم که به 
نظر بیشــتر از حد نیاز است و از سوی دیگر شاهد 
رکود در بازار هستیم. به نظر شما این دوگانگی که 

واقعیت بازار ما است چگونه قابل حل است؟
حمزه لویــی:.رکود.در.بازار.از.زمانی.شــروع.شــد.که.
پروژه.های.مســکن.مهر.تقریبا.به.پایان.رســید.چون.هنگام.
شــروع.این.طرح.به.دلیل.نیــاز.بازار،.کارگاه.هــای.زیادی.
به.صورت.قارچی.رشــد.کردنــد.و.پــس.از.فروکش.کردن.
تقاضاهای.آن.دوره،.با.تعداد.زیادی.کارگاه.و.کارخانه.پروفیل.
و.پنجره.مواجه.شــدیم.کــه.بیکار.شــده.اند..در.حال.حاضر.
بســیاری.از.این.کارگاه.ها.و.کارخانه.ها.با.یک.چهارم.ظرفیت.
تولیدشــان.کار.می.کنند.و.هزینه.های.سربارشان.از.سودشان.
بیشــتر.است..به.نظر.ما.که.سال.هاست.در.این.عرصه.فعالیت.
می.کنیم.و.بســیاری.از.مســائل.را.از.نزدیک.درک.کرده.ایم.
برای.مقابله.با.این.شــرایط.باید.دو.مسئله.را.در.نظر.بگیریم؛.
اولین.مورد،.بحث.کیفیت.اســت.که.متاسفانه.برخی.دوستان.
به.دلیل.شرایط.بازار.و.راضی.بودن.به.حداقل.سود.چندان.به.
آن.توجه.نمی.کنند..دومین.مورد،.کامل.بودن.سبد.کاال.است..
یکی.از.دالیلی.که.پروفیل.های.خارجی.در.شرایط.فعلی.بازار.
می.توانند.بفروشند.ضمن.این.که.قیمتشان.را.به.قیمت.پروفیل.
داخلی.نزدیک.کرده.اند.کامل.بودن.ســبد.کاال.و.متنوع.بودن.
تولیداتشان.است..متاسفانه.پروفیل.های.ایرانی.عموما.از.این.
نظر.ضعیف.هستند.و.نهایتا.دو.سه.سری.بیشتر.تنوع.ندارند.

ما.سعی.کردیم.به.تولید.و.عرضه.پروفیل.پراتیک.به.صورت.

بــازاری.نگاه.نکنیــم.به.این.معنی.که.بــرای.این.که.بتوانیم.

بفروشــیم.قیمت.را.پایین.بیاوریــم.که.همراه.آن.کیفیت.هم.

پایین.خواهــد.آمد؛.یا.این.که.قیمت.و.کیفیــت.را.باال.ببریم.

بــرای.به.دســت.آوردن.آن.بخش.از.بــازار.که.جنس.خیلی.

باکیفیت.می.خواهند..ما.در.این.راه.دو.سیاست.را.پیش.رویمان.

گذاشتیم..سیاســت.اول.انحصار.است.و.سیاست.دوم.کیفیت.
همراه.باقیمت.رقابتی.است.

 در مورد این دو سیاست بیشتر توضیح می دهید؟
حمزه لویی:.در.مورد.بحث.انحصــار،.کاری.که.مدنظر.
ما.اســت.این.است.که.با.تعداد.مشــخص.و.تائید.شده.ای.از.
دوستان.و.همکارانی.که.یک.سری.شاخص.های.مورد.نظر.را.
دارند.کار.کنیم.و.از.پراکندگی.و.گســتردگی.بیش.ازحد.که.در.
آینده.مشکل.ســاز.خواهد.شد.جلوگیری.کنیم..ما.قصد.نداریم.
در.امــر.توزیع.نماینــده.ای.بپذیریم.و.تنهــا.نمایندگی.تولید.
خواهیم.داشت..دفتر.و.انبار.مرکزی.ما.در.تهران.هم.به.همین.
منظور.و.به.جهت.کمک.به.تســریع.روند.ارسال.کاال.به.نقاط.

مختلف.راه.اندازی.شده.است.
هنگام.آغــاز.به.کار.مجموعه.با.حدود.۳0.قالب.اســتارت.
زدیم.که.حجم.باالیی.اســت..این.کار.بــه.این.دلیل.بود.که.

پراتیک.بتواند.همه.نیازهای.یک.پنجره.ســاز.را.پاســخ.دهد.

و.ســبد.کاالیی.کاملی.به.بازار.عرضــه.کند..پروفیل.پراتیک.

در.حال.حاضر.ســبد.کاالیی.بسیار.متنوعی.دارد.درعین.حال.

که.به.همین.حد.بســنده.نکرده.ایم.و.به.زودی.خبرهای.خوبی.

درباره.افزودن.سیســتم.های.جدید.خواهیم.داشــت..دومین.

مورد.بحث.کیفیت.اســت.به.نوعی.که.بتواند.در.بازار.رقابتی.

خودش.را.نشــان.بدهد.و.تاثیرگذار.باشــد..مواد.اولیه.تولید.

پروفیل.یو.پی..وی.ســی.پودر.پی.وی.سی.است.که.در.تمام.

تولیدات.مشــابه.اســت.ولی.موردی.که.می.تواند.در.کیفیت.

پروفیل.تاثیر.بگذارد.افزودنی.هایی.است.که.به.این.مواد.اولیه.

اضافه.می.شود.به.اضافه.نوع.اکســترودر،.نوع.قالب.و.مهم.تر.

از.همــه.این.ها.مدیرتولید.و.نیــروی.فنی.که.مراحل.مختلف.

پروســه.تولید.را.مدیریت.و.هدایــت.می.کند..ما.در.مجموعه.

پراتیــک.از.یک.مدیر.تولیــد.فوق.العاده.حرفه.ای.اســتفاده.

می.کنیم.که.تمامی.استانداردهای.بین.المللی.تولید.را.رعایت.

می.کند.به.گونه.ای.که.امیدواریم.در.آینده.نزدیک.بتوانیم.این.

اســتاندارد.های.بین.المللی.را.دریافــت.کنیم..محصوالت.ما.

ازلحاظ.ضخامت.می.تواند.با.تمام.پروفیل.های.وارداتی.رقابت.

کند.و.در.کنار.قیمت.مناسبی.که.داریم.به.راحتی.می.توانیم.در.
بازار.با.این.محصوالت.رقابت.کنیم.

  چگونه می توان کیفیت باال را با قیمت مناسب 
یا رقابتی در کنار هم جمع کرد؟

حمزه لویــی:.ما.تالش.کردیم.هزینه.های.ســربار.را.در.

تولیــد.کم.کنیم.تا.بــه.قیمت.رقابتی.و.مناســبی.برای.بازار.

دست.پیدا.کنیم..کم.کردن.میزان.پرت.زمان.و.مواد.اولیه.هم.

دراین.بین.خیلی.مهم.است..مهم.تر.از.همه.این.ها.چشم.پوشی.

از.سود.آن.چنانی.اســت.به.این.معنی.که.ما.به.دنبال.گرفتن.

سود.آن.چنان.زیاد.از.کارمان.نیستیم.و.مسائل.دیگری.را.هم.

در.نظر.می.گیریم..ما.به.مشــتری.و.پنجره.سازی.که.به.نوعی.

شــریک.تجاری.ما.است.توجه.داریم.و.سعی.کردیم.قیمت.را.

به.گونه.ای.تنظیم.کنیم.که.ســود.آنها.هم.لحاظ.شود..درواقع.

ما.با.مدیریت.منابع.و.هزینه.ها.و.کنترل.مناسب.تولید.تالش.

کردیم.که.بدون.پایین.آوردن.کیفیت.محصول.به.یک.قیمت.
مناسب.و.رقابتی.برای.بازار.دست.پیدا.کنیم.

 در خصوص تنوع محصــوالت پراتیک کمی 
توضیح دهید؟

حمزه لویی:.مجموعه.پراتیک.در.حال.حاضر.نزدیک.به.

۳0.مقطع.مختلف.پروفیل.تولید.و.به.بازار.عرضه.می.کند.که.

در.ماه.آینده.تمامی.این.مقاطع.به.صورت.لمینیت.نیز.به.بازار.

ارائه.خواهند.شد..تمامی.مقاطع.مورد.نیاز.سیستم.های.لوالیی.

۴.کانال.ـ.ســری.60.را.در.تیپ.هــای.مختلف.داریم..بخش.

کشــویی.تک.ریل.نیز.به.تمامی.مقاطــع.و.قالب.های.جانبی.

مجهز.می.باشــد..ضمن.این.که.ما.تمــام.این.مقاطع.را.در.دو.

نوع.اکونومی.و.لوکس.داریم.که.قالب.ها.یکی.اســت.ولی.در.
ضخامت.ها.تفاوت.وجود.دارد.

 نحوه ارائه گارانتی و خدمات پس از فروش 
در مجموعه پراتیک به چه شکل است؟

حمزه لویی:.به.دلیل.همان.بحث.انحصار.که.مطرح.کردم.

ما.بر.روی.خدمات.پس.از.فروش.حساســیت.ویژه.ای.داریم.و.

تالش.می.کنیم.تک.تک.کســانی.که.با.مجموعه.ما.همکاری.

دارند.درنهایت.آرامش.و.آسودگی.به.فعالیتشان.ادامه.دهند.و.

کمترین.مشــکلی.برایشان.به.وجود.نیاید..در.بحث.کارگاه.ها،.

ســمینارهای.آموزشی.و.نمایشــگاه.ها.نیز.به.شدت.همراه.و.

پشتیبان.همکارانمان.هستیم.چون.معتقدیم.برای.حفظ.برند.

و.شناســنامه.کار.باید.این.حمایت.و.همراهی.وجود.داشــته.

باشد..فعالیت.ما.یک.همکاری.دوطرفه.است.و.سعی.می.کنیم.

کســانی.به.مجموعه.اضافه.شوند.که.بتوانند.به.ما.هم.کمک.
کنند.و.در.کنار.هم.کار.را.پیش.ببریم.
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گردهمایی شرکت بست ویژن
 در مشهد برگزار شد

.پنجره.ایرانیان؛.شرکت.پترو.پویا.گرانول.

آریانــا.در.ســال.1۳85.به.ثبت.رســید.و.

به.صورت.تخصصی.از.سال.1۳89.تولید.و.

عرضه.پروفیل.یو.پی.وی.سی.با.نام.تجاری.

»بست.ویژن«.را.آغاز.کرد..هم.اکنون.این.

شرکت.توانسته.اســت.با.دارا.بودن.8.خط.

اکسترودر.ســهم.عمده.ای.در.بازار.پروفیل.

یو.پی.وی.ســی.ایران.داشته.باشد..تمامی.

گواهینامه. دارای. ویژن. بست. پروفیل.های.

فنی.مرکز.تحقیقات.ســاختمان.و.مسکن،.

استاندارد.ایران،.ایزو.9001.و.2008.و.بیمه.

پروفیل.های. کلیه. همچنین. هستند.. ایران.

تولیدی.شرکت.بست.ویژن.از.تاریخ.تولید.

)حک.لیزری.شــده.بــر.روی.پروفیل(.به.

مدت.پانزده.ســال.در.برابر.تغییر.شــکل.

و.رنــگ.گارانتی.هســتند..در.حال.حاضر.

پروفیل.های.بســت.ویژن.در.دو.نوع.سه.و.

چهار.حفره.و.دو.ســری.لوالیی.و.کشویی.

تولید.می.شــوند..بست.ویژن.اولین.شرکت.

ایرانی.اســت.که.لمینیت.مورد.اســتفاده.

خــود.را.در.داخل.مجموعه.تولید.می.کند.و.

توانایی.تولید.پروفیــل.را.در.هر.رنگی.که.

مشتری.بخواهد.دارد..وجود.انبار.محصول.

در.نقاط.مختلف.کشــور.از.دیگر.مزایایی.

اســت.که.پروفیل.بســت.ویژن.را.در.بازار.

متمایز.کرده.اســت..مدیران.بســت.ویژن.

که.همواره.به.دنبال.توســعه.و.پیشــرفت.

مجموعه.خود.هســتند.تصمیــم.گرفته.اند.

یک.سری.جلسات.هم.اندیشی.با.همکاران.

و.نمایندگی.های.فروش.خود.در.سراســر.

کشــور.برگزار.کنند.که.در.همین.راســتا.

اولیــن.همایش.را.خردادماه.96.در.شــهر.

مشــهد.برگزار.کردند..گروه.خبری.نشریه.

پنجره.ایرانیان.به.منظور.پوشش.این.رویداد.

و.حضور.در.این.جلسه.به.مشهد.سفر.کرد.و.

گزارشی.از.این.گردهمایی.تهیه.کرده.که.در.
ادامه.مشروح.آن.را.باهم.می.خوانیم:

گردهمایی.شــرکت.پترو.پویــا.گرانول.

آریانا.تولیدکننده.پروفیل.یو.پی.وی.ســی.

بســت.ویژن،.25.خردادماه.96.در.مشهد.

برگزار.شــد..این.گردهمایی.که.به.همت.

مدیران.بســت.ویژن.ترتیب.داده..شده.بود.

با.حضــور.جمعی.از.مدیران.و.مســئوالن.

استان.خراسان،.فعاالن.صنعت.در.و.پنجره.

خراســان. اســتان.های. نمایندگی.های. و.

رضوی،.شــمالی.و.جنوبی.بست.ویژن.در.

سالن.همایش.هتل.ثامن.انجام.شد..بست.

ویــژن.قصد.دارد.به.منظور.هم.اندیشــی.و.

نمایندگی.های.خود،. بــا. نزدیک.تر. ارتباط.

ازاین.پــس.چنین.برنامه.هایــی.را.در.اقصا.

نقاط.کشــور.اجرا.کند..جلساتی.که.باعث.

می.شــود.همکارانی.کــه.در.نقاط.مختلف.

کشــور.حضور.دارند.و.در.زمینه.فروش.و.

توزیع.پروفیل.بست.ویژن.فعالیت.می.کنند.

در.محیطی.دوســتانه.و.صمیمی.گرد.هم.

آمده.و.درباره.مسائل.و.مشکالت.صنفی.و.

کاری.خــود.به.ابراز.نظر.و.گفتگو.بپردازند..

مطمئنــا.برپایی.چنین.جلســاتی.می.تواند.

کمک.بزرگی.بــه.نمایندگی.ها.و.همکاران.

بســت.ویژن.در.جهت.رفع.مشکالتشــان.

باشــد.و.از.سوی.دیگر.مدیران.بست.ویژن.

را.در.رفع.موانع.و.مشکالت.و.برنامه.ریزی.

اصولی.برای.پیشرفت.کار.نیز.یاری.رساند..

اســتقبال.خوب.همکاران.خراسانی.بست.

ویــژن.از.این.همایش.باوجــود.تقارن.آن.

با.ماه.مبــارک.رمضان.و.شــب.های.قدر.

نشــان.دهنده.نکات.مثبت.این.اقدام.بود.و.

مدیران.بســت.ویــژن.را.در.ادامه.این.راه.
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و.تالش.برای.پربارتر.کردن.این.جلســات.
ترغیب.کرد.

نمایندگی.های. هم.اندیشــی. همایــش.

خراسانی.بست.ویژن.ساعاتی.پیش.از.اذان.

مغرب.بــا.قرائت.آیاتی.از.کالم.اهلل.مجید.و.

پخش.سرود.ملی.آغاز.شد..در.ادامه.مراسم.

برنامــه.ضمــن.خوش.آمد.گویی. مجری.

به.حضار،.مقدم.مســئوالن.شــهر.مشهد،.

مدیران.ارشــد.بست.ویژن،.فعاالن.صنعت.

در.و.پنجره.و.نمایندگی.های.بســت.ویژن.

در.استان.های.خراسان.را.به.شهر.مشهد.و.

در.جوار.بارگاه.ملکوتی.امام.رضا.)ع(.گرامی.

داشت.و.قبولی.طاعات.و.عبادات.همه.را.از.
درگاه.خداوند.آرزو.کرد.

در.ادامه.مراســم.از.مدیرعامل.شرکت.

آریانا.)بســت.ویژن(. پویا.گرانــول. پترو.

دعوت.شد.تا.برای.ایراد.سخن.به.جایگاه.
تشریف.بیاورند.

مدیرعامــل. صـادقـــیان،. حـاج.آقـــا.

بســت.ویژن.بــرای.عــرض.خیرمقدم.و.

قرار.گرفت. تریبون. خوشامدگویی.پشــت.

و.گفت:.خوشــحالم.که.در.عزیزترین.شب.

سال.در.خدمت.شما.همکاران.و.همراهان.

عزیز.هســتم..به.همه.عزیزان.خوشــامد.

با.همکاری. بتوانیم. امیــدوارم. می.گویم.و.

و.همراهی.همه.دوســتان.و.همکاران.در.

جهت.بهبــود.کیفیت.محصوالت.بســت.

ویژن.و.ارائــه.هرچه.بهتــر.خدمات.قدم.

برداریم.و.روزبه.روز.شــاهد.موفقیت.بیشتر.
همه.همکاران.باشیم.

وی.افــزود:.همه.شــرکت.هایی.که.در.

زمینه.تولیــد.پروفیل.یو.پی.وی.ســی.در.

کشور.فعالیت.می.کنند.دوستان.و.همکاران.

ما.هستند.و.برای.ما.قابل.احترام.اند.هرچند.

رقابــت.ما.در.راســتای.افزایــش.کیفیت.

محصوالتمــان.و.ارائه.خدمات.بیشــتر.به.
مشتریانمان.است.

حاج.آقا.صادقیان.با.اشــاره.به.تمایزات.

برند.بســت.ویژن،.اظهار.کرد:.همان.طور.

که.می.دانیــد.تعداد.پروفیل.هــای.داخلی.

و.خارجی.زیادی.در.بــازار.وجود.دارند.که.

همه.آن.ها.ادعا.می.کنند.بهترین.هســتند.و.

دارای.استانداردهای.مطرح.جهانی.هستند.

درصورتی.که.از.میــان.تمام.این.پروفیل.ها.

تنهــا.تعــدادی.کمتر.از.انگشــت.های.دو.

دست.دارای.این.اســتانداردها.هستند.که.

خوشبختانه.بست.ویژن.نیز.یکی.از.همین.

پروفیل.ها.اســت..پروفیل.بســت.ویژن.از.

از.کارخانه. اولیه.وارداتــی. بهترین.مــواد.

برالخــه.آلمان،.کره.و.ســایر.کشــورها.

استفاده.می.کند.و.بهترین.کیفیت.را.در.بین.
پروفیل.های.داخلی.دارد.

وی.ضمــن.اشــاره.بــه.اهمیت.بحث.

آمــوزش.در.تولید.و.مونتــاژ.در.و.پنجره،.

با. تفاهم.نامــه.ای. ویــژن. بســت. گفت:.

ســازمان.آموزش.فنی.و.حرفه.ای.استان.

اصفهان.منعقد.کرده.اســت.تا.نیروهایی.

کــه.در.کارگاه.هــای.تولیــد.در.و.پنجره.

فعالیت.می.کنند.با.شــرکت.در.کالس.ها.

و.دوره.های.آموزشــی.به.صــورت.علمی.

مهارت.مونتاژ.و.ساخت.در.و.پنجره.را.فرا.
گیرند.و.گواهینامه.معتبر.نیز.دریافت.کنند.
صادقیان.گفت:.رضایت.مشتریان،.حفظ.
جایگاه.شــرکت.و.پیشــرفت.مجموعه.در.
بــازار،.مهم.ترین.اولویت.های.ما.هســتند.
به.گونه.ای.که.در.سال.های.گذشته.باوجود.
شرایط.نامســاعد.بازار.و.مشکالت.زیادی.
که.وجــود.داشــت.تالش.کردیــم.هیچ.
افزایــش.قیمتی.نداشــته.باشــیم.و.حتی.
از.ســود.خودمان.گذشــتیم.تا.همکاران.و.

مشتریانمان.ضرر.نکنند.و.راضی.باشند.
مدیر عامل بســت ویژن اظهار کرد: بست.

ویژن.باوجوداینکه.افزایش.قیمت.در.دستور.

کار.خود.برای.اسفندماه.95.داشته.است.و.

کلیت.آن.را.نیز.در.همان.ایام.به.مشتریان.

اطالع.رســانی.کرده.بود.اما.حسب.رعایت.

حال.مشــتریان.و.با.توجه.به.عدم.شفافیت.

بازار.در.دوران.انتخابات.و.ماه.های.آغازین.

ســال،.این.افزایش.قیمــت.را.تا.آنجا.که.

مقدور.بود.به.تعویق.انداخته.اســت..ناگفته.

باوجوداینکه.مشــتریان.در.ماه.های. نماند.

اخیر.از.منابع.عدم.افزایش.قیمت.بهره.مند.

شــده.اند.در.ماه.هــای.آتی.هــم.تدابیری.

اتخاذ.شــده.تا.تاثیرات.ایــن.افزایش.تاثیر.

غیرمعقول.و.غیررقابتی.بر.قیمت.تمام.شده.

در.و.پنجره.مونتاژ.شــده.توسط.مشتریان.
بست.ویژن.نداشته.باشد.

وی.افزود:.بست.ویژن.به.منظور.تکمیل.

ســبد.کاالیی.و.کمک.بــه.همکاران.خود.

تولیــد.گالوانیزه.مورد.نیــاز.محصوالتش.

را.آغــاز.کرده..اســت.و.بــه.زودی.تولید.

پروفیل.های.سری.70.به.همراه.قالب.های.

جدیدی.که.از.کشور.آلمان.وارد.کرده.ایم.به.
سبد.کاالیی.بست.ویژن.افزوده.خواهد.شد.
مدیرعامــل.پترو.پویا.گرانــول.آریانا.در.
پایان.عنوان.کرد:.ما.همواره.پذیرای.نقطه.
نظرات.و.انتقادات.همکاران.و.مشــتریان.
هســتیم.چراکه.معتقدیم.این.کار.بیشترین.
کمک.را.به.رشد.و.بهبود.کیفیت.پروفیل.ما.
می.کند..این.جلســات.هم.به.همین.منظور.
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شــکل.گرفته.و.به.امید.خدا.در.استان.های.

دیگر.هم.ادامه.خواهــد.یافت.تا.بتوانیم.با.

همفکــری.و.همراهی.همــه.عزیزان.به.
سمت.موفقیت.بیشتر.قدم.برداریم.

ســخنران.بعدی.همایش.دکتر.شاهرخ.

دولت.خواه،.مدیر.ارشد.تبلیغات.توسعه.برند.

بست.ویژن.بود.که.برای.ارائه.مطالب.خود.
به..جایگاه.دعوت.شد.

دکتر.دولت.خواه،.مدیر.تبلیغات.توســعه.

برند.بست.ویژن.سخنان.خود.را.با.خوشامد.

گویی.به.حضــار.آغاز.کرد.و.گفت:.خدمت.

تمامی.عزیزان.حاضر.در.جلســه،.مدیران.

اســتانی،.شورای.شــهر.مشــهد،.اعضاء.

محترم.انجمن.در.و.پنجره.استان،.سازمان.

و. فروش. نمایندگی.های. نظام.مهندســی،.

فعاالن.صنعت.خیرمقدم.عرض.می.کنم.و.

خوشــحالم.که.در.این.شب.خاص.دعوت.
بست.ویژن.را.اجابت.کردید..

امیــدوارم.جلســه.خوبــی.در.کنار.هم.

داشته.باشیم.و.از.شــما.می.خواهم.در.این.

متکلم. مزاحمتان.هستم،. چنددقیقه.ای.که.

وحده.نباشــم.و.همه.دوســتان.در.بحث.

شــرکت.کنند.تا.یک.گفتگــوی.دوطرفه.
داشته.باشیم.

وی.گفــت:.هدف.ما.و.مجموعه.بســت.

ویــژن.از.برپایــی.چنین.جلســه.ای.این.

بود.که.به.صــورت.رودررو.و.مســتقیم.با.

همکاران.عزیزمان.در.استان.های.خراسان.

.هم.کالم.شویم.و.مشــکالت.و.مسائلشان.

را.از.نزدیک.بشــنویم.تــا.با.کمک.هم.در.

جهت.رفع.آنها.تالش.کنیم..هم.اندیشــی.

با.همکاران.بــرای.ارائه.راه.کارهایی.جهت.

بهبود.روند.تولید،.توســعه.بــازار.و.جذب.

مشــتری.ازجمله.اهدافی.اســت.که.برای.

این.جلســات.مدنظر.داریم..ما.باید.بتوانیم.

با.توجه.به.شــرایط.فعلی.بازار.که.شرایط.

رقابتی.فشرده.و.تولیدات.داخلی.و.خارجی.

متنوعــی.دارد.فعالیت.کنیم.و.ضمن.حفظ.

جایگاه.و.موقعیت.برندمان.به.فکر.توسعه.و.
پیشرفت.آن.هم.باشیم.

دولت.خواه.عنوان.کرد:.برای.ادامه.بحث.

به.این.پرســش.جواب.می.دهیم.که.تفاوت.

آسایش.و.آرامش.چیست؟.آسایش.در.واقع.

به.راحتی.جســم.و.مجموعه.کارهایی.ربط.

دارد.کــه.از.نظر.جســمی.و.بدنی.موجب.

خشنودی.ما.می.شــود.و.آرامش.به.راحتی.
و.خشنودی.درونی.و.روحی.ما.برمی.گردد.

حــاال.ربط.این.مســئله.بــه.موضوع.ما.

چیســت؟.مبحث.صرفه.جویــی.انرژی.و.

اســتفاده.از.پنجره.هــای.دوجداره.مصداق.

همین.مســئله.اســت.که.فراهم.شــدن.

موجبات.آســایش.ما.که.استفاده.از.پنجره.
دوجداره.است.باعث.آرامش.ما.هم.می.شود.
مدیر.تبلیغات.توســعه.برند.بست.ویژن.
افــزود:.ازجمله.دالیلی.که.موجب.شــده.
اســتفاده.از.پنجره.های.دوجداره.در.کشور.
چندان.جدی.گرفته.نشــود.بحث.فرهنگی.
و.آماده.نبودن.زیرساخت.ها.است..فرهنگ.
اصالح.مصرف.انرژی.باید.در.جامعه.بیشتر.
مورد.توجه.قرار.گیرد.و.اســتفاده.از.پنجره.
دوجــداره.به.عنوان.یکی.از.راه.های.کاهش.
مصرف.انرژی.در.این.میان.نقش.پررنگی.
دارد..وظیفه.همه.ما.است.که.در.این.زمینه.

تالش.بیشتری.انجام.دهیم.
وی.افــزود:.اســتاندارد.اجبــاری.به.
محصولی.تعلق.می.گیرد.که.حداقل.های.
کیفــی.تولید.آن.محصول.را.دارا.باشــد.
و.اگر.محصولی.بخواهد.بیشــتر.از.این.
حداقل.هــا.کیفیت.داشــته.باشــد.باید.
اســتانداردهای.ایــزو.و.گواهینامه.های.
ارائــه. کنــد.. کســب. را. بین.المللــی.
ضمانت.نامه.ها.و.خدمات.پس.از.فروش.
ازجمله.دیگر.مزیت.هایی.است.که.یک.

محصول.باکیفیت.باید.داشته.باشد.

.خوشــبختانه.تمامــی.محصــوالت.

با.ضمانت.نامه.های. بســت.ویژن.همراه.

بلندمدت.15.ســاله.به.مشــتریان.ارائه.

می.شــود..بیمه.نامه.ایران.که.به.مدت.5.

ســال.محصول.را.بیمــه.می.کند.از.دیگر.

مزیت.هایی.است.که.پروفیل.بست.ویژن.
از.آن.برخوردار.است.

مدیر.تبلیغات.بســت.ویژن.بیان.کرد:.

بســت.ویژن.در.اقصی..نقاط.کشــور.و.

بسیاری.از.استان.ها.انبار.محصول.داشته.

تا.دسترسی.به.محصول.برای.تمام.نقاط.

کشور.آسان.شــود.و.هزینه.های.باربری.
اضافه.به.همکاران.تحمیل.نشود.

دولت.خــواه.در.پایــان.گفــت:.به.روز.

کــردن.دائمی.تکنولوژی،.دســتگاه.ها.و.

ازجمله.دیگر.کارهایی.است. محصوالت.

که.همواره.در.مجموعه.بست.ویژن.توجه.
ویژه.ای.به.آن.صورت.گرفته.است.

در.ادامه.جلســه.که.با.حضور.مهندس.

شــیبانی.و.نکته.دان.در.فضایی.صمیمی.

انجام.شد.همکاران.به.ارائه.نقطه.نظرات.

و.مســائل.خود.پرداختند.و.در.خصوص.

مشکالت.صنعت.در.و.پنجره.و.وضعیت.
فعلی.بازار.گفتگو.کردند.

پایان.بخــش.ایــن.گردهمایی،.صرف.
افطار.در.رستوران.هتل.ثامن.بود.
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شرکت پرســیا پروفیل فام ازجمله شــرکت های باســابقه در زمینه رنگ پروفیل یو.پی.وی.سی در کشور 
اســت که خدمات متنوعی را به مشــتریان ارائه می دهد. این شــرکت بیش از ۱0 سال است که در صنعت 

رنگ پروفیل یو.پی.وی.ســی فعالیت می کند. شرکت پرســیا پروفیل فعالیت پربار خود را با همکاری کمپانی 
اوربان )URBAN( آلمان در راســتای تامین ماشــین آالت تولید در و پنجره یو.پی.وی.سی و همچنین ارائه خدمات 
الزم از ســال ۱۳87 آغاز کرد. با توجه به پیشــرفت صنعت در و پنجره در ایران و تنوع پذیری و نیاز روز افزون 
به پنجره های رنگی، این مجموعه گام بزرگ دیگری با ارائه یک نوع رنگ باکیفیت و دوســتدار محیط زیســت، 
برداشــت و بدین وسیله مشــکل یکنواختی و عدم تطابق پروفیل های سفید با نمای ظاهری ساختمان را برطرف 
و زیبایی را به داخل خانه ها به ارمغان آورد. درســال ۱۳88 شــرکت پرسیا پروفیل  با یکی از شرکت های بزرگ 

تولیدکننده رنگ پروفیل یو.پی. وی. ســی به نام زوبل )ZOBEL( در کشور آلمان وارد مذاکره شد و پس از تحقیقات 
و بررســی های الزم در رابطــه با آب و هوای ایران، توانســت رنگ باکیفیتی را به نــام Zowo Plast وارد بازار کند. 
هم اکنون رنگ زوبل به عنوان یکی از بهترین رنگ ها برای پروفیل یو.پی.وی.ســی در سراسر جهان شناخته می شود. 
این رنگ به دلیل پایه آب بودنش، با هر نوع آب هوایی سازگار بوده و دارای  ۱5 سال گارانتی و خدمات پس از فروش 
 Deco-tec می باشــد. در سال ۱۳94 شرکت پرســیا پروفیل محصول دیگري از تولیدات شــرکت زوبل به نام هاي
و Zowo-tec را به ســبد کاالیي خود افزود که این محصوالت مخصوص مصنوعات چوبي داخل و خارج ســاختمان 
مي باشــد و همانند رنگ Zowo Plast، پایه آب بوده و همچنین دوستدار و حافظ محیط زیست مي باشد. شرکت پرسیا 
پروفیل هم اینک نمایندگی رســمی محصوالت زوبل آلمان و پروفیل Ponzio لهستان و همچنین فروش رنگ های پایه 
آب یو.پی.وی.ســی و رنگ های ترمووود را در کارنامه خود دارد. پرســیا پروفیل در حال حاضر عالوه بر فروش انواع 
رنگ، پروفیل و ... عملیات رنگ کاری در و پنجره یو.پی.وی.ســی را نیز در کارگاه خود انجام می دهد. پرســیا پروفیل 
مشتری مداری و کیفیت گرایی را ســرلوحه کار خود قرار داده و می کوشد نیازها و سالیق گوناگون بازار مصرف ایران 
را پاسخ گوید. نشــریه پنجره ایرانیان، به منظور آشنایی بیشــتر مخاطبان با این مجموعه موفق، گفتگویی با فرهاد 

چالپاپاق، مدیرعامل توانا و پرتالش آن انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنیم:

گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیر عامل شرکت پرسیا پروفیل؛

سفر به دنیای رنگین پنجره ها  

اشــاره
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.برای شــروع، مختصری درباره شرکت پرسیا پروفیل و تاریخچه فعالیت 
آن توضیح دهید؟

شــرکت.پرسیا.پروفیل.در.ســال.1۳86.تاسیس.شده.اســت..ما.در.ابتدا.به.مدت.چند.سال.

نمایندگی.شــرکت.اوربان.را.در.اختیار.داشــتیم.و.در.حال.حاضر،.بیش.از.8.سال.است.به.عنوان.

نماینده.انحصاری.شــرکت.زوبل.آلمان.)ZOBEL(.فعالیت.می.کنیم..مدت.11.سال.در.صنعت.

در.و.پنجره.یو.پی.وی.ســی.و.مدت.8.سال.درزمینه.رنگ.پروفیل.یو.پی.وی.سی.سابقه.فعالیت.

داریــم..در.حاال.حاضر.ما.هم.در.بخش.رنگ.آمیزی.هم.درزمینه.فروش.رنگ.فعالیت.می.کنیم..

مدت.یک.سال.اســت.رنگ.چوب.زوبل.را.که.در.صنعت.ترمووود.مورداستفاده.قرار.می.گیرد.و.
همچنین.پروفیل.Ponzio.محصول.کشور.ایتالیا.و.لهستان.را.به.سبد.کاالیمان.اضافه.کردیم.

 در حال حاضر میزان اســتقبال از محصوالت شــما و رنگ کردن پروفیل 
یو.پی.وی.سی چگونه است؟

در.چند.ســال.اخیر.که.اســتفاده.از.نماهای.رومی.به.دلیل.تغییر.ذائقه.و.ســلیقه.جامعه.یا.هر.

عامل.دیگری.کمتر.شده.است.و.مردم.بیشتر.به.نماهای.ترمووود،.آجری.و.نماهای.سنتی.روی.

آورده.اند،.اســتفاده.از.پنجره.های.رنگی.نیز.بیشتر.متداول.شده.اســت..به.همین.دلیل.استفاده.

از.پنجره.های.یو.پی.وی.سی.که.به.واســطه.تکنولوژی.هایی.مانند.لمینیت.و.رنگ.آمیزی،.تنوع.

رنگی.فراوانی.پیدا.کرده.است.در.میان.مردم.رواج.یافته.است..در.این.میان،.رنگ.کردن.پروفیل.

یو.پی.وی.سی.به.خاطر.مزایای.زیادی.که.نسبت.به.لمینیت.و.حتی.پروفیل.سفید.دارد.ارجحیت.
بیشتری.دارد.

 میزان تنوع رنگی پروفیل های رنگ شده به چه شکل است؟
خصوصیات.رنگ.پروفیل.یو.پی.وی.ســی.به.گونه.ای.اســت.که.فراوانی.و.تنوع.رنگی.بسیار.
خوبــی.در.اختیار.ما.می.گذارد.و.معمار.و.طراح.ســاختمان.نیز.در.هنــگام.طراحی.آزادی.عمل.
بیشــتری.برای.انتخــاب.و.به.کارگیری.طرح.ها.و.رنگ.های.متنــوع.دارد..این.رنگ.ها.می.تواند.
پروفیل.یو.پی.وی.ســی.را.به.رنگ.چوب،.آلومینیوم.و.ســایر.طرح.و.رنگ.های.فلزی.)متالیک(.
دربیاورد..همچنین.تمامی.طرح.های.لمینیت.را.می.توان.به.وسیله.این.رنگ.ها.روی.پروفیل.اجرا.
کرد..چون.ترکیب.و.ساخت.این.رنگ.ها.طبق.استاندارد.RAL.و.به.وسیله.دستگاه.کامپیوتری.و.
نرم.افزار.ویژه.کارخانه.ZOBEL.انجام.می.شــود.شما.می.توانید.هر.طیف.رنگی.که.موردنظرتان.
اســت.را.با.دادن.عدد.و.رقم.مربوط.به.آن.رنگ.با.دقت.باالیی.به.دســت.بیاورید..این.دستگاه.
می.تواند.تمامی.رنگ.های.RAL.که.نزدیک.به.215.رنگ.اســت.و.حتی.رنگ.های.NCS.که.
بیش.از.۴000.رنگ.مختلف.اســت.را.تولید.کند..تمامی.رنگ.های.ZOBEL.پایه.آب.هستند.و.

به.هیچ.وجه.از.رنگ.های.پایه.تینر.و....استفاده.نمی.کنند.
 رنگ کردن پروفیل با رنگ های پایه آب ZOBEL چه مزایا و برتری نسبت 

به لمینیت و سایر شیوه ها دارد؟
همان.طور.که.می.دانید.یکی.از.معضالت.و.مشــکالتی.که.عموما.پنجره.های.یو.پی.وی.سی.
با.آن.روبرو.هســتند.بحث.تغییر.رنگ.پروفیل.های.ســفید.و.بدون.رنگ.اســت.که.بعد.از.چند.
ســال.این.پنجره.ها.در.نمای.ســاختمان.زرد.می.شوند..هرچند.شاید.بخشی.از.این.تغییر.رنگ.و.

[Z] ZOBEL
Coating Systems
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 ZOWO - PLAST آزمایش ها و تست هاي انجام شده بر روي   

عدم ایجاد حباب و پوسته پوسته شدن و قدرت 
 چسبندگی مطلوب مطابق این آزمایش

QUV 2000 DIN EN 927 طول عمر بهینه 

%14از دست رفتن جال و براقیت   
%22تغییر رنگ   

0پوسته پوسته شدن   

2000h  مقاومت در برابر باز 
سودسوز آور) 25%(  

%6از دست دادن جال و براقیت  
%28تغییر رنگ   

0پوسته پوسته شدن   

300h DIN EN ISO 
11507 

 تاباندن اشعه ایکس
 (فوق بنفش)

سفتی بالفاصله پس از یک روز90%  
سفتی بیشتر %57در مقابل سیستم اکریالت   

 DIN 53157 سفت شدن سریع 

انعطاف در مقابل پوسته پوسته شدن146%   DIN EN 527-1 انعطاف باال 
 (امتحان کشش)

درجه سانتی گراد و  120پس از گرم شدن تا حدود 
نشد.تاب خوردگی به هیچ عنوان ضربه به الك وارد   

 DIN EN ISO 
2409 

 مقاومت در برابر گرما

در چسبندگی  بسیار بهتر از  1120تمییز کننده سنتزي 
 مواد حاللی همچون استون عمل مینماید

 (مثل تمییز کننده هاي حالل سطح مواد را حل نمیکند )

 DIN EN ISO 
4624:2003 

 چسبندگی باال
 (آزمایش تخریب)

درخشندگی اولیه کم نشده در معرض هوا دهی از 
حفظ کرده است %100است و جالیش را   

2016h DIN EN 927-6 در معرض هوا دهی 

چسبندگی در حد عالیبخاطر شبکه بندي بهینه با 
هرگونه  فنداسیون پی وي سی و قابلیت ارتجاعی باال از

جلوگیري میکندتغییر ابعاد در اثر گرما   

 DIN EN ISO 
2409 

PVC  رويچسبندگی بر  

دور چرخش مواد ساینده تغییر 1000سطوح بعد از 
 نکرد

مقاومت در   
 برابرتخریب

باز چرخش الیه سطحی تغییر نکرد4000بعد از    taber-
abraserآزمایش 

مقاومت 
گیدربرابرخراشید  

به طور استاندارد داراي دانه هاي محدود کننده 
 گرماست

درجه  25-34
 گرما داده شد
 (دماي محیط)

STM D 4803 
 آزمایش

 عایق گرما
 

زردشــدن.مربوط.به.ضعف.مواد.اولیه.مورداستفاده.و.تغییر.رنگ.خود.پروفیل.باشد.ولی.قسمت.

عمــده.این.رنــگ.زرد.مربوط.به.آلودگی.های.محیطی،.دود.و.گردوغباری.اســت.که.در.هوای.

شهرها.وجود.دارد.و.با.تجمع.آن.روی.پنجره.باعث.بدرنگ.شدن.پروفیل.می.شود..الزم.به.ذکر.

اســت.که.این.آلودگی.ها.روی.لمینیت.ها.هم.می.نشــینند.و.همین.اثرات.را.دارند.اما.رنگ.های.

پایه.آب.ZOBEL.به.واســطه.خواص.ویژه.ای.که.دارند.به.گونه.ای.طراحی.شده.اند.که.هیچ.نوع.

آلودگی.محیطی،.دوده.و.گردوغباری.روی.ســطح.آن.ها.نمی.نشیند.و.در.درازمدت.تغییر.رنگ.و.

زرد.شدنی.نیز.برای.پنجره.اتفاق.نمی.افتد..ضمن.این.که.این.رنگ.به.راحتی.و.به.وسیله.آب.و.یک.

شوینده.معمولی.قابل.شستشو.است..عالوه.بر.این،.رنگ.های.ZOBEL.کامال.ضدضربه.هستند.

و.در.دماهای.بســیار.باال.و.بسیار.پایین.نیز.هیچ.گونه.تغییر.رنگ.و.تغییر.حالتی.در.آن.ها.صورت.

نمی.گیرد..این.رنگ.ها.به.هیچ.وجه.از.ســطح.پروفیل.کنده.نمی.شوند.و.هیچ.نوع.ترک.خوردگی،.
لب.پَر.شدن.و.برگشت.رنگی.در.آن.ها.صورت.نمی.گیرد.

استفاده.از.این.رنگ.نســبت.به.لمینیت.زمان.بسیار.کمتری.نیاز.دارد.و.شما.می.توانید.عالوه.

بــر.تنوع.باالیی.که.در.اختیــار.دارید.در.مدت.زمان.کوتاه.تر.و.با.صــرف.هزینه.کمتری.پنجره.

یو.پی..وی.سی.خود.را.رنگ.آمیزی.کنید..لمینیت.کردن.فقط.روی.پروفیل.انجام.می.شود.و.باید.

به.مقدار.نســبتا.زیادی.باشد.تا.برای.لمینیت.کردن.به.صرفه.باشد.ولی.شما.می.توانید.حتی.برای.
یک.پنجره.آماده،.به.هر.میزان.از.هر.رنگی.که.دوست.دارید.سفارش.دهید.

رنگ.های.متالیک.ما.قابلیت.این.را.دارند.که.پروفیل.یو.پی.وی.ســی.را.کامال.شبیه.پروفیل.

آلومینیــوم.کنند.و.رنگ.های.مختلف.آلومینیوم.را.بــرای.ما.ایجاد.کنند..همچنین.تمامی.رال.ها.
قابلیت.ارائه.به.صورت.متالیک.نیز.دارند.

 نحوه رنگ آمیزی و اجرای این رنگ چگونه است؟
اســتفاده.از.رنگ.پایه.آب.ZOBEL.به.واسطه.تکنولوژی.تولید.آن،.بسیار.راحت.است.و.یک.
کارگر.ساده.هم.می.تواند.به.وسیله.پیستوله.این.رنگ.را.بر.روی.پروفیل.اجرا.کند..گفتنی.است.به.
زودی.فیلم.آموزشی.نحوه.رنگ.آمیزی.در.کانال.پرسیا.پروفیل.منتشر.خواهد.شد...هر.یک.لیتر.
از.رنگ.پایه.آب.ZOBEL.می.تواند.60.مترطول.پروفیل.و.50.مترطول.پنجره.را.پوشش.دهد.

 نحوه گارانتی رنگ های شما به چه صورت است؟
تمامی.محصوالت.ZOBEL.به.مدت.15.ســال.از.ســوی.کارخانه.گارانتی.می.شوند..در.10.
ســال.گذشته.که.ما.این.محصول.را.عرضه.کردیم.در.همه.نقاط.ایران.از.گرم.ترین.تا.سردترین.
مناطق.مشتری.داشتیم.و.از.این.محصول.استفاده.شده.است..خوشبختانه.تاکنون.کوچک.ترین.
مشکل.و.شکایتی.درباره.کیفیت.این.رنگ.ها.وجود.نداشته.و.همه.راضی.هستند..حتی.در.مناطق.
جنوب.که.عالوه.بر.گرمای.هوا،.آلودگی.های.محیطی.و.گردوغبار.فراوانی.وجود.دارد.اســتفاده.
از.رنگ.ســفید.برای.پیشگیری.از.زرد.شدن.پروفیل.ها.بســیار.مورد.توجه.واقع..شده.و.استقبال.

خوبی.از.آن.به.عمل.آمده.است.
 تفاوت رنگ های پایه آب و تینر چیست؟

استفاده.از.تینر.در.رنگ.برای.یو.پی.وی.سی.اصال.علمی.و.حرفه.ای.نیست.چراکه.تینر.برای.

پروفیل.یو.پی.وی.سی.مناسب.نیست.و.فعل.وانفعاالت.شیمیایی.خاصی.که.به.واسطه.وجود.مواد.

اولیه.در.این.دو.محصول.رخ.می.دهد.در.بلندمدت.روی.فرم،.رنگ.و.کیفیت.پروفیل.تاثیر.منفی.

می.گذارد.درصورتی.که.رنگ.پایه.آب.چنین.مشــکالتی.ندارد..رنگ.پایه.آب.دو.برابر.نسبت.به.

رنگ.تینر.ســطح.بیشتری.را.پوشش.می.دهد.و.مقرون.به.صرفه.تر.است..همان.طور.که.می.دانید.

هم.رنگ.های.پایه.تینر.و.هم.لمینیت.به.دلیل.وجود.چســب.و.رزین.که.مواد.آتش.زایی.هســتند.

در.گســترش.آتش.در.پروفیل.موثرند.ولی.رنگ.پایه.آب.چنین.مشکلی.ندارد..چون.رنگ.های.

پایه.تینری.را.نمی.توان.به.صورت.رنگ.روی.رنگ.کار.کرد.پس.نمی.توان.طرح.هایی.مانند.طرح.

چــوب.و....را.با.این.رنگ.ها.ایجاد.کرد.درصورتی.که.بــا.رنگ.های.پایه.آب.ZOBEL.می.توان.

طرح.هایی.مانند.طرح.چوب.گره.ای.و.چمنی.که.شــبیه.لمینیت.است.را.نیز.ایجاد.کرد..به.دلیل.

این.که.رنگ.تینری.در.عملیات.مونتاژ.می.سوزد.نمی.توان.شاخه.پروفیل.را.رنگ.تینری.زد.و.باید.

حتما.پنجره.آماده.باشد.تا.آن.را.رنگ.کرد.ولی.با.رنگ.پایه.آب.هم.شاخه.پروفیل.و.هم.پنجره.
آماده.را.می.توان.رنگ.کرد.

رنگ.پایه.آب.ZOBEL.دوســتدار.طبیعت.است.چراکه.هم.برای.طبیعت.هم.برای.شخصی.
که.کار.رنگ.آمیزی.را.انجام.می.دهد.هیچ.گونه.ضرری.ندارد.
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پنجره.ایرانیان؛.مراســم.روز.ملی.صنعت.و.معدن.روز.شنبه.

هفدهم.تیرماه.با.حضور.معاون.اول.رئیس.جمهوری.در.تهران،.
سالن.اجالس.برگزار.شد.

به.گــزارش.روابط.عمومی.صنایع.آلومــرول.نوین،.در.این.

مراســم.که.عالوه.بر.اســحاق.جهانگیری.معاون.اول.ریاست.

جمهوری،.نعمــت.زاده.وزیر.صنعت.معدن.و.تجارت.و.صالحی.

رئیس.سازمان.انرژی.اتمی.نیز.حضور.داشتند،.از.شرکت.صنایع.

آلومرول.نوین.به.عنوان.واحد.نمونه.صنعتی.کشوری.در.بخش.

صنایــع.معدنی.فلزی.تقدیر.به.عمل.آمد.و.محســن.محمدی.

مدیرعامل.این.مجموعه.تقدیرنامه.و.تندیس.ویژه.این.مراسم.

را.از.دست.وزیر.صنعت،.معدن.و.تجارت.دریافت.کرد.
شــایان.ذکر.است.که.ســید.مهدی.مقدسی.نماینده.مردم.
اراک،.کمیجان.و.خنداب.به.همراه.چند.تن.دیگر.از.نمایندگان.
مجلس.شورای.اســالمی.و.همچنین.نمایندگان.تشکل.های.
دولتــی.و.خصوصی.فعــال.در.حوزه.صنعــت.و.معدن.نیز.از.

حاضرین.در.این.مراسم.بودند.
در.مراسم.روز.ملی.صنعت.و.معدن.از.برگزیدگان.حوزه.های.
مختلــف.صنعتی.و.معدنی.در.بخش.های.پیشکســوتان.برتر.
معدنــی.و.صنعتی،.واحدهــای.صنعتی.برتــر،.بهره.برداران.
برتر.معدنی،.مکتشــف.برتر.معدنــی،.صنایع.معدنی.فلزی.و.

غیرفلزی.برتر،.طرح.های.برتر.حوزه.صنعت.و.معدن،.صنعت.

برتر.نرم.افزار،.خوشــه.کسب.وکار.توسعه.یافته.برتر،.واحدهای.

صنعتی.کوچک.برتر.و.کارآفرین.زن.برتر.تقدیر.شد..در.بخش.

نخســت.مراســم.روز.ملی.صنعت.و.معدن.از.10.برگزیده.و.

در.بخــش.دوم.از.۳۳.برگزیده.دیگــر.در.بخش.های.مختلف.
صنعتی.و.معدنی.تجلیل.به.عمل.آمد.

.در.حاشیه.این.مراسم.محسن.محمدی،.مدیرعامل.شرکت.

صنایع.آلومرول.نوین.در.گفتگــو.با.واحد.روابط.عمومی.این.

شــرکت.در.معرفی.و.تشــریح.فعالیت.های.صنایع.آلومرول.

نوین.عنوان.کرد:.»شــرکت..صنایع.آلومرول.نوین.متشکل.

شرکت صنایع آلومرول نوین واحد نمونه 
صنعتی کشور در سال 96
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از.8.شــرکت.تولیدی.و.یک.شــرکت.بازرگانی.فعال،.درحال.

حاضر،.با.تولید.ســاالنه.بیش.از.یکصــد.هزار.تن.،.بزرگترین.

تولیدکننــده.انواع.مقاطع.آلومینیومی.با.کاربرد.ســاختمانی.و.

صنعتــی.همراه.با.خدمات.عملیــات.حرارتی،.رنگ.پودری.و.

آنودایزینــگ.و.نیز.ریخته.گری.انواع.شــمش.و.بیلت.آلیاژی.
آلومینیوم.و.ساخت.قالب.های.اکستروژن.در.کشور.می.باشد..
اشتغال.بیش.از.۴00..نیروی.کار.جدید.همراه.با.
افزایش.فروش..در.سال.گذشته.از.دالیل.انتخاب.

شرکت.آلومرول.نوین.به.عنوان.واحد
.نمونه.کشوری

.»ایشــان.در.ارتباط.با.دالیل.انتخاب.این.شرکت.به.عنوان.

برترین.شرکت.در.بخش.صنایع.معدنی.فلزی.افزودند:.»این.

شــرکت..طی.سال.های.گذشته،.با.اســتفاده.از.ظرفیت.های.

تولیدی.خــود،.برنامه.هایی.را.برای.افزایــش.میزان.تولید.از.

طریــق.ارتقاء.بهــره.وری.و.کاهش.ضایعــات.تولیدی.اجراء.

کرد..در.کنار.آن،.با.حضور.در.نمایشــگاه.ها.و.اعزام.تیم.های.

کارشناسی،.اقدام.به.برقراری.ارتباط.با.خریداران.خارجی.کرد.

که.درهمین.راســتا،.موفق.شد.بخشــی.از.خریدارانی.را.که.

تاکنون.محصوالت.مورد.نیاز.خود.را.از.کشورهای.دیگر.تهیه.

می.کردند،.در.زمره.مشتریان.خود.قرارداده.و.صادارت.خود.را.
به.کشورهای.دیگر.توسعه.دهد.

.در.نتیجه.این.مهم.شــرکت.به.افزایش.فروش.در.ســال.

1۳95.نسبت.به.سال.پیش.از.آن.دست.پیدا.کرد.که.در.حدود.

۳0.درصد.از.این.فروش.از.محل.صادرات.به.کشورهای.دیگر.

تامین.شده.اســت..ضمن.اینکه.صادرات.سال.95.نسبت.به.

سال.گذشته.نیز.از.حدود.%۳0.رشد.برخوردار.است..عالوه.بر.

این.با.وجود.مشــکالت.فراوانی.که.بخش.صنعت.کشور.طی.

سال.های.گذشته.با.آن.مواجه.بوده..است،.این.مجموعه.حفظ.

اشــتغال.موجود.و.ایجاد.زمینه.برای.اشتغال.نیروهای.جدید.

را.همواره.در.نظر.داشــته.است..درسال.1۳95،.این.مجموعه.

ضمن.حفظ.کارکنان.شــاغل.خود،.زمینه.اشتغال.حدود.۴00.

نفر.نیــروی.کاری.جدید.را.فراهم.ســاخت..این.احســاس.

مسئولیت.و.تعهد.در.قبال.شــاغالن.و.کارکنان،.مجموعه.را.

برآن.داشــته.تا.به.طور.مستمر.نسبت.به.گسترش.شبکه.تولید.
و.فروش.خود.اقدام.کند.

کیفیت،.برندسازی،.نوآوری.در.صنعت.و.انتقال.
تکنولوژی.روز.دنیا.از.عوامل.دستیابی.به.توسعه.

پایدار.است
محســن.محمدی.در.ادامه.در.تشریح.اصول.شرکت.جهت.
دستیابی.به.توسعه.پایدار.گفت:.»این.شرکت.همواره.کیفیت.
را.سرلوحه.فعالیت.تولیدی.خود.قرار.داده.است..ما.از.مدت.ها.
پیش.اقدام.به.استانداردسازی.محصوالت.خود.کرده.و.ارتقاء.
کیفــی.را.در.کنار.افزایش.تولید.مدنظــر.قرار.داده.ایم..نتیجه.
آن.هــم.اقبال.بازار.به.محصوالت.تولیــدی.این.مجموعه.و.
سهم.بزرگ.آن.در.بازار.محصوالت.آلومینیومی.کشور.است..
در.سال.های.گذشته.خصوصا.ســال.1۳95.توجه.به.کیفیت.
محصوالت.و.رعایت.نیازمندی.های.کیفی.مشــتریان.یکی.از.
اصول.اساســی.تولید.در.این.مجموعه.بوده..اســت..از.اصول.
دیگری.که.همیشه.ســرلوحه.کار.مدیران.شرکت.بوده.است.
انتقال.برترین.تکنولوژی.روز.دنیا.است،.در.راستای.این.مهم.
از.حدود.چهار.ســال.پیــش،.ارتباط.خود.را.با.شــرکت.های.
معتبر.در.سراســر.دنیــا.برقرار.کرده.و.درقالــب.قراردادهای.
گوناگون،.نســبت.به.انتقال.تکنولوژی.اقدام.کردیم..حتی.در.
موضوع.ســاخت.تجهیزات.مورد.نیاز،.ما.قراردادهای.خود.را.
بــا.طرف.های.خارجی.به.گونه.ای.منعقــد.کرده.ایم.که.بخش.

بزرگی.از.ماشــین.آالت.توســط.خود.مجموعــه.و.در.ایران.

ســاخته.شــود.و.فقط.تکنولوژی.و.بخش.های.حســاس.که.

امکان.ســاخت.یا.تامین.آن.از.داخل.کشــور.وجود.ندارد،.از.

طرف.خارجی.خریداری.شود..در.سال.گذشته،.این.مجموعه.

در.بخش.های.مختلف.از.مشــاوره.کارشناسان.معتبر.خارجی.

اســتفاده.کرده.و.در.زمینه.ساخت.و.تامین.ماشین.آالت،.اقدام.

به.راه.اندازی.واحد.تولید.ماشــین.آالت.کــرد.که.از.نظر.تنوع.

تجهیزات.و.اطالعات.فنی.کارشناســان.آن،.با.بســیاری.از.
سازندگان.خارجی.رقابت.می.کند.«

ایشــان.ادامــه.دادند:.»برندســازی.یکــی.از.روش.های.

موثری.اســت.که.می.تواند.جایگاه.و.شــخصیت.مناســبی.

برای.شــرکت.های.ایرانــی.به.منظور.حضــور.در.بازارهای.

داخلــی.و.خارجی.ایجاد.کند..شــرکت.صنایع.آلومرول.نیز.با.

همین.دیدگاه،.طی.ســال.های.گذشــته.اقدام.به.معرفی.برند.

محصــوالت.تولیدی.خود.با.عنوان.»آکــرول«.در.بازارهای.

داخلی.کرد.که.کیفیت.آن.با.استقبال.خوبی.از.سوی.مشتریان.

همراه.شد..درسال.1۳95،.این.مجموعه.نشان.ثبت.شده.خود.

را.در.محصوالت.صادراتی.نیز.به.کار.گرفت.که.خوشبختانه.با.

بازتاب.بسیار.مناسبی.همراه.شده.و.هم.اکنون.برند.»آکرول«.

به.عنوان.یک.نشان.معتبر.نزد.مشتریان.خارجی.مجموعه.نیز.

شناخته.شده..است..البته.حفظ.این.اعتبار.نیازمند.بهبود.مستمر.

کیفیــت.محصوالت.و.روش.های.تولیدی.اســت.که.درحال.

حاضر.به.عنوان.یکی.از.اصول.اولیــه.تولید.در.این.مجموعه.
به.شمار.می.رود.«

اقتصاد.مقاومتی،.کلیدواژه.موفقیت.شرکت.
صنایع.آلومرول.نوین.است

حرکت.در.راســتای.اقتصاد.مقاومتی.یکی.از.مواردی.است.

که.قطعا.خصیصه.منحصربفرد.مجموعه.صنایع.آلومرول.نوین.

است..درحال.حاضر.این.مجموعه.تامین.کننده.اصلی.بسیاری.

از.صنایع.استراتژیک.و.حساس.کشور.است.که.حجم.قراردادها.

و.همکاری.های.فی.مابین.دلیل.خوبی.بر.این.مدعا.است..یکی.

از.دالیلی.که.این.بخش.از.صنعت.کشــور،.به.طور.روزافزونی.

از.خدمات.این.مجموعه.اســتفاده.می.کند.آن.اســت.که.ما.با.

شناخت.نیازمندی.های.صنعت.کشــور،.خصوصا.بخشی.که.

به.شدت.به.واردات.متکی.بود.و.آسیب.پذیری.زیادی.در.برابر.
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تحریم.های.بین.المللی.داشت،.اقدام.به.بومی.سازی.تولید.این.

محصوالت.در.کشور.کردیم..شرکت.روان.گداز.پردیس،.یکی.

دیگر.از.اعضاء.مجموعه.که.درکنار.شرکت.آلومرول.نوین.دو.

عضو.اصلی.مجموعه.محســوب.می.شوند،.به.طور.تخصصی.

شــمش.های.آلیاژی.مورد.نیاز.صنایع.گوناگون.کشــور.را.با.

کیفیت.بسیار.خوب.و.اســتانداردهای.بین.المللی.تولید.کرده.

و.در.اختیار.مشــتریان.خود.قرار.می.دهد..ما.در.این.بخش،.با.

درک.شرایط.حساس.کشــور.و.نیاز.به.اجرای.واقعی.اقتصاد.

مقاومتی،.حتی.شــرایط.خرید.اعتباری.را.برای.مشتریان.خود.

فراهم.کردیم.و.تا.جایی.که.برایمان.امکان.داشت،.هم.از.نظر.

فنی.و.هم.از.نظر.مالی،.خدمات.خود.را.به.مشــتریان.توسعه.

دادیم.تا.هرگونه.نیاز.آنها.را.برطرف.سازیم.و.به.گردش.چرخ.
تولید.در.این.شرکت.ها.کمک.کنیم.

تشکیل.تیم.مهندسی.قدرتمند.جهت.
بومی.سازی.بسیاری.از.فناوری.های.روز.صنعت.
آلومینیوم.و.ساخت.به.روزترین.ماشین.آالت.

این.صنعت
»در.مبحث.خرید.ماشــین.آالت،.ما.در.سال.گذشته.اقدام.
بــه.راه.اندازی.واحد.تولید.ماشــین.آالت.کردیــم.که.از.نظر.
تنــوع.تجهیزات.و.اطالعات.فنی.کارشناســان،.با.بســیاری.
از.ســازندگان.خارجی.رقابت.می.کند..تیم.مهندســی.و.فنی.
شرکت.در.این.واحد.با.اســتفاده.از.روش.مهندسی.معکوس.
روی.ماشــین.آالت.وارداتی.در.راستای..بومی.سازی.بسیاری.
از.فناوری.های.به.کار.رفته.در.این.ماشــین.آالت.حرکت.کرد.
و.بحمداهلل.ایــن.مجموعه.هم.اکنون.خود.به.تنهایی.قادر.به.
تولید.بخش.بزرگی.از.ماشــین.آالت.صنعت.آلومینیوم.کشور.
است.که.از.نظر.فنی.و.کارایی،.از.بسیاری.نمونه.های.خارجی.

بهتر.و.باالتر.است.«
پروژه.ساخت.بزرگ.ترین.شهرک.تخصصی.

آلومینیوم.کشور
مدیرعامل.شــرکت.صنایــع.آلومرول.نوین.در.پاســخ.به.
ســوالی.مبنی.بــر.اهــداف.و.برنامه.های.آتی.این.شــرکت.
گفت:.»هدف.گزاری.شــرکت.صنایع.آلومرول.نوین.همواره.
مبتنی.بر.نوآوری،.ارتقای.تکنولوژی.و.به.روزرســانی.صنعت.
آلومینیوم.کشــور.بوده.است.که.این.مهم.موجب.جلوگیری.از.
خام.فروشی.در.صنعت.آلومینیوم.و.تولید.محصوالت.باکیفیت.
و.ارزش.افزوده.بســیار.باال.خواهد.شــد.که.امکان.حضور.در.
بازارهای.بین.المللی.از.طریق.صــادرات.را.نیز.بیش.از.پیش.
فراهم.خواهد.کرد..لذا.در.این.راســتا.شرکت.صنایع.آلومرول.
نوین.از.چند.ســال.گذشته.پروژه.ســاخت.بزرگترین.شهرک.
تخصصی.آلومینیوم.کشور.را.آغاز.کرده.است.که.در.زمینی.به.
مساحت.۴0.هکتار.در.شهرک.صنعتی.خیرآباد.اراک.در.حال.
اجرا.می.باشد..این.پروژه.در.حال.حاضر.در.فاز.اول.ساخت.در.
مرحله.پیشرفت.فیزیکی.70.درصدی.قرار.دارد.و.تاکنون.بالغ.
بر.180.میلیارد.تومان.از.محل.اعتبارات.داخلی.خود.شــرکت.

برای.ساخت.آن.هزینه.شده.است.
ایشان.در.ادامه.در.توضیح.مشخصات.پروژه.عظیم.ساخت.
شــهرک.تخصصی.آلومینیــوم.افزود:.»از.اهــداف.آن.ورود.
جدیدترین.و.به.روزترین.ماشین.آالت.و.فناوری.های.موجود.در.
دنیا.به.منظور.افزایش.سطح.کمی.تولید.و.نیز.ارتقای.کیفیت.

محصوالت.آلومینیومی.می.باشد..البته.این.مهم.طی.مذاکرات.

فشرده.با.شــرکت.های.صاحب.نام.صنعت.آلومینیوم.به.شرط.

انتقال.تکنولوژی،.بومی.سازی.ساخت.ماشین.آالت.و.آموزش.

پرسنل.شــرکت.جهت.بومی.سازی.نصب.و.نگهداری.تمامی.

تجهیــزات.موردنیاز.صورت.می.گیرد..از.دیگر.سیاســت.های.

اتخاذ.شده.در.اجرای.این.پروژه.نیز.بهره.برداری.از.ماشین.آالت.

و.تولید.محصوالت.در.صنعت.آلومینیوم.از.طریق.قراردادهای.
ساخت.مشترک.با.تامین.کنندگان.ماشین.آالت.می.باشد.«

افتتاح.نخستین.فاز.از.سه.فاز.بزرگترین.شهرک.
تخصصی.آلومینیوم.کشور.امسال.همزمان

.با.هفته.دولت
محســن.محمدی.در.ارتبــاط.با.زمان.افتتــاح.فاز.اول.
پــروژه.و.تعداد.نیــروی.کار.پیش.بینی.شــده.توضیح.داد:.
»پیش.بینی.های.صــورت.گرفته.حاکی.از.این.اســت.که.
انشاهلل.فاز.اول.این.پروژه.در.هفته.دولت.با.حضور.مقامات.
کشــوری.افتتاح.خواهد.شــد.و.تعداد.۴00.نفر.نیروی.کار.
ســاده.و.متخصص.جذب.و.مشــغول.به.کار.شــوند.و.در.
مجموع.نیز.در.فاز.نهایی.1200.فرصت.شــغلی.مســتقیم.

ایجاد.خواهد.شد.«
ایشــان.ادامه.دادند:.»منابع.مالی.مورد.نیاز.جهت.اجرای.
پروژه.شهرک.تخصصی.آلومینیوم.کشــور.تاکنون.تنها.از.

محل.سرمایه.درگردش.خود.مجموعه.تامین.شده.است..اما.

با.توجه.به.گســتردگی.طرح،.ادامه.این.روند.موجب.کندی.

اجرا.پروژه.خواهد.شد..هرچند.ما.در.مجموعه.تمامی.تالش.

خود.را.برای.جذب.ســرمایه.گذاری.خارجی.به.کار.بسته.ایم،.

اما.تاکنون.امکان.اســتفاده.از.سرمایه.خارجی.مهیا.نشده.و.

انتظار.ما.این.اســت.که.دولت.محتــرم.از.ما.حمایت.کرده.

و.امکان.استفاده.از.تســهیالت.صندوق.توسعه.ملی.یا.هر.

منبع.دیگری.را.برای.ما.مهیا.ســازد..بدیهی.است.درصورت.

تخصیص.مناســب.منابع،.مدت.زمان.اجرای.پروژه.و.آغاز.

بــه.کار.خطوط.تولید.به.نحو.قابل.توجهی.کاهش.می.یابد.و.

پروژه.به.جای.سه.یا.چهارسال،.ظرف.یکسال.به.بهره.برداری.
کامل.خواهد.رسید.«

مدیرعامل.شرکت.صنایع.آلومرول.نوین.در.پایان.ضمن.

اشاره.به.زحمات.کلیه.کارکنان.این.مجموعه،.گفت:.»الزم.

می.دانم.از.تالش.و.کوشش.شــبانه.روزی.و.دلسوزانه.کلیه.

پرســنل.و.همکاران.مجموعه.تشــکر.و.قدردانی.کرده.و.

دســت.یکایک.آنها.را.صمیمانه.بفشارم..همچنین.از.کلیه.

مدیران.و.مقامات.محترم.اســتان.که.این.مجموعه.همواره.

از.مســاعدت.ها.و.حمایت.های.ایشــان.برخوردار.بوده.است.

قدردانی.می.کنم.و.امیــدوارم.بتوانیم.این.راه.را.همچنان.با.
افتخار.و.سربلندی.ادامه.دهیم.«
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گــذر از پـیـچ و خـم صـنعت پنجـره
گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیرعامل ماشین سازی و خم کاری ذوالقدر؛

شرکت ماشین سازی و خم کاری ذوالقدر، ازجمله مجموعه های فعال و موفق در صنعت در و پنجره کشور است که فعالیت 
خود را بر ســاخت و تولید ماشــین آالت خم کاری و همچنین اجرای انواع خم در مونتاژ پنجره ها متمرکز کرده است. این 
مجموعه با برخورداری از مدیریت توانا و نیروی انســانی ماهر و سخت کوش موفق شده است گام های بســیار موثری 
در جهت تنوع  بخشیدن به صنعت در و پنجره از طریق اجرای اشکال متنوع خم بردارد. ساخت و تولید ماشین آالت خم در 
ماشین سازی ذوالقدر ضمن جلوگیری از خروج ارز از کشور، این دستگاه ها را باقیمتی بسیار پایین تر از نمونه های مشابه 
خارجی به دست مشتری می رساند. همچنین این مجموعه با راه اندازی کارگاه مجزا و مجهز خم و مونتاژ پنجره همچنان 
به سوی تنوع بخشی و ارتقای این صنعت و رضایتمندی بیشتر مشتریان گام برمی دارد. برای آگاهی بیشتر از فعالیت ها و 
دســتاوردهای این مجموعه گفتگویی با کامران ذوالقدر، مدیریت توانمند شرکت ماشین سازی و خم کاری ذوالقدر انجام 

دادیم که نظر شما را به آن جلب می کنیم:

اشــاره
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 درباره سابقه و پیشینه فعالیت شرکتتان توضیح دهید.
این.مجموعه.مدت.چهار.سال.است.که.در.زمینه.ساخت.دستگاه.های.خم.و.ادوات.و.لوازم.
جانبی.آن.مشــغول.فعالیت.بوده.و.در.کارگاه.خم.کاری.مجهــز.خود.خدمات.مونتاژ.هرگونه.

اشکال.غیرمعمول.اعم.از.خم.و.غیره.را.به.همکاران.و.مصرف.کنندگان.ارائه.می.کنیم.
 سطح کیفی و استاندارد محصوالتتان چگونه است؟ محصوالت 

شما تاکنون چه استاندارد یا گواهینامه هایی را دریافت کرده اند؟
دســتگاه.های.ما.از.نظر.کیفیت.با.انواع.برندهای.مطــرح.خارجی.رقابت.می.کند.و.
ضمن.اینکه.مانع.خروج.ارز.جهت.خرید.انواع.خارجی.هستیم،.قیمت.تمام.شده.دستگاه.
و.لوازم.جانبی.آن.نیز.کمتر.از.یک.ســوم.دستگاه.مشابه.وارداتی.است..محصوالت.ما.
همچنین.از.گارانتی.و.خدمات.پس.از.فروش.مطمئن.برخوردارند..ارائه.آموزش.نحوه.
کار.با.دستگاه.و.آموزش.خم.کاری.از.بزرگ.ترین.مزایای.استفاده.از.محصوالت.ماست.

 ارائه گارانتی و خدمات پس از فروش در شــرکت شــما به چه 
صورت انجام می گیرد؟

هدف.مجموعه.ما.از.ابتدا.ارتقا.بخشــیدن.به.محصوالت.و.خدمات.پس.از.فروش،.

ایجــاد.تنوع.در.این.صنعت.و.تلفیق.هنر.و.صنعت.و.همگانی.کردن.آن.در.صنعت.در.
و.پنجره.بوده.که.از.دیرباز.مورد.توجه.معماران.و.مردم.بوده.است.

 وضعیت فعلی بــازار را چگونه ارزیابی می کنید؟ مهم ترین عامل 
رونق بازار را چه چیزی می دانید؟

همان.طور.که.می.دانید.در.حال.حاضر.بازار.در.و.پنجره.به.تبعیت.از.بازار.ســاختمان.

دچار.رکود.اســت..ایجاد.رونق.در.بازار.به.عوامل.زیادی.وابسته.است.ازجمله.استفاده.
از.پروفیل.هــا.و.مواد.مصرفــی.مرغوب.و.

باکیفیت.و.همچنین.ســاخت،.

مونتاژ.و.نصب.استاندارد.و.ارائه.خدمات.پس.از.فروش.مناسب.به.مشتریان.
 با توجه به وضعیت فعلی بازار، بخش خم کاری چه مشکالتی دارد 

و چه راهکاری برای برون رفت از این مشکالت پیشنهاد می دهید؟
شعار.ما.هر.کارگاه.یک.دستگاه.خم.در.کنار.سایر.ادوات.کار.است..بیشترین.مشکل.
این.بخش.کمبود.نیروی.آموزش.دیده.و.باتجربه.است.که.الزمه.آن.آموزش.کارکنان.

و.برگزاری.دوره.های.آموزشی.و.فنی.در.این.زمینه.است.
  استفاده از دستگاه های مدرن و جدید چه نقشی در پیشرفت کار 

شما دارد؟ آیا شرکت شما از این دستگاه ها استفاده می کند؟
در.راســتای.ارائه.خدمات.مناسب.و.اســتفاده.از.تجارب.و.دستاوردهای.ما.در.این.
صنعت،.خدمات.خم.کاری.و.ایجاد.اشکال.متنوع.در.صنعت.آلومینیوم.را.هم.در.دستور.
کار.خود.قرار.داده.ایم.و.به.زودی.با.آماده.سازی.سالن.جدید.در.این.راستا.نیز.وارد.عمل.
خواهیم.شد..ضمن.اینکه.دستگاه.ها.و.ادوات.مرتبط.با.این.کار.را.هم.خودمان.طراحی.

و.تولید.کرده.ایم.
و کالم آخر...؟

همان.طور.که.گفته.شــد.هدف.مــا.در.این.مجموعه،.ایجاد.تنوع.و.ارتقاء.ســطح.

کیفی.محصوالت،.خودکفایی.در.ساخت.دستگاه.ها.و.تامین.ادوات.آن.بوده.که.ضمن.

تالش.برای.ارائه.خدمات.مناســب.به.همکاران.و.مشتریان.همواره.در.حال.یادگیری.

و.آموزش.هســتیم..لذا.از.هرگونه.راهنمایی.و.توصیه.ای.از.جانب.دوســتان.استقبال.

کرده.و.امیدواریم.با.ارائه.هرچه.بهتر.محصوالت.هر.چه.بیشتر.به.سمت.رضایت.این.
عزیزان.گام.برداریم.
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رباط وین، سبد کامل محصوالت در و پنجره
گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیرعامل رباط وین؛

 شــرکت تولیدی صنعتی رباط وین ازجمله شــرکت های فعال در صنعت در و پنجره یو.پی.وی.سی است که محصوالت 
متنوعی را به بازار عرضه می کند. رباط وین نماینده انحصاری فروش انواع پروفیل های شــرکت پرشــین پی.وی.سی و 
یراق آالت و ملزومات نصب در و پنجره های یو.پی.وی.سی را در اختیار دارد. این شرکت که با تولید شیشه های دوجداره 
در ســال 86 وارد این صنعت شــده هم اینک عالوه بر تولید و فروش انواع در و پنجره دوجداره یو.پی.وی.سی درزمینه 
فروش پروفیل پرشین و یراق آالت فورس که محصول سفارشی از شرکت آکپن ترکیه است فعالیت می کند. رباط وین با 
افتتاح دو شــعبه در رباط کریم و بازار آهن شادآباد و بیش از ۱0 عاملیت فروش در استان تهران، البرز و شهرستان های 
دیگر سهم قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص داده است. تولید چسب سیلیکون موردنیاز صنعت در و پنجره محصول 
دیگری اســت که رباط وین به تازگی تولید آن را آغاز کرده است. نشــریه پنجره ایرانیان گفتگویی با آقای حاجی بشیر، 

مدیرعامل رباط وین انجام داده است که در ادامه توجه شمارا به این گفتگو جلب می کنیم:

اشــاره
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 درباره ســابقه و پیشینه فعالیت شرکتتان 
توضیح دهید.

ما.از.ســال.1۳86.با.تولید.شیشــه.های.دوجداره.وارد.

این.صنعت.شــدیم.و.در.ســال.1۳88.بنا.به.درخواست.

مشــتری.های.خودمان.و.اقتضای.بازار،.خــط.تولید.در.

و.پنجــره.یو.پی.وی.ســی.را.راه.انــدازی.کردیــم.و.در.

ســال.1۳92.ضمن.عقد.قراردادی.با.شــرکت.پرشــین.

پی..وی..ســی،.به.عنــوان.نماینده.انحصــاری.فروش.در.

اســتان.تهران.و.البــرز.تیم.فــروش.و.بازرگانی.خود.را.

تشکیل.دادیم.در.ســال.1۳9۳.برای.رفاه.حال.مشتریان.

و.درخواست.مشتری.های.شرکت.یراق.آالت.در.و.پنجره.

و.گالوانیزه.و.لوازم.ســاخت.شیشــه.دوجداره.و.دکوراتیو.

را.بــه.ســبد.کاالی.خودمان.اضافه.کردیم..ما.از.ســال.

1۳95.با.کمک.یکی.از.دوســتان.بــه.واردات.یراق.آالت.

از.شــرکت.ترکیه.اقدام.کردیم.و.با.وجود.رکود.حاکم.بر.

بازار،.موفق.شــدیم.یراق.آالت.خودمان.را.با.قیمت.های.

رقابتی.و.کیفیت.مناســب.در.اختیار.مشتریان.قرار.دهیم..

در.ضمن.از.ســال.1۳95.با.افتتاح.فروشــگاه.رباط.وین.

در.رباط.کریم.توانســتیم.بهتر.از.گذشته.در.حداقل.زمان.

ممکن.سفارشــات.مشــتریان.را.تحویل.دهیم..در.حال.

حاضر.ما.با.دو.شــعبه.در.رباط.کریم.و.بازار.آهن.شادآباد.

و.بیــش.از.10.عاملیت.فروش.در.اســتان.تهران.و.البرز.

و.شهرســتان.ها،.به.فروش.پروفیل.پرشین.و.یراق.آالت.

فورس.که.محصول.سفارشــی.از.شــرکت.آکپن.ترکیه.

است.مشغول.هستیم.و.به.مشــتری.های.خود.این.نوید.

را.می.دهیم.که.به.زودی.یــک.پروفیل.باکیفیت.و.کامال.

اقتصــادی.در.مقطع.های.مورد.نیــاز.صنعت.در.و.پنجره.

در.رنگ.ســفید.و.پروفیل.های.لمینت.شده.در.طرح.های.
مختلف.به.مشتریان.عزیز.ارائه..دهیم.

 اخیرا نوعی چسب جدید به سبد کاالیی تان 
اضافه شده است. دراین باره توضیح دهید.

ما.در.سال.1۳96.تولید.سیلیکون.اکرلیک.با.نام.تجاری.

سیلیفیکس.را.آغاز.کردیم.که.این.محصول.در.تیوپ.های.

500.گرمی.و.بیش.از.5.رنگ.به.بازار.عرضه.شــده.است.

که.آنتی.فریز.بودن.و.قدرت.پوشش.دهندگی.بسیار.باال.و.

کاهش.حجم.زیر.18.درصد.بدون.ترک.خوردگی.و.تغییر.
رنگ.از.خصوصیات.این.محصول.است.

 ارائه گارانتی و خدمات پس از فروش در 
شرکت شما به چه صورت انجام می گیرد؟

.تمامی.پروفیل.های.شــرکت.پرشین.پی.وی.سی.10.

سال.بیمه.نوین،.15.سال.گارانتی.از.جانب.خود.شرکت.و.

استاندارد.و.گواهینامه.ایزو.9001.دارند..یراق.آالت.فورس.
نیز.دارای.10.سال.گارانتی.هستند.

 وضعیت فعلی بازار ساختمان و در و پنجره 
را چگونه ارزیابی می کنیــد؟ مهم ترین عامل 

رونق بازار را چه چیزی می دانید؟
در.حال.حاضر.به.علت.رکود.در.ساخت.وساز،.متاسفانه.
صنعت.در.و.پنجره.دچار.مشــکالت.فراوانی.اســت.که.
مهم.ترین.آن،.کمبود.نقدینگی.بــرای.تهیه.مواد.اولیه.و.
سرمایه.در.گردش.شرکت.ها.است..ولی.شخصا.امیدوارم.
که.در.نیمه.دوم.ســال.1۳96.و.ســال.1۳97.با.توجه.به.
اقداماتــی.که.دولت.انجام.داده.اســت.بازار.مســکن.به.
حرکت.درآید.که.در.صنعت.در.و.پنجره.تاثیر.به.ســزایی.

خواهد.داشت.
 مهم ترین دغدغه ذهنی تان برای ادامه کار 

و فعالیت در صنعت در و پنجره چیست؟
مشکالت.هم.در.بخش.تولید.و.هم.در.بخش.بازرگانی.
به.شــکل.های.مختلف.وجود.دارد.که.در.بعضی.از.مواقع.
این.مشکالت.شدت.می.یابند..مهم.ترین.دغدغه.ذهن.من.
رقابت.ناســالم.بعضی.از.همکاران.در.این.صنعت.اســت.
که.متاســفانه.به.خاطر.رقابت.و.فروش.بیشــتر.و.تامین.
هزینه.های.خود.به.شــرکت.های.دیگــر.ضرر.وارد.کرده.
و.ســیر.طبیعی.کار.را.دچار.مشــکل.می.کنند.و.مطمئنا.
در.طول.زمان.شــرکت.خودشــان.نیز.دچــار.ضررهای.
غیرقابل.جبران.شــده.و.از.بازار.حذف.می.شــوند.و.فقط.
در.این.مســیر.اتحاد.این.صنعــت.از.بین.می.رود.که.اگر.

کمی.دقت.کنیم.این.موضوع.در.این.صنف.بسیار.مشهود.

می.شود..من.به.عنوان.عضو.بسیار.کوچکی.از.این.صنعت.

از.تمامی.همکاران.و.دوستان.این.صنعت.تقاضا.دارم.که.

هر.شرکتی.بنا.به.ماهیت.خود.فعالیت.کند؛.یعنی.اگر.یک.

شــرکت.ماهیت.تولیدی.دارد.همان.ســیر.تولید.را.ادامه.

دهد.و.اگر.بازرگانی.را.پیشه.خود.کرده.همان.سیر.را.ادامه.

دهد..متاسفانه.این.اتفاق.بسیار.زیاد.افتاده.است.و.بسیاری.

از.شرکت.ها.که.توان.مالی.و.انسانی.برای.داشتن.ماهیت.

تولیــدی.و.بازرگانی.ندارند.و.اقدام.بــه.این.کار.کرده.اند.

هم.شــرکت.خود.هم.دیگر.همکاران.این.صنف.را.دچار.
مشکالت.فراوان.می.کنند.

 دولت و برنامه های حمایتی آن، چه نقشی 
در کاهــش و رفع این دغدغه هــا می تواند 

داشته باشد؟
دولت.هر.کشــوری.مهم.ترین.نقــش.در.بخش.تولید.
و.به.حرکــت.درآمدن.چــرخ.اقتصاد.را.برعهــده.دارد،.
به.عنوان.مثال.در.کشورمان.دو.سال.متوالی.است.که.رهبر.
معظم.انقالب.دســتور.اکید.در.حمایــت.از.تولید.داده.اند،.
ولی.از.طرف.دولت.هیچ.گونه.اقدام.و.بســته.حمایتی.نه.
در.بخــش.تولید.و.نه.در.بخش.بازرگانی.ارائه.نشــده.و.
همچنــان.مشــکالت.اقتصادی.در.تمامــی.بخش.های.
صنفی.وجود.دارد.که.امیدواریم.با.تدابیر.دولت.به.خصوص.
در.بخش.تولید.که.شــدیدا.با.مشکل.تامین.مواد.اولیه.و.
سرمایه.در.گردش.مواجه.هستند.بازار.از.این.حالت.رکود.

بیرون.بیاید.
 آیا تبلیغات تاثیری در پیشرفت کسب وکار 
و رونق بازار شــما دارد؟ بهترین تبلیغ را چه 

نوع تبلیغی می دانید؟
تبلیغات.تاثیر.بســیار.خوبی.برای.شــناخته.شــدن.
و.آشــنایی.همــکاران.با.نــوع.فعالیت.هر.شــرکت.و.
محصوالت.ایشان.دارد.ولی.باید.بعد.از.تبلیغات.خدمات.
قابل.قبول.به.مشــتریان.ارائه.داده.شود.تا.ماندگاری.هر.

شرکت.محقق.شود.
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از سهند تا سبالن با 
صنایع یو.پی.وی.سی 

قلـعه گـیر
صنایع یو.پی.وی.ســی قلعه گیر ازجمله مجموعه های مطرح 
در صنعت در و پنجره کشور در استان اردبیل است. این 
مجموعه موفق قریب به ۱5 سال است که در صنعت در 
و پنجره یو.پی.وی.سی در شمال غرب کشور فعالیت 
می کند و به تازگی توانســته اســت نمایندگی رسمی 
پروفیــل وین تک را برای تولیــد در و پنجره و همچنین 
اردبیل  را در  نمایندگی پخــش پروفیل پالس پــن 
دریافت کند. قلعه گیر در طی این سال ها توانسته 
اســت با گســترش فعالیت های خود عالوه بر 
کمک به راه اندازی بیش از 80 خط تولید برای 
همکاران، تعــداد 8 کارگاه تولید در و پنجره 
را به صورت مســتقیم راه اندازی و مدیریت 
کند. ارائه کاال و خدمات مشاوره ای به بیش 
از 90 کارگاه در اســتان اردبیــل از دیگر 
فعالیت هایی اســت که مجموعه قلعه گیر 
انجام می دهــد. توجه بــه امر آموزش 
از جدیدترین  اســتفاده  و  کار  نیــروی 
فناوری های روز از دیگر مشــخصه های 
مثبت این مجموعه موفق است. مجموعه 
قلعه گیر با وجود سابقه نسبتا طوالنی که در 
صنعت نوپای یو.پی.وی.سی دارد از مدیریت 
جوانی بهره می برد که جوانی، پویایی و تجربه را 
هم زمان به کار گرفته تا مجموعه ای موفق و رو به 
رشد را ســاماندهی کند. مجید قلعه گیر به همراه 
دیگر برادرانش توانسته کارگاه تولید در و پنجره 
قلعه گیر را به مجموعه بزرگی تبدیل کند که با بیش 
از صدها نیروی کاری که مســتقیم و غیرمستقیم 
به واســطه این مجموعه فعالیت می کنند پنجره های 
باکیفیتی را به جامعه و مشتریانش عرضه کند. برای 
آشنایی بیشــتر با صنایع یو.پی.وی.سی قلعه گیر 
گفتگویی با مجید قلعه گیر، مدیرعامل جوان 
و موفــق این مجموعه انجــام دادیم که 

توجه شما را به آن جلب می کنیم:

اشــاره

گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیرعامل 
سرشناس ترین مجموعه تولیدی در و پنجره اردبیل؛

 در خصوص پیشینه فعالیت خود در صنعت در و پنجره توضیح دهید؟
فعالیت.صنایع.یو.پی.وی.ســی.قلعه.گیر.از.سال.1۳82.در.صنعت.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.
آغاز.شــد..در.آن.زمان.یو.پی.وی.سی.بسیار.کم.بود.و.در.استان.اردبیل.ما.نخستین.تولیدکننده.
در.و.پنجره.دوجداره.یو.پی.وی.سی.بودیم.که.فعالیت.می.کردیم..در.ابتدا.پروفیل.مورد.نیازمان.
را.خودمــان.از.ترکیه.وارد.می.کردیم..پس.از.آن.از.پروفیل.های.تولید.داخل.اســتفاده.کردیم.و.
اخیرا.نیز.نمایندگی.رسمی.پروفیل.وین.تک.برای.تولید.در.و.پنجره.و.نمایندگی.پخش.پالس.پن.
را.در.اردبیل.به.دست.آوردیم..همچنین.مجموعه.ما.به.عنوان.بزرگ.ترین.تولیدکننده.در.و.پنجره.

و.از.سال.92.تاکنون.به.عنوان.کارآفرین.برتر.در.منطقه.شمال.غرب.انتخاب.شده.است..
ظرفیــت.تولید.پنجره.در.کارگاه.مرکزی.ما.روزانه.70.لنگه.پنجره.دوجداره.یو.پی.وی.ســی.
اســت.و.تعداد.نیــروی.کار.مجموعه.نیز.با.توجه.به.شــرایط.بازار.۳0.نفر.اســت.که.به.زودی.
برنامه.هایی.برای.افزایش.ظرفیت.داریم..در.حال.حاضر.تعداد.8.کارگاه.فعال.در.ســطح.استان.
زیر.نظر.مســتقیم.مجموعه.ما.فعالیت.می.کند.و.بیش.از.90.کارگاه.و.فروشــگاه.در.شهرهای.
مختلف.اســتان.با.ما.همکاری.دارند..تاکنون.نزدیک.به.80.کارگاه.در.نقاط.مختلف.اســتان.و.

منطقه.برای.همکاران.راه.اندازی.کردیم.
 با توجه به این که مجموعه شما هم در بخش بازرگانی و فروش پروفیل 
و هم در بخش تولید در و پنجره فعال اســت، ترجیح خودتان کدام بخش 

است و فعالیت در کدام بخش برایتان راحت تر است؟
طبیعی.اســت.که.بخش.تولید.مشــکالت.و.دردسرهای.بیشتری.دارد.و.کار.فروش.راحت.تر.
اســت.ولی.چون.هر.دو.بخش.را.خودمان.انجام.می.دهیم.تا.حدودی.کارهایمان.تسهیل.شده.
اســت..ســال.ها.تجربه.و.ســابقه.در.بخش.تولید.در.و.پنجره.به.ما.کمک.می.کند.تا.مشکالت.
کمتری.داشــته.باشیم.و.از.ســوی.دیگر.چون.تهیه.مواد.اولیه.را.نیز.خودمان.انجام.می.دهیم.
بخشی.از.مشکالت.سایر.تولیدکنندگان.را.نیز.نداریم..از.سوی.دیگر،.برخی.فروشندگان.که.در.
بخش.تولید.فعالیت.ندارند.بســیاری.از.مسائل.مربوط.به.بخش.تولید.و.ریزه.کاری.ها.و.مسائل.
جزئی.آن.را.نمی.دانند.که.این.مسئله.به.فعالیتشان.ضربه.می.زند..اما.چون.ما.به.قولی.دستمان.
توی.کار.اســت.و.از.مســائل.تولید.باخبر.هســتیم.در.بخش.خریدوفروش.پروفیل.و.ملزومات.
می.توانیــم.دقیق.تر.عمل.کنیم..درمجمــوع.این.دو.فعالیت.مکمل.همدیگر.هســتند.و.انجام.

هم.زمان.آنها.به.بهتر.شدن.شرایط.کاری.ما.کمک.کرده.است.
 به نظر شما عمده ترین مشکالت صنعت در و پنجره در حال حاضر چیست؟
بیشــترین.مشکلی.که.امروزه.با.آن.روبه.رو.هستیم.بحث.نوســان.قیمت.هاست..با.توجه.به.
رکودی.که.در.بازار.وجود.دارد.عدم.ثبات.قیمت.ها.نیز.مزید.بر.علت.شده.است.تا.شرایط.خوبی.
در.بازار.و.صنعت.در.و.پنجره.نداشــته.باشیم..موضوع.مالیات.و.اداره.دارایی.و.فشارهایی.که.از.

این.سو.بر.ما.وارد.می.شود.نیز.مشکالت.زیادی.برای.ما.به.وجود.آورده.است.
 پیش بینی تان درباره شــرایط بازار در ســال 96 و احتمال پایان یافتن 

رکود حاکم بر بازار و صنعت ساختمان چیست؟
به.دلیل.ارتباطاتی.که.با.سازمان.نظام..مهندسی.به.عنوان.اسپانسر.و.حامی.آنها.داریم.از.میزان.
پروانه.های.ســاختمانی.که.در.ابتدای.ســال.صادر.شده.است.خبر.داریم..این.آمار.در.مقایسه.با.
سال.های.قبل.نشان.دهنده.شروع.خوبی.است.که.امیدواریم.بازار.ساخت.وساز.در.سال.96.تکان.

بخورد.و.رونق.دوباره.بگیرد.
 در تولید در و پنجره از چه نوع یراق آالتی استفاده می کنید؟

مــا.در.بخش.تولیــد.از.یراق.آالت.خارجی.بــا.برندهای.معتبری.مثل.ورنه.و.اندو.اســتفاده.

می.کنیم..متاســفانه.در.داخل.کشــور.تولیدکننده.یراق.آالت.قوی.زیاد.نداریم.و.بهترین.یراق.
موجود.در.بازار.متعلق.به.برندهای.ترک.و.آلمانی.هستند.

 نظرتان در مورد کیفیت پروفیل های ایرانی و خارجی چیست؟
واقعیت.این.اســت.که.کیفیت.برخی.پروفیل.های.ایرانی.دست.کمی.از.بهترین.پروفیل.های.
آلمانی.ندارد.و.در.همان.حدود.هســتند..مثال.وین.تک.که.از.بهترین.پروفیل.های.ایران.اســت.
تالش.کرده.تا.محصولی.در.حد.و.اندازه.استاندارهای.کشورهای.اروپایی.عرضه.کند..تحقیق.و.
پژوهش.های.علمی.و.فنی،.اســتفاده.از.بهترین.مواد.اولیه،.تنوع.محصوالت،.از.جمله.کارهایی.

است.که.مسئوالن.این.مجموعه.برای.ارتقاء.سطح.کیفی.محصوالتشان.انجام.می.دهند.
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 مهم ترین خدماتی را که به مشتریان محصوالتتان ارائه می دهید نام ببرید؟
نخســتین.امتیاز.محصوالت.ما.کیفیت.باالی.آن.اســت.که.ما.این.کیفیت.باال.را.با.10.سال.
گارانتی.و.ارائه.25.ســال.خدمات.پس.از.فــروش.تضمین.می.کنیم..حتی.اگر.یک.لنگه.پنجره.
تولیدی.ما.مشــکلی.داشته.باشد.همان.روز.و.در.ســریع.ترین.زمان.ممکن.تیم.خدمات.پس.از.
فروش.مجموعه.ما.به.محل.رفته.و.اقدام.به.تعویض.محصول.می.کند..واقعیت.این.اســت.که.
ســرمایه.واقعی.ما.اعتمادی.است.که.مردم.استان.و.مشتریان.ما.به.مجموعه.ما.دارند.به.همین.

دلیل.خدمات.ما.در.اسرع.وقت.و.بدون.قید.و.شرط.در.همه.نقاط.استان.ارائه.می.شود.
 چند مورد از مهم ترین پروژه هایی را که در حال حاضر در دســت اقدام 

دارید نام ببرید؟
از.جملــه.پروژه.های.مهمی.کــه.هم.اکنون.در.حال.اجرای.آنها.هســتیم،.می.توانم.به.پروژه.
قیطریه.تهران،.پروژه.چیتگر.تهران،.پروژه.600.واحدی.شهرداری.اردبیل،.پروژه.سپاه،.توسعه.
مسکن،.نوســازی.مدارس.و.دانشگاه.پیام.نور.اردبیل.و.پروژه.700.واحدی.مسکن.مهر.شمال.

غرب.کشور.اشاره.کنم.
 با توجه به اهمیت موضوع آموزش نیروی کار در صنعت در و پنجره، چه 

اقداماتی در این زمینه انجام دادید؟
بر.اســاس.تفاهم.نامه.ای.که.با.سازمان.آموزش.فنی.و.حرفه.ای.استان.منعقد.کرده.ایم.ساالنه.
تعداد.زیادی.نیروی.کارآموز.از.نقاط.مختلف.اســتان.به.مجموعه.ما.مراجعه.می.کنند.و.پس.از.
کســب.مهارت.های.الزم.موفق.به.اخذ.گواهینامه.معتبر.آموزش.فنی.و.حرفه.ای.می.شوند..این.
اقدام.کمک.بزرگی.به.رشد.و.توسعه.فنی.و.علمی.نیروی.کار.صنعت.در.و.پنجره.استان.به.شمار.
می.آیــد..مجموعه.ما.هر.ســال.یک.نفر.نیروی.متخصص.از.ترکیــه.دعوت.می.کند.تا.آخرین.
دستاوردهای.علمی،.فنی.و.تکنولوژیکی.که.در.صنعت.در.و.پنجره.وجود.دارد.را.به.نیروی.های.
ما.آموزش.بدهد..در.مدت.حضور.این.متخصص.در.مجموعه،.نیروی.کار.اکثر.کارگاه.های.تولید.
در.و.پنجره.از.سراســر.استان.در.اینجا.جمع.می.شوند.و.ظرف.یک.هفته.تمامی.موارد.جدید.را.
آموزش.می.بینند..در.آخرین.مورد.از.این.کارگاه.های.آموزشی،.تکنولوژی.و.نحوه.به.کارگیری.و.

نصب.لوالهای.مخفی.جدید.به.نیروهای.فنی.ما.آموزش.داده.شد.
 شرایط فعلی بازار در و پنجره و استفاده از پنجره های دوجداره در استان 

اردبیل چگونه است؟
اســتان.اردبیل.به.واســطه.شــرایط.آب.و.هوایی.و.سرمای.شــدید.هوا،.موضوع.استفاده.از.
پنجره.های.دوجداره.و.مبحث.19.ســاختمان.در.اینجا.بســیار.پررنگ.تر.است..به.دلیل.سرمای.
زیاد.هوا.و.لزوم.حفظ.گرمای.درون.ساختمان،.مصرف.انرژی.بیشتر.است.و.گران.بودن.انرژی.
ما.را.مجبور.می.کند.تا.با.اســتفاده.از.پنجره.های.دوجداره.این.مشــکل.را.حل.کنیم..به.همین.
دلیل.روند.اســتفاده.از.پنجره.های.عایق.و.دوجداره.در.اســتان.اردبیل.شرایط.نسبتا.خوبی.دارد.
و.جدای.از.شــرایط.رکود.حاکم.بر.بازار.ســاختمان،.وضعیت.بازار.در.و.پنجره.شرایط.مساعد.و.

پتانسیل.باالیی.دارد.
 وجود نمایشگاه های صنعت ســاختمان و در و پنجره را چقدر ضروری 

می دانید و حضور در این نمایشگاه ها برای شما چقدر مهم است؟
تبلیغات.در.موفقیت.یک.مجموعه.صنعتی.و.بازرگانی.بســیار.تاثیرگذار.اســت.و.نمایشــگاه..
بهترین.محل.برای.تبلیغ.و.شناســاندن.شــرکت.ها.و.محصوالتشان.به.مردم.و.جامعه.است..تا.
زمانــی.که.یک.مجموعه.و.محصوالت.آن.به.جامعه.معرفی.نشــود.اگر.بهترین.کیفیت.را.هم.
داشته.باشــد.موفقیتی.در.فروش.به.دست.نمی.آورد..بر.همین.اساس.حضور.در.نمایشگاه.های.
صنعت.ســاختمان.و.در.و.پنجره.برای.ما.بســیار.الزم.و.ضروری.اســت.و.تالش.می.کنیم.در.

نمایشگاه.های.مهمی.که.در.این.زمینه.برگزار.می.شود.با.تمام.توان.شرکت.کنیم.
 آیا برنامه ای برای توسعه، رشــد و گسترش کار و فعالیتتان در 

آینده دارید؟
بله.حتما..برنامه.هایی.برای.گســترش.فعالیت.ها.و.تولیــد.محصوالت.جدید.در.ذهن.داریم..
البته.زمینه.ســازی.هایی.هم.انجام.داده.ایم.که.به.امید.خدا.در.آینده.نزدیک.درباره.آن.به.تفصیل.
برای.همکاران.و.فعاالن.صنعت.در.و.پنجره.از.طریق.رســانه.ها.به.ویژه.نشــریه.پنجره.ایرانیان.

اطالع.رسانی.خواهد.شد.
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روایتی از پیشرفت مستمر پیشگام صنعت یراق آالت کشور؛

عموما.سخنان.بسیاری.درباره.آینده.گفته.و.شنیده.و.وعده.های.فراوانی.داده.می.شوند،.

اما.تجربه.نشــان.می.دهد.که.به.شنیده.ها.درباره.آینده.نباید.چندان.اعتمادی.داشت..به.

هر.حال.گفتن.بســیار.ساده.تر.از.عمل.کردن.است..در.واقع،.به.زبان.آوردن.سخن.نیاز.

به.توانایی.و.مقدمات.و.تمهیدات.خاصی.ندارد.بلکه.جامعه.عمل.پوشاندن.به.آن.سخن.
است.که.تالش..و.مقدمات.بسیاری.می.طلبد.

بــدون.تردید.هیچ.موفقیتی.بدون.دلیل.حاصل.نمی.شــود..عبارتی.که.در.ابتدای.این.

گزارش.نقل.شد،.بریده.ای.اســت.از.گفتگوی.سه.سال.پیش.پنجره.ایرانیان.با.علیرضا.
صدقی.نسب.که.به.مناسبت.افتتاح.نخستین.شعبه.ساتیان.انجام.شد..

در.آن.مقطع.ساتیان.دست.به.اقدامی.ساختارشکنانه.زده.و.در.کنار.نمایندگان.دلسوز.

خود،.راســا.شعبه.ای.را.تاسیس.کرده.بود..این.اقدام.ســاتیان.که.برخالف.جریان.بازار.

 آیا ساتیان سیاست راه اندازی شعب رسمی را ادامه خواهد داد؟
قطعا همین گونه است. مصمم هستیم پس از ارزیابی فعالیت 
شعبه رسمی ساتیان در شرق تهران، اقدام به راه اندازی شعبه 
دیگری در غرب تهران کنیم. همزمان تمامی فعالیت شــعبه  
رسمی و نمایندگان از طریق سیستم اتوماسیون اداری کاملی 
به صورت آنالین توســط دفتر مرکزی کنترل می گردد، تا خللی 
در روند ارائه محصوالت باکیفیت و خدمات ممتاز به مشتریان 

ایجاد نشود. )شماره 82 مرداد 9۳(

رشد و توسعه از جنس ساتیان
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و.عملی.غیرمتداول.بود،.شــاید.از.سوی.بسیاری.از.ناظران.تالشی.ناکام.تلقی.شد.که.

چندصباحی.بیشــتر.تداوم.نخواهد.داشــت..اما.در.همان.زمان.مدیرعامل.ســاتیان.که.

عالقه.چندانی.به.سخن.گفتن.درباره.آینده.ندارد.با.قاطعیت.خبر.از.توسعه.این.سیاست.

و.افزایش.تعداد.شعبات.در.ســال.های.بعد.داد؛.و.گذر.زمان.و.گشایش.چهارمین.شعبه.
ساتیان.صحت.این.ادعا.را.به.اثبات.رساند.

بدون.تردید.هیچ.موفقیتی.بدون.دلیل.حاصل.نمی.شــود..اگر.امروز.همه.کارشناسان.

بر.یکه.تازی.ســاتیان.در.این.عرصه.اذعان.دارند،.حتما.دالیل.متعدد.و.درخوری.وجود.

دارد..امــا.در.مورد.ســاتیان.همه.این.دالیل.را.می.توان.در.یــک.عبارت.خالصه.کرد:.

پافشــاری.برای.رســیدن.به.هدف..شاید.ترســیم.اهداف.کار.چندان.سختی.نباشد.اما.

داشتن.برنامه.ای.دقیق.برای.تحقق.اهداف.و.جذب.همکاران.و.نمایندگانی.همراه.و.نیز.
برچیدن.موانع.سر.راه.کاری.است.که.از.عهده.هر.کسی.برنمی.آید.

ســاتیان.با.ساخت.در.و.پنجره.وارد.عرصه.شد.اما.خیلی.زود.دریافت.که.خالء.بزرگی.

در.ایــن.صنعت.وجود.دارد.و.از.همان.زمان.عزم.خود.را.برای.پر.کردن.این.خالء.جزم.

کرد..در.آن.سال.ها.کمبود.یراق.آالت.مورد.نیاز.سازندگان.در.و.پنجره.به.شدت.احساس.

می.شــد..از.این.رو.ســاتیان.واردات.یراق.آالت.باکیفیت.و.به.روز.را.در.دســتور.کار.خود.

قرار.داد.تا.به.ســهم.خود.برای.رفع.این.کمبود.بازار.کشــورمان.تالش.کرده.باشد.و.در.

ابتدا.با.برند.معتبر.VHS.کار.خود.را.آغاز.کرد..ســاتیان.در.این.عرصه.جدید.تنها.یک.

اصل.را.ســرلوحه.فعالیت.های.خویش.قرار.داد:.رضایت.مشتری..و.تمامی.سیاست.ها.و.
برنامه.های.خود.را.حول.این.محور.ترسیم.و.پیاده.کرد.

بر.پایه.این.اصل.اساسی،.ساتیان.با.شعار.عرضه.بهترین.کیفیت.و.خدمات،.با.سرعت.

قابل.توجهی.فعالیت.های.خود.را.توسعه.داد.و.روزبه.روز.بر.اعتبار.خود.افزود..این.شرکت.

برای.کســب.رضایت.مشــتریان.برندهای.دیگری.را.نیز.به.سبد.کاالیی.خود.افزود.اما.
نقطه.تحول.این.شرکت.کسب.نمایندگی.برند.بسیار.معتبر.روتو.از.کشور.آلمان.بود.

این.اقدام.ســاتیان.نیز.مبتنی.بر.احساس.نیازی.دیگر.در.بازار.بود..در.آن.مقطع.لزوم.

عرضه.یراق.آالت.پیشــرفته.و.با.اســتانداردهای.روز.اروپا.احســاس.می.شد.و.از.این.رو.

ســاتیان.قدم.در.عرصه.ای.بس.خطیر.گذاشت.که.ناکامی.در.آن.پیامدهای.نامطلوبی.را.

برای.این.مجموعه.می.توانست.در.پی.داشته.باشد..اما.ساتیان.همانگونه.که.تا.آن.زمان.

خط.سیر.ثابتی.را.در.مسیر.پیشرفت.خود.طی.کرده.بود.به.خوبی.از.پس.انجام.این.مهم.

برآمد.و.ضمن.جلب.اعتماد.مدیران.ســختگیر.آلمانی.توانست.زیرساخت.بسیار.مناسبی.

را.برای.واردات.و.توزیع.گسترده.این.محصول.فراهم.آورد..در.این.راستا.مدیرفنی.روتو.

در.خاورمیانه.در.ســاتیان.مستقر.شــد.و.با.بهره.بردن.از.امکانات.وسیع.این.مجموعه.
تالش.گسترده.ای.را.برای.به.روز.کردن.دانش.فنی.کشورمان.در.این.زمینه.به.خرج.داد.
ســاتیان.در.طول.تمام.این.سال.ها.که.به.واسطه.توانمندی.های.خود.و.به.مدد.یارانی.
صدیق.که.نقش.نمایندگان.این.شــرکت.را.بر.عهده.داشتند،.رشد.مستمر.خود.را.پشت.

همایش آموزشی ساتیان در شیراز  هشتمین نمایشگاه ساختمان تهران

آکادمی آموزشی ساتیان درهفتمین نمایشگاه در و پنجره تهران
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سر.می.گذاشت،.باتوجه.به.شرایط.خاص.کشورمان،.با.چالش.های.سهمگینی.نیز.روبه.رو.

بود..برای.نمونه.می.توان.به.نوسانات.شدید.قیمت.ارز.در.سال.های.نه.چندان.دور.اشاره.

کرد.که.کمر.بســیاری.از.بازرگانان.کشورمان.را.شکست.و.مجموعه.های.بسیاری.را.به.

تعطیلی.کشــاند..اما.سیاســتگذاری.های.دقیق.و.البته.توانمندی.های.مجموعه.ساتیان.

تمامی.این.موانع.را.بی.اثر.ســاخت.و.حتی.در.همان.ســال.ها.نیز.خدشه.ای.بر.سیر.رشد.

ثابت.ســاتیان.وارد.نیامد..درعوض،.با.تثبیت.نرخ.ارز.در.سال.های.بعد.که.مصادف.بود.

با.آغاز.رکود.در.بازار.مســکن،.ساتیان.با.اقدامی.قابل.توجه.ضمن.افزایش.سبد.کاالیی،.

قیمت.محصوالت.خود.را.کاهش.داد.تا.ذره.ای.از.اصل.اساســی.خود.که.همانا.رضایت.
مشتریان.است.تخطی.نکرده.باشد.و.متمایز.بودن.خود.را.به.اثبات.رساند.

ساتیان.به.عنوان.پیشــگام.صنعت.یراق.آالت.در.و.پنجره.کشور.در.مسیر.رشد.خود.با.

توجه.به.نیاز.بازار،..محصوالت.و.راهکارهای.نوینی.را.به.صورت.مســتمر.ارائه.می.داد؛.

کــه.به.عنوان.نمونه.می.توان.به.راهکار.خالقانه.ای.اشــاره.کرد.که.جهت.حل.مشــکل.

پنجره.هایی.که.در.ارتفاع.باال.نصب.می.شوند،.ارائه.شد..در.این.نوآوری.ساتیان.با.استفاده.

از.یراق.آالت.پیشــرفته.و.با.به.خرج.دادن.خالقیت.در.نصب.این.یراق،.دســتگیره.را.در.

عرض.پایین.پنجره.نصب.کرد..این.ابتکار.در.زمان.خود.تحسین.بسیاری.از.کارشناسان.

را.برانگیخت..همچنین.معرفی.و.ترویج.یراق.آالت.فولکس.واگنی.با.توجه.به.قابلیت.ها.و.
مزایای.این.سیستم،.نمونه.ای.دیگر.از.پیشگامی.ساتیان.در.این.عرصه.است.

تا.اینجای.کار.ســاتیان.موفق.شده.بود.سیستم.و.شبکه.بسیار.مناسبی.را.برای.عرضه.

و.توزیع.یراق.آالت.در.سراســر.کشــور.فراهم.کند.و.به.برند.نخست.این.عرصه.تبدیل.

شود..اما.مدیریت.مجموعه.با.علم.به.این.نکته.که.بسنده.کردن.به.موفقیت.های.موجود.

نقطه.پایانی.اســت.بر.این.موفقیت.ها،.تالش.خود.را.برای.رفع.خالیی.دیگر.در.عرصه.

صنعت.در.و.پنجره.دو.چندان.کرد.تا.مسیر.رشد.ساتیان.را.هموار.سازد..مسلما.تا.زمانی.

کــه.مونتاژکاران.در.و.پنجره.از.مهارت.کافی.برخوردار.نباشــند،.بهترین.یراق.آالت.نیز.

کارایی.و.بهره.وری.الزم.را.نخواهند.داشــت.و.این.نقیصه.می.توانست.ستاره.درخشان.
ساتیان.را.دچار.افول.کند.

البتــه.از.همان.آغاز.فعالیت.ها،.ســاتیان.مبحث.آموزش.را.جــدی.گرفته.و.همواره.

برنامه.هایی.در.این.خصوص.در.دستور.کار.خود.داشت..اما.در.این.مقطع.با.تمرکز.بر.این.

سیاســت،.دست.به.پیاده.ساختن.طرح.هایی.کامال.ابتکاری.زد..در.گام.نخست،.ساتیان.

نخستین شعبه ساتیان در خاوران افتتاح شد

اتاق.آموزشــی.را.تاسیس.و.برای.نخستین.بار.در.کشــور.اقدام.به.برگزاری.دوره.های.

آموزش.نصب.یراق.آالت.کرد..این.کارگاه.آموزشی.در.انبار.مرکزی.تهران.راه.اندازی.شد.

و.تیم.آموزشی.ســاتیان.به.صورت.گسترده.ای.مشغول.آموزش.کارگاه.های.مختلف.در.

سراسر.کشور،.بدون.دریافت.هیچ.هزینه.ای.شد..این.آموزش.ها.زیر.نظر.مستقیم.نماینده.
روتو.در.ایران.و.همگام.با.سرفصل.های.آموزشی.این.شرکت.در.آلمان.انجام.می.شد.

اندکی.پس.از.پیاده.شدن.این.طرح،.مهندس.حقیقی،.مدیر.فروش.ساتیان.به.خبرنگار.

پنجره.ایرانیان.گفت.که.آموزش.های.ســاتیان.به.سه.حوزه.مختلف.تقسیم.شده.است:.

آموزش.فنی.برای.کارگاه.ها،.آموزش.فروش.برای.فروشــندگان.و.تولیدکنندگان.در.و.

پنجره.و.آموزش.نصب.پنجره..گســترش.موارد.آموزشــی.در.همان.زمان.نشان.از.این.
مهم.داشت.که.ساتیان.تنها.نگران.یراق.آالت.خود.نیست.و.به.فراتر.از.آن.می.اندیشد.

بدون.تردید.این.اقدام.خالقانه.به.سرعت.تاثیرات.خود.را.بر.جای.گذاشت.و.با.استقبال.

شــدید.اهالی.این.صنف.روبه.رو.شد..این.طرح.عالوه.بر.اینکه.برند.ساتیان.را.استحکام.

و.اعتباری.بیش.از.پیش.بخشــید،.نقش.بســیار.موثری.در.افزایش.مهارت..کارگاه.های.

در.و.پنجره.ســاز.و.در.نتیجه.ارتقای.سطح.فنی.صنعت.ساخت.و.ساز.کشورمان.داشت..
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دومین شعبه ساتیان در شهریار افتتاح شد 

ی ساتیان
انبار مرکز

همچنین.یکی.از.پیامدهای.خوشگوار.این.طرح،.تشویق.مجموعه.های.دیگری.بود.که.
بعدها.وارد.عرصه.آموزش.شده.و.هر.یک.به.نوبه.خود.در.این.مسیر.نقش.آفرینی.کردند.
ســاتیان.در.ادامه.سیاست.های.آموزشی.خود،.و.برای.ترویج.و.گسترش.دانش.فنی.
.روز،.اقدام.به.برگزاری.همایش.های.آموزشــی.در.نقاط.مختلف.کشــور.کرد.که.از.آن.
جمله.می.توان.به.سمینارهایی.اشاره.کرد.که.در.شهرهای.تهران،.شیراز.و.یزد.برپا.شد..
این.همایش.ها.نقش.بسیار.مهمی.در.انتقال.دانش.به.شهرستان.های.کشورمان.داشت..
اما.سیاســت.آموزشی.ساتیان.در.نمایشــگاه.هفتم.در.و.پنجره.تهران.به.اوج.خود.
رسید..ســاتیان.در.این.نمایشگاه.با.معرفی.رســمی.بخش.آکادمی.آموزشی.ساتیان.
با.ظاهری.متفاوت.شــرکت.جســت.و.در.محل.غرفه.خود.اقدام.به.برپایی.کارگاه.و.
برگزاری.کالس.های.آموزشی.کرد..این.ابتکار.ساتیان.به.نقطه.عطف.نمایشگاه.هفتم.
تبدیل.و.با.استقبال.پرشور.بازدیدکنندگان.روبه.رو.شد..البته.جلوگیری.برگزارکنندگان.
نمایشــگاه.از.تداوم.این.برنامه.به.دالیلی.نامعلوم.در.ســال.بعد،.شــگفتی.اهالی.این.

صنعت.را.برانگیخت.

همه.این.فراز.و.فرودهای.مســیر،.ساتیان.را.از.اصل.اساسی.خود.غافل.نکرده.بود..

از.این.رهگذر.ســاتیان.مجددا.ابتــکاری.متهورانه.به.خرج.داد.و.برخالف.روش.های.

متداول.دیگر.توزیع.کنندگان.یراق.آالت،.دســت.به.تاسیس.نخستین.شعبه.خود.زد..

شــاید.در.همان.سال.ها.ساتیان.می.توانست.این.سرمایه.را.در.محل.زودبازده.دیگری.

هزینه.کند.و.مانند.همگان.به.توزیع.اجناس.خود.از.طریق.شــبکه.های.نمایندگی.در.

کشور.بسنده.کند،.و.ضمن.اینکه.ساتیان.از.همراهی.نمایندگانی.برخوردار.بود.که.در.

تعصب.و.دلسوزی.به.برند.ســاتیان.هیچ.تفاوتی.با.شرکت.مادر.نداشتند،.اما.مدیران.

ســاتیان.مطمئن.بودند.که.برای.کسب.رضایت.مشتری،.هیچ.سرمایه.گذاری.به.هدر.

نخواهد.رفت..و.بدین.سان.بود.که.نخستین.شعبه.ساتیان.در.خاوران.تهران.افتتاح.شد.

و.در.همان.مراســم.افتتاحیه.مهندس.صدقی.نسب.خبر.از.تداوم.این.راه.و.نوید.افتتاح.
شعبات.دیگر.را.داد..نویدی.که.وقوع.آن.چندان.میسر.به.نظر.نمی.رسید.

تاسیس.شــعبات.مختلف.حتما.کار.ســخت.و.پرهزینه.ای.است،.اما.سهل.الوصول.

شدن.محصوالت.ساتیان.برای.خریداران.و.کسب.رضایت.مشتریان.قطعا.ارزش.این.
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چهارمین شعبه ساتیان در حسن آباد افتتاح شد سومین شعبه ساتیان  در مشهد افتتاح شد 

آکادمــی ســاتیان ایــن آمادگــی را دارد تا 
مجموعه هــای دیگری که از دانــش فنی الزم 
برخــوردار هســتند اعــم از تولیدکننــدگان و 
فروشــندگان پروفیل یا ماشین آالت، در کنار تیم 
متبحر ســاتیان وظیفه آموزش در این مکان را 
برعهده بگیرند و تا به امــروز چندین مجموعه 

بزرگ به گروه آموزشی ساتیان پیوسته اند.

همه.هزینه.را.داشــت؛.و.البته.داشتن.توانمندی.و.تهیه.زیرساخت.های.الزم.و.داشتن.

برنامه.های.دقیق.از.سختی.کار.تا.حد.بسیاری.می.کاهد..اگر.سبد.پروپیمان.کاالیی.و.

انبار.قابل.اطمینان.ســاتیان.نبود،.شاید.ناکامی.در.کمین.این.طرح.می.نشست..ضمن.

اینکه.ســاتیان.از.همان.ابتدا.برای.جلوگیری.از.بروز.هر.گونه.دوگانگی.و.آســودگی.

خیال.مشتریان،.رسما.اعالم.کرد.که.این.شعبه.به.صورت.کامال.یکپارچه.و.هماهنگ.

با.دفتر.مرکزی.عمل.می.کند.و.هیچ.تفاوتی.در.مراجعه.به.این.شــعبه.یا.دفتر.مرکزی.

برای.دریافت.کاال.و.خدمات.وجود.ندارد..این.طرح.ابتکاری.ســاتیان.نیز.با.استقبال.
شایان.توجهی.از.سوی.اهالی.صنعت.مواجه.شد.و.بر.اعتبار.روزافزون.ساتیان.افزود.
اما.این.راه.همچنان.ادامه.داشت.و.هفت.ماه.بعد.از.آغاز.به.کار.شعبه.خاوران،.دقیقا.
مطابق.وعده.مدیرعامل.این.مجموعه،.شعبه.دوم.ساتیان.در.غرب.تهران.افتتاح.شد..
گشــایش.شعبه.شهریار.نشان.داد.که.در.این.مجموعه.یا.سخنی.درباره.آینده.بر.زبان.

رانده.نمی.شود.یا.اگر.گفته.شد.به.طور.قطع.محقق.می.شود.
در.این.برهه.از.زمان.شرایط.به.گونه.ای.در.حال.رقم.خوردن.بود.که.در.نگاه.تیزبین.
مدیران.ســاتیان.اگر.راهکاری.ارائه.نمی.شــد.احتمال.می.رفت.از.روند.پرشتاب.این.
مجموعه.در.آینده.کاسته.شود..اکنون.ســاتیان.به.عنوان.برند.برتر.حوزه.یراق.آالت،.
با.انبوهی.از.مشــتریان.در.ارتباط.بود.که.بر.شمار.آنها.نیز.مدام.افزوده.می.شد..مسلما.
با.توجه.به.وضعیت.نابســامان.بازار،.روال.سنتی.عرضه.کاال.و.خدمات.نمی.توانست.

رضایت.مشتریان.را.به.طور.کامل.تامین.کند.
.از.این.رو.مدیران.ســاتیان.با.ارائــه.ابتکاری.دیگر.برای.ســاماندهی.ارتباط.خود.
با.مشــتریان.طرح.ســاتیان.فامیلی.را.معرفی.کردند..البته.روشن.است.مجموعه.ای.
که.تنها.اصل.اساســی.خود.را.رضایت.مشــتریان.قرار.می.دهد،.از.همان.ابتدا.نیز.با.
خریداران.محصوالت.خود.همچون.اعضای.یک.خانواده.رفتار.می.کند.و.ســاتیان.نیز.
از.این.قاعده.مســتثنی.نبود.و.در.واقع.خانوده.ای.عظیم.شکل.گرفته.بود.و.تنها.الزم.
بود.برنامه.ای.منظم.برای.ارائه.خدمات.به.آنها.ارائه.شــود.و.رسما.نام.خانواده.بر.آنها.
اطالق.گردد..همه.این.ها.با.طرح.عظیم.ســاتیان.فامیلی.محقق.شــد.و.خانواده.ای.با.

1۳00.عضو.رسما.اعالم.موجودیت.کرد..
در.واقع.ساتیان.فامیلی.طرحی.است.که.با.بهره.گیری.از.فناوری.های.نوین.ارتباطی،.
رابطه.متقابل.موثر.و.مستمری.را.میان.شرکت.و.مشتریان.فراهم.می.آورد،.به.صورتی.
که.هر.دو.طرف.می.توانند.به.صورت.لحظه.ای.از.وضعیت.و.شرایط.یکدیگر.آگاه.شوند..
گوشی.تلفن.همراه،.ایمیل.شخصی.افراد،.وبسایت.شرکت.و.دیگر.وسایل.ارتباطاتی.

نوین،.ابزاری.هستند.که.شرکت.و.مشــتریان.در.هر.زمان.می.توانند.ارتباط.دوسویه.

خود.را.برقرار.سازند..ساتیان.با.ارائه.این.طرح.در.پی.آن.بوده.است.که.تمامی.اعضای.

خانواده.از.عملکرد.شــفاف.و.یکپارچه.شرکت.باخبر.باشند.و.شرکت.بتواند.به.همگی.

آنها.به.اندازه.نیاز.و.توانایی.هایشــان.خدمات.ارائه..دهد.و.برای.ارتقای.تک.تک.آنها.
تالش..کند.

.برای.دســتیابی.به.اهداف.این.طرح،.اعضا.بر.اساس.شرایط.و.ویژگی.های.خاص.

خود.گروه.بندی.شــده.و.به.هر.یک.کارت.هایی.در.رنگ.های.سفید،.سبز،.آبی،.قرمز،.

نقره.ای،.طالیی.و.مشکی.اختصاص.داده.می.شود.و.بر.اساس.گروهی.که.در.آن.قرار.
گرفته.اند،.خدمات.مورد.نیاز.خود.را.دریافت.می.کنند.

.در.همین.راســتا.ساتیان.سیاست.فروش.مشاوره.ای.را.نیز.در.دستور.کار.خود.قرار.

داد.تا.اعضای.خانواده.همگام.با.رشــد.و.پیشــرفت.همیشگی.ســاتیان،.رشد.یابند..

فروش.مشــاوره.ای.بدین.صورت.انجام.می.گیرد.که.شرکت.نیازهای.اعضای.خود.را.

بررســی.کرده.و.بر.اساس.نیاز.آنها.موارد.الزم.را.به.صورت.مشاوره.ای.بدان.ها.اعالم.

می.کند..ساتیان.از.طریق.فروش.مشاوره.ای.به.اعضای.خود.کمک.می.کند.تا.اهداف.

خود.را.محقق.ســازند..تمامی.مجموعه.ها.اعم.از.تولیدکنندگان.کهنه.کاری.که.قصد.

دارند.حوزه.فعالیت.خود.را.گســترش.دهند.تــا.افرادی.که.به.تازگی.می.خواهند.وارد.

عرصه.تولید.شوند،.می.توانند.از.خدمات.متنوع.مشاوره.ای.ساتیان.بهره.مند.شوند.و.راه.

کوتاه.تری.را.برای.رسیدن.به.موفقیت.طی.کنند؛.و.بدین.ترتیب.ساتیان.نشان.داد.که.

نه.فقط.در.آغاز.کار،.بلکه.در.اوج.نیز.رضایت.مشــتری.را.در.اولویت.کار.خود.دارد.در.
واقع.اعضای.خانواده.ساتیان.هیچگاه.تنها.نبوده،.نیستند.و.نخواهند.بود.
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کارگاه دائمی آکادمی آموزشی ساتیان

از.ســوی.دیگر.روند.گسترش.شعبه.های.ساتیان.نیز.متوقف.نشده.بود.و.چندی.بعد.

شعبه.ســوم.در.مشهد.آغاز.به.کار.کرد.و.هم.اینک.شاهد.افتتاح.شعبه.چهارم.ساتیان.
در.حسن.آباد.تهران.هستیم.

.بدین.ترتیب.تا.به.امروز.دفتر.مرکزی.ساتیان.به.غیر.از.برخورداری.از.نمایندگانی.

توانمند.و.مسئولیت.پذیر،.توانسته.است.بازوهای.خود.را.در.شرق،.غرب.و.مرکز.تهران.

بزرگ.و.همچنین.دومین.کالن.شهر.کشورمان.یعنی.مشهد.مقدس.بگستراند..دیگر.

امروز.برخالف.روز.افتتاحیه.شــعبه.خاوران،.کمتر.کســی.تردیــد.دارد.که.این.طرح.

موفق.بوده.و.این.ســیر.تداوم.خواهد.داشت.و.همگان.منتظر.شنیدن.اخبار.بعدی.در.
این.زمینه.هستند.

اما.سیســتم.آموزشی.ســاتیان.نیز.از.ادامه.راه.خود.بازنماند.و.با.تاسیس.کارگاهی.

کامال.تخصصی.عمال.به.یگانه.آکادمی.آموزشی.صنعت.در.و.پنجره.کشورمان.تبدیل.

شــد..همانگونه.این.آکادمی.از.همان.اوایل.کار.خود.به.فکر.توسعه.مباحث.آموزشی.

بــود،.در.محل.جدید.خود.به.مرکزی.برای.تمامی.آموزش.های.الزم.برای.ســاخت.

پنجره.بدل.شده.است..این.کارگاه.که.به.صورت.کامال.حرفه.ای.تجهیز.شده،.نه.تنها.

آموزش.نصب.یراق.آالت.بلکه.از.اصول.انبارداری.پروفیل.گرفته.تا.ساخت.در.و.پنجره.

و.حتی.نصب.پنجره.در.ساختمان.را.نیز.به.عالقمندان.آموزش.می.دهد..ضمن.اینکه.

آکادمی.ســاتیان.این.آمادگی.را.دارد.تــا.مجموعه.های.دیگری.که.از.دانش.فنی.الزم.

برخوردار.هســتند.اعم.از.تولیدکنندگان.و.فروشندگان.پروفیل.یا.ماشین.آالت،.در.کنار.

تیم.متبحر.ساتیان.وظیفه.آموزش.در.این.مکان.را.برعهده.بگیرند.و.تا.به.امروز.چندین.

مجموعه.بزرگ.به.گروه.آموزشی.ساتیان.پیوسته.اند..با.چنین.خط.مشی.تردیدی.نیست.

که.این.آکادمی.به.ســاتیان.منحصرا.تعلق.نخواهد.داشت.و.در.واقع.آکادمی.آموزشی.
ساتیان،.آکادمی.آموزشی.صنعت.در.و.پنجره.کشورمان.خواهد.بود.

از.حق.نباید.گذشــت،.همانطور.که.اشاره.شد.ساتیان.در.مسیر.پر.فراز.و.نشیب.خود.از.

همکاری.همراهانی.یکدل.برخوردار.بود؛.مجموعه.هایی.همچون.راشین.دشت.کویر.به.

مدیریت.آقای.دشتی.در.یزد.و.بازرگانی.سبحان.به.مدیریت.آقای.سمیعی.پور،.که.در.زمره.
نمایندگان.ساتیان.سهم.بسزایی.در.پیشرفت.های.چشمگیر.ساتیان.داشته.اند.

آنچه.در.این.روایت.نقل.شد.تنها.گوشه.ای.از.دستاوردهای.مجموعه.موفق.ساتیان.

بود،.مجموعه.ای.که.بدون.اغراق..از.زمان.تاســیس.خود.به.طور.میانگین.هر.ســال.

یک.نوآوری.یا.ابتکار.را.به.صنعت.کشــورمان.معرفی.کرده.اســت..بدیهی.است.که.

چنین.دستاوردهایی.پایانی.نخواهند.داشت.و.برای.مسیر.رشد.ساتیان.انتهایی.متصور.
نیست..ما.همواره.در.انتظار.اخبار.تازه.ای.از.ساتیان.هستیم...

.................................................................... شما هم منتظر باشید.

رنگ بندی ساتیان فامیلی
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هایتک، یکی از مجموعه های فعال و مطرح استان قزوین به شمار می آید. این مجموعه پرتوان با تولید توری های پلیسه کار 
خود را آغاز کرد و ســپس توزیع یراق آالت در و پنجره های یو.پی.وی.سی را به فعالیت های خود افزود. در ادامه به تولید در 
و پنجره یو.پی.وی.ســی روی آورد و امروز پس از گذشت حدود چهار سال در مسیر رشد و توسعه قرار داشته و محصوالت 
خود را هر روز بهتر از دیروز عرضه می کند. برای آشنایی خوانندگان ارجمند پنجره ایرانیان گفتگویی ترتیب دادیم با سروش 
نوروزی، مدیریت صنایع تولیدی بازرگانی هایتک، و از ایشــان درباره نحوه فعالیت این مجموعه پرسیدیم. با هم این گفتگو 

را می خوانیم:

اشــاره

گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیریت صنایع تولیدی بازرگانی هایتک؛

ِهایتک؛ هر روز بهتر از دیروز
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 درباره سابقه و پیشینه فعالیت شرکت هایتک توضیح دهید.
شــرکت.هایتک.از.ابتدای.سال.1۳92.به.عنوان.نخســتین.تولیدکننده.توری.پلیسه.و.با.نام.
توری.سازان.هایتک.در.استان.قزوین.شروع.به.فعالیت.کرد..پس.از.مدتی.کوتاه.تصمیم.گرفتیم.
فروش.و.توزیع.یراق.آالت.یو.پی.وی.ســی.را.نیز.در.دستور.کار.خود.قرار.دهیم؛.پس.از.بررسی.
بازار.اســتان.قزوین.اقدام.به.اخذ.نمایندگی.فروش.یراق.آالت.VHS کردیم.و.بعد.از.چند.ماه.
پخش.و.فروش.یراق.آالت.آکپن.را.نیز.به.فعالیت.های.خود.اضافه.کرده.و.نمایندگی.انحصاری.
فروش.این.یراق.آالت.را.نیز.در.استان.قزوین.و.گیالن.اخذ.کردیم..در.همین.دوره.نام.شرکت.
به.صنایع.تولیدی.بازرگانی.هایتک.تغییر.یافت.و.از.ابتدای.ســال.1۳9۳.در.زمینه.فروش.یراق.
آالت.مذکور.متمرکز.شدیم..این.مجموعه.به.دلیل.توانمندی.باالی.همکاران.محترم،.همزمان.
اقدام.به.تولید.در.و.پنجره.دو.جداره.نیز.کرد.و.فعالیت.خود.را.نیز.در.این.زمینه.توسعه.بخشید..
در.اواخر.ســال.95.نمایندگی.پخش.و.فروش.یراق.آالت.با.برند.REZE.را.در.محدوده.استان.

به.فعالیت.های.خود.اضافه.کرد.
صنایــع.تولیدی.بازرگانــی.هایتک.با.فروش.یراق.آالت.و.پروفیــل.و.همچنین.تولید.توری.
پلیســه.و.پنجره.دو.جداره..در.حال.حاضر.مشغول.به.فعالیت.می.باشد.و.می.توان.آن.را.یکی.از.

فعال.ترین.واحدهای.تولیدی.بازرگانی.در.سطح.استان.بر.شمرد.
 در حال حاضر چه محصوالت و خدماتی را ارائه می دهید؟ نمایندگی چه 

برندهایی را در اختیار دارید؟
در.حال.حاضر.محصوالت.ما.در.قالب.ســه.نوع.انبار.تعریف.شــده.که.انبار.نخست.پخش.و.
فــروش.یراق.آالت.با.برندهای.آکپن.و.REZE.را.بر.عهده.دارد..انبار.دوم.فروش.یراق.آالت.و.
محصوالت.توری.را.برعهده.دارد..شرکت.هایتک.به.غیر.از.تولید.و.فروش.محصوالت.تکمیل.
شــده.توری.پلیسه.و.رولینگ،.یراق.آالت.خام.توری.پلیسه.را.نیز.به.همکاران.و.تولید.کنندگان.
عرضه.می.کند..محصول.ســوم.این.مجموعه.که.انبار.محصول.پنجره.نامیده.می.شود،.به.تولید.

و.فروش.پنجره.های.دو.جداره.یو.پی.وی.سی.اختصاص.دارد.
همچنین.مجموعه.هایتک.نمایندگی.های.فروش.این.محصوالت.را.در.سطح.استانی.برعهده.
دارد:.یراق.آالت..آکپن.ترکیه.و.REZE.ترکیه؛.چسب.سودال؛.شرکت.کاسپین.یو.پی.وی.سی؛.

نمایندگی.فروش.پروفیل.های.AS WIN.و.RED WIN؛.و.گالوانیزه.الماس.
 آیا اخیرا خدمات یا محصول جدیدی به ســبد کاالیی تان اضافه شــده 

است؟ توضیح دهید.
بله..جهــت.رفاه.حال.همکاران.و.باال.بردن.توان.رقابتی.آنهــا،.فروش.پروفیل.با.برندهای.

مختلف.به.سبد.کاالی.شرکت.هایتک.اضافه.شده.است.
 ســطح کیفی و اســتاندارد محصوالتتان )محصوالت تولیدی( چگونه 
است؟ محصوالت شــما )تولیدی و توزیعی( چه استاندارد یا گواهینامه هایی 

را دریافت کرده اند؟
این.مجموعه.جهت.تولید.پنجره.از.ماشــین.آالت.جوش.و.برش.دو.سر.استفاده.می.کند..این.
دســتگاه.ها.محصول.2016.شرکت.پالست.ماک.بوده.و.جهت.انجام.دقیق.مونتاژ،.این.شرکت.
اقدام.به.تهیه.متر.دیجیتال.جهت.برش.زهوار.کرده.اســت..در.نهایت.ما.تالش.داریم.که.برای.
حفــظ.و.ارتقای.کیفیت.محصوالت.خود.اســتانداردهای.مربوطه.را،..چه.از.لحاظ.پروفیل.های.
تقویتی،.کانکشن.های.میانی.و.سایر.موارد.مربوط.به.تولید.استاندارد،.به.طور.کامل.رعایت.کنیم.
 چه برنامه ای برای به روزرسانی و ارتقاء سطح کیفی محصوالتتان دارید؟
مجموعه.هایتک.در.حال.حاضر.یک.از.شاخص.ترین.شرکت.های.استان.از.نظر.سطح.کیفی.
محصوالت.و.کیفیت.باالی.خط.تولید.به.شــمار.می.رود..همچنین.در.آینده.ای.نزدیک.در.نظر.

داریم.نسبت.به.تکمیل.خط.تولید.و.به.روزرسانی.مجدد.آن.اقداماتی.را.انجام.دهیم.
 وضعیت فعلی بازار را چگونه ارزیابی می کنید؟ مهم ترین عامل رونق بازار 

را چه چیزی می دانید؟
وضعیت.فعلی.بازار.در.حال.حاضر.برای.تمامی.تولید.کنندگان.و.فروشــندگان.نسبتا.یکسان.
است.و.می.توان.گفت.به.نسبت.سال.های.1۳87.تا.1۳92.بسیار.ضعیف.تر.شده.است..من.فکر.
می.کنم.تولیدکنندگان.غالبا.به.ســختی.مشــغول.فعالیت.بوده.و.ادامه.این.روند.قطعا.به.حذف.

تولیدکنندگان.کوچک.از.بازار.منجر.خواهد.شد.
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بدون.تردید.افزایش.ساخت.و.ساز.در.کشور.مهمترین.عامل.رونق.صنف.ما.خواهد.بود.و.این.
مهم.بدون.توجه.و.تالش.دولت.محترم.و.سایر.ارگان.های.دولتی.میسر.نخواهد.شد.

 استفاده از نیروی کار متخصص چه تاثیری در روند کار دارد؟ آیا برنامه ای 
برای آموزش و ارتقاء سطح فنی و علمی نیروی کارتان دارید؟

نیروی.متخصص.جزئی.اصلی.از.ســرمایه.یک.شرکت.محسوب.می.شود..مجموعه.هایتک.

به.صورت.مستمر.نیروهای.تولید.خود.را.تحت.آموزش.قرار.داده.و.اشکاالت.احتمالی.تولید.را.به.

آنها.گوشــزد.می.کند..همچنین.تمامی.تالش.خود.را.برای.بهبود.و.نیز.رفع.مشکالت.مونتاژ.به.

خرج.می.دهد..ضمن.اینکه.در.مواقع.لزوم.کالس.هایی.نیز.برای.ارتقای.سطح.مهارتی.کارکنان.
مونتاژ.و.نصب.برگزار.می.شود.

 ارائه گارانتی و خدمات پس از فروش در شــرکت شــما به چه صورت 
انجام می گیرد؟

کلیه.محصوالت.تولیدی.و.یراق.آالت.شــرکت.هایتک.دارای.ضمانت.هســتند..یراق.آالت.

را.همــراه.با.گارانتی.تعویض.و.همچنیــن.محصوالت.تولیدی.خود.را.همراه.با.خدمات.پس.از.
فروش.کامل.ارائه.می.دهیم.

 بــا توجه به وضعیت فعلی بازار، بخش تولید چه مشــکالتی دارد و چه 
راهکاری برای برون رفت از این مشکالت پیشنهاد می دهید؟

معموال.مشــکالت.تولید.بسیار.بیشتر.از.مشکالت.بازرگانی.بوده.و.عمده.ترین.مشکل.

یک.واحــد.تولیدی،.فروش.محصول.در.بازار.کنونی.اســت،.به.گونه.ای.که.این.فروش.

بتواند.حقوق.و.مزایا.و.ســایر.هزینه.های.ســربار.را.تامین.کند..مشکل.بعدی.عدم.ثبات.

قیمت.های.محصول.نهایی.و.فروش.به.مشتری.می.باشد.که.متاسفانه.بعضی.از.همکاران.

رعایت.نمی.کنند.و.این.باعث.ســود.کم.و.عدم.اعتماد.مشتری.به.قیمت.های.ارائه.شده.
می.شود.

تنهــا.راه.برون.رفت.از.بی.ثباتی.قیمت.ها.و.مشــکالت.مالی.تولیــدی،.ایجاد.رونق.و.
شکوفایی.در.حوزه.ساخت.و.ساز.کشور.است.

 با توجه بــه افزایش تعرفه هــای گمرکی در ماه هــای اخیر، چه 
مشکالتی در زمینه گمرک و واردات کاال دارید؟

در.خصوص.تعرفه.های.گمرکی.باید.به.این.نکته.توجه.داشــت.که.در.نهایت.بار.مالی.

ایــن.تعرفه.ها.به.خود.مصرف.کننده.بازمی.گردد..ضمن.اینکه.تعرفه.های.گمرکی.بیش.از.

عرف.می.تواند.بر.گرانی.محصوالت.و.روند.افزایشــی.قیمت.تمام.شــده.تاثیر.بگذارد.و.
باعث.تورم.در.بازار.و.سود.کمتر.شود.

 مهم ترین دغدغه ذهنی  شما برای ادامه کار و فعالیت در صنعت در 
و پنجره چیست؟

مهمترین.دغدغه.ذهنی.ما.و.همه.توزیع.کنندگان.یراق.آالت.مســائل.مالی.اســت.و.

همچنین.نگرانی.از.امکان.وصول.نشدن.چک.های.مشتریان..تولیدکنندگان.نیز.همواره.
از.پایین.آمدن.سطح.تولید.خود.و.در.نهایت.افزایش.فشار.مالی.نگران.می.باشند.

 آیا تبلیغات تاثیری در پیشرفت کسب وکار و رونق بازار شما دارد؟ 
بهترین تبلیغ را چه نوع تبلیغی می دانید؟

تبلیغات.در.این.بازار.بیشــتر.جنبه.قدرت.نمایی.برای.یک.شرکت.دارد..البته.نمی.توان.

گفت.تبلیغات.به.طور.کامل.بی.تاثیر.اســت..در.واقع.تبلیغات.نوعی.سرمایه.گذاری.برای.

پیشبرد.اهداف.در.آینده.محسوب.می.شود..به.نظر.من،.بهترین.تبلیغ.کیفیت.محصوالت.
و.در.نهایت.رضایت.مشتری.و.مصرف.کننده.می.باشد.

 پیش بینی تان درباره رکود حاکم بر بازار مسکن چیست؟ به نظرتان، 
آیا در سال 96 رونق به این بخش برمی گردد؟

امیدواریم.رکود.اقتصادی.که.نه.تنها.شامل.کشور.ما.شده.بلکه.می.توان.آن.را.رکودی.

جهانی.دانست.ــ.با.شــدت.کم.و.یا.بیشتر.برای.کشورهای.مختلف.ــ.هرچه.زودتر.به.

پایان.برســد.و.شاهد.ثبات.اقتصادی.و.همچنین.رونق.کســب.و.کار.باشیم..البته.فکر.

می.کنم.برای.بازگشــت.رونق.به.زمان.بیشتری.نیاز.است.و.بعید.می.دانم.در.سال.1۳96.
در.بازار.تغییر.خاصی.حاصل.شود.

و کالم آخر...؟
الزم.اســت.در.پایان.از.همکار.خوب.و.دوست.عزیزم.جناب.آقای.علیرضا.شریفی.که.
از.ابتدای.شــروع.فعالیت.این.مجموعه.دلسوزانه.در.کنار.بنده.بودند.و.آقای.علی.رحمانی.
مهر.که.مدیر.فروش.این.مجموعه.می.باشــند.وکلیه.پرســنلی.که.در.محل.دفتر.فروش.
و.کارکنان.زحمت.کش.تولید.که.ســرمایه.این.تولیدی.هســتند.قدردانی.و..تشکر.کنم.
همچنین..از.شــما.و.همکاران.محترمتان.که.با.شور.و.اشتیاق.فراوان.در.پنجره.ایرانیان.
در.حال.فعالیت.هســتید.تشــکر.می.کنم..این.ماهنامه.پل.ارتباطی.بین.ما.و.همکاران.در.
زمینه.فروش.و.محصول.بوده.و.یکی.از.برترین.ماهنامه.تخصصی.در.این.زمینه.می.باشد.

.
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مهندس شهرام علیزاده
مدیر عامل شرکت آلوکد

مشکالت اجرایی پروژه های دولتی را درکجا باید جستجو کرد

)Public-Private Partnership) PPP انجام پروژه ها به روش 

درصد

سال

سال

سال

سال.1۳95.نیز.به.پایان.رسید،.اما.وضعیت.قرمز.صنعت.پیمانکاری.همچنان.تداوم.دارد،.

امیدهای.حاصل.از.حضور.دولت.یازدهم.و.شرایط.حاصل.از.وعده.هایی.که.داده.بودند.نیز.

به.دلیل.معادالت.محاســبه.نشــده.عملی.نگردید..پس.از.گذشت.مدت.زمان.مدید.تزریق.
مالی.دولت.جهت.اتمام.و.انجام.پروژه.ها.میسر.نشد.یا.با.سختی.در.حال.انجام.است.

پروژه.هــای.عمرانی.زیربنایی.که.دردولت.گذشــته.)دهم(.با.نابســامانی.مالی.و.عدم.

برنامه.ریزی.مناسب.شــروع.شده.بود.یا.در.وضعیت.سکون.هستند.و.یا.با.ظرفیت.اجرایی.
بسیار.پایینی.در.حال.انجام.می.باشند.

الگوی.توســعه.پیش.بینی.شــده.در.برنامه.های.دولت.های.گذشــته.و.دولت.یازدهم.بر.

اساس.پیش.بینی.های.انجام.شــده.پیش.نمی.رود..زمان.اجرایی.پروژه.ها.بسیار.طوالنی.و.

بودجه.های.تخصیصی.غیرواقعی.و.غیرقابل.وصول.می.باشــد..راه.حل.را.درکجا.می.توان.
جستجو.کرد؟

در.اجالس.مشــترک.توسعه.کیفیت.ساختمان،.راه.و.شهرســازی.و.حمل.ونقل.که.در.

مورخه.22.آذرماه.1۳95.برگزار.گردید.آقای.دکتر.اقبال.شــاکری.از.اعضاء.شــورای.شهر.
تهران.مطالبی.مطرح.کرد.از.جمله.آمار.قابل.توجهی.ارائه.داد.در.خصوص:

۱. درصد علل تاخیر اجرای پروژه هــای عمرانی ملی در برنامه چهارم 
توسعه میان سال های )۱۳88-۱۳84(.

.

2. مقایسه میانگین وزنی مدت اجرای پروژه های جدید و خاتمه یافته.

.

۳. مقایسه مدت اجرای پروژه های عمرانی در سال های مختلف. 

4. میزان رعایت برنامه زمان بندی در پروژه های عمرانی.

عقب.تر--------.............مطابق.--------..............جلوتر-------

آنچه.از.اطالعات.فوق.حاصل.می.گردد.بسیار.قابل.تامل.می.باشد.
الف(.پیمانکاران.برخالف.اظهارات.رایج.5/5.درصد.در.تاخیرات.پیش.آمده.مقصرند..

ب(.زمان.اجرای.پروژه.های.اجرایی.به.حدود.12.سال.رسیده.است.
ج(.میزان.عدم.رعایت.زمان.بندی.پروژه.های.اجرایی.حدود.75.درصد.می.باشد.
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حــال.چگونه.می.توان.انتظار.داشــت.پروژه.ای.کــه.اجرای.آن.تا.12.ســال.به.طول.

می.انجامد،.در.زمان.اتمام.توجیه.اقتصادی.داشــته.باشد.و.حتی.به.روز.باشد..همانطور.که.

می.دانیم.مطالعات.پروژه.چندین.سال.قبل.شروع.می.گردد.و.تا.برگزاری.مناقصـــه.حداقل.

زمـــانی.15.سـاله.ای.را.می.توان.از.شروع.مطالعات.و.اتمام.پروژه.حداقل.در.7۴/5.درصد.

پروژه.هــا.در.نظر.گرفت.و.نتیجه.ای.که.حاصل.می.گــردد،.عالوه.بر.اینکه.پروژه.از.لحاظ.

تکنولوژی.و.به.روز.بودن.با.تاخیر.15.ســاله.مواجه.خواهند.بود،.هزینه.های.پیش.بینی.شده.

جهت.پروژه.نیز.با.تورمی.15.ســاله.مواجه.می.شــوند..شرایط.حاکم.بر.جامعه.نیز.به.دلیل.
سیاست.های.جهانی،.منطقه.ای.و.کشوری.کامال.مشخص.می.باشد.
حال.با.چنین.شرایطی.چگونه.می.توان.این.مسئله.را.حل.کرد؟!!

قبل.از.پاســخ.به.این.سوال.بررسی.دیگری.باید.انجام.شود.تا.دریابیم.شرایط.فوق.در.

پروژه.های.خصوصی.با.کارفرمای.خصوصی.چگونه.می.تواند.باشــد؟!.یا.شرایط.حاکم.بر.
پروژه.ها.در.کشورهای.دیگر.چگونه.می.باشد؟!

اجرای.روش.PPP.در.دنیا.دارای.قدمت.و.تجربیات.مفیدی.است..از.جمله:
در.آمریــکا.در.ســال.1890-191۳.الکســاندر.همیلتون.پیشــنهاد.الگویی.دولتی.ـ.
خصوصی..را.برای.ســاخت.سیستم.آبرسانی.شــهر.نیویورک.انجام.داد؛.همچنین.قطار.
شــهری.نیویورک.در.اوایل.قرن.20.ساخته.و.توســعه.یافت،.از.جمله.مهمترین.نمونه.
مشــارکت.بخش.خصوصی.در.آمریکا.می.باشد..در.فاصله.سال.های.1980.تا.200۴.نیز.
پروژه.های.بســیار.بزرگی.با.مشــارکت.بخش.خصوصی.در.اقصی.نقاط.ایاالت.متحده.
آمریکا.شروع.شده.و.به.بهره.برداری.رسیده.است؛.پروژه.هایی.در.خصوص.راه،.فاضالب،.

آب،.پل،.شهرداری.ها،.ساختمان.های.عمومی.و....
در.ایرلند.کارشناسان.ایرلندی.از.این.روش.در.حوزه.های.حمل.و.نقل.عمومی،.ساخت.
جاده،.سیســتم.آب.و.فاضالب.و.پارکینگ.های.عمومی.استفاده.کردند.و.پس.از.موفقیت.
این.طرح.ها.در.سال.1990.بخشی.با.عنوان.دفتر.مرکزی.پروژه.های.مشارکت.عمومی.و.
خصوصی.در.دپارتمان.مالی.دولت.تاسیس.شد..مجموع.سرمایه.گذاری.های.زیرساخت.ها.
بین.سال.های.2000.تا.2006.حدود6/17.میلیارد.پوند.بوده.است.که.2/85.میلیارد.پوند.

آن.با.استفاده.از.روش.های.مشارکت.بخش.خصوصی.و.دولتی.انجام.شده.است.
در.ویتنام.طی.10.سال.اخیر.سرمایه.گذاران.بخش.خصوصی.تالش.های.قابل.توجهی.
انجام.داده.اند..در.ابتدای.دهه.90.دولت.ویتنام.قانونی.).ســاخت،.راه.اندازی.و.انتقال(.را.
تصویب.کرد.و.تا.کنون.بیش.از.100.پروژه.زیرساختی.به.این.ترتیب.انجام.شده.است.
همچنین.دولت.ویتنام.جهت.تشــویق.بخش.خصوصی.اقداماتــی.از.جمله:.معافیت.
پرداخــت.عــوارض.و.مالیات.بر.درآمد.برای.۴یا.8.ســال.و.یــا.معافیت.گمرکی.جهت.

دستگاه.ها.و.تجهیزات.مورد.نیاز.را.نیز.انجام.داده.است.
در.اســترالیا.مشارکت.بخش.خصوصی.از.سال.1980.شروع.گردیده.و.پیشرفت.بسیار.
مناسبی.نیز.داشته.است،.هم.اکنون.برای.ارائه.خدمات.در.حوزه.های.گسترده.ای.از.جمله.
احداث.و.بهره.برداری.از.پروژه.های.عظیم.از.جمله.جاده.ها،.فرودگاه.ها،.راه.آهن.و....حتی.
تاسیسات.زیرســاختی.اجتماعی.مانند.مدارس.،.بیمارستان.ها،.زندان.ها.و.ودانشگاه.ها.از.

این.روش.استفاده.می.شود.
در.شــیلی.که.یک.نمونه.دیگر.از.کشــورهای.موفق.در.استفاده.از.این.روش.به.شمار.
می.رود.تجربیات.موفقی.حاصل.شــده.اســت؛.برای.نمونه.در.ســال.199۴.،.۳6.پروژه.
با.ارزش.تقریبی.5/5.میلیارد.دالر.با.روش.مشــارکت.بخــش.خصوصی..انجام.گردید.
شــامل.27.پروژه.حمل.و.نقل.و.9..فرودگاه.که.در.زمان.بســیار.مناسب.به.بهره.برداری.

و.خدمات.رسانی.رسیدند.
در.هنــد،.چهارمین.اقتصاد.بزرگ.دنیا.که.شــکاف.عمیقی.بین.عرضه.و.تقاضا.نیز.در.
عرصه.زیرســاخت.ها.وجود.دارد.افزایش.فعالیت.های.صنعتی.در.حال.رشــد.و.توســعه.
اقتصادی.و.اجتماعی.نیاز.به.کیفیت.بهتر.خدمات.آبرســانی.و.فاضالب،.جاده.ها.و.بنادر.

مناسب.تر.را.افزایش.داده.است..
بررسی.که.از.سوی.بانک.جهانی.در.سال.2005.انجام.گرفته.است.نشان.می.دهد.85.
پروژه.با.روش.PPP.در.1۳.ایالت.هند.با.ارزش.حدود.80.میلیارد.دالر.انجام.شده.و.این.
پروژه.ها.شامل.جاده.ها،.فرودگاه.ها،.ساختمان.های.بیمارستانی،.دانشگاه.ها.و.....هستند.
آنچه.مســلم.است.آمار.ارائه.شده.در.پروژه.های.خصوصی.کامال.برخالف.پروژه.های.

دولتی.می.باشد،.چرا.که.اختصاص.بودجه.پروژه.واقعی.می.باشد.و.عوامل.تصمیم.گیری.

و.اداره.پروژه.در.انجام.تصمیمات.الزم.و.مشــکالت.اجرایی.پیش.آمده.به.ســرعت.
عمل.می.کند.

در.بررسی.موردی.کشور.همسایه.ترکیه.که.با.سرعت.مناسبی.در.حال.توسعه.می.باشد،.

پروژه.های.زیربنایی.با.زمان.بسیار.مناسب.در.حال.انجام.است.در.حالی.که.از.بعد.سیاسی.
و.اجتماعی.فراز.و.نشیب.های.فراوانی.را.تجربه.می.کند.

از.جمله.این.پروژه.های.قابل.توجه.و.زیربنایی.می.توان.به.پل.ســوم.روی.تنگه.بســفر.

اشاره.کرد.)که.بخش.آسیایی.استانبول.را.به.بخش.اروپایی.آن.وصل.می.کند(..این.پروژه.

عظیم.در.مدت.۳ســال.شروع.و.به.بهره.برداری.رسیده.و.هم.اکنون.در.حال.خدمت.رسانی.
می.باشد،.ولی.چگونه؟!

دولت.تصمیم.به.اجرای.این.پروژه.گرفت.و.هزینه.آن.را.برآورد.کرد.و.طی.یک.مناقصه.

بین.المللی.ســرمایه.گذاری.و.ســاخت.و.بهره.برداری.آن.را.به.مناقصه.گذاشت..و.به.این.

ترتیب.یک.شــرکت.چینی.برنده.این.مناقصه.شــد.و.طی.مدت.۳ســال.با.سرعت.بسیار.

خوب.ســاخت.و.راه.اندازی.پل.را.به.اتمام.رسانید.و.پس.از20.سال.پروژه.به.دولت.تحویل.

داده.خواهد.شد..به.این.ترتیب.سودی.معادل.20-25.درصد.نصیب.سرمایه.گذاری.بخش.

خصوصی.و.و.پیمانکار.این.پروژه.خواهد.شد.و.بر.اساس.این.روش.توسعه.که.به.اصطالح.

Public-Private Partnership(.PPP.(.گفته.می.شــود.پروژه.های.اجرایی.در.

زمان.و.کیفیت.مناسب.انجام..می.شوند.هم.ایجاد..رقابت.می.گردد.و.هم.توسعه.واقعی.در.
سطح.ملی.به.وقوع.خواهد.پیوست.

روش.توسعه.PPP.نیازمند.تغییر.نگرش.مدیران.ارشد.کشور.و.حمایت.در.سطح.کالن.

و.حمایت.های.قانونی.می.باشــد..مدل.های.توسعه.PPP.از.نظر.نحوه.کسب.درآمد.شامل.
موارد.زیر.می.شوند:

۱..پروژه.های.بازارمحور:.کســب.درآمد.از.محل.پرداخت.مســتقیم.اســتفاده.کنندگان.
خدمات.پروژه.)راه،.پل،.تونل،.مخابرات،.بنادر.و...(

2..پروژه.هــای.قراردادمحور:.پرداخت.توســط.طرف.دولتی.بر.اســاس.قرارداد.خرید.
محصول.پروژه.)نیروگاه.آب.و.فاضالب.و...(

در.ایــن.نوع.روش.توســعه.دولــت.حداقل.هزینــه.را.متحمل.می.گردد.و.مســئولیت.

سرمایه.گذاری.با.بخش.خصوصی.می.باشد.و.دولت.ها.نقش.تسهیل.گر.را.خواهند.داشت.و.
ماهیت.پروژه.ها.بر.اساس.خرید.خدمات.برنامه.ریزی.خواهند.شد.

به.این.ترتیب.وضعیت.پروژه.های.عمرانی.از.لحاظ.مشــاور.پیمانکار.بســیار.مناسب.و.

مقرون.به.صرفه.می.باشــد.و.پروژه.ها.در.زمان.مناســب.به.انجام.می.رسند.و.دولت.صرفا.
نقش.کنترلی.را.خواهد.داشت.

موفقیت.در.پروژه.های.بخش.خصوصی.و.دولتی.)به.روش.PPP(.به.چند.عامل.بستگی.
خواهد.داشت:

۱..وجود.چارچوب.قانونی.قوی.و.محکم.و.فاقد.سخت.گیری.های.بی.مورد.
2..وجود.فرآیندهای.قانونی.دقیق.و.شفاف.که.به.خوبی.تعریف.شده.اند.

۳..ایجاد.چارچوبی.مناسب.برای.تقسیم.مناسب.ریسک.بین.بخش.خصوصی.و.دولتی..

بــا.توجه.به.تجربیات.مختلــف.جهانی.می.توان.با.اســتفاده.و.بهره..گیری.از.روش.

Public-.Prirate.Partnership.رویکرد.مشارکت.دولتی،.خصوصی،.بهره.برداری.

از.پروژه.های.متنوع.زیرســاختی.را.فراهم.ســاخت؛.از.نیروگاه.های.برق.گرفته.تا.جاده.ها.

و.زیرســاخت.های.شهری،.پروژه.های.ساختمانی،.بیمارســتانی.و.غیره..و.در.این.صورت.

برخالف.رویه.حاکم.و.وضعیت.فعلی.نه.اجرای.پروژه.ای.تا.12.ســال.به.طول.می.انجامد.

و.نــه.پیمانکاری.متضرر.می.گردد.و.نه.دیگــر.هیچ.دولتی.نیاز.به.ارائه.آمارهای.غیرواقعی.

خواهد.داشــت.و.رونق.اقتصادی.نیز.که.منتظر.آن.هســتیم.به.وقوع.می.پیوندد..همچنین.

شرکت.های.پایین.دستی.که.درحال.ارائه.خدمات.فنی.و.مهندسی.و.کاالیی.به.شرکت.های.

پیمانکاری.هســتند.به.وضعیت.فعلی.دچار.نمی.شــوند؛.به.طوری.که.فقط.در.صنعت.در.و.

پنجره.و.نما.چــه.در.بخش.آلومینیوم.و.چه.در.بخش.یو.پی.وی.ســی.حجم.عمده.ای.از.

مطالبات.شرکت.ها.به.دلیل.عدم.توانایی.پرداخت.ها.توسط.پیمانکاران.پروژه.های.عمرانی.

قابل.وصول.نمی.باشــد.و.این.خود.مشــکالت.فراوانی.را.برای.شاغالن.در.صنایع.جانبی.
مجموعه.های.پیمانکاران.ایجاد.کرده.است.
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در دو بخش پیشــین ایــن مقاله، مبحث مواد اولیه ســاخت در و 
پنجره مورد بررســی قرار گرفــت و توضیحاتی در خصوص پروفیل 
یو.پی. وی. ســی، پروفیل های تقویت کننده و و یراق آالت ارائه شد. 
موضوع بخش ســوم این مقاله انبارش مواد اولیه می باشــد، که در 

ادامه با هم می خوانیم:

2- انبارش مواد اولیه
انبــارش.و.جابجایي.صحیح.مواد.اولیه.به.خصوص.پروفیل.هاي.یو.پی.وی.ســی.از.
مهمترین.نکاتي.اســت.که.در.حفظ.کیفیت.آنهــا.و.درنتیجه.کیفیت.نهایي.محصول.

تاثیر.مستقیم.دارد.
پروفیل.هاي.یو.پی.وی.ســی.بسیار.آسیب.پذیرند.و.مي.بایست.از.آنها.دربرابر.ضربه،.
حرارت،.اشعه.ماوراء.بنفش.و.مواد.شیمیایي.محافظت.کرد..این.حساسیت.مي.بایست.
از.مبــداء.)کارخانه.تولید.پروفیل(.تا.مقصد.)محل.مصرف.پروفیل(.اعم.از.بارگیري.در.
کارخانه.تولیدکننــده.پروفیل،.حمل.و.تخلیه.و.کلیه.جابجایي.هاي.داخلي.در.کارخانه.

تولید.در.وپنجره.رعایت.شود.
یکي.دیگر.از.مواردي.که.مي.تواند.باعث.تخریب.پروفیل.هاي.یو.پی.وی.سی.گردد،.

انحناء.پیدا.کردن.آنها.در.اثر.وزن.پروفیل.مي.باشــد..چنانچه.پروفیل.یو.پی..وی..سی.

مدت.زماني.در.این.وضعیت.بماند،.دفرمگي.در.آن.ماندگار.شده.و.مشکالت.عدیده.اي.

را.در.تولیــد.و.همچنین.عملکرد.محصول.نهایي.به.دنبال.خواهد.داشــت..از.این.رو.

بهتر.است.که.تمام.ســطح.زیرین.پروفیل.روي.تکیه.گاه.قرارگیرد.و.حتي.االمکان.از.

نگهداري.پروفیل.روي.تعداد.محدودي.خرک.اجتناب.کرد..درصورت.استفاده.از.خرک.

بــراي.نگهداري.پروفیل.ها.توجه.به.این.نکته.الزم.اســت.که.فاصله.بازوهاي.خرک.
نمي.بایست.از.75.سانتیمتر.بیشتر.باشد.

پروفیل.هاي.یو.پی.وی.ســی.را.مي.بایســت.در.فضایي.بســته.و.به.دور.از.حرارت.

مســتقیم.و.همچنین.نورخورشــید.نگهداري.کرد..چیدمان.این.پروفیل.ها.مي.بایست.

به.صورت.افقي.باشــد..در.هنگام.انبارش.پروفیل.ها،.باید.بســته.بندي.سر.و.ته.کلیه.

پروفیل.ها.را.باز.کرد.تا.هوا.به.راحتي.بتواند.از.داخل.آنها.عبور.کرده،.مانع.تشکیل.آب.
در.داخل.آنها.گردد.

.حداقل.دماي.انبار.پروفیل.مي.بایســت.17.+.درجه.ســانتیگراد.باشــد..در.صورتي.

که.فراهم.کردن.چنین.شــرایطي.براي.انبار.امکان.پذیر.نباشــد،.الزم.است.پیش.از.

مصرف.پروفیل.ها.،.آنها.را.حداقل.به.مدت.10.ساعت.در.سالن.تولید.در.چنین.دمایي.
نگهداري.کرد.

از.آنجا.که.این.پروفیل.ها.درمقابل.ضربه.بســیار.حســاس.و.آسیب.پذیرند،.ممکن.

مهندس علی شریف زاده
مدیر فنی شرکت هورامکو

چگونه یک پنجـره استـاندارد  بسـازیم؟
بخش سوم/
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است.به.هنگام.برداشتن.و.گذاشــتن.پروفیل.ها.روي.یکدیگر،.خراشیدگي.بر.سطوح.

آن.ایجاد.شــود..لذا.توصیه.مي.شود.ارتفاع.چیدمان.پروفیل.ها.برروي.یکدیگر.از.یک.
متر.تجاوز.نکند.

۳- ابعاد برداري
ابعادبــرداري.نهایي.زماني.صورت.مي.گیرد.که.محــل.نصب.پنجره.ها.آماده.بوده.
و.دیگر.هیچگونه.تغییرات.ابعادي.در.آنها.نداشــته.باشــیم..توجه.داشته.باشید.که.
در.برخي.مواقع.نصب.فالشــینگ.ها.توســط.کارفرما.در.مراحل.ابتدایي.کار.صورت.
نمي.گیرد..از.این.رو.فرد.اندازه.گیر.مي.بایســت.اطالعات.الزم.را.در.این.خصوص.از.

مدیر.پروژه.کسب.کند.
در.هنگام.ابعادبــرداري.و.اندازه.گیري.محل.هاي.مذکور،.فرد.اندازه.گیر.باید.به.همه.

جوانب.کار.توجه.ویژه.داشته.باشد..در.ذیل.به.برخي.از.آنها.اشاره.مي.شود:
الف(.چارچوبي.که.قرار.اســت.پنجــره.درون.آن.نصب.شــود.از.چه.نوع.مصالح.
ساختماني.مي.باشد..در.واقع.جنس.مصالح.ساختماني.به.کار.رفته،.تعیین.کننده.روش.

نصب.و.مواد.مورد.نیاز.براي.نصب.مي.باشد.
ب(.آیا.سطحي.که.قرار.اســت.پنجره.روي.آن.بنشیند.و.نصب.شود،.داراي.شکل.
هندســي.خاص.).مانند.فریم.پنجره.هاي.قدیمي(.یا.ســطحي.صاف.است..به.عبارت.
دیگر.شــکل.سطح.نشیمنگاه.پنجره،.درمرحله.طراحي.براي.انتخاب.نوع.فریم.پنجره.

)معمولي.یا.بازسازي.یا.....(.بسیار.تعیین.کننده.است.
ج(.چه.موانعي.مزاحم.باز.و.بسته.شدن.پنجره.به.داخل.یا.خارج.است..این.موضوع.
در.طراحي.پنجره.بســیار.حائز.اهمیت.اســت..به.عنوان.مثال.دربرخي.از.ساختمان.ها،.
وجود.ســقف.کاذب.یکي.از.موانع.براي.باز.شدن.پنجره.ها.به.داخل.محسوب.مي.شود.
که.الزم.اســت.در.طراحــي.پنجره.ها.با.در.نظــر.گرفتن.کتیبه.یا.افــزودن.پروفیل.

اکستنشن،.این.مشکل.را.حل.کرد.
د(.جهت.بازشــو.و.نیز.نوع.بازشوي.پنجره.مشــخص.گردد..این.مورد.نیز.یکي.از.
مواردي.است.که.با.توجه.به.فضاي.ساختمان.و.نوع.کاربري.آن.و.نیز.محل.قرارگیري.

دیوارهاي.مجاور.تعیین.مي.شود.
ه(.مشــخص.کردن.موقعیت.قرارگیري.پنجره.در.ســاختمان.از.نظر.اینکه.در.چه.
ارتفاعي.از.ســاختمان.قرار.گرفته.و.آیا.در.مقابل.وزش.بــاد.و.باران.قرار.دارد.یاخیر..
دانســتن.این.نکات.درهنگام.طراحي.مهندســي.و.محاسبات.استاتیکي.بسیار.الزم.و.

ضروري.است.
و( مشــخص.کــردن.پنجره.هایي.که.دریــک.نما.و.یک.وجه.از.ســاختمان.دیده.
مي.شوند..این.موضوع.نیز.در.هنگام.طراحي.پنجره.ها.بسیار.حائز.اهمیت.است.چراکه.
مي.بایســت.پنجره.هاي.یک.نما.با.یکدیگر.از.نظر.ارتفاع.کتیبه.ها،.تقارن.اشــکال.و.

به.طور.کلي.رعایت.اصول.معماري.و.زیبایي.ساختمان.همخواني.داشته.باشند.
بــا.در.نظر.گرفتن.کلیه.نکات.ذکرشــده،.فرد.اندازه.گیر.مي.بایســت.طول.و.عرض.
محل.نصب.پنجره.را.در۳.نقطه.کناره.ها.و.وسط.اندازه.گیري.کرده.و.کمترین.اندازه.را.

به.عنوان.مالک.طول.یا.عرض.ثبت.کند.

.

توجه.کنید.که.فقط.اندازه.گیري.در.نقاط.گفته.شده.کافي.نیست..به.منظور.مشخص.

شــدن.وضعیت.چارچوب.نصب.پنجره،.الزم.است.از.تراز.بودن.چهار.ضلع.چارچوب.
اطمینان.حاصل.گردد..براي.این.منظور.از.ترازهایي.با.طول.بلند.استفاده.مي.شود.
شکل.زیر.ابعاد.برداري.اصولي.از.یک.چارچوب.نصب.پنجره.را.نمایش.مي.دهد.

.

دقت.در.اندازه.گیري.بســیار.مهم.است.و.به.همین.دلیل،.نیمي.از.کیفیت.نصب.در.

گرو.اندازه.گیري.صحیح.مي.باشد..در.این.مرحله.ابعاد.به.دست.آمده.پس.از.کسر.بادخور.
مناسب.جهت.تولید.به.کارخانه.ارسال.می.گردد.

.این.بادخور.به.منظور.تزریق.مواد.درزبندی.از.قبیل.فوم.و.سیلیکون.مي.باشد..
به.شکل.زیر.توجه.کنید.

..........
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سعیده داور
مدیر فروش شرکت صدرا ابزار پارسیان )بازرگانی قادری(           

رضـایتمندی و وفـاداری مشـتریان
بخش اول/

در بخش نخست این مقاله به ارائه مقدمه و تعاریف عملیاتی از مفهوم مشتری، رضایتمندی و وفاداری 
مشــتریان و کیفیت خدمات پرداخته و ســپس تاریخچه مطالعاتی صورت گرفته در این زمینه و اهمیت 
رضایتمندی مشتریان، مزایای دســتیابی به رضایتمندی مشتریان، ارتباط بین برند، رضایت و وفاداری 

مشتریان، و در نهایت منابع و ماخذ را تشریح شده است:

مقدمه
پیچیدگي.محیط.عرصه.رقابتي.کسب.و.کار.و.افزایش.انتظارات.
مشتریان،.ضرورت.آگاهي.از.نقاط.قوت.و.ضعف.سازمان،..بهبود.
مســتمر.بهره..وري.را.پیش.از.پیش.آشکار.کرده.است..از.این.رو.
مدیران.امروز.در.جســتجوي.دســتیابي.به.یک.راه.حل.جامع،.
قابل.اعتماد.و.انعطاف.پذیر.جهت.ارزیابي.عملکرد.سازمان.خود.
بوده.تا.ضمن.حصول.اطمینان.از.اجراي.اســتراتژي.هاي.خود،.
بتواننــد.اطالعات.دقیق.و.کافــي.از.جایگاه.امروز.خویش.را.به.
دســت.آورده.و.با.نگاه.به.آینده،.موجبات.ارتقاء.و.بهبود.سازمان.

خود.را.فراهم.کنند..

شــرکت.ها.اکنون.از.عصر.رقابت.صنعتي.به.عصر.رقابــت.اطالعات.گام.نهاده.اند..

در.عصر.صنعتي،.سیســتم.هاي.مالي.در.شرکت.ها.توسعه.مي.یافت.تا.سرمایه.مالي.و.

فیزیکــي.به.صورت.کارا.تخصیص.یابد.و.تحت.کنترل.قرار.گیرد..در.عصر.اطالعات.

بســیاري.از.فرضیات.اساســي.عصر.رقابت.کنار.گذاشته.شده.است.و.شرکت.ها.دیگر.

نمي.توانند.تنها.با.استقرار.تکنولوژي.جدید.مدیریت.بهتر.دارایي.ها.و.بدهي.هاي.مالي،.
مزیت.رقابتي.بادوام.به.دست.آورند..

در.عصر.اطالعات.شــرکت.ها.چه.تولیدي.و.چه.خدماتي.نیاز.به.توانایي.هاي.جدید.

براي.موفقیت.دارند..دارایي.هاي.نامشــهود.شــرکت.ها.را.قادر.مي.ســازد.تا.ارتباط.با.

مشتریان.را.توسعه.داده.و.با.ارائه.مؤثر.و.کارایی.خدمات،.وفاداري.مشتریان.موجود.را.
حفظ.کرده.و.مشتریان.جدید.جذب.کنند................................................

گســترش.روز.افزون.رقابــت.در.تمامی.عرصه.ها،.محدودیــت.منابع.و.لزوم.توجه.
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به.مشــتري.مداري.به.عنوان.یکی.از.ارکان.اصلی.تجارت،.ســازمان.ها.را.بر.آن.داشته.

است.تا.هرچه.بیشتر.در.امر.تخصیص.منابع.در.جهت.افزایش.رضایت.مندی.مشتري.

دقت.نظر.داشــته.باشند..ســازمان.های.امروزی.درصدد.شناسایی.و.مدیریت.روش.ها.

و.الگوهای.موثر.ایجاد.وفاداری.می.باشــند،.تا.با.تامین.انتظارات.مشــتریان،.فراتر.از.

ارضــای.نیاز.اولیه.آنهــا.عمل.کرده.و.به.وفاداری.از.طریق.ایجــاد.ارتباط.بلندمدت،.
دوجانبه.و.سودآور.دست.یابند..

هر.شــرکتی.با.توجه.به.توان.خدمت.رســانی.و.پیشــرفت.فنــی.و.فرهنگی.خود.

عالقمند.اســت.تا.تعداد.بیشــتری.از.مردم.را.تحت.حمایت.های.خود.قرار.دهد،.در.

ایران.نیز.گام.هایی.بدین.منظور.برداشــته.شده.از.آنجا.که.مشتریان.مهمترین.رکن.

بقا.واحدهای.تولیدی.و.خدماتی.مختلف.هســتند،.پاسخگویی.به.نیازهای.مشتریان.

باتوجه.به.عالیق.و.خواسته.های.آنها.موضوع.قابل.توجهی.در.برنامه.های.سازمان.ها.

اســت.و.در.دنیای.امروز.ارتباط.با.مشــتری.و.جلب.رضایت.او.سرلوحه.فعالیت.همه.
سازمان.ها.قرار.گرفته.است..

تعاریف عملیاتی

 مفهوم مشتری:
از.دیدگاه.سنتی،.مشتری.کسی.است.که.فرآورده.های.شرکت.را.خریداری.می.کند..
در.دنیای.کسب.و.کار.امروزی.دیگر.این.تعریف.مورد.قبول.همگان.نیست.و.مشتری.
را.چنین.تعریف.می.کنند:.مشــتری.کسی.است.که.سازمان.مایل.است.با.ارزش.هایی.
که.می.آفریند.بر.رفتار.وی.تاثیر.گذارد..در.فرهنگ.کیفیت،.مشــتری.مهمترین.عامل.
هدف.گذاری.فعالیت.و.تالش.برای.بهبود.کیفیت.است..به.بیان.ساده.مشتری.شخصی.

است.که.کاال.یا.خدمت.یک.سازمان.را.خریداری.می.کند..

 :)Customer Satisfaction( رضایتمندی مشتری  
به.معیار.چگونگي.عملکرد.کلي.یک.شرکت.یا.سازمان،.در.رابطه.با.برآورده.ساختن.
مجموعه.اي.از.انتظارات.مشــتري.گفته.می.شــود..این.اندازه.گیری.نشان.می.دهد.که.
چگونه.شرکت.محصوالت.وخدمات.خود.را.مطابق.با.انتظارات.مشتری.ارائه.می.دهد.
و.به.طــور.کلی.به.تجربه.مصرف.از.محصوالت.و.خدمات.توســط.مشــتریان.مرتبط.
می.شــود..از.نظر.)نئوپــن۱..201۴،.75(،.رضایت.همان.واکنــش.حاصل.از.کامیابی.
مصرف.کننده.اســت؛.در.واقع.رضایت،.قضاوتی.درباره.ویژگی.های.یک.محصول.یا.
خدمت.می.باشد.و.زمانی.ایجاد.می.شود.که.کامیابی.مصرف.در.سطوح.باالتر.از.سطح.
مطلوبیت.قرار.گیرد..به.بیان.الیور2)1980(،.رضایت.مشــتری.را.می.توان.تفاوت.میان.
انتظار.افراد.قبل.از.کاربرد.محصول.یا.ســرویس.و.تجربه.واقعی.بعد.از.استفاده.از.آن.

تعریف.کرد..
جنبه.های.مختلفی.که.از.رضایت.مندی.مشــتری.می.تــوان.عنوان.کرد.عبارتند.از:.
رضایــت.از.نتایج.نهایی،.رضایــت.در.مواجهه.با.اتفاقاتی.کــه.در.طول.مصرف.رخ.
می.دهد،.رضایت.با.ســطحی.از.شــادکامی.و.لذت..در.واقع..رضایت،.پاسخ.به.محقق.

شدن.اهداف.مصرف.کنندگان.است..........................

 وفاداری مشتری۳ : 
وفاداری.موقعیتی.اســت.که.یک.مصرف.کننده،.وابســتگی.زیادي.نســبت.به.یک.
عرضه.کننده.داشــته.و.نرخ.خرید.مجدد.او.در.واحد.زمان.نیز.باالســت.)حقیقی.کفاش.
1۳88(..وفاداری.زمانی..اتفاق.می.افتد.که.مشــتریان.احســاس.کنند.سازمان.موردنظر.
بــه.بهترین.وجه.ممکن.می.تواند.نیازهای.آنها.را.برطرف.کند..افزایش.وفاداری.می.تواند.
موجب.کاهش.هزینه.های.بازاریابی.و.افزایش.تقاضای.بیشــتر.مشتریان.گردد..کیسیدو.
)201۳(.وفاداری.مشتریان.را.این.گونه.تعریف.کرد:.مشتریان.وفادار.را.می.توان.براساس.
خرید.و.دریافت.مکرر.محصوالت.و.خدمات،.پیشــنهاد.شرکت.شان.به.دیگران،.دفاع.از.

شرکت.در.برابر.اظهارات.ناشایست.از.طریق.حمایت.شدید.از.انتخابشان،.تعیین.کرد.

 کیفیت خدمات 4: 
کیفیت.خدمات.بــه.عنوان.فاکتور.کلیدی.و.اصلی.یک.تجارت.موفق،.محســوب.
می.شــود.و.در.دستیابی.به.منافع.اســتراتژیک.و.افزایش.مزیت.های.رقابتی.نقش.ایفا.
می.کنــد..کیفیت.خدمات،.به.عنــوان.یک.اصطالح،.از.مکتوبــات.مربوط.به.میزان.
رضایت.مندی.مشــتریان.و.کیفیت.محصول.نشــات.می.گیرد..این.فاکتور.به.ارزیابی.
فروشنده.از.مزیت.و.برتری.کلی.محصول.یا.خدمات.ارائه.شده.مربوط.است.و.مبتنی.
بر.تفــاوت.بین.انتظارات.مشــتری.از.عملکرد.قبل.از.مصــرف.و.عملکرد.و.کارایی.
محصول.یا.خدمات.پس.از.مصرف.می.باشــد..کیفیت.خدمات.در.حوزه.امور.خدماتی.
سبب.افزایش.میزان.رضایت.مندی.مشتری.می.شود.و.سودبخشی.را.افزایش.می.دهد..
عالوه.بر.این،.این.فاکتور.برگشــت.پذیری.مشــتری.را.کاهش،.وفاداری.مشتری.را.
افزایش.و.تصویر.ســازمان.را.بهبود.می.دهد..عالوه.بر.این،.کیفیت.خدمات.استثنایی.
می.تواند.سبب.توسعه.و.رشد.و.حفظ.و.ماندگاری.ارتباطات.بلندمدت.با.مشتری.شود.
کیفیــت.خدمات.به.طور.کلــی.از.ارزیابی.ذهنی.مشــتریان.از.عملکرد.یک.خدمت.
به.دســت.می.آید،.بنابراین.قضاوت.درباره.کیفیت.خدمات.را.مشــتری.انجام.می.دهد..
کیفیت.خدمات.به.عنوان.ادراک.مصرف.کنندگان.از.نقاط.قوت.یا.ضعف.سازمان.ها.در.
ارائه.خدمت.شــکل.می.گیرد..باتوجه.به.آگاهی.بیشتر.مشتریان.از.خدمات.قابل.ارائه.
توسط.شــرکت.های.خدماتی،.انتظارات.مشتریان.از.خدمات.نیز.افزایش.پیدا.می.کند،.
بنابراین.به.منظور.حفظ.مشــتریان.سازمان.های.خدماتی.باید.خدماتی.با.کیفیت.عالی.

به.آنها.عرضه.کنند.)حقیقی.کفاش.و.همکاران،.1۳88:.۴8(.

 تاریخچه مطالعاتی:
در.گذشــته.تمرکز.روي.به.دســت.آوردن.اهداف.کوتاه.مدت.مالي.بود.و.رابطه.بین.
اســتراتژي.بلندمدت.و.فعالیت.کوتاه.مدت.شــرکت.با.شکســت.مواجه.مي.شد.و.در.
نتیجه،.بین.برنامه.توســعه.استراتژیک.و.اجراي.واقعي.کار.فاصله.مي.افتاد،.در.نتیجه.
شــاخص.هاي.غیرمالي.مورد.توجه.قرار.گرفت..از.آغاز.دهه.1990.این.اندیشه.و.تفکر.
بین.صاحب..نظران.بازاریابی.به.وجود.آمد.که.ســازمان.های.مشــتری.گرا.و.بازارگرا.در.
عرصه.رقابت.موفق.ترند.و.از.طرفی.عامل.اصلی.شکســت.بســیاری.از.سازمان.ها.را.
نداشــتن.شناخت.کافی.از.مشــتریان.و.بازارها.بیان.کرده.اند..آنها.بر.این.عقیده.اند.که.
موفقیت.در.صحنه.رقابت.مســتلزم.به.کارگیری.صحیح.اصول.بازاریابی.و.شــناخت.
درست.بازارها،.مشــتریان.و.رقیبان.می.باشد..نتایج.پژوهش.اندرسون.و.همکارانش5..
در.شــرکت.هاي.تولیدي.و.خدماتي.نشان.می.دهد.که.در.شرکت.هاي.تولیدي.رضایت.
مشــتریان.به.بهبود.بهره.وري.منجر.مي.شود.و.همچنین.در.شرکت.هاي.خدماتي.یک.
رابطه.کامال.متقابل.و.مثبت.بین.رضایت.مشتري.و.افزایش.میزان.فروش.و.بازده.باال.

وجود.دارد.)آذر..1۳88،.28(...
بنکر.و.ماشــروال6..)2007(.به.بررســي.نقــش.معیارهاي.غیرمالي.بــر.عملکرد.آتي.
فروشــگاه.هاي.زنجیره.اي.در.شــرایط.رقابتي.پرداختند..آنها.در.این.تحقیق.براي.ارزیابي.
عملکرد.هر.فروشگاه.از.شاخص.سود.عملیاتي.و.درآمد.استفاده.کردند..نتایج.تحقیق.آنان.
نشان.داد.که.رابطه.اي.قوي.و.مثبت.بین.رضایت.مشتریان.و.رضایت.کارکنان.با.عملکرد.
هر.فروشگاه.وجود.دارد،.به.طوري.که.در.صورت.پایین.بودن.رضایت.مشتریان.و.کارکنان.

احتمال.بسته.شدن.فروشگاه.در.سطح.باالیي.قرار.دارد.
چی.و.گورسوی7.)2009(.بیان.کردند.که.رضایتمندی.مشتریان.به.افزایش.وفاداری.آنها.
منجر.خواهد.شد.و.وفاداری.مشتریان.به.مرور.زمان.افزایش.فروش.و.سپس.افزایش.بازده.
مالی.را.برای.شــرکت.ها.به.همراه.خواهد.داشــت..نتایج.تحقیقات.مختلف.نشان.می.دهد.
که.بین.کیفیت.خدمات.و.عملکردهای.مالی.سازمان.ارتباط.مثبتی.وجود.دارد..در.حقیقت.
شرکت.هایی.با.کیفیت.خدمات.باال،.از.سهم.بازار.بیشتر،.بازگشت.سرمایه.باالتر.و.گردش.
دارایی.بیشتری.برخوردار.هســتند..بنابراین.می.توان.نتیجه.گرفت.در.بلندمدت.مهمترین.
عامل.اثرگذار.بر.عملکرد.تجاری،.کیفیت.کاال.و.خدماتی.است.که.سازمان.به.رقبای.خود.

عرضه.می.کند..
مطالعات.تســوکاتس8.و.همکارانش..)2006(.نشان.می.دهد.که.تامین.رضایت.مشتری.

1-Neupane
2-Oliver 
3-loyalty
4-Service Quality
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به.تدریج.ســبب.ایجاد.حس.وفاداری.و.اعتماد.بر.سازمان.در.مشتری.خواهد.شد..سایمون.

نظریه.پرداز.علم.مدیریت.در.این.رابطه.می.گوید:.هنگامی.که.یک.سازمان،.موفق.به.جلب.

یک.مشــتری.جدید.می.شود،.رضایت.مشــتری.نقطه.برقراری.یک.رابطه.طوالنی.مدت.
مابین.مشتری.و.سازمان.خواهد.بود..

وحید.اختــر.و.همکارانش.)2011(.در.تحقیق.خود.با.عنــوان.فاکتورهای.تاثیرگذار.بر.

وفاداری.مشــتریان.در.پاکستان.بیان.کردند،.وفاداری.مشتریان.همیشه.به.عنوان.نخستین.

نگرانی.اصلی.برای.ســازمان.های.تجاری.بوده.است..این.مطالعه.به.بررسی.عوامل.موثر.

بر.وفاداری.مشــتری.می.پردازد.و.نتایج.آن.نشــان.می.دهد.یک.رابطه.مثبت.بین.رضایت.

مشــتری،.ارتباط.با.مشتری،.تصویر.محصول،.امانت.و.وفاداری.وجود.دارد..همچنین.بیان.

کردند.موفقیت.بلندمدت.و.شــهرت.پایدار.یک.سازمان.به.وفاداری.مشتریان.وابسته.است.

و.یک.اصل.طالیی.برای.رسیدن.به.وفاداری.آن.است.که.همیشه.حق.با.مشتری.می.باشد..

آنان.دریافتند.که.میزان.وفاداری.مشــتری.تاثیر.مســتقیم.و.مثبتی.از.میزان.رضایتمندی.

مشــتریان،.تصویر.محصوالت،.قابلیت.اعتماد.)امانت.داری(.و.ارتباط.با.مشتری.دریافت.
می.کند.

نئوپن.)201۴(.با.انجام.پژوهشــی.در.انگلســتان.به.بررســی.رابطه.بین.رضایت.مندی.

مشــتریان.و.عملکرد.تجاری.پرداخت.و.نتایج.نشان.داد.که.بین.رضایت.مندی.مشتری.و.

عملکرد.رابطه.ای.مثبت.وجود.دارد.و.ســطح.باالیی.از.رضایت.مندی.مشتری.به.افزایش.

در.حجم.جریان.های.نقدی،.تســریع.جریان.نقدی.و.کاهش.ریســک.مربوط.به.جریانات.
نقدی.منجر.می.گردد.

الی.و.همکارانش.)2009(.در.چین.با.انجام.پژوهشی.به.بررسی.روابط.متقابل.میان.

عوامل.کیفیت.خدمات،.ارزش،.میزان.رضایتمندی،.وفاداری.در.حوضه.ارتباطات.از.راه.

دور.پرداختند،..نتایج.آنان.نشان.داد.که.کیفیت.خدمات.به.طور.مستقیم.ارزش.درک.شده.

را.تحت.تاثیر.قرار.می.دهد.و.همچنین.میزان.رضایتمندی.مشتری.و.ارزش.کسب.شده.

تاثیر.مثبت.و.مستقیمی.بر.میزان.وفاداری.افراد.دارد..در.زمینه.خدمات،.معموال.ارتباطي.

که.بین.مشــتري.و.ارائه.دهنده.خدمت.وجود.دارد.بــه.عنوان.مبنایی.براي.بازاریابي.در.

نظر.گرفته.مي.شود..موضوع.کلیدي.براي.ارائه.دهنده.خدمت.این.است.که.این.رابطه.را.

به.گونه.اي.مدیریت.کند.که.نیازها.و.خواســته.هاي.مشتریان.را.برآورده.کند.که.با.کسب.

وفاداري.آنها،.سود.بلندمدتي.براي.شرکت.ایجاد.شود.و.کیفیت.باالي.خدمات.به.عنوان.

کلید.موفقیت.در.بازار.رقابتي.خدمات.در.نظرگرفته..شــود..بســیاري.از.تحقیقات.نشان.

داده.اند.که.کیفیت.خدمات.ادراک.شــده.توســط.مشتریان.به.طور.مستقیم.بر.رضایت.و.
همچنین.وفاداری.آنها.تاثیرگذار.است..

مطالعه..کیم.و.همکارانش.)2008(.در.بخش.خدماتي.تاثیرگذار.بودن.رضایت.مشتري.

و.اعتماد.را.بر.وفاداري.وی.مورد.تایید.قرار.مي.دهد.آنان.بیان.کردند.که.در.بخش.هاي.

خدماتي.تالش.در.جهت.ایجاد.اعتماد.در.مشتري.و.کسب.رضایت.مشتریان.مي.تواند.به.

افزایش.سطح.آگاهي.و.وفاداري.مشتریان.منجر.گردد..همچنین.سوکي.در.پژوهشي.در.

سال.2008.به.بررسي.کیفیت.خدمات.درک.شده،.رضایت.و.وفاداري.مشتري.پرداخته.

نتایج.پژوهش.آنان.نشــان.داد.هر.چه.سطح.ادراک.مشتریان.از.کیفیت.خدمت.افزایش.

یابد،.از.کیفیت.دریافت.شــده.نیز.راضي.تر.مي.شوند.و.احتمال.دارد.تا.در.آینده.نیز.براي.

دریافت.خدمت.مراجعه.کننــد.و.ارائه.دهنده.فعلي.را.به.دیگران.نیز.توصیه.کنند..از.آن.

جایی.که.جلب.رضایت.مشــتري.کیفیت.ارتباط.بین.مشتریان.و.ارائه.دهندگان.خدمت.

را.باال.مي.برد.و.تکرار.رفتار.خرید.را.افزایش.مي.دهد،.در.این.راســتا.فروشــندگان.نیز.

می.بایســت.توجه.خاصی.به.نیازها.و.اولویت.های.خریداران.داشــته.باشند.و.تخفیفات.
ویژه.ای.را.ارائه.دهند..

هالوول.)1996(.در.یک.تحقیق.تجربی.به.بررســی.رابطه.بین.رضایتمندی.مشتری،.

وفاداری.مشــتری.و.ســودآوری.پرداخت.و.نتیجه.حاصل.از.تحقیق.او.نشــان.داد.که.

رضایت.مندی.و.وفاداری.مشتری.به.طور.چشمگیری.به.بهبود.سودآوری.منجر.می.شود..

هالوول.عقیده.داشت.وفاداری،.عملکرد.مالی.سازمان.ها.را.افزایش.می.دهد.و.همچنین.

در.پژوهش.حوزه.مدیریت.خدمات.ادعا.می.کند.که.میزان.رضایتمندی.مشتری.حاصل.

از.تصورات.مشــتری.در.مورد.ارزشی.است.که.هنگام.انجام.یک.معامله.یا.هنگامی.که.
بخشی.از.یک.رابطه.را.دریافت.می.کنند،.می.باشد.

.این.ارزش.با.ارزش.ایجاد.شــده.از.رقابت.مقایســه.می.شود.در.این.حوزه،.ارزش.به.

عنوان.کیفیت.خدمات.دریافت.شده.نســبت.به.قیمت.و.هزینه.های.اکتساب.مشتری.
تعریف.می.شود...

پائــول.ویلیامز.و.همکارانش.)2009(.در.امارات.با.انجام.پژوهشــی.به.بررســی.

رابطه.بین.رضایتمندی.مشــتری.و.انواع.معیارهای.عملکرد.شــرکتی.پرداختند،.آنها.

در.پژوهش.خود.به.تجزیه.و.تحلیل.و.بررســی.مجموعه.ای.از.نگرش.مشــتریان.در.

رابطه.با.معیارهای.عملکرد.شــرکت.طی.یک.دوره.پنج.ســاله،.و.جمع.آوری.داده.ها.

پرداختند..یافته.های.پژوهشــی.آنان.نشــان.می.دهد.رابطه.معناداری.بین.ســطوح.

رضایتمندی.و.عملکرد.مالی.شــرکت.و.عملکرد.بــازار.و.همچنین.ارتباط.قوی.بین.

رضایتمندی.مشــتری،.درآمد،.ســود.هرســهم،.قیمت.ســهام.نیز.وجود.دارد..به.طور.کلی.

یافته.ها.ارتباط.قوی.و.ســازگار.بین.نگرش.مشــتری.و.عملکرد.مالی.شــرکت.را.نشان.می.دهند............................................................................................................
)ادامه.دارد...(

5-Anderson  et al
6-Banker & Masheruwala
7-Chi & Gursoy
8-Tsoukatos et al







نشریـه پنجره ایرانیـان
نخستین ماهنامه تخصصی صنعت در و پنجره و بهینه سازی انرژی ایران
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درج نیازمندی ها در سایت
و نشریه پنجره ایرانیان

رایگـان می باشد

نیازمندی های صنعت در وپنجره، فرصتی رایگان برای رونق کسب و کار

نیازمندی های پنجره

آگهی فروش
فروش خط کامل شیشــه دوجداره.شــامل دستگاه 
شستشو پرس2000. برش cnc. هاتملت.بوتیل زن.

پلی سلفاید.خم وبرش اسپیسر.میزگردون و...

شماره تماس: 22024693

آگهی فروش
فروش خط 2سر باتمیزکن cnc گراف ایتالیا

شماره تماس:26921734

آگهی فروش
cuting centerفروش خط چهارسر با

شماره تماس: 22024693

آگهی فروش
فروش تکسر5تایی درحدصفر نیک ماک. 

شماره تماس: 26921706
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استخدام کارشناس فروش 

شرکت پرســان صنعت آریا، نماینده رسمی 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 ـ فکس:  88850413

Email: info@parsansanat.com

استخدام کارشناس فروش 
ETEM ارائــه دهنده سیســتم  های  دفتر شــرکت 
آلومینیومی در و پنجره و نما در ایران جهت تکمیل کادر 
فروش خود از کارشناسان فروش خانم و آقا، با سابقه کار 

فروش دعوت به همکاری می نماید.
لطفا رزومه خود را به شماره فکس و یا آدرس ایمیل ذیل 

ارسال نمایید.
فکس: 021-88850413
h.shobeirian@etem.ir

استخدام 
استخدام استادکار در شرکت نماینده وینتک و ویستا بست
استادکار فعال جهت تولید پنجره  upvc ترجیحا ساکن 

پرند یا ساوه نیازمندیم . 
حقوق + مزایا + بیمه تامین اجتماعی + پاداش

تلفن: 44036763    همراه: 09123105900

استخدام 

شــرکت آتاتک جهت تکمیل کادر فــروش خود به یک 
کارشناس فروش خانم و یک بازاریاب آقا با تجربه در زمینه 

پروفیل UPVC نیازمند است.

شماره تماس: 0214751

استخدام 
استخدام کارشناس فروش پنجره ـ   شرکت ایده آل 

شماره تماس: 0212965 
Info@ideal.co.ir

آگهی فروش 

فروش ست تک سر شش تکه: یک ست دستگاه تک سر 
برند پنماک دو منظوره جهت پی  وی سی و آلومینیوم واقعا 

درحد نو بفروش می رسد.

شماره تماس: 09359870946






















































