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پنجره ایرانیان  11ساله شد
به مناسبت پایان دهمین ســال فعالیت پنجره ایرانیان ،بر آن شدیم تا از یکی از همراهان همیشگی تحریریه پنجره
ایرانیان درخواســت کنیم که به ما افتخار دهند و زحمت نگاشتن ســرمقاله این شماره را متقبل شوند و ضمن ارزیابی
عملکرد این مجموعه ما را از نقاط ضعفمان آگاه کنند .اما دکتر شهرام علیزاده ،با خالقیت و ابتکار همیشگی خود ،طرح
و ســاختاری نوین در قالب همیشگی سرمقاله درانداخت و جای پرسشگر و پرسششونده را تغییر داد و برای نخستین
بار ما را از پشت دوربین به جلوی صحنه آورد .ضمن تشکر از جناب علیزاده بهخاطر قبول این زحمت ،یادداشت ایشان
را بدون هیچ دخل و تصرفی ،از نظر شما مخاطبان ارجمند پنجره ایرانیان میگذرانیم:

به افتخار یازدهمین سالگرد
حضور پنجره ایرانیان
خوانندگان ،همکاران و دوســتان محترم به یمن یازدهمین سالگرد تولد
نشریه پنجره ایرانیان در این شــماره و با همراهی و همکاری مدیرعامل
و ســردبیر محترم ،افتخار قلم زنی بخش سردبیر را به عهده گرفتم با این
حال قصد ندارم از نقش موثر این نشریه فرهنگی ،اطالعرسانی ،آموزشی
در این مرزوبوم که بر تمامی ما پوشــیده نیست قلمفرسایی کنم؛ اینکه با
چه امکاناتی این مجموعه به میدان قدم گذاشت و امروز چه جایگاهی دارد
مطمئنــا قابل توجه و مهم بوده و بر تمامی همکاران و فعاالن این صنف
آشکار میباشد .عزم و اراده و جرات قدم گذاشتن در مسیری با ویژگیهای
خاص و اداره ماهنامهای در کشــور عزیزمان ایران ،با ســایق متفاوت و

دکتر شهرام علیزاده

تنوع فراوان فرهنگی و علمی و ...و آن هم در ســطوح باال بهتنهایی قابل
تقدیر است.
اما سالهاست وقتی که نشریه را ورق میزنم با صفحاتی مواجه میشوم
کــه به معرفی مدیران فعال و خالق این صنف با قلمی شــیوا و صمیمی
پرداخته شده است؛ و با کمک این نشریه با مدیران پرتوان جوان و جویای
نام و مدیران باتجربه و سختکوش و پرتالش آشنا شدهایم ،سخنانشان را
مطالعه کرده و رموز موفقیتهایشان را مورد توجه قرار دادهایم؛ اما این بار
مایلم که با پدیدآورندگان این ماهنامه به ســبک خودشان گفتگو کنیم و
پای صحبت آنها بنشینیم:
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اشــاره
نشــریه پنجره ایرانیان یکی از موفقترین ماهنامههای تخصصی در کشور به شــمار میرود که یازده سالگی خود را جشن
خواهد گرفت .به تعبیری دیگر ،آبان ماه را میتوان تحویل سال این نشریه قلمداد کرد .از این جهت به سراغ آقای مهندس
شــیری مدیر عامل و موسس نشریه پنجره ایرانیان ،متولد  1360و کارشناس معماری با سابقه مطبوعاتی بیش از  15سال
رفتیم ،فردی که با خالقیت و کارآفرینی در بحرانیترین شرایط این صنعت ،چراغی پرفروغ را پیش پای صنعتگران و مدیران
این مرزو بوم روشن کرده است .برای اولین بار گفتگویی متفاوت را با ایشان تجربه میکنیم:

در این راه پرفراز و نشیب همراهان سختکوشی نیز با شما بودند ،از
جمله سرکار خانم شــفقت مدیر موفق تبلیغات و دانش آموخته رشته
گرافیک با سابقه  16سال و آقای احسان مصحفی سردبیر خوش ذوق
و توانای نشــریه ،به عنوان ســردبیر با تحصیالت کارشناسی ارشد و
سابقه  18ساله؛ چه سخنی با ایشان و تمامی همکارانتان دارید؟
من از این دو بزرگوار و همچنین ســایر همکارانم در نشریه پنجره ایرانیان تشکر می
کنم که از هیچ تالشــی برای انجام رساندن رسالت این نشریه که همانا اطالعرسانی
به فعاالن این صنعت و آگاهیافزایی است دریغ نکرده و نمیکنند .از ابتدای راهاندازی
این مجموعه ،تالش بســیاری را جهت نهادینه ساختن کار گروهی به خرج دادیم ،زیرا
همواره بر این باور بودهام که نمیتوان بدون کار جمعی در مســیر پیشــرفت مســتمر
قرار گرفت .این دو تن نیز در شــکلگیری و انسجام تیم متشکل پنجره ایرانیان نقش
بسزایی ایفا کردهاند .همچنین جا دارد در اینجا از تمام کسانی که در این سالها عضو
این تیم و همراه ما بودند و در رشــد و پیشــرفت پنجره ایرانیان سهم داشتند ،قدردانی
و تشکر کنم.
چرا این کار را بهعنوان حرفه انتخاب کردید؟
من از ســال  1382در حوزه مطبوعات فعالیت داشتم .در سال  1385فرصتی پیش
آمد تا به همراه یک تور مسافرتی از نمایشگاه در و پنجره تویاپ استانبول دیدن کنم.
در این بازدید که با آشــنایی من با شــماری از فعاالن صنعت در و پنجره کشورمان
همراه بود ،از فضا و شــرایط حاکم بر این صنعت اطــاع یافتم و متوجه خالیی در
زمینه آگاهیرسانی در این حوزه ،بهویژه در مقایسه با مطبوعات تخصصی پرشماری
که در ترکیه مشــغول به کار بودند شدم .همچنین با توجه به اینکه در آن روزها این
صنعت در کشورمان بســیار نوپا بود و ظرفیت بسیاری برای رشد و پیشرفت داشت،
خالء یک ابزار اطالعرســانی که بتواند به شــکوفایی این حوزه در ایران کمک کند،
نمود بسیاری برایم داشت .از سوی دیگر ،شخصا به مبحث بهینهسازی انرژی عالقه
بسیاری داشــتم و این مقوله را یکی از مولفههای اساسی رشد کشورمان میدانسته
و میدانم .در بازگشــت به ایران تحقیقات مفصلــی در این باره انجام داده و در آبان
ماه  1386اولین شــماره پنجره ایرانیان را بهعنوان نخســتین نشــریه در و پنجره و
همچنین بهینهســازی انرژی منتشر کردم؛ و از همان روزهای نخست تمامی تالش

خود را برای ســهیم شدن در رشد و شکوفایی این صنعت متمرکز کردم که از جمله
این فعالیتها راهاندازی نخســتین تورهای نمایشگاهی جهت آشنا شدن فعاالن این
صنعت باپیشــرفتهای جهانی و فناوریهای روز بود .بههر حال در تمام این ده سال
پنجره ایرانیان ســعی داشته تا در حد امکان خود نقشی در رشد و پیشرفت صنعت در
و پنجره کشورمان داشته باشد.
بهعنوان یک همراه این صنعت ،مشکالت را درکجا می بینید؟
بــه طــور کلی میتــوان بزرگترین مشــکل موجــود را فقدان یــک متولی برای
کلیت این صنعت برشــمرد .شــاید اگر فعاالن این صنعت محمل مشــترکی را برای
سیاســتگذاریهای کالن و البته مشترک در این صنعت داشــتند ،حجم بسیاری از
مشکالتی که امروز گریبانگیر همگی ما شده کاهش مییافت .از سوی دیگر نابسامانی
مقوله اســتاندارد در این صنعت ،تا کنون ضربات ســختی را بر دلسوزان و زحمتکشان
این صنف وارد آورده است .همان طور که میدانیم مسئوالن دولتی مانند شهرداریها
تنها به دوجداره بودن پنجرهها اهمیت میدهند و به کیفیت این محصوالت و ســطح
اســتاندارد آنها توجهی ندارند که این امر تا حدی باعث افت کیفیت در محصوالت این
صنعت شده اســت .مورد دیگری که بسیاری از دلســوزان و فعاالن این حوزه را آزار
میدهد ،تغییرات مداوم قوانین و نرخ ارز است که این عامل نیز بر دشواریهای فعالیت
در این حوزه افزوده است.
به طور اجمالی در اداره نشــریههای تخصصی چه موانع و مشکالتی
وجود دارد؟
انتشار نشریهای تخصصی در کشوری که شاید باور چندانی به تخصصگرایی در آن
وجود ندارد با مشــکالت فراوانی روبهروست .در واقع حجم مشکالت آن اندازه هست
که در این مقال نگنجد .از ســوی دیگر ما باور داریم که رفع این مشکالت و مقاومت
در مقابل آنها بر عهده ماســت و هیچگاه نباید آنها را به مخاطبان خود انتقال دهیم .از
همــان ابتدای کار نیز آگاه بودیم که قــدم در راه پر خطری میگذاریم و بنابراین همه
مشــکالت و موانع موجود را به جان خریده و همواره تالش داشتهایم که در حد امکان
بهترین خدمات را برای مخاطبان خود فراهم آوریم.
با آرزوی سالمتی ،توفیق روز افزون و شادکامی برای تمامی عزیزان
در ماهنامه پنجره ایرانیان.

اخبـارصنعتپنجره

در پربارتر شدن اخبار «پنجرهایرانیان» مشارکت کنید
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پنجرهایرانیان؛ نشــریه تخصصی «پنجرهایرانیان» بهعنوان اولین نشریه فعال در
صنعت در و پنجره کشــور همواره بر انعکاس ســریع ،دقیــق و بیطرفانه اخبار و
رویدادهای این صنعت تاکید داشــته و در این راه از هیچ کوششی دریغ نکرده است.
بر همین اســاس گروه خبری نشریه تالش کرده است تا از راههای مختلف اخبار و
رویدادهای مهم صنعت در و پنجره و شرکتهای فعال و مطرح آن را دریافت کرده
و در سریعترین زمان ممکن به مخاطبان خود انعکاس دهد.
خبرهــای صنعت در و پنجره عالوه بر نشــریه در ســایت و کانالهای تلگرامی
مجموعه پنجرهایرانیان نیز درج میشــوند و کاربران فضای مجازی برحسب عالقه
بــرای برخی از این خبرها نظر (کامنت) ارائه میدهند .نشــریه پنجرهایرانیان ضمن
اســتقبال از ارائه نظرهای مختلف و متفاوت مخاطبــان در ارتباط با عملکرد خود،
از همه دوســتان انتظار دارد در ارائه نقطه نظراتشــان پیرامون موضوعات مختلف
همکاری و همراهی بیشتری داشته باشند و از این طریق شرکتهای فعال در صنعت
در و پنجره را بهوسیله انتقادها و پیشنهادهای سازندهشان کمک کنند.
از ســوی دیگر برخی شرکتهایی که اخبارشــان در این فضاها درج شده است و
کاربران در زیر این خبرها کامنت گذاشتهاند پاسخی به این پرسشها ارائه نکردهاند
که از این شــرکتها و مدیرانشــان نیز انتظار میرود نســبت به پاسخگویی به این
پرسشها اقدام کنند.
نشریه پنجرهایرانیان ،ســایت و فضاهای مجازی وابسته به این مجموعه ،همواره
آماده دریافت اخبار و گزارشــات شما فعاالن و تالشگران صنعت در و پنجره است و
امیدواریم با همدلی و همفکری بیشــتر ،در راستای بهبود فضای کسبوکار و ارتقاء
سطح کیفی و شرایط کلی این صنعت قدم برداریم.

پذیرش نمایندگی پروفیل کاتیا از سراسر کشور
پنجرهایرانیان؛ شــرکت بهینه گســتر فراتاب تولیدکننده پروفیل کاتیا از سراسر کشور
نمایندگی فعال میپذیرد.
شــرکت بهینه گستر فراتاب در نظر دارد بهمنظور گســترش خدمات و توسعه بازار به
تعدادی از واجدین شــرایط در سراسر کشــور نمایندگی فعال فروش پروفیل کاتیا اعطا
کند .متقاضیان میتوانند برای کسب اطالعات بیشتر به دفتر این شرکت مراجعه کنند.
گفتنی است ،شرکت بهینه گستر فراتاب باهدف ارتقای سطح کیفی مصالح ساختمانی،
استفاده بهینه از سرمایههای ملی و نیروی متخصص داخلی و بهینهسازی مصرف انرژی
در ســال  1392تاسیس و پس از احداث کارخانه ،فضاهای اداری و آزمایشگاهی و انتقال
دانش فنی روز دنیا و ماشــینآالت تولیدی ،در سال  1395فعالیت خود را در زمینه تولید
پروفیلهای در و پنجره یو.پی.وی.ســی با نام تجاری «کاتیا» در شهرک صنعتی اشتهارد
آغاز کرد.

تقدیر از نماینده انحصاری آلدوراوین در نمایشگاه کرمان
پنجرهایرانیان؛ در نمایشگاه ســاختمان کرمان از نماینده انحصاری آلدوراوین با اهداء لوح
تقدیر قدردانی شد.
نمایندگی انحصاری پخش و فروش پروفیل  aldora winو  sky winدر نمایشــگاه
بینالمللی صنعت ساختمان کرمان بهعنوان واحد نمونه انتخاب و لوح تقدیر اهدا شد.
گفتنی است ،نمایشگاه صنعت ساختمان کرمان از  14تا  17شهریورماه  96در محل دائمی
نمایشگاههای این شهر برگزار شد.
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افتتاح انبار وین کالس در استانهای خراسان رضوی ،شمالی و جنوبی
پنجرهایرانیان :انبار وین کالس در اســتانهای خراسان رضوی ،شمالی و جنوبی
افتتاح شد.
بــه گفته محمدجواد رضایی انبار دپوی پروفیل وین کالس در اســتان خراســان
رضــوی ،شــرکت تارا صنعت بــا مدیریت مهندس حســینی و مرتضــی نیا آماده
خدمترسانی به مشتریان این شرکت است.
مدیریــت فروش و بازاریابی شــرکت صنایع عایق پالســت در گفتگو با خبرنگار
نشریه پنجرهایرانیان گفت :انبار دپوی پروفیل وین کالس در استانهای (آذربایجان
شــرقی ،غربی و اردبیل) شــرکت مهروین با مدیریت آقای مهندس خسروشاهی،
استان مازندران کلینیک ساختمانی تک فراز با مدیریت آقای مهندس تقوی ،استان
کرمانشــاه شــرکت الماس غرب با مدیریت آقای مهندس امجدیان ،استان قزوین
شــرکت پنجره پارس با مدیریت آقای مهندس ایزدی ،اســتان کرمان شرکت برنا
پنجره با مدیریت آقای مهندس رضا نادری ،اســتان کردســتان شرکت یراق گستر
غرب با مدیریت آقای مهندس محمدی ،استان همدان شرکت درب و پنجره پارسیا
با مدیریت مهندس نظری پویا ،اســتان تهران شــرکت دکوتک با مدیریت مهندس

حاجی خانی  ،استان سمنان شرکت گژک نما با مدیریت مهندس خورشیدوند و شهر
بوکان شــرکت عرفان با مدیریت آقای مهنــدس ایوبی آماده ارائه خدمات و عرضه
محصوالت وین کالس به همه مشتریان خواهند بود.
رضایی در پایان خاطرنشــان کرد :ســبد محصوالت پروفیل وین کالس شــامل
پروفیل  4حفره نانوتکنولوژی ســری  ،60پروفیل  3حفره نانوتکنولوژی سری ،60
پروفیل کشویی جفت ریل سری  ،70پروفیل کشویی تک ریل سری  ،90کاورهای
آلومینیومی رنگی و  ...است.

پنجرهایرانیان؛ دیاکو کیش سیستم رولر شاتر دکونیک همراه با باکس عایقبندی
شده را به بازار عرضه کرد.
سیســتم رولر شــاتر همراه با باکس عایقبندی شــده که عالوه بر زیبایی نمای
ســاختمان به عایقبندی بیشــتر پنجره نیز کمک میکند از جدیدترین محصوالت
دکونیک است که شرکت دیاکو کیش به مشتریان خود عرضه میکند.
گفتنی اســت ،گروه صنعتی دیاکو کیش نماینده فروش پروفیل دکونیک در کشور
اســت و بهعنوان نماینده انحصاری یراقآالت و انواع پیچ آلمانی کمپانی شورینگ
( )Schuringآلمان ،تی.اند.تی ( )T&Tترک ،پروفیلهای یو.پی.وی.سی با برند
یونی وین ( )UniWinترک ،دفتر فروش الســتیکهای درزبند (گسکت) کمپانی
ســچیل ( )secilترک و پروفیلهای یو.پی.وی.ســی با برند ( )winsaدر ایران
فعالیت میکند.
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آسا آنالین پیامرسان شرکت پنجره آسا
پنجرهایرانیان؛ پیامرســان شــرکت پنجره آسا با نام «آســا آنالین» بهمنظور معرفی،
مشاوره ،استعالم و رهگیری شرکتها و محصوالت در ،پنجره و نما فعال شده است.
«آســا آنالین» پیامرسان شرکت پنجره آسا ،ابزاری برای اطالعرسانی فراگیر و معرفی
شــرکتها و محصوالت در ،پنجره و نما در فضای مجازی اســت .شــرکت پنجره آسا
بهعنوان تولیدکننده در ،پنجره و نمای آلومینیومی بهمنظور ارتباط گستردهتر با مشتریان،
همکاران ،مهندســین ،پیمانکاران و مشاوران در جهت مشــاوره ،طراحی و ساخت در و
پنجره و نماهای خشک اقدام به راهاندازی این شبکه پیامرسان کرده است.
گفتنی اســت ،شرکت پنجره آســا مجهز به خط تولید تماماتوماتیک آلوماتک آلمان ،با
بهرهمندی از توان و دانش ایرانی اســت و دفتر فنی مهندسی این شرکت با بهکارگیری
نیروهای متخصص ،اســتفاده از متریالهای روز ،مشاوره با کارشناسان و ارتباط با دفاتر
فنی شــرکتهای اروپایی تالش دارد تا با ارائه خدمات و محصوالتی باکیفیت در خدمت
پروژههای کیفی و ساخت محصوالت در و پنجره و نماهای مدرن باشد.

کارخانهها و کارگاههای تحت پوشش پروفیل واناوین مورد بازدید قرار گرفتند
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پنجرهایرانیان؛ کارشناسان فنی شرکت تکنما پیویسی سپاهان از کارخانهها و کارگاههای
تولید در و پنجره یو.پی.وی.سی تحت پوشش پروفیل واناوین در استانهای آذربایجان شرقی
و آذربایجان غربی بازدید کردند.
بازدیدهای دورهای شرکت تکنما پیویسی سپاهان از مراکز تولیدی واناوین ،همچنان ادامه
دارد .در همین راســتا و در آخرین دور از این بازدیدها ،کارشناسان شرکت تکنما پیویسی از
کارگاهها و کارخانهها تحت پوشــش واناوین در استانهای آذربایجان شرقی و غربی بازدید به
عمل آورده و نکات فنی الزم را به مدیران و کارگران این کارگاهها ارائه کردند.
این بازدیدها جهت استانداردسازی تولید در و پنجره و همچنین نظارت مستمر بر امر تولید و

مونتاژ در کارخانهها و کارگاههایی که از پروفیلهای واناوین استفاده میکنند ،صورت میگیرد.
گفتنی است ،مجموعه تکنما پیویسی سپاهان با شعار «واناوین ،پیشرو در خدماتی نوین»
آماده ارائه جدیدترین خدمات و محصوالت به فعاالن صنعت در و پنجره یو.پی.وی.سی است.

گشایش دفتر نمایندگی انحصاری واناوین در استان البرز
پنجرهایرانیــان؛ دفتــر نمایندگی انحصاری فروش پروفیل واناوین در اســتان البرز
گشایش یافت.
شــرکت تکنما پی.وی.ســی ســپاهان ،تولیدکننده پروفیل یو.پی.وی.سی واناوین
( )VANA WINدر راستای سیاستهای توسعه بازار و گسترش بازاریابی خود اقدام

به اعطای نمایندگی فروش به شــرکت التین گستر (خسروشاهی) واقع در استان البرز
کرده است.
گفتنی است ،شــرکت تکنما پی.وی.سی سپاهان تولیدکننده پروفیل یو.پی.وی.سی
واناوین در اصفهان است.

تقدیر از استاروین در همایش چهرههای ماندگار صنعت و تجارت
پنجرهایرانیان؛ در اجالس سراسری چهرههای ماندگار صنعت و تجارت از استاروین تقدیر شد.
در اجالس سراســری چهرههای ماندگار صنعت و تجارت که روز  29شهریورماه در سالن
همایشهای بینالمللی صداوســیما برگزار شد ،از شرکت اســتاروین بهعنوان چهره ماندگار
صنعت و تجارت تجلیل به عمل آمد.
اجالس سراســری چهرههای ماندگار صنعت و تجارت به همت سازمان توسعه و نوسازی
معادن و صنایع ایران و پس از ارزیابی شــاخصهای  7گانه مدیریت توســط گروه داوری از
ســازمانهای مختلف دولتی برگزار شد .در پایان این همایش که با حضور جمعی از مدیران
و صنعتگران برتر کشوری همراه بود با اهدای تندیس و گواهینامه رسمی چهرههای ماندگار
صنعت و تجارت به مدیران برگزیده کشــور در صنوف مختلف صنعتی ،تولیدی و تجاری از
طرف مرکز پژوهش و آموزش مدیریت ایران به پایان رسید.
گفتنی اســت ،شرکت استاروین ازجمله شــرکتهای فعال در زمینه تولید در و پنجرههای
دوجداره یو.پی.وی.ســی ،شیشــه دوجداره ،توری رولینگ و فروش درهای ضد ســرقت در
کشور است.
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تخفيف ويژه به مناسبت  ٣٠ساله شدن شركت پارس كرنت
پنجرهایرانیان؛ شرکت پارس کرنت به مناسبت  30ساله شدن این شرکت به مدت
 15روز کاری به مشتریانش تخفیفات ویژه ارائه میدهد.
شــرکت پارس کرنت که در ســال  ١٣٦٦تاســيس و بهعنوان اولين تولیدکننده
یراقآالت در و پنجره آلومينيومي در ايران شــروع به فعاليت كرده است ،به مناسبت
 30ساله شدن این شرکت از تاريخ  ١٦مهرماه  96به مدت  ١٥روز كاري محصوالت
خود را با تخفیفات ویژه عرضه میکند.
بر اســاس این طرح ،گونيا دايكســتي با  ١٤درصد ،گونيا اكسترودي با  ٥درصد،
بلبرینگها با  ١٠درصد ،دســتگاه پانچ دستي و پنوماتيك با  ١٠درصد ،دستگیرهها
بــا  ١٠درصد ،كيپرها با  ٥درصد و پنجره ريموت كنترلــي با  ١٠درصد تخفیف به
مشتریان عرضه میشود.

تقدیر از پویا پنجره در همایش چهرههای ماندگار صنعت و تجارت

راهاندازی برنامه «کافه صنعت» در فضای مجازی
پنجرهایرانیــان؛ برنامه «کافه صنعت» بهمنظور اســتفاده از ظرفیت فضای مجازی جهت
بهبود و پیشرفت صنعت کشور و معرفی صنعتگران کشور به یکدیگر راهاندازی شده است.
نرمافزار «کافه صنعت» جهت ارتقا صنعت کشــور و به دلیل فقدان بانک اطالعاتی جامع
از شــهرکهای صنعتی کشــور و همچنین نبود روابط آنالین بین این شــهرکها ساخته و
راهاندازی شــده است .این برنامه همچنین راهی مناسب برای معرفی صنعتگران ،محصوالت
و فعالیتهایشــان به یکدیگر است .ضمنا ثبتنام و گذاشتن آگهی در برنامه «کافه صنعت»
کامال رایگان است.
ایجاد سامانهای جهت تبلیغات کارخانهها و کارگاههای شهرکهای صنعتی کشور ،شناخت
صنعت کشــور و اعتماد به صنعتگران کشــور ،معرفی کارخانهها و کارگاههای شهرکهای
صنعتی به یکدیگر جهت پیشرفت و توســعه صنعت کشور ،به دست آوردن راحت اطالعات
و مشــخصات کارخانهها و کارگاههای شــهرکهای صنعتی کشور و دسترسی آسان به آنها،
اطالعرســانی جامع برای استخدام نیرو و پذیرفته شدن در شهرکهای صنعتی کشور ،ایجاد
زمینهای برای مشورت و گفتوگوی صنعتگران جهت ارتقا سطح صنعت کشور ،خریدوفروش
انواع دستگاهها و ابزارآالت صنعتی و ...ازجمله اهداف برنامه «کافه صنعت» است.
گفتنی است ،عالقهمندان میتوانند برنامه «کافه صنعت» را از بازار تهیه و نصب کنند.
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پنجرهایرانیان؛ از شرکت پویا پنجره در اجالس سراسری چهرههای ماندگار صنعت
و تجارت تقدیر شد.
در اجالس سراسری چهرههای ماندگار صنعت و تجارت که روز  29شهریورماه در
ســالن همایشهای بینالمللی صداوسیما برگزار شد ،از شرکت پویا پنجره بهعنوان
چهره ماندگار صنعت و تجارت تجلیل به عمل آمد.
اجالس سراســری چهرههای ماندگار صنعت و تجارت به همت سازمان توسعه و
نوســازی معادن و صنایع ایران و پس از ارزیابی شاخصهای  7گانه مدیریت توسط
تیم داوری از ســازمانهای مختلف دولتی برگزار شــد .در پایان این همایش که با
حضــور جمعی از مدیران و صنعتگران برتر کشــوری همراه بود با اهدای تندیس و
گواهینامه رســمی چهرههای ماندگار صنعت و تجارت به مدیران برگزیده کشور در
صنوف مختلف صنعتی ،تولیدی و تجاری از طرف مرکز پژوهش و آموزش مدیریت
ایران به پایان رسید.
گفتنی است ،شرکت پویا پنجره ازجمله شرکتهای فعال درزمینه تولید در و پنجره
دوجداره در کشور است.
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دُ روین نمایندگی انحصاری پروفیل سی فور جدید
پنجرهایرانیان؛ شرکت ُدروین نمایندگی انحصاری پخش پروفیل سی فور   NEW
در شمال غرب کشور را کسب کرد.
شــرکت دروین نماینده انحصاری پروفیل جدید ســی فور ،چهــار کاناله ،دارای
گواهی مرکز تحقیقات ســاختمان و مسکن را برای پخش در استانهای آذربایجان
شــرقی و غربی ،زنجان و اردبیل به دســت آورد .شرکت بازرگانی دروین همچنین
نمایندگی فروش پروفیلهای ایرانی و یراقآالت و ملزومات شیشــه دوجداره ترک
را در اختیار دارد.
گفتنی اســت ،مجتمع صنایع فناور پالستیک سپاهان که با تازگی با حذف پروفیل
سی وان ،عرضه پروفیل جدید سی فور را آغاز کرده است تولیدکننده انواع سازههای
نوین ساختمانی از جنس یو.پی.وی.سی و  WPCدر کشور است.

راهاندازی خط تولید و آموزش رایگان ساخت توری در توربان صنعت
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پنجرهایرانیان؛ شــرکت توربان صنعت آماده راهاندازی خط تولید برای همکاران و
آموزش رایگان ســاخت انواع توری به عالقهمنــدان و فعاالن صنعت در و پنجره و
توری است.
شرکت توربان صنعت تولیدکننده پیشرفتهترین توریهای جمع شونده و واردکننده
یراق و ملزومات توری ،نحوه ســاخت و تولید انواع توری پلیســه را به متقاضیان و
عالقهمنــدان بهصورت رایگان آموزش میدهد .توربان صنعت ســاخت انواع توری
پلیســه را در دو روز و تحویــل ملزومات توری را بهصــورت روزانه انجام میدهد.
توربــان صنعت همچنین راهاندازی خط تولید برای همــکاران را در یک روز کاری
انجام میدهد.
گفتنی است ،توربان صنعت در زمینه تولید انواع توریهای ثابت ،رولینگ و پلیسه
جمع شــونده مناســب جهت در و پنجرههای دوجداره یو.پی.وی.سی ،آلومینیومی،
آهنی و  ...فعالیت میکند.

سی و چهارمین کنفرانس بینالمللی طراحی ایمنی در صنعت ساختمان
پنجرهایرانیــان؛ ســی و چهارمین کنفرانس بینالمللی طراحــی ایمنی در صنعت
ساختمان آذرماه سال جاری در ایران برگزار میشود.
گروه    Sesam Business Consultantsبا همکاری شــرکت فراگامان
شایان ،سی و چهارمین کنفرانس بینالمللی طراحی ایمنی در صنعت ساختمان را در
تاریخ  1آذرماه  96در مرکز همایشهای رایزن تهران برگزار میکند.
این کنفرانس با توجه به اهمیت مقوله ایمنی ســاختمان و نظر به ضرورت مسئله
ساختوســاز ایمن و انتقال جدیدترین اطالعــات و فناوریهای نوین در خصوص
اســتفاده از متریال و طراحی در ساخت و همچنین راههای مقابله با بالیای طبیعی،
علیالخصوص آتشسوزی طراحی شده است.
تاکنون سیوسه دوره موفق این کنفرانس در کشورهای حاشیه خلیجفارس و مصر
و عربستان برگزار شده و میزبان سی و چهارمین دوره این کنفرانس ایران است.
با توجه به اهمیت موضوع کنفرانس ،شرکتهای بینالمللی و داخلی متعددی این
کنفرانــس را همراهی میکنند .همچنین ســازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی
مرتبط با موضوع ،شــرکتهای برگزیده مشاوره و معماری و استادان دانشگاهی در
این کنفرانس حضور به هم خواهند رساند.
در کنار ســالن اصلی کنفرانس ،نمایشــگاه جانبی یکروزه با حضور برترینهای
داخلی و بینالمللی صنعت ایمنی و ســاختمان باهدف معرفی شــرکتهای حاضر و
ارائه خدمات و محصوالت آنها برپا خواهد بود.

اخبـارصنعتپنجره

بازدید تیم فروش و فنی سیندژ از نماینده سردشت
پنجرهایرانیان؛ تیم فروش و فنی شرکت سیندژ از نماینده رسمی این شرکت در شهرستان
سردشت بازدید به عمل آورد.
تیم فروش و فنی پروفیل سیندژ بهمنظور ارتباط نزدیک با نمایندگیهای شهرستانها و
نظارت بر کار فروش این مجموعهها ،از مجموعه برادران یوســفی ،نماینده رسمی پروفیل
سیندژ در شهرستان سردشــت بازدید کرده و نکات فنی الزم را یادآوری کردند .نمایندگی
رسمی پروفیل سیندژ در شهرستان سردشت با مدیریت مهندس یوسفی اداره میشود.
گفتنی است ،ســیندژ ازجمله شــرکتهای تولیدکننده پروفیل یو.پی.وی.سی در استان
کردستان است.

نوین پنجره نماینده انحصاری واناوین در مازندران

پذیرش نمایندگی فروش بازرگانی کارن در سراسر کشور
پنجرهایرانیان؛ بازرگانی کارن از سراسر کشور نماینده فروش فعال میپذیرد.
بازرگانی کارن عرضهکننده انواع چســب و ملزومات ،بهمنظور توســعه بازار و گسترش
خدمات از میان واجدین شــرایط ،تعدادی نماینده فروش فعال از سراســر کشور پذیرش
میکند .عالقهمندان و متقاضیان واجد شــرایط میتوانند برای کسب اطالعات بیشتر با
دفتر این شرکت تماس بگیرند.
گفتنی اســت ،بازرگانی کارن نماینده فروش چسب ســیلیکون ماستیک  LOVERو
 SOUDANو ارائهدهنده انواع چسبهای آکواریوم ،نواری ،کاغذی ،کریستال ،برزنتی،
فویل دار ،سیلیکون ماســتیک در انواع رنگها ،چسبهای پلی اورتان کارتریج ،اسپری،
فوم ،شیلنگی و گان خور در انواع برندها است.
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نوین پنجره

پنجرهایرانیــان؛ نوین پنجــره (بازرگانی رجبپور) نمایندگــی انحصاری پروفیل
واناوین در استان مازندران را کسب کرده است.
نوین پنجره عــاوه بر نمایندگی فروش پروفیل واناویــن ،در زمینه فروش انواع
یــراقآالت  Endowو  Siegeniaنیــز فعالیت میکند .فروش دســتگاهها و
ماشــینآالت مونتاژ در و پنجره دوجداره و واردات انواع پیچهای تخصصی پنجره از
دیگر زمینههای فعالیت بازرگانی رجبپور در استان مازندران است.
گفتنی است ،شرکت تکنما پی.وی.سی سپاهان تولیدکننده پروفیل یو.پی.وی.سی
واناوین در اصفهان است.
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عرضه چند پروفیل جدید توسط بست ویژن
پنجرهایرانیان؛ بســت ویژن با تهیه قالبهای جدید سری  70پنج کاناله و کشویی
تکریل سبد کاالیی خود را کاملتر کرد.
شــرکت پترو پویا گرانول آریانا تولیدکننده پروفیل یو.پی.وی.سی بست ویژن در
راســتای توسعه محصوالت و افزایش خدمات به مشــتریان با واردکردن قالبهای
جدید ،تولید و عرضه پروفیلهای ســری  70پنج کاناله و ســری کامل کشــویی  
تکریل را آغاز کرده اســت .تولید و عرضه ســری کامل پروفیل کشویی تکریل
بــه کارگاههای مونتــاژ در و پنجره و تولید اقتصادی این نوع پنجره کمک شــایان
توجهی میکند.
گفتنی اســت ،شرکت پترو پویا گرانول آریانا از سال  1389تولید و عرضه پروفیل
یو.پی.وی.سی بانام تجاری «بست ویژن» را در استان اصفهان آغاز کرده است.

اخبـارصنعتپنجره

عرضه نسل جدید فریم پنجره فایبرگالس
پنجرهایرانیــان؛ گروه صنعتی تکنو پنجره نســل جدید فریم از جنس فایبرگالس
فشرده را به بازار عرضه کرد.
گروه صنعتی تکنو پنجره فریمهای جدید در و پنجره از جنس فایبرگالس فشرده
را که مزایای زیادی نسبت به فریمهای آهنی دارد به بازار عرضه کرده است.
این فریمها با داشــتن مزایایی از قبیل عمر طوالنی و مفید ،عدم نیاز به ضدزنگ،
مقاومت در مقابل پوســیدگی ،مونتاژ و دمونتاژ راحتتر در و پنجره ،ابعاد اســتاندارد
نظاممهندســی ،کاهش وزن  20درصد و کاهش قیمت  30درصد نســبت به فریم
آهنی ،ضریب باالی عایقبندی و درزگیری بهتر در و پنجره ،جایگزین بسیار مناسبی
برای فریمهای آهنی مورد استفاده در نصب در و پنجرههای دوجداره هستند.

عمران تجارت ايليا نماینده محصوالت ايزوفلوك تركيه
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پنجرهایرانیان؛ عمــران تجارت ايليا واردكننده انحصــاري محصوالت ايزوفلوك 
كيميا تركيه در ایران است.
شرکت عمران تجارت ايليا عرضهکننده انواع محصوالت چسب ايزو ،درزگير درجه
یک تولید شــده در كشور تركيه با االستيسيته باال ،غنیشده با سيليكون آمريكايي،
بدون تغيير رنگ و بدون ترك (حتي مويي) در کشور است.
شركت عمران تجارت ايليا واردکننده انحصارى محصوالت  iZOتركيه در ايران،
در ســال  ١٣٨٣بهصورت سهامى خاص تاســیس و باهدف تامين مصالح مورد نیاز
صنعت ساختمان و خودرو براى بازار داخلى ايران شروع به كار کرده است.
گفتنی است ،شركت ايزو در سال  ١٩٨١ميالدى در شهر استانبول تركيه و باهدف
توليد انــواع پرکنندهها ( )Sealantsو انواع چســب ( )Adhesivesبنا نهاده
شده است.

فروش ویژه اوروین در نوین البرز
پنجرهایرانیان؛ گروه صنعتی نوین البرز فروش ویژه پروفیل اوروین را آغاز کرد.
گروه صنعتی نوین البرز که نمایندگی فروش یراقآالت  FORESازجمله برندهای
برتر و باکیفیت ترکیه در اســتان البرز را در اختیار دارد پروفیل اوروین را با شرایط و
قیمت مناسب به مشتریان عرضه میکند .گروه تولیدی صنعتی آلتین پلیمر ایرانیان
تولیدکننده پروفیل یو.پی.وی.سی با نام تجاری اوروین در ارومیه است.
گفتنی اســت ،گروه صنعتی نوین البــرز در زمینه فروش انــواع پروفیل ،یراق و
ملزومات ساخت در و پنجره دوجداره در حصارک کرج فعالیت میکند.
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فروش ویژه پروفیل آورتا در آذربایجان غربی
پنجرهایرانیان؛ شرکت بازرگانی میرزازاده نمایندگی فروش پروفیل آورتا در استان
آذربایجان غربی را کسب کرد.
شــرکت بازرگانی میرزازاده نمایندگی فروش پروفیل آورتا در اســتان آذربایجان
غربــی ،فروش ایــن پروفیل را برای اولیــن بار با  18درصد تخفیف به مشــتریان
عرضه میکند .همچنین تمامی پروفیلهای عرضهشده در بازرگانی میرزازاده ضمن
داشــتن گواهینامه فنی درجه یک از سوی سازمان تحقیقات مسکن و شهرسازی با
ضمانتنامه  15ساله بیمه البرز ارائه میشوند.
گفتنی است ،گروه صنعتی کیانپن تولیدکننده پروفیل یو.پی.وی.سی با نام تجاری
آورتا در استان مازندران است.

اخبـارصنعتپنجره

عرضه استپر شیشه سکوریت  NHNژاپن توسط شینا سازه
پنجرهایرانیان؛ شــرکت شینا ســازه آریانا ،محصول جدید استپر شیشه سکوریت
 NHNژاپن را به بازار عرضه میکند.
اســتپر و لوالی  NHNژاپن با  5ســال گارانتی تعویض (استپ و لوالی  101در
یک سیســتم) نصب ســریع و راحت ،بدون روغنریزی با رگالژ بسیار آسان و قابل 
نصب در مناطق مرطوب کشــور (به دلیل کیفیت باالی استیل این محصول) توسط
شینا سازه آریانا به مشتریان عرضه میشود.
برای نصب اســتپ شیشه سکوریت دیگر نیازی به کندن زمین نیست و مشکالت
فنی ،زنگزدگی و روغنریزیهای دستگاههای قدیمی نیز وجود نداردPDC100 .
اولین پرچمدار نسل جدید آرامبندهای مخفی  NHNژاپن است که با تلفیق آخرین
فناوریهای روز توانســته است باز شدن آسان همراه با گشتاور مناسب برای بستن
درهای سکوریت را فراهم کند.
گفتنی اســت ،شرکت شینا ســازه آریانا در زمینه بازرگانی تجهیزات شیشه ،نما و
یراقآالت فعالیت میکند.

نرمافزار جامع صنعت شیشه مینا نگار

پذیرش نمایندگی چهل پنجره اسپادانا
پنجرهایرانیان؛ گروه صنعتی چهل پنجره اســپادانا آمــاده پذیرش نمایندگی و عاملیت
فروش در سراسر کشور است.
گروه صنعتی چهل پنجره اســپادانا بهمنظور گســترش بازار و توسعه خدمات اقدام به
پذیرش نمایندگی و عاملیت فروش در سراسر کشور کرده است.
این مجموعه صنعتی همچنین بهمنظور تکمیل پرســنل خود از میان واجدان شــرایط
تعدادی نیروی کار استخدام میکند.
گفتنی است ،گروه صنعتی چهل پنجره اسپادانا در سال  ۱۳۸۲بهعنوان اولین تولیدکننده
در و پنجرههای یو.پی.وی.سی در استان اصفهان فعالیتش را آغاز کرده است.
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پنجرهایرانیان؛ فناوری داده پویشــگر نرمافزار جامع صنعت شیشه «مینا نگار» را
به بازار عرضه میکند.

شرکت فناوری داده پویشگر ،نرمافزار جامع مینا نگار را با امکان بهینهسازی برش،
انبارداری و حسابداری برای صنعت شیشههای چند جداره به بازار معرفی کرده است.
این نرمافزار کلیه نیاز کارگاههای شیشــهبری ســنتی را که برش در آنها بهصورت
دستی صورت میگیرد نیز پوشش میدهد.
همچنین نســخهای از نرمافزار جامع مینا با خروجیهای مربوط به ماشــینهای
برش ،برای مجموعههای دارای میز برش  CNCو اتوماتیک منطبق با استانداردهای
جهانی برش ارائه شــده است .مینا نگار اولین نرمافزار داخلی است که این قابلیت را
دارد و ازاینرو مورد اســتقبال بسیاری از تولیدکنندگان و تعمیرکاران میزهای برش
 CNCشیشــه قرارگرفته و در حال حاضر بر روی بســیاری از ماشــینآالت برش
اتومات با برندهای ایرانی ،ترک و اروپایی نصب و در حال استفاده است.
این نســخه از نرمافزار جامع مینا دارای قابلیت صدور فایلهای برش اســتاندارد
بهصورت  DXFو CSVو یا فایلهای اختصاصی  Gcodeبرای دستگاههای برش
خاص و حرفهای است .قابلیت اختصاصیسازی خروجیهای مربوط به برش CNC
برنامه ،امکانات و محیط برنامه باعث شده کارایی و انعطافپذیری آن برای کارکردن
با کلیه میزهای برش اتوماتیک افزایش یابد.
گفتنی اســت ،شرکت فناوری داده پویشــگر بهعنوان اولین و بزرگترین شرکت
نرمافزاری فعال در صنعت در و پنجره ،شیشه و صنایع وابسته کشور باهدف تولید و
گسترش نرمافزارهای تخصصی فعالیت رسمی خود را از سال  1383آغاز کرده است.
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امضا تفاهمنامه همکاری هافمن و سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی
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پنجرهایرانیان؛ هافمن با سازمان مدیریت صنعتی استان آذربایجان شرقی تفاهمنامه
همکاری امضا کرد.
به گزارش روابط عمومی هافمن ،اعضای خانه مدیران ســازمان مدیریت صنعتی
استان آذربایجان شرقی به همراه خانم دکتر علیزاده مدیریت سازمان مدیریت صنعتی
اســتان و دکتر دیباور مدیریت روابط عمومی این ســازمان روز سهشــنبه  4مهرماه
بهمنظور بازدید از مجموعه هافمن و عقد تفاهمنامه همکاری مهمان هافمن بودند.
در ایــن برنامه ،دکتر دیباور به معرفی بیشــتر ســازمان مدیریت صنعتی و اهداف
ســازمان پرداخته و اعضای خانه مدیران نیز با مجموعــه هافمن و محصوالت این
گروه صنعتی بیشازپیش آشــنا شــدند .در ادامه برنامه ،مهمانان از ســالن و خطوط
تولید انواع پروفیل یو.پی.وی.ســی هافمن و همچنین آزمایشگاه مجهز این مجموعه
بازدید داشته و از نزدیک شاهد فرآیند تولید پروفیل یو.پی.وی.سی و همچنین برخی
تستهای مربوط به پروفیل بودند.
در پایان مراســم جلســهای با حضور مهندس حمیدیه ،مدیریت عامل مجموعه و
مدیران ســازمان مدیریت صنعتی برگزار و تفاهمنامه همکاری مبنی بر همكاري در
زمینههای علمي ،مشــاورهاي ،پژوهشي و آموزشي در موضوعات مرتبط با چارچوب
اهداف و سياســتهاي مورد توافق دو سازمان از طريق برگزاري دورههای تخصصي
کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت برای پرسنل باهدف ارتقای دانش کارکنان هافمن
امضا شد.

تجلیل از هافمن در همایش چهره های ماندگار صنعت و تجارت
پنجره ایرانیان؛ در اجالس سراسری چهرههای ماندگار صنعت و تجارت از هافمن
تجلیل به عمل آمد.
در اجالس چهرههای ماندگار صنعت و تجارت که روز  29شــهریورماه در ســالن
همایشهای بینالمللی صدا و ســیما برگزار شد ،تندیس طالیی چهرههای ماندگار
صنعت و تجارت به مهندس حمیدیه مدیرعامل مجموعه هافمن اهداء شد.
به گزارش روابط عمومی هافمن ،اجالس سراســری چهرههای ماندگار صنعت و
تجارت به همت ســازمان توسعه و نوســازی معادن و صنایع ایران و پس از ارزیابی
شاخصهای  7گانه مدیریت توسط تیم داوری از سازمان های مختلف دولتی از جمله
معاونت علمی دفتر ریاســت جمهوری ،مرکز آموزش و پژوهش مجمع متخصصین

ایران ،استانداری تهران ،سازمان نظارت بر ارزیابی عملکرد وزارت کار ،رفاه و تامین
اجتماعی و  ...برگزار شد.
این همایش که با حضور جمعی از مدیران و صنعتگران برتر کشــوری همراه بود
با ســخنرانی دکتر شاه حســینی نماینده وزارت صنعت ،معدن و تجارت آغاز شد و
در ادامه دکتر فضلی پور ،اســتاد دانشــگاه و کارشــناس برندینگ از کلینیک برند
در خصوص مشــخصههای مدیران موفق و کســب و کارهای موفق به ایراد سخن
پرداخت .این مراسم با اهدای تندیس و گواهینامه رسمی چهرههای ماندگار صنعت
و تجارت به مدیران برگزیده کشــور در صنوف مختلف صنعتی ،تولیدی و تجاری از
طرف مرکز پژوهش و آموزش مدیریت ایران به پایان رسید.

اخبـارصنعتپنجره

افتتاح کارگاه آموزشی مشترک هافمن و فنی و حرفهای زنجان
پنجرهایرانیان؛ کارگاه آموزشــی مشترک هافمن و اداره کل فنی و حرفهای استان
زنجان افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی هافمن ،مراسم افتتاح کارگاه مشترک آموزشی هافمن و
فنی و حرفهای اســتان زنجان روز سهشنبه  18مهرماه  96با حضور مدیرکل فنی و
حرفهای استان زنجان و مهندس حمیدیه ،مدیرعامل هافمن و برخی مقامات استانی
ازجمله مهندس یوســفی ،مدیرکل اداره تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی در محل مرکز
آموزش شهید بهشتی واقع در شهرک صنعتی برگزار شد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای اســتان زنجان در ایراد ســخنرانی خود در آغاز
مراســم افتتاحیه ،انعقاد تفاهمنامه آموزشــی میان دو مجموعه و همکاری در زمینه
اجرای آموزشهای مهارتی ،صالحیتها و شایســتگیهای شغلی جهت دستیابی به
اهداف تعیینشــده با استفاده از پتانسیلهای مجموعه هافمن و ظرفیتهای بخش

دولتی اداره کل آموزش فنی و حرفهای زنجان را الزم و ضروری دانست.
مهنــدس حمیدیــه ،مدیرعامل هافمن نیز با اشــاره به بحث فرهنگســازی در
جلوگیری از هدر رفت انرژی که بهعنوان ســرمایه ملی مطرح است سخنان خود را
آغاز کرد .وی در ادامه بهضرورت آموزشهای فنی و تربیت نیروی متخصص و عدم
وجود تکنسینهای فنی در این زمینه اشاره کرد و افزود :متاسفانه تکنسین فنی ماهر
و متخصص کم داریم و جذب و واردکردن نیروی ماهر نیز کاری دشــوار اســت که
انشــاء اله بتوانیم با همکاری و مشارکت دو مجموعه نیروی فنی و متخصص مورد
نیاز کشور را به بدنه تولید کشور وارد کنیم.
گفتنی اســت ،جمعی از مسئوالن استانی و کارشناســان اداره کل در این مراسم
حضور داشــتند کــه در پایان از کارگاههای آموزشــی و توانمندیهــای مربیان و
کارآموزان مرکز آموزش فنی و حرفهای شهید بهشتی نیز بازدید صورت گرفت.
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محصول جدید پارس یراق پروفیل
پنجرهایرانیان؛ شــرکت پارس یراق پروفیل در راســتای پیشبرد تولیدات خود در
زمینــه انواع پروفیل و ملزومات دکوراتیو ،محصوالت جدیدی به ســبد کاالی خود
اضافه کرد.
انواع پروفیل ریــل مخصوص آق پروفیل ،پروفیل پرســان مخصوص ،گلهای
دکوراتیو خورشــیدی و شــاهین در رنگ و اندازههای مختلف از جمله محصوالت
جدیدی هستند که پارس یراق پروفیل به بازار عرضه کرده است.
گفتنی اســت؛ شــرکت پارس یراق پروفیــل در زمینه تولید انــواع یراقآالت و
پروفیلهای توری ثابت ،لوالیی ،رولینگ ،پلیســه و پرسان (سیستم جدید نصب از
داخل) فعالیت میکند.

ساخت پنجره بازشو بیرونی در پارس وین مرکزی
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پنجرهایرانیان؛ گروه تولیدی پارس ویــن مرکزی در یک طرح ابتکاری موفق به
طراحی و تولید پنجره دوجداره یو.پی.وی.سی با لنگه بازشو بیرونی (اتوبوسی) شد.
احمــد ســلیمانی ،مدیرعامل گــروه صنعتی پــارس وین در گفتگو بــا خبرنگار
پنجرهایرانیــان ضمن اعالم این مطلب و تایید این خبر افزود :تمامی مراحل طراحی
و تولید این پنجره توسط نیروی فنی و در کارگاه این مجموعه در اراک انجام گرفته
است .یراقآالت بهکار رفته در این پنجره بهصورت اختصاصی برای این کار طراحی
و تولید شده است.
وی گفت :پــارس وین مرکزی همچنین موفق به ایجاد کوچکترین خم بر روی
پروفیل یو.پی.وی.ســی در کشور با شعاع داخلی  22و شعاع خارجی  44سانتیمتری
شده است.
ســلیمانی در پایان اظهار کرد :گروه تولیدی پارس وین مرکزی با تجربه  15ساله،
حضــور صادقانه و موثر در صنعت در و پنجره و بــا بهرهمندی از کادری مجرب و
متخصص درزمینه تولید در و پنجرههای یو.پی.وی.سی مطابق با استاندارد جهانی و
فناوری روز دنیا آماده ارائه خدمات به هموطنان و همشهریان عزیز است.

درج نام همارشتن در فهرست دارندگان گواهینامه رال آلمان
پنجرهایرانیان؛ نام گروه صنعتی همارشــتن که موفق به دریافت گواهینامه معتبر
رال از کشور آلمان شده بود در فهرست رسمی سایت دارندگان این گواهینامه معتبر
جهانی درج شد.
گروه صنعتی همارشــتن بهعنوان یکی از باســابقهترین شرکتها در زمینه تولید
پروفیلهای پنجره یو.پی.وی.ســی در ایران همواره درصدد باال نگه داشــتن سطح
کیفی محصوالت خود بر طبق استانداردهای جهانی بوده است.
در راســتای تائید این امر و حصول کیفیت جهانی پروفیل پنجره یو.پی.وی.سی،
گروه صنعتی همارشــتن موفق به گذرانــدن آزمونها و ممیزیهای مورد نیاز برای
پروفیلهای پنجره پالســتیکی بر اساس باالترین سطح الزامات کیفی در این زمینه
یعنی  RAL GZ 716Aشــده و این گواهینامه را که تضمینکننده کیفیت جهانی
پروفیل همارشتن است کسب کرده است.
گفتنی است ،گروه صنعتی همارشتن از جمله نخستین و موفقترین مجموعههای
تولیدکننده پروفیل یو.پی.وی.ســی در کشورمان است که سالهاست در این عرصه
مشغول فعالیت میباشد.
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دالیل افزایش چشمگیر بهای آلومینا در چند هفته گذشته

پنجـره ایرانیـان /سـال یازدهم   آبان    96شمـاره 121

پنجرهایرانیان؛ آلومینا یا اکسید آلومینیوم که ماده اولیه تولید فلز آلومینیوم به شمار
میآید ،در چند هفته اخیر افزایش چشــمگیر و البته غیرمنتظرهای را در بازار جهانی
تجربه کرده است.
به گزارش ماین نیوز ،وبســایت متالماینر  ۹ماه پیش و در ابتدای ســال جاری
میالدی پیشبینی کرده بود که تقاضای جهانی آلومینیوم در این ســال افزایشــی
خواهد بود .این افزایش بیش از همه از ســوی چیــن و بهویژه بخشهای امالک
و مســتغالت و خودروی چین رقم خواهد خورد .در کنار رشــد تقاضای این کشور
آنچه میتواند از جهتی دیگــر به افزایش تقاضای این فلز در بازار جهانی بینجامد،
طرح دونالد ترامپ مبنی بر صرف هزینهای میلیاردی برای نوسازی زیرساختهای
آمریکا میباشد.
باوجود پیشبینی این حجم از تقاضا در زمینه آلومینیوم ،این وبســایت از ســویی
دیگر  ۳فاکتور را در ســال جاری میالدی بهعنوان موانعی بر سر راه تولید آلومینیوم
معرفــی میکند که به کاهش عرضه و به دنبال آن افزایش قیمت میانجامد .موانع
تجاری ،آلودگی و کمبود مواد اولیه دالیلی اســت کــه متال مایز در زمینه کاهش
عرضه این فلز عنوان کرده اســت .در نهایت در اواســط مــاه نهم میالدی بهای
پودر آلومینا بهعنوان ماده اولیه ســازنده آلومینیوم افزایش چشمگیری پیدا کرد و به
همین دلیل در یک ماه اخیر خبرســاز شد .امیر صباغ مدیریت برنامهریزی و نظارت
راهبردی ایمیدرو در کانال تلگرامی کامودیتی دراینباره مینویسد :آلومینا ماده اولیه
تولید آلومینیوم ،روز پنجشنبه  ۲۳شــهریور ( ۱۴سپتامبر) در بنادر استرالیا بهعنوان
بزرگترین کشور تولیدکننده آن با جهش  ۸/۵درصدی به  ۳۷۵دالر در هر تن رسید
که باالترین سطح قیمت  ۶سال گذشته است و درنتیجه این افزایش انتظار تقویت
قیمت آلومینیوم میرود.
وی همچنیــن دراینباره توضیح داد :چندی پیــش از این نیز این ماده اولیه تولید
شمش آلومینیوم رویهای بیثبات داشت که درنتیجه آن تولیدکنندگان از ارائه قیمت
خودداری میکردند و تاجران اعتبار قیمت خود را یکروزه صادر کرده و روز بعد آن
را بــاال میبردند .قیمتها در طول یک ماه  ۱۶درصد افزایشیافته و تقاضا همچنان
بیش از عرضه بوده و درنهایت موجودی انبارها در حال خالی شدن است.
وبســایت پلتس در خبری دراینباره مینویســد :در هفته گذشــته و همزمان با
افزایش قیمت آلومینا در استرالیا بهای این ماده در چین بهعنوان دومین تولیدکننده
بزرگ آن به اوج  ۹ســال خود رســید .این وبســایت این افزایش بها را برآمده از
محدودیتهای موجود در عرضه بوکســیت اعالم کرده است .در اواخر هفته گذشته
همچنین قیمت آلومینا در چین به  ۳۲۹۰یوآن ( ۵۰۳دالر) در هر تن رسید .این رقم،

هم نسبت به هفته پیش از آن افزایش داشته و هم نسبت به بهای این پودر در یک
ماه گذشته رشدی  ۳۳درصد را تجربه کرده است.
هوشنگ گودرزی رئیس هیات مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره ابعاد
مختلف افزایش چشــمگیر بهای آلومینا توضیح داد :قیمــت هر محصولی تابعی از
قیمت مواد اولیه آن اســت .قیمت مواد اولیه هم بر اساس فاکتورهای مختلفی تغییر
میکند .یکی از فاکتورها حجم تولید مواد اولیه است .وقتی تولید آلومینا در جهان با
کاهش روبهرو شــود ،عرضه آنهم کاهش مییابد و درنتیجه قیمت آن باال میرود.
دیگری باال رفتن تقاضاست .وقتی تولیدکنندههای بیشتری به صنعت آلومینیوم مانند
هر صنعت دیگری وارد شــوند ،نیاز بیشــتری به مواد اولیه سازنده این فلز احساس
میشــود ،پس اگر حجم تولید مواد اولیه ثابت بماند و با افزایش تقاضا رشد نکند ،به
دلیل کمبود ایجادشده قیمت ماده اولیه که میتواند در صنعت آلومینیومسازی آلومینا
باشد ،باال میرود.
وی ادامه داد :به نظر من به دلیل تمایل چینیها به افزایش تولید آلومینیوم نیاز به
آلومینا رشد کرده و مدتزمانی طول خواهد کشید که عرضهکنندگان آلومینیوم خود
را با بازار هماهنگ کنند و تولید بیشــتری داشــته باشند .درنهایت این باعث خواهد
شد که در یک مقطع ویژه قیمت شمش آلومینیوم باال رود .این اتفاق بهطور عمومی
هر چند ســال یکبار در این بازار رخ میدهد .گودرزی درباره تاثیر کاهش آلومینا بر
بهای جهانی آلومینیوم توضیح داد :برای ساخت هر یک کیلو آلومینیوم حدود  ۲کیلو
آلومینا اســتفاده میشود .به نظر من قیمت شــمش آلومینیوم رشد خواهد کرد ،ولی
نهتنها متأثر از قیمت آلومینا .رئیس هیات مدیره ســندیکای صنایع آلومینیوم درباره
قیمت این فلز در ایران توضیح داد :آنچه اکنون بازار ایران را متأثر کرده فاکتورهای
دیگری بهغیراز قیمت آلومینا در جهان اســت کــه میتواند بر بهای آلومینیوم تاثیر
بگذارد .این صنعت امروز در کشــور به کنترل و نظارت بیشــتری نیاز دارد .در ایران
نــرخ آلومینیوم بهطور روزانه تغییر میکند که میتواند هم متأثر از نبود نظارت کافی
و هم افزایش الامای و آلومینا باشــد .نرخ ارز هم بر قیمت آلومینیوم تأثیرگذار است
زیرا آلومینا با ارز به ایران وارد میشود و ایران هم حجم زیادی از آلومینای موردنیاز
خود را از راه واردات تامین میکند.
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عالقهمندی آلومینیومساز هلندی به حضور در بازار ایران
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پنجرهایرانیان؛ مدیر ارشــد شرکت زالکو ضمن ابراز امیدواری برای حضور در بازار
ایران گفت :در مرحله اول باید به صادرات محصوالتمان به ایران بیندیشیم و سپس
قدم را فراتر بگذاریم .مطمئنم که بهزودی مشتریان زیادی از ایران خواهیم داشت.
یان وان وایک مدیر ارشد شرکت زالکو ،در گفتگوی خود با خبرنگار ماین نیوز در
خصوص کارخانه زالکو توضیــح داد :زالکو یک کارخانه ذوب مجدد در جنوب هلند
با محصوالت بیلت اکســتروژن و اسلب رولینگ اســت .ما آلومینیوم را ذوب مجدد
میکنیم .ما در سال  2012تولید آلومینیوم را آغاز کردیم .شرکت قبلی در سال 2011
بسته شــد و ما تحت عنوان زالکو در سال  2012دوباره فعالیت خود را آغاز کردیم.
ظرفیت ما حدود  30هزار تن در سال بوده و این ظرفیت در حال افزایش است.
وی با اشــاره به محصوالت تولیدی این کارخانه گفت :ما حدود  27سایز مختلف
در بیلتها داریم که آلیاژی هستند.
در آلومینیــوم از ســری  1000تا  9000را تولید میکنیم .تخصص ما بیشــتر در
محصوالت آلیاژی آلومینیوم اســت .دو گرید پرکاربرد  6060و  6063هستند اما ما
بیشتر سری  7000را تولید میکنیم .بهعنوانمثال آلومینیوم  7075گرید بسیار خاص
و مشــکلی اســت و نیاز به روند تخصصی تولید دارد .ظرفیت ما در این محصوالت
در ابتدا حدود  2000تن بود اما اکنون میتوانم با خوشــحالی اعالم کنم این عدد به
 30هزار تن رسیده است.
وایک در زمینه صادرات محصوالت این شــرکت به نقاط مختلف جهان گفت :ما
محصوالت خود را به سراســر اروپا ،دانمارک ،چک ،فرانسه ،آلمان ،انگلیس و دیگر
کشــورها ارســال کردهایم و تالش داریم صادرات محصوالت خود را به این را نیز
گسترش دهیم.

عرضه روغن برش آلومینیوم آلمانی
پنجرهایرانیان؛ روغن برش آلومینیوم ســاخت کشــور آلمان با مزایا و خواص ویژه
به بازار عرضه شد.
این روغن برش که مزایای زیادی دارد مخصوص دســتگاههای برش آلومینیوم،
 ،CNCدستگاه مولیون زن ،کپی روتر و ناچینگ است.

ازجملــه مزایای ویژه این روغن برش آلومینیــوم آلمانی میتوان به مواردی مانند
کممصرف بودن به دلیل خاصیت پودر شوندگی هنگام پاشش ،بدون بو و ضرر برای
ســامتی افراد ،عدم ریزش روغن و تمیز ماندن محیط کار ،بدون نیاز به رقیقکننده
و  ...اشاره کرد.

اخبـارصنعتپنجره

عرضه نسل جدید دوحالته فاپیم در اورین آلومینیوم
پنجرهایرانیان؛ اورین آلومینیوم تجارت ،نســل جدید یــراق دوحالته فاپیم را به بازار
عرضه کرده است.
شرکت اورین آلومینیوم تجارت که نمایندگی رسمی فاپیم ایتالیا ( )fapimدر ایران را در
اختیار دارد نسل جدیدی از یراق دوحالته فاپیم را به مشتریان و بازار ایران عرضه کرده است.
گفتنی است ،شــرکت اورین آلومینیوم تجارت نمایندگی رسمی یراقآالت آلومینیومی
 Ragniو  fapimایتالیــا و  AATiترکیــه را در اختیــار دارد و درزمینه تولید و توزیع
انواع یراقآالت در و پنجره آلومینیوم و یو.پی.وی.سی ،توریهای رولینگ و پلیسه ،انواع
لــوالی آلومینیومی ،براکت آهنی و آلومینیومی و فروش ماشــینآالت مونتاژ در و پنجره
فعالیت میکند.

نشست هماندیشی صنایع آلومینیوم استان مرکزی برگزار شد

دســتمزد که از یکسو تورم و از ســویی دیگر بهرهوری  ۳۳درصد موجب گرانی دستمزد
کارگران شده که به واحدهای تولیدی فشار مالی زیادی وارد کرده است.
ساریخانی گفت :قیمتگذاری آلومینیوم تابع دالر و واردات است .این صنعت گران بوده
و نیازمند سرمایه در گردش باالست.
وی افزود :هزینههای باال توان رقابت را کاســته اســت .چرا باید خود تحریم باشــیم؟
عرضههای بلوکی بزرگ سبب شده تا صنایع کوچک توان خرید نداشته باشند.
در ادامه نعمتی ،مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری مرکزی بیان کرد :هر دولتمردی
با ایجاد انحصار مخالف است .برخی افراد تا مشکالت در بازار و تحریم به وجود میآید از
این مســئله سو استفاده کرده و تنها به فکر منافع خود هستند .وی افزود :در روزهای آتی
مکاتباتی برای رفع انحصار انجام خواهد شد.
نعمتی گفت :ما میتوانیم با ســندیکای شــما مذاکراتی انجام دهیــم که اگر به توافق
نرسیدیم از طریق مکاتبه با دفتر ریاست جمهوری اقدام خواهیم کرد.
محمدرضا حاجی پور ،رئیس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت اســتان مرکزی در ادامه
عنوان کرد :یکی از سیاستهای دولت جلوگیری از خام فروشی به کشورهای دیگر و توجه
به صنایع پاییندستی است.
وی تصریح کرد :اســتان مرکزی بهعنوان میز صادرات گل و گیاه و انار شناختهشده که
با پیگیریهای انجامشــده توانستیم در بحث آلومینیوم ،عایقهای رطوبتی و ماشینآالت
صنعتی سه میز صادراتی دیگر داشته باشیم.
حاجی پور ادامه داد :تقریبا تمام صادرات کشــور در این حوزهها توســط استان ما انجام
خواهد شــد .مشــکالت را با تعامل و با ضوابط و مقررات برای برونرفت از وضعیت فعلی
حل خواهیم کرد.

پنجـره ایرانیـان /سـال یازدهم   آبان    96شمـاره 121

پنجرهایرانیان؛ گردهمایی صنایع آلومینیوم اســتان مرکزی بهمنظور بیان مشکالت
این صنعت و ارائه راهکار برای برونرفت از موانع موجود با حضور اعضای ســندیکای
صنعــت آلومینیوم ایران ،فعاالن صنعت آلومینیوم و برخی مســئوالن در هتل زاگرس
اراک برگزار شد.
به درخواســت کتبی جمعــی از صنعتگران بخش آلومینیوم اســتان مرکزی نشســت
هماندیشــی با موضوعیت بررسی مشــکالت تامین مواد اولیه ،نحوه توزیع آلومینیوم در
بورس ،افزایش بیرویه قیمت آلومینیوم و ...روز دوشــنبه دهم مهرماه  ۱۳۹۶از ساعت 16
تا  20در هتل زاگرس اراک تشکیل شد.
در این گردهمایی هرکدام از اعضای ســندیکای آلومینیوم ایران از وضعیت رکود موجود
و بیان دالیل آن پرداختند و خواستار توزیع در پارتهای خرد ،بازگشت به شیوه عرضه در
بورس مانند گذشــته ،رفع فروش انحصاری شرکت ایرالکو و بررسی مشکالت گازکشی،
تامین اجتماعی و رفع ارزشافزوده برای صنایع واسطه و پاییندستی شدند.
ساریخانی ،رئیس هیات مدیره ســندیکای آلومینیوم ایران در این گردهمایی بیان کرد:
بااینکه اولین کشــور تولیدکننده آلومینیــوم در منطقه بودهایم اما کمتر از  ۰.۱درصد تولید
در منطقه داریم و این مسئله به دلیل نداشتن نگاه استراتژیک به این صنعت بوده است.
وی چالشهای آلومینیوم در ایران و راهکارهای توسعه آن توسط مرکز پژوهش مجلس
شورای اسالمی در سال  ۹۳را سه عامل برشمرد و افزود :تامین مواد اولیه در صنعت ،تامین
پایداری برق و عدم شناخت صنعت آلومینیوم از چالشهای این صنعت است.
ساریخانی وجود نیروی انسانی مازاد و عدم دسترسی به مواد اولیه را سبب عقبماندگی
ایــن صنعت دانســت و تصریح کرد :عامل توســعه صنعت آلومینیوم دسترســی پایدار و
قابلاطمینــان مواد آلومینا و مواد کربنی از طریق انعقاد قرارداد با تولیدکنندگان مواد اولیه
اســت .همچنین اســتفاده بهینه از گاز طبیعی و هزینههای حملونقلهای پایین به دلیل
جانماییهای مناسب ،بهکارگیری ف ّناوریهای مدرن ،ارتقا مداوم پارامترهای تولید ،توسعه
زیرســاختهای تولید آلومینیوم و پایداری سیاسی و اقتصادی بهمنظور تامین مواد اولیه و
نرخ پایین وامها در پایین بودن قیمت آلومینیوم اثرگذار خواهد بود.
وی گفت :دولت دید استراتژیک نسبت به این صنعت ندارد .تعرفه محصوالت آلومینیومی
کاهشیافته و درنتیجه خریداران را به سمت واردات کاالهای تکمیلی هدایت میکند.
ساریخانی اظهار داشت :فروش نســیه و پرداختهای نقدی مالیات بر ارزشافزوده،
وجود شــرکتهای ســوری که در آغاز کار مورد تائید دارایی بوده ولی بهمحض عدم
پرداخت مالیات در لیســت ســیاه قرار میگیرند موجب شده تا شرکتهای آلومینیومی
تاوان پس دهند.
وی افــزود :مشــکالت تامیــن اجتماعــی تولیدکننــدگان را متحمل بــر هزینههای
پیشبینینشــده میکند ۲۳ .درصد از هزینههای آلومینیوم را برق و  ۱۱درصد هزینههای
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برگزاری کالس آموزشی آندايزينگ توسط شرکت آلوفینیش
پنجرهایرانیان؛ کالس آموزشی و توجیهی مربوط به آندايزينگ با حضور کارشناسان شرکت
آلوفینیش ( )Alufinishدر ایران برگزار شد.
شــرکت آلوفینیش آلمان یکی از تولیدکنندگان مواد شــیمیایی مورد استفاده در وانهای
آبکاری و آنادایز آلومینیوم است که از اعتباری جهانی برخوردار است .این شرکت همهساله از
طریق نماینده خود در ایران اقدام به برگزاری دورههای تخصصی آموزشی در خصوص تولید
قطعــات آلومینیومی در حوزههای آنادایز ،آبکاری و رنگ پودری میکند و به افرادی که این
دورهها را بهطور کامل بگذرانند ،گواهینامه تائید آلوفینیش اعطا میکند.

جلسه همفکری سندیکاهای آلومینیوم و صنعت برق و انجمن سیم و کابل
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پنجره ایرانیان؛ جلســه همفکری و هماهنگی بین اعضای سندیکای صنایع آلومینیوم
ایران ،سندیکای صنعت برق و انجمن سیم و کابل ایران برگزار شد.
جلســه همفکری و هماهنگی بین اعضای سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ،سندیکای
صنعت برق ایران و انجمن صنفی تولیدکنندگان ســیم و کابل ایران روز چهارشــنبه 12
مهرماه  96برگزار شد .در اين جلسه که به منظور بررسی وضعیت بحراني بازار آلومينيوم
و راهکارهای برون رفت از شرایط موجود تشکیل شده بود ،پس از بحث و بررسی پیرامون
موارد مطروحه ،بر پيگيري و اطالع رســاني هرچه سريعتر موضوع به مسئوالن ذيربط
تصميم گيري و تاكيد شد.

کارگاه یکروزه آشنایی با نت پرسهای اکستروژن
پنجرهایرانیان؛ کارگاه آموزشی یکروزه «آشنایی با نت پرسهای اکستروژن» 30
شهریورماه  96در اراک برگزار شد.
شــرکت شــهرکهای صنعتی اراک کارگاه یکروزه آشــنایی با نت پرسهای
اکستروژن را در روز پنجشنبه  30شهریورماه  96برگزار کرد.
در این کارگاه که با حضور مدرســان و مربیان کارآزموده ،مهندس حمید ترابی و
مهندس محســن غالمی در ساختمان فناوری و کســب و کار شرکت شهرکهای
صنعتــی اراک برگــزار شــد ،موضوعات مختلفــی از قبیل نگهــداری و تعمیرات
سیســتمهای حرارتی ،نگهداری و تعمیرات انــواع پرسهای هیدرولیک ،نگهداری
و تعمیــرات انواع قالبها ،نگهداری تجهیزات کنترلی و کارکرد سیســتمهای پیش
گرم آموزش داده شد.
بهتمامی شــرکتکنندگان در این کارگاه که از ســاعت  9تا  16روز پنجشنبه 30
شهریورماه برگزار شد گواهینامه معتبر آموزشی اعطا گشت.
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اخبارنمایشگاهی
حضور دکتر وین در نمایشگاه بازسازی سوریه
پنجرهایرانیان؛ دکتر وین در نمایشگاه بازسازی سوریه که از  28شهریور تا  1مهر
 23 - 19( 96سپتامبر  )2017برگزار شد ،حضور پیدا کرد.
سومین نمایشگاه بینالمللی بازســازی سوریه در مجموعه بینالمللی نمایشگاهی
دمشــق و در شرایطی کامال امن ،با حضور بیش از  150شرکتکننده از سراسر دنیا
برگزار شد.
ایران ،آلمان ،لبنان ،روسیه ،ایتالیا ،فرانسه ،بالروس ،اتریش ،امارات متحده عربی،
اندونزی و پاکستان کشورهایی بودند که در این نمایشگاه حضور داشتند .شرکتهای
فعال در حوزههای ساختمانســازی ،نما و دکوراسیون داخلی ،تاسیسات ،راهسازی،
بــرق ،نیروگاه و مخابرات ،معدن ،نفت ،گاز و پتروشــیمی ،کاالی مصرفی و ایمنی

فعالیت میکنند در نمایشگاه مذکور حضور داشتند.
حضور جمهوری اســامی ایران در نمایشــگاه بازسازی ســوریه ،نسبت به سال
گذشته پنج برابر شــده بود و ایران با  25هلدینگ بزرگترین شرکتکننده سومین
نمایشــگاه بازسازی سوریه بود .شرکتهای مصالح ســاختمانی ،برق و نیرو ،لوله و
نورد ،کشــاورزی و ماشینآالت ساختمانی ازجمله شــرکتهای ایرانی در نمایشگاه
بازســازی ســوریه بودند .دکتر وین تولیدکننده پروفیل در و پنجره یو.پی.وی.سی
ازجمله شرکتهای مطرح ایرانی حاضر در این نمایشگاه بود.
گفتنی اســت ،نمایشگاه بازسازی سوریه توسط شرکت نمایشگاهی الباشق سوریه
مدیریت و اجرا شد.

پنجرهایرانیان؛ هفتمین نمایشــگاه تخصصی صنعت ســاختمان مراغه آذرماه 96
برگزار میشود.
هفتمین نمایشــگاه تخصصی صنعت ســاختمان ،در و پنجره ،کاشی و سرامیک،
تاسیســات و ...در تاریخ   13تا  17آذرماه  96در شهر مراغه استان آذربایجان شرقی
برگزار میشود.
عالقهمندان به حضور در این نمایشــگاه میتوانند برای کسب اطالعات بیشتر به
سایت این نمایشگاه مراجعه کنند.

سیزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان رشت
پنجرهایرانیان؛ ســیزدهمین نمایشــگاه تخصصی صنعت ساختمان رشت آبان ماه
 96برگزار میشود.
سیزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان رشت از  10تا  13آبان ماه  96در
محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی استان گیالن برگزار میشود.
عالقهمندان به حضور در این نمایشــگاه میتوانند برای کسب اطالعات بیشتر به
سایت این نمایشگاه مراجعه کنند.
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حضور شرکت هرمزال در نمايشگاه آلومينيوم استانبول
پنجرهایرانیان؛ شرکت آلومینیوم المهدی هرمزال در نمايشگاه آلومينيوم استانبول تركيه
( )ALUEXPOحضور پیدا کرد.
شرکت آلومینیوم المهدی هرمزال در نمايشگاه آلومينيوم استانبول ( )ALUEXPOکه
از  ١٣تا  ١٥مهر  ١٣٩٦در محل نمايشــگاههاي بینالمللی  CNRاســتانبول برگزار شد،
حضور داشت.
در نمایشــگاه آلومینیوم ترکیه برای توســعه تجارت در حــوزه آلومینیوم فرصتهای
بســیار مناسبی وجود دارد و برترین شرکتها و تولیدکنندگان در این نمایشگاه مشارکت
میکنند .این نمایشــگاه منحصربهفرد بهترین نمایشــگاه در منطقه اوراســیا در حوزه
آلومینیوم به شمار میآید.
نمایشگاه آلومینیوم اســتانبول ( )ALUEXPOتوسط انجمن آلومینیوم ترکیه حمایت
میشــود و در آن غرفههایــی مانند صنایع ریختهگری ،صنایع پوشــش دهی و آبکاری،
اجاق تجهیزات و فناوری تولید اولیه ،اجاقگاز و جوشهای آلومینیوم به ارائه محصوالت
و خدمات میپردازند.

تغییری در نمایشگاه در و پنجره تهران
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پنجرهایرانیان؛ با توجه به نقطه نظرات مشارکتکنندگان ،سالنهای اختصاصیافته
به گروه «در» نمایشگاه در و پنجره تهران تغییر یافت.
به گزارش روابط عمومی نمایشگاه ،با توجه به نقطه نظرات مشارکتکنندگان در
نهمین نمایشگاه بینالمللی در و پنجره و صنایع وابسته تهران ،سالنهای گروه «در»
جهت اســتقرار به مجموعه ســالنهای غربی تغییر یافت .بر این اساس ،سالنهای

تحت پوشش گروه «در» به سالنهای  38Bو  41تغییر یافته است.
ضمنــا جانمایی گروه «در» که قرار بود از روز سهشــنبه  18مهرماه انجام پذیرد،
باکمی تاخیر و پس از آمادهسازی نقشههای سالنهای ذکرشده انجام میشود.
گفتنی است ،اطالعرســانی الزم در این خصوص توسط ستاد برگزاری نمایشگاه
انجام خواهد شد.

اخبـارساختوساز

 ۱۱۰هزار واحد مسکن مهر بدون متقاضی

راه و شهرســازی را یاری کنند چون فقــط این وزارتخانه
متولی این واحدها نیست .وی همچنین گفت :در حال حاضر
 ۱۱۰هزار واحد مســکن مهر در کشور متقاضی ندارد که در
دولت دکتر روحانی باوجود اینکه شروطی را که دولت گذشته
برای تحویل مسکن مهر گذاشته شده بود برداشته و قوانین
تسهیل شد ،اما استقبال زیادی صورت نگرفت.
قائممقام وزیر راه و شهرســازی در طرح مسکن مهر ،کل
اعتبار مصوب برای مسکن مهر در کشور را  ۵۵هزار و ۵۰۰

میلیــارد تومان عنوان کرد که قرارداد بالغبر  ۵۰هزار میلیارد
تومان آن منعقد شــده است .وی با اشاره به اینکه درمجموع
 ۱۱۰هزار میلیارد تومان اعتبار برای پروژه مسکن مهر هزینه
شده اســت ،ادامه داد ۴۸ :هزار و  ۶۰۰میلیارد تومان اعتبار
توسط بانک مســکن و  ۲هزار میلیارد تومان آن هم توسط
دیگر بانکهای عامل پرداخت شــده اســت و حدود  ۳۵تا
 ۴۰هزار میلیارد تومان هم ســهم آورده شخصی متقاضیان
بوده است.

آخرین تصمیمگیریها برای تامین منابع طرح مسکن اجتماعی
پنجرهایرانیان؛ معاون امور شــهری بنیاد مســکن انقالب اسالمی با بیان اینکه برای
اجرای طرح مســکن اجتماعی دو پیشــنهاد به دولت ارائه کردهایم ،گفت :پیشنهاد بنیاد
مســکن برای تامین منابع اجرای طرح مسکن اجتماعی استفاده از منابع برگشت اقساط
مســکن مهر و اســتفاده از زمین دولتی برای اجرای پروژههای مشارکتی برای ساخت
مسکن اجارهای است.
به گزارش ایلنا ،جواد حقشــناس با اشاره به آخرین تصمیمگیریها برای اجرای طرح
مســکن اجتماعی ،اظهار داشت :در طرح مسکن اجتماعی برای تامین مسکن گروههای
کمدرآمد ۷ ،برنامه پیشبینی شــده اســت که اجرای  ۶برنامه این طرح منوط به تامین
یارانه و تسهیالت بانکی است.
وی ادامــه داد :چیزی حدود  ۴۰۰میلیــارد تومان یارانــه و  ۲۴۰۰میلیارد تومان هم
تسهیالت بانکی مورد نیاز برای اجرای طرح مسکن اجتماعی در سال جاری است .طبق
آخرین تصمیمات ،بانک مرکزی ،بانک مسکن را بهعنوان بانک عامل برای تامین منابع
این طرح قرار داده و ابالغ هم شده است .برای اجرا منتظر تامین یارانه موردنیاز هستیم.

این مقام مســئول افزود :هرچند که سازمان برنامهوبودجه هم قول تامین یارانه را داده
اما تاکنون پیگیریها به نتیجه روشنی نرسیده است.
حقشــناس با اشاره به پیشنهادهای بنیاد مســکن برای تامین منابع اجرای این پروژه
گفت :پیشنهاد بنیاد مســکن بهطور مشخص این است که بخشی از این منابع موردنیاز
برای اجرای مســکن اجتماعی از محل برگشت اقساط مســکن مهر تامین شود .سقف
برگشــت اقساط مســکن مهر چیزی حدود  ۱۵هزار میلیارد تومان است دولت میتواند
بخشی از این منابع را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد تا طرح مسکن اجتماعی
را عملیاتی کنیم.
معاون امور شــهری بنیاد مسکن انقالب اســامی افزود :پیشنهاد و برنامه دیگر برای
تامین منابع طرح مســکن اجتماعی ،تامین زمین اســت که جلسات متعددی هم برای
روشــن شدن سازوکار این برنامه و سیاست با مسئوالن در سطوح عالی برگزار کردهایم.
ســازوکار این برنامه در طرح مسکن اجتماعی این است که مسکن اجارهای با زمینی که
دولت با انبوهسازان به مشارکت میگذارد ،ساخته شود.
وی گفت :در این طرح ،اراضی موردنیاز از ســوی ســازمان ملی زمین و مســکن به
نمایندگی از طرف دولت تامین و به عرضه عمومی گذاشته میشود و سازندگان میتوانند
با دولت بهصورت مشارکتی مسکن موردنیاز را بسازند .در این مشارکت سهم انبوهسازان
 ۶۰درصد بهصورت ملکی اســت و  ۴۰درصد باقیمانده را در قالب مســکن اجتماعی با
نظارت بنیاد مسکن به اجاره بدهند .این طرح نیازی به تسهیالت ندارد و سرعت اجرایی
آن قویتر است.
حقشناس با بیان اینکه شهرهایی که در آنها نیاز به اراضی برای اجرای طرح مسکن
اجارهای داریم را معرفی کردهایم ،گفت :ســازمان ملی زمین و مسکن برای اجرای این
طرح نهایت همکاری را دارد اما هنوز منجر به معرفی زمین نشده است.
این مقام مســئول تاکید کرد :در جلســه بعدی بــا وزیر راه و شهرســازی تمام این
موضوعات پیگیری میشود.
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پنجرهایرانیــان؛ قائممقام وزیر راه و شهرســازی در طرح
مســکن مهر گفت :هماکنون  ۱۱۰هزار واحد مســکن مهر
در کشور متقاضی ندارد.
به گزارش ایسنا ،احمد اصغری مهرآبادی در حاشیه افتتاح
پروژه  ۲۲۰واحدی مســکن مهر شــهرک زاگرس سنندج
در جمع خبرنگاران اظهار کرد :ســهم مســکن مهر استان
کردســتان  ۳۸هزار و  ۶۰۰واحد بــوده که تاکنون  ۳۵هزار
واحد آن به بهرهبرداری رســیده است .وی افزود :فقط حدود
ســه هزار واحد مسکن مهر در اســتان باقی مانده است که
تالش میکنیم هرچه زودتر آنها را هم به اتمام برسانیم.
قائممقام وزیر راه در طرح مســکن مهــر در ادامه عنوان
کرد :در دولت قبل  ۶۹۰هزار واحد و تاکنون هم بالغبر ۹۰۰
هزار واحد مسکن مهر را تکمیل کردهایم .وی اعالم کرد :از
کل دو میلیون و  ۲۰۰هزار واحد مســکن مهر تاکنون بالغبر
یکمیلیون و  ۶۰۰هزار واحد به اتمام رســیده است و ۳۰۰
هزار واحد هم عملیات ساخت آن به اتمام رسیده اما به دلیل
مشکالت زیرساختی به متقاضیان تحویل داده نشده است.
مهرآبــادی افــزود :ســایر دســتگاهها و شــرکتهای
خدماترسان هم باید در راستای تکمیل این واحدها وزارت
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بازده سرمایه بخش مسکن زیر نرخ تورم است
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پنجرهایرانیان؛ دبیر کانون انبوهسازان با بیان اینکه
بازده ســرمایه در بخش مســکن پایینتر از نرخ تورم
اســت ،گفت :بهمحض اجــرای قانــون مالیاتهای
مستقیم سرمایهها از این بخش فرار خواهد کرد.
فرشــید پورحاجت در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا،
اظهار کرد :هنوز ماده  ۷۷قانون مالیاتهای مســتقیم
بهطور کامل اجرایی نشــده ،اما بهمحض اجرای این
قانون شک نکنید که ســرمایهها از حوزه مسکن فرار
خواهد کرد .هیچ تولیدکنندهای در حوزه مســکن ۲۵
درصــد عایــدی نــدارد که
بخواهد  ۲۵درصــد مالیات
پرداخت کند .هماکنون بازده
سرمایه در بخش مسکن زیر
نرخ تورم است.
وی افــزود :در نگـــارش
قانون مالیاتهای مســتقیم
اشکاالت شــکلی و ماهوی
وجود دارد و فرار متخصصانی
کــه بهصــورت تخصصی و
گـــروهی کار میکنند را در
پی خواهد داشــت .این یک
تهدیـــد جدی برای صنعت
ساختمان است.
دبیر کـانـــون سـراسری
انبوهســازان با بیان اینکه
قانون طوری نوشته شده که
شرکتها به اشخاص حقیقی
تبدیل میشــوند گفت :این
مسئله قطعا با اهداف کالن
توسعه کشور در تضاد است.
پورحاجت خاطرنشان کرد:
در حوزه مســکن از ســال
 ۱۳۸۸و  ۱۳۸۹قوانینی وضع
شــد که ظاهرا به نقش مســکن بهعنوان صنعتی که
میتــوان از آن درآمدزایی کرد نگاه شــده اســت .در
قوانینی از جمله تامین اجتماعی و کارگران ساختمانی
از همان ســالها گفتمانی در اقتصاد کشــور رایج شد
تحت عنوان ســوداگری در بخش مسکن که منتج به
اصالح قانون مالیاتها شد .از همه مهمتر بحث قانون
پیشفروش ســاختمان بود با نگاه به اینکه مجموعه
پروندههایــی که در دادگســتری باز میشــود حجم
عمدهای از آنها ارتباط به امالک و مستغالت دارد.
وی ادامه داد :متاسفانه بهجای اینکه مشکل را حل
کننــد قانون پیشفروش ســاختمان را تدوین کردند؛
قانونــی که تا االن اجرایی نشــده و از طرف دیگر در
حوزه قضایی میبینیم تمام وکال ،حقوقدانان و قضات

از قانــون پیشفروش بهعنــوان یک ابزار اســتفاده
میکنند که به نظرم قوه قضاییه و دولت میتوانســتند
زودتر آن را اصالح کنند.
دبیر کانون انبوهســازان کشــور با اشاره به ماده ۷۷
قانون مالیاتهای مستقیم گفت :همان نگاه سوداگری
منتج به اصالح قانون مالیاتها شد که ماده  ۷۷قانون
مالیاتهای مســتقیم را وضع کردند .نگاه بر این بود
که مالیات از بخش ســرمایه گرفته نشــود و معطوف
به مالیات بر شــغل باشــد؛ اما آنچه از دل این قانون

بیرون آمد این بود که به صنف توجه نشد بلکه مجددا
دریافت مالیات را به بخش سرمایه محدود کردند .این
هم جزو قوانین مزاحمی است که در حوزه کسبوکار
و تولید مسکن مشکالتی ایجاد کرده است.
پورحاجت همچنین در خصوص بیمه تامین اجتماعی
کارگران ساختمانی اظهار کرد :مجلس شورای اسالمی
دو سه سال پیش قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران
ســاختمانی را اصالح کرد .هرچند اصالحات صورت
گرفته زهر قانون قبلی را گرفته بود ،ولی متاسفانه این
قانون هم مشکالت خاص خود را دارد .تولیدکنندگان،
هزینههای کارفرمایی را به ســازمان تامین اجتماعی
پرداخت میکنند؛ درحالیکه هیچ اجازهای به کارفرما
داده نشــده که کارگر را معرفی کند .ما عمال به کسی

تبدیل شــدهایم که پرداختکننده پول اســت و هیچ
خدماتی به شخص کارفرما ارائه نمیشود.
وی درباره روند فرسایشــی صدور پروانه ساختمانی
گفت :در زمان صدور پروانه  ۱۵درصد صدور پروانه را
جهت پوشش کارگران تامین اجتماعی بهعنوان سهم
کارفرما دریافــت میکنند ،ولی این اجازه را نمیدهند
که کارفرما لیست کارگران را بدهد و میگویند خود ما
پوشش بیمهای میکنیم .به نظرم این قانون ناصوابی
اســت .کارگرانی که در کارگاههای تولیدی مســکن
فعالیــت میکننــد کارفرما
مکلف اســت آنهــا را بیمه
کند و بهواسطه همین یک
موضوع میبایســت دو بار
هزینههــای پوشــش بیمه
کارگران را پرداخت کنند.
دبیــرکانون انبوهســازان،
ایجــاد بروکراســی پیچیده
تودرتو توســط دستگاههای
خدماترســان حوزه مسکن
را یکی از مشکالت اساسی
این حــوزه عنوان و تصریح
کرد :بهعنــوان یک اولویت
بحث پنجــره واحدی که به
کــرات دربــاره آن صحبت
میشــود باید یکبار برای
همیشه حل شــود .در حال
حاضــر روند صــدور پروانه
 ۶ماه طول میکشــد .کار
ســازندگان این شده که از
ایــن اداره به آن اداره دنبال
کاغذبازی بدوند.
پورحاجــت تاکید کرد :در
حــال حاضر ســازمان ثبت
اســناد و امالک در حال ارائه ســند تکبرگی است.
درحالیکه سازمان امور مالیاتی هنوز همان روند سنتی
گذشته را طی میکند.
بهطور مثال چندین روز بــرای ارائه صورتمجلس
تفکیکی ،اربابرجوع را ســر میدوانند .اگر ســازمان
امور مالیاتی جزئیاتی را احتیاج دارد بگوید تا در ســند
تکبرگی ارائه شــود کــه مردم در پیچوخــم ادارات
سرگردان نشوند.
وی خاطرنشان کرد :برای دریافت مجوز باید حداقل
از  ۲۱ارگان و سازمان استعالم کنند .آیا نمیشود همه
اینها را الکترونیکی کرد؟ چرا سرمایهگذار باید  ۶ماه
در ادارات تــاب بخورد؛ درحالیکه اقتصاد کشــور به
وجود سرمایهگذاران نیاز دارد.
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پنجرهایرانیان؛ هیات دولت در مصوبهای که به وزارت
راه و شهرسازی ابالغ شد قواعد جدید برای ساختوساز
در استانهای شمالی کشور را ارائه کرده است.
به گزارش ایسنا ،در این مصوبه جدید که به پیشنهاد
وزارت جهاد کشــاورزی و به استناد اصل  ۱۳۸قانون
اساسی تصویبشــده ،وزارت راه و شهرسازی در چند
محور ماموریتهای جدید خواهد داشت.
بر اســاس این مصوبــه ،این وزارتخانــه با تصویب
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ،باید نسبت به
شناسایی ،تصویب و اعالن عمومی اراضی ملی و دولتی
مستعد ،احداث دهکدهها یا شهرکهای گردشگری در
کل کشور اقدام کند .این بند در شش ماه آینده اجرایی
خواهد شــد و وزارت کشاورزی نیز در این حوزه ،وزارت
راه را همراهی میکند.
در بند دوم ماده یک این مصوبه اعالمشــده سیاست
افزایــش تراکم ســاختمانی بهجــای افزایش محدوده
شهرها در استانهای شــمالی کشور (گیالن ،مازندران
و گلســتان) با لحاظ همه جوانب تخصصی مربوط باید
در دســتور کار قرار گیرد .همچنین در ادامه تصریحشده
که بازنگــری ،اصالح و ابالغ اصــول و ضوابط ،تهیه
طرحهای جامع محدودیتهای شــهری و روســتاهای

شــمالی کشور ظرف شــش ماه باید در دستور کار قرار
گیرد .در این ماده همچنین اعالم شــده بنیاد مســکن
باید اصالحات الزم را برای اعمال ضوابط جدید شورای
عالی شهرسازی فراهم آورد.
در بند بعــدی به بخشــی از وظایــف وزارت جهاد
کشاورزی اشارهشــده که در آن با همکاری وزارت راه
و شهرســازی ،وزارت کشور و ســازمان محیطزیست
باید کلیه ظرفیتهــا برای جلوگیری از تخریب و تغییر
کاربری ،اراضی کشاورزی و تخریب محیطزیست واقع
در محدوده آنها در استانهای شمالی به کار گرفته شود.
استانداران استانهای یادشده موظفاند گزارش اجرای
این بند را در مقاطع زمانی شــشماهه از طریق وزارت
کشور به هیات وزیران ارائه کنند.
در ماده ســوم مصوبه جدید هیات دولــت بهمنظور
برخورد و مقابله جدی با تخلفات مربوط به تغییر کاربری
و احداث بنا در استانهای شمالی ،وزارت کشور مکلف
شــده با همکاری ســازمانهای ذیربط ،راهکارهای
قانونی مربوطــه در این حوزه را اصــاح و اصالحات
بعدی را ظرف یک ماه از تاریخ الزماالجرا شدن مصوبه
به هیات وزیران ارائه کند.
در ماده بعدی وزارت کشاورزی موظف شده بهمنظور

حفظ حریم شهرهای شمالی کشور بر اساس قانون اقدام
به قلعوقمع واحدهای ساختهشده غیرمجاز و بدون اخذ
مجوز انجام دهد .وزارت کشور نیز میتواند با اصالحات
بعدی در این حوزه وزارت کشاورزی را یاری دهد.
در مورد اراضی زراعــی و باغهای واقع در محدوده
روستاهای دارای طرح هادی مصوب نیز وزارتخانههای
کشور و راه و شهرسازی موظفاند رای به قلعوقمع بنا
را در اولویت خود قرار دهند.
هیات دولــت در ماده پایانی ایــن مصوبه بهمنظور
موثر و فوری بودن برخورد با تخلفات در ساختوســاز
شهرهای شمالی کشــور کارگروه ویژهای با مسئولیت
وزارت کشــور و عضویــت وزارتخانههــای راه و
شهرســازی و جهاد کشــاورزی ،بنیاد مسکن انقالب
اسالمی ،دادستانی مرکز استان مربوط ،نیروی انتظامی
و شــهرداریهای شهرهای مربوطه تشکیل میدهد و
در این راستا وزارت کشــور موظف است عملکرد این
کارگروه را در مقاطع زمانی ششماهه به شورای عالی
شهرسازی در دفتر هیات دولت ارائه کند.
تمام دستگاههای اجرایی موظفاند ضمن همکاری
بــا کارگروه تشکیلشــده هیچ خدمــات زیربنایی به
ساختوسازهای غیرمجاز ارائه ندهد.
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پنجره ایرانیان؛ معاون اشتغال وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی میگوید :اگر بهطور طبیعی جریان اقتصاد ۵۰۰
هزار شغل ایجاد کند ،فاصله بین این میزان شغل تا ۹۵۰
هزار شــغل پیشبینی شــده در برنامه ششم را از طریق
اجرای طرح "اشتغال فراگیر" جبران میکنیم.
عیســی منصوری در گفتوگو با ایســنا ،با اشــاره به
هدفگذاری برنامه ششم توســعه در ایجاد ساالنه ۹۵۰
هزار شــغل ،درباره ظرفیت اقتصاد ایران و جبران کسری
اشتغال مورد نظر ،گفت :پیشبینی ما این است که جریان
اقتصاد کالن  ۴۰۰هزار تا  ۵۰۰هزار شــغل را ایجاد کند
ولی در کنار آن برای اینکه به اشــتغال  ۹۵۰هزار نفری
برنامه ششم دست پیدا کنیم باید روی طرحهای دیگر کار
کنیم که مهمترین طرح ما طرح "اشتغال فراگیر" است.
منصوری ادامه داد :در حال حاضر ظرفیت اقتصاد ایران
برای ایجاد شــغل در حدود  ۵۰۰هزار شغل است ولی تا
 ۹۵۰هزار شــغل با کسری مواجه هســتیم که با اجرای
طرح اشتغال فراگیر آن را جبران خواهیم کرد.
به گفته معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار ،در
قالب طرح اشــتغال فراگیر از طریق بخشهایی همچون
خدمات ،گردشــگری  ICT ،و  ITو با گســترش رسته 
شغلهای پرکشش ،نیاز بازار کار برطرف خواهد شد.
وی افــزود :از یک طرف در ســمت تقاضای بازار کار

در بخشهــای صنعت ،خدمات و کشــاورزی اولویتها
مشخص شده است و از طرف دیگر در سمت عرضه بازار
کار ،طرحهایی مثل مشوقهای بیمهای و یارانه دستمزد
را خواهیم داشت که در کوتاه مدت انجام میشود.
منصوری با اشــاره به  ۶۵۰هزار شــغل ایجاد شده در
ســال گذشــته ،اظهار کرد :این میزان اشــتغال حاصل
رشــد اقتصادی است .رشد اقتصادی و ظرفیت اقتصادی
همیشــه یک عددی اشــتغال ایجاد میکند و مجموعه

طرحهای ما نیز به دنبــال ایجاد  ۴۰۰هزار تا  ۵۰۰هزار
شغل است.
معاون توسعه اشــتغال و کارآفرینی وزیر کار در پایان
افزود :اگر طبق پیشبینیها  ۵۰۰هزار شــغل در جریان
اقتصاد کشور ایجاد شود ،فاصله بین این  ۵۰۰هزار شغل
تا  ۹۵۰هزار شــغلی که در برنامه هدفگذاری شــده باید
طرح جدیدی ارائه شــود که اعتقاد داریم طرح اشــتغال
فراگیر به کمک خواهد آمد.

اختصاص  ۳۰هزار میلیارد تومان برای رونق تولید در کشور
پنجرهایرانیان؛ در ســال جاری  ۳۰هــزار میلیارد تومان برای رونق تولید در کشــور
اختصاص دادهشــده که  ۱۰هزار میلیارد تومان آن برای نوســازی و بازسازی واحدهای
تولیدی اختصاص داده شده است.
به گزارش ایســنا ،محمود نوابی روز یکشنبه ۲۶ ،شــهریور در اولین همایش حمایت
از حقوق مصرفکنندگان در کردســتان ،اظهار کرد :از ســال  1380تاکنون  ۱۶همایش
حمایت از حقوق مصرفکننده برگزارشــده که امسال هم هفدهمین همایش همزمان با
روز ملی حمایت از حقوق مصرفکننده برگزار خواهد شد.
وی افزود :در دوره اخیر نســبت به اولین دوره  ۲۲برابر در حوزه متقاضیان و  ۱۷برابر
در حوزه منتخبین افزایش راندمان داشتهایم .معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت عنوان
کرد :قانون مترقی حمایت از حقوق مصرفکننده از ســال  1388تدوین شده و در حال
حاضر بیش از  ۲۸۰انجمن شهرستانی حمایت از حقوق مصرفکننده ۳۰ ،انجمن استانی
و یک انجمن ملی در این زمینه در حال فعالیت هستند.
وی تصریــح کرد :این انجمنها در دنیا در اســتیفای حقــوق مصرفکننده توانمند و
اثربخش بودهاند اما در ایران به دلیل مشــکالت مالی اهداف انجمن چندان محقق نشده
اســت .نوابی ذکر کرد :هدف از این همایش تجلیل از بنگاههای اقتصادی برتر در حوزه
رعایت حقوق مصرفکننده و معرفی آنها به مردم است.
وی ادامــه داد :همه تولیدکنندگان اگر حقوق مصرفکننده را نادیده بگیرند محکوم به
فنا خواهند شــد و اگر نتوانند کاالیی تولید کنند که قابلیت صادر کردن به سایر کشورها
را داشته باشد ،فنا خواهند شد.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت با اشــاره به اینکه در دولت یازدهم زیرساختهای

خوبی برای جهش صنعتی و اقتصادی فراهم شــده است ،گفت :از سال  1386تا 1392
قدرت خرید مردم در شــهرها  ۲۲درصد و در روستاها  ۳۵درصد کاهش داشته است اما
امروز شاهد ثبات اقتصادی در کشور هستیم.
وی در ادامه اعالم کرد :در ســال جاری  ۳۰هزار میلیــارد تومان برای رونق تولید در
کشــور اختصاص داده شده است که  ۱۰هزار میلیارد تومان آن برای بازسازی و نوسازی
واحدهای تولیدی است.
نوابی بیان کرد :ســال گذشــته از این اعتبار برای استانها سهمیه در نظر گرفته شده
بود اما امســال سهمیه نیست و هر استانی پیشتازتر باشد ،سهم بیشتری از این اعتبارات
دریافت خواهد کرد.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت خاطرنشــان کرد :وزارت صنعت تعهد ایجاد ۴۵۰
هزار شغل در حوزههای مختلف صنعت ،معدن و فرش و  ...را در سال  1396دارد که بر
اســاس آمار پنجماهه تاکنون بیش از نیمی از آن محقق شــده است و امیدواریم بیش از
میزان تعهد شده بتوانیم شغل ایجاد کنیم.
وی همچنین با اشــاره به اینکه کردســتان دارای اســتعدادهای زیادی در حوزههای
مختلف است ،گفت :مشکالت استان با گفتمان حل نخواهد شد بلکه باید نخبگان استان
از داخل و خارج جمع شــوند و درخواستهای مشروع خود را به دولت و وزارتخانه اعالم
کنند و برای پیشرفت استان و رفع عقبماندگیهای حوزه صنعت کار عملی انجام دهند.
وی بانکها را یکی از موانع ســرمایهگذاری دانســت و یادآور شــد :باید مشوقهای
سرمایهگذاری در استان ایجاد شود و ادارات و سازمانها برای تسهیل کار سرمایهگذاران
در استان تالش کنند.

اخبـارساختوساز

ایرادهای کالن آییننامه کنترل ساختمان رفع شد
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پنجرهایرانیــان؛ مدیــرکل مقــررات ملــی و کنترل
ســاختمان وزارت راه و شهرســازی با اشاره به اینکه با
نظرخواهیهای صورت گرفتــه ایرادات کالن آییننامه
کنترل ساختمان مرتفع و بر قوانین جاری کشور تطبیق
داده شــده اســت ،دالیل مخالفت برخی از بدنه جامعه
مهندسی را نیز تشریح کرد.
به گزارش صما ،حامد مانیفر ضمن بیان مطلب فوق
برخی از مخالفتها ناشــی از دلسوزی و نیز در برخی از
موارد ناشــی از انگیزههای منفعتطلبانه است ،اما بهطور
کل با توجه بــه اینکه برخی از مســئولیتها از رهگذر
آییننامه کنترل ساختمان شفاف میشود ،بنابراین طبیعی
است که برخی بخواهند با این آییننامه مخالفت کنند.
مانیفر در پاســخ به این ســوال مبنی بــر اینکه چرا
روند تدوین آییننامه کنترل ســاختمان حدود سه سال
زمانبر شــده است و دلیل وجود دستاندازهای مختلف
برای تصویب آن چیســت گفت :دکتر شیبانی بهعنوان
مدیر تشــکلهای حرفهای مسئولیت مستقیم تهیه این
آییننامه را عهدهدار هستند و در حال انجام پیگیریهای
الزم هســتند ،ضمن اینکه من درگذشته در فرآیند تهیه

این آییننامه حضور نداشــتهام و دلیل طوالنی شدن آن
را نمیدانم.
وی دربــاره دلیل مخالفتهای برخــی از بدنه جامعه
مهندســی با این آییننامه نیز گفت :اصوال هر فرآیندی
که در بردارنده تحول باشد با یکسری مقاومتها روبهرو
خواهد بود و این امر کامال طبیعی است.
مدیــرکل مقررات ملی و کنترل ســاختمان وزارت راه
و شهرســازی هدف آییننامه کنترل ساختمان را ایجاد
تحول در صنعت ساختمان قلمداد کرد و گفت :با توجه به
اینکه از رهگذر این آییننامه برخی از مسئولیتها شفاف
میشــوند بنابراین در اثر این شفافســازی ممکن است
برخی از مسئولیتها بیشتر نمایان شود و درنتیجه طبیعی
است که برخی بخواهند با این آییننامه مخالفت کنند.
مانی فر درعینحــال با بیان اینکــه دغدغهمندی و
نگرانیهای ناشی از وضعیت اشتغال ممکن است سبب

شود برخی در برابر این آییننامه مخالفت کنند همچنین
بعضی از مخالفتها را ناشــی از دلسوزی و برخی را نیز
ناشــی از انگیزههای منفعت طلبانه ارزیابی کرد و گفت:
امــا با همه این مخالفتها بنده بر این باورم که اساســا
باید این مســیر طی شود و در حال حاضر این آییننامه
در دســتور کار دولت قرار دارد و هر موقع تصمیم بگیرد
آن را بررسی میکند.
وی در پاســخ به این سوال مبنی بر اینکه آیا اساسا
بــر این باورید که این آییننامه فاقد هرگونه اشــکال
کالن اســت نیز تاکید کرد :مسئله اصلی این است که
بتوانیم ایرادها را به دودسته کالن و جزئی طبقهبندی
کنیم و خوشــبختانه با تالشهایی که صورت گرفت
ایرادهای کالن آییننامه برطــرف و بر قوانین جاری
کشــور منطبق شد و ایرادهای جزئی نیز در فرآیند کار
اصالح خواهد شد.
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ادامه رونق مسکن با عقبنشینی ترامپ
پنجرهایرانیان؛ رئیس سابق اتحادیه مشاوران امالک گفت :با توجه به عقبنشینی
نســبی ترامپ از مواضع افراطی خود در قبال ایران ،پیشبینی میشــود که اقتصاد
مسکن مسیر رو به رشد خود را در نیمه دوم سال جاری ادامه دهد.
مصطفی خســروی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :با توجه به عقبنشینی ترامپ
از رویکرد ضد ایرانی خود که جمعهشــب شــاهد بودیم بهنوعی از مواضع تند قبلی
به دلیل اجماع جهانی علیه خود کوتاه آمد و از برجام خارج نشــد قطعا در نیمه دوم
سال جاری روند رو به رشد اقتصاد کشور طی میشود و پیشبینی من این است که
بخش مسکن نیز همراه با این روند به رشد خود ادامه دهد.
وی با بیان اینکه روند افزایش معامالت را طی ماههای اخیر شاهد بودهایم ،گفت:
معتقد به رکود بخش مسکن نیستم بلکه معامالت تا حدودی از فضای دفاتر امالک
به فضای مجازی آمده و شاهد استفاده از ابزارهای نوین در این حوزه هستیم.
رئیس سابق اتحادیه مشــاوران امالک ادامه داد :وقتی آمار تعداد معامالت شهر

تهران را نگاه میکنیم ،میبینیم که در شــشماهه ابتدایی ســال جاری  ۸۵هزار
فقره خریدوفروش مســکن انجامشــده که این تعداد با زمان رونق مســکن قبل
از ســال  ۱۳۹۱تقریبا برابــری میکند؛ بنابراین بازار مســکن از دوره رکود خود
خارجشــده و انتظار میرود شــاهد افزایش تدریجی قیمت مسکن باشیم که البته
نگرانی بابت جهش قیمت نیز وجود ندارد و حداکثر رشــد قیمت مسکن  ۸الی ۱۰
درصد خواهد بود.
خســروی در خصوص تاثیر رفتارهای ترامپ در اقتصــاد ایران گفت :همانطور
که گفتم ترامپ نتوانست سیاســتهای افراطی خود در قبال ایران را بهطور کامل
اجرایی کنــد؛ چراکه اتحادیه اروپا ،روســیه و چین با رفتارهــای نامتعادل ترامپ
همراهی نکردند .البته نباید اقتدار نظام جمهوری اسالمی را نادیده گرفت .بههرحال
ما یک کشور قدرتمند در منطقه هستیم و اقتصاد ایران با صحبت یک رئیسجمهور
در یکگوشه از جهان تحت تاثیر قرار نمیگیرد.

اخبـارساختوساز

برای وام مسکن چقدر و با چه قیمتی اوراق بخریم؟
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پنجرهایرانیان؛ در معامــات فرابورس ایران ،قیمت
اوراق تسهیالت مسکن نسبت به هفته گذشته مقداری
روند کاهشی را طی کرده است ،در این روزها هر ورق
حدودا  ۷۸هزار تومان معامله میشود.
به گزارش ایسنا ،در طی این روزها در فرابورس ایران
هر ورق از اوراق تســهیالت مســکن مردادماه ۱۳۹۶
حدودا  ۷۸هزار و  ۵۰۰تومان معامله شد و قیمت پایانی
باقی تسهها در حدود  ۷۷هزار تومان بود .حداکثر قیمت
تسهها نسبت به حداکثر قیمت آنها در ماههای گذشته
چیزی حدود  ۲هزار تومان کاهش را نشان میدهد.
اگر قیمت هر ورق از اوراق تســهیالت مســکن را
تقریبــا حدود  ۷۸تومان در نظر بگیریم با علم به اینکه
زوجهای تهرانی برای دریافت وام  ۱۰۰میلیون تومانی
مســکن باید  ۲۰۰برگه تسهیالت مســکن خریداری
کننــد باید گفت که آنها بایــد  ۱۵میلیون و  ۶۰۰هزار
تومــان باید صرف خرید این  ۲۰۰برگ کنند .این مبلغ
با احتســاب  ۱۰میلیون تومان وام جعاله که بابتش باید
 ۲۰برگ بهادار به قیمت یکمیلیون و  ۵۶۰هزار تومان
از اوراق تسهیالت مسکن را خریداری کنند ،درمجموع
برای دریافت وام  ۱۱۰میلیون تومانی مسکن حدود ۱۷
میلیون و  ۱۶۰هزار تومان میشود.

همچنین زوجهای غیر تهرانی که در شــهرهایی با
جمعیت بیشتر از  ۲۰۰هزار نفر جمعیت زندگی میکنند،
میتوانند تا سقف  ۸۰میلیون تومان وام بگیرند که برای
گرفتن این مبلغ بایــد  ۱۶۰ورق بهادار خریداری کنند
که با این حســاب باید  ۱۲میلیون و  ۴۸۰هزار تومان
بابت خرید این اوراق بپردازند که با احتساب یکمیلیون
و  ۵۶۰هــزار تومــان اوراق وام جعاله ،درمجموع برای
دریافت وام  ۹۰میلیــون تومانی باید  ۱۴میلیون و ۴۰
هزار تومان پرداخت کنند.
زوجهای ســاکن در سایر شــهرهای با جمعیت زیر
 ۲۰۰هزار نفر میتوانند برای گرفتن  ۶۰میلیون تومان
وام مســکن  ۱۲۰برگ بهادار خریداری کنند که باید ۹
میلیون و  ۳۶۰هزار تومان بابت خرید اوراق بپردازند که
برای دریافت  ۱۰میلیــون تومان دیگر بابت وام جعاله
باید یکمیلیون و  ۵۶۰هزار تومان بپردازند .این زوجها
درمجموع برای دریافت وام  ۷۰میلیون تومانی باید ۱۰
میلیون و  ۹۲۰هزار تومان بپردازند.
الزم بــه توضیح اســت که مجردهــای تهرانی نیز
میتوانند تا سقف  ۶۰میلیون تومان و غیر زوجهایی که
در مراکز استانهای باالی  ۲۰۰هزار نفر جمعیت دارند
تا ســقف  ۵۰میلیون تومــان و درنهایت غیر زوجهای

ساکن در ســایر مناطق تا سقف  ۴۰میلیون تومان وام
دریافت کنند که به ترتیــب هرکدام باید  ۱۰۰ ،۱۲۰و
 ۸۰برگ بهادار اوراق تســهیالت مسکن را از فرابورس
ایران خریداری کنند .با این حســاب مجردهای تهرانی
باید برای خرید این اوراق  ۹میلیون و  ۳۶۰هزار تومان،
افراد ســاکن در مراکز اســتان بــاالی  ۲۰۰هزار نفر
جمعیت مبلغ  ۷میلیون و  ۸۰۰تومان و افراد گروه سوم
مبلغ شــش میلیون و  ۲۴۰هزار تومان پرداخت کنند.
البتــه در صورت تمایل برای دریافــت وام  ۱۰میلیون
تومانــی جعاله باید مبلغ یکمیلیون و  ۵۶۰هزار تومان
دیگر هم بپردازند.
اوراق تسهیالت مســکن (تسه) توسط بانک مسکن
منتشر میشــود .این اوراق قابلیت معامله در فرابورس
ایــران را دارد و ارزش اســمی هر بــرگ پنج میلیون
ریال اســت .مدت اعتبار اوراق تسه حداکثر تا دو دوره
ششماهه قابل تمدید است .این اوراق با توجه به اینکه
چقدر تا زمان اعتبارش زمــان باقیمانده دارای قیمت
متفاوتی اســت .درصورتیکه مدت اعتبار این اوراق به
اتمام رســیده و دارنده اوراق از تســهیالت آن استفاده
نکند ،نمــاد معامالتی آن متوقف خواهد شــد و وجوه
پرداختی دیگر به دارنده اوراق بازپرداخت نخواهد شد.

اخبـارساختوساز

رفع موانع اجرای مبحث  22و مجری ذیصالح
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پنجرهایرانیان؛ شــاید در شــرایطی که بخش مسکن با
رکود و کمبود ساختوساز روبهروست ،کمبود اشتغال برای
فعاالن حوزه صنعت ساختمان و بهویژه مهندسان هم یک
امر طبیعی به نظر برسد.
مســئله مهم اینجاســت که نهادهای مســئول از جمله
سازمان نظاممهندســی و خود جامعه مهندسان باید بتوانند
در چنین شــرایطی و از دل همین محدودیتها ،زمینههای
جدید شــغلی را خلق کنند .موضوعی که چندی پیش وزیر
راه و شهرســازی نیز بر آن تأکید کرده و خواستار ایجاد و
خلق فرصتهای جدید شغلی از سوی مهندسان و با تکیهبر
خالقیت آنها شده بود.
هرچند طبق اعالم مســئوالن نظاممهندســی بهعنوان
اعضای کمیسیون عمران مجلس ،توسعه صادرات خدمات
فنی و مهندســی و اســتفاده از توان و ظرفیت مهندسان
ایرانی در سایر کشورها ،ازجمله برنامههایی است که مورد
تاکید و پیگیری قرار دارد؛ اما پرسش این است که در داخل
کشور سازمان نظاممهندسی ساختمان در قالب نقش انتظام
بخشــی به امور مهندسین ،چه ظرفیتهای خاصی را برای
اســتفاده از تخصص و توان مهندسان پیشبینی کرده و آیا
اساسا برنامهریزی خاصی در این زمینه انجام داده است؟
در همیــن راســتا عضــو شــورای مرکزی ســازمان

نظاممهندسی ساختمان کشــور اجرای مبحث  22مقررات
ملی ســاختمان را یکی از راهکارهای اشــتغالزایی برای
مهندسان برشــمرد و گفت :عمدهترین موضوعی که باید
این روزهــا مد نظر قرار بگیرد ،اجرایی شــدن مبحث 22
مقررات ملی ســاختمان است که بسترهای زیادی را برای
اشتغال ایجاد میکند.
حســن مجتبیزاده در گفتوگو با صما در پاسخ به اینکه
شورای مرکزی ســازمان نظاممهندســی چه برنامههایی
را برای ایجاد اشــتغال مهندســان مدنظر قرار داده است،
گفت :در کنــار اجرای مبحث  22مقــررات ملی ،توجه به
ســایر قابلیتهای مقررات ملی ســاختمان ازجمله بحث
مجریان ذیصالح ،از دیگر مواردی است که میتواند برای
مهندسان اشتغالزایی به همراه داشته باشد.
عضو شورای مرکزی ســازمان نظاممهندسی  گفت :در
حوزه اجرا نیز مشــکالتی وجود دارد که شــورای مرکزی
درصدد است تا از طریق برقراری تعامل و ارتباط نزدیک با
وزارتخانه راه و شهرسازی ،سیاستهای اثرگذاری را در این
زمینه پیش بگیرد و این مســائل را با همفکری و همدلی و
تعامل فیمابین حلوفصل کند.
همچنیــن دیگــر عضــو شــورای مرکزی ســازمان
نظاممهندســی ســاختمان کشور با اشــاره به اینکه دولت

در زمینه ایجاد اشــتغال برای مهندســان با مشــکالت و
محدودیتهای خاصی مواجه است گفت :مسئله و مشکل
اصلی ما مربوط به قشــر تحصیلکرده و دانشگاهی کشور
است و شیوه آموزش در دانشگاهها دچار مشکل است.
غالمحسن اهلل دادی افزود :به این معنا که مهندسان در
حین تحصیل در دانشــگاهها مهارت خاصی را نمیآموزند
و از همیــن رو پــس از اتمــام تحصیــات دانشــگاهی
نمیتواننــد در فضای بیرون به فعالیــت و کار حرفهای
بپردازنــد .وی همچنین با انتقاد از رویــه معمول در دوره
بعد از فارغالتحصیلی مهندسان اظهار داشت :عالوه بر این،
مهندسان بعد از فارغالتحصیلی ،دورههای کارآموزی سپری
نمیکنند.
عضو شورای مرکزی سازمان نظاممهندسی درعینحال با
انتقاد از شیوه تربیت مهندسان در دانشگاهها گفت :از همه
مهمتر اینکه دانشگاهها بدون حســابوکتاب دانشجویان
رشتههای مهندســی را پذیرش و مهندس تربیت میکنند،
بدون اینکه در این حد نیاز به مهندس داشته باشیم.
این مســئول ادامه داد :در همین راســتا شورای مرکزی
سازمان نظاممهندسی ساختمان مذاکراتی را با وزارت علوم
شــروع کرده که طبق آن ،دانشــگاهها بهاندازه نیاز جامعه
اقدام به پذیرش دانشجویان رشتههای مهندسی کنند.
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پنجــره ایرانیــان؛ رئیس کمیته معمــاری و طراحی
شهری شورای شــهر تهران درباره بخشنامه ضد فساد
دوم شهردار تهران توضیحاتی را ارائه کرد و گفت :ما از
این بخشنامه حمایت میکنیم.
علی اعطا در گفتوگو با ایســنا ،با اشاره به بخشنامه
جدید ضد فساد شهردار تهران در خصوص محدودیت
فعالیت شــوراهای معماری مناطق ،گفت :بررسیهای

انجام شده نشــان میدهد بعضا در شــورای معماری
مناطق تصمیماتی اتخاذ میشــد کــه مغایر ضوابط و
مقررات بود ،همچنین شــفافیت کافــی در این زمینه
وجود نداشــته و دقیقا کســی از تصمیمات شوراهای
معماری مطلع نبوده اســت و حتی دیده شده بعضا در
زیر صورت جلســه این شوراها را شهردار منطقه امضاء
نمیکرده است.

وی با بیان اینکه بررســیها نشــان داده اســت که
بخش قابل توجهی از ناهنجاریهای حوزه شهرســازی
از عملکرد شــوراهای معماری مناطق نشات میگیرد،
تصریح کــرد :در شــورای معماری مناطــق مجموعا
اتفاقاتــی رخ میدهد که مغایر با طرح جامع ،مقررات و
اســناد مصوب است و این بخشنامه دوم شهردار تهران
میتواند در راســتای شفافســازی ،محدود کردن و در
چهارچوب قانون قرار گرفتن عملکرد شوراهای معماری
مناطق موثر باشد.
رئیس کمیته معماری شورای شهر با بیان اینکه من
به طــور مطلق ضرورت وجود شــورای مناطق را نفی
نمیکنم ،افــزود :باید به تصمیمات شــورای معماری
مناطق دسترســی کامل وجود داشته باشد و ما از این
بخشــنامه حمایت میکنیم و این امر را گامی در جهت
تحقق شعارهای انتخاباتی در راستای شفافیت و مبارزه
با تخلفات میدانیم.
اعطا گفت :شــورای معماری مناطق باید در قاعده و
چهارچوب ضوابط و مقررات حرکت کند اما متاســفانه
در چند ســال اخیر بــه محملی برای انجــام اقدامات
غیرقانونی و حل و فصل بی ضابطه مسائل و مشکالت
بدل شده بود.

شیب تورم مسکن مالیم خواهد بود
پنجــره ایرانیان؛ با توجه به ثبات اقتصادی و نرخ ســود بانکی انتظار نمیرود که بازار
مسکن در نیمه دوم امسال جهش یابد و تورم مسکن متناسب با تورم عمومی خواهد بود.
محمدمهدی مافی در گفتوگو با ایســنا اظهار کرد :نوســانات کمدامنه بازار مسکن را
نمیتوان به عنوان رونق یا دوران گذار از رکود بخش مسکن تلقی کرد .واقعیت این است
که با این عدد و رقمهای پایین تعداد معامالت ،بازار مســکن وارد رونق نمیشود .مضافا
اینکه آمارها در کشور ما خیلی دقیق نیست و نمیتوان چندان روی آنها حساب کرد.
وی افزود :با این وجود اگر دولت حرکاتی در بخش مالی و فرادستی انجام دهد میتواند
در جهت توســعه بازار مســکن و رونق کسب و کار موثر باشــد .به اعتقاد من دولت باید
تجدیدنظر دیگری در میزان ســود سپردههای بانکی داشته باشد و بانکها را موظف کند
تا بخشــنامههای قبلی را اجرا کنند .اینگونه می شــود امیدوار بود که سرمایهها به تدریج
وارد بازار مسکن شود.
این کارشناس مسکن درخصوص پیشبینی بازار مسکن در شش ماهه دوم سال جاری
گفت :دولتهای یازدهم و دوازدهم نشــان داده اقدامات خود را با تعقل بیشــتری نسبت
به دولتهای پیشــین جلو میبرد .از دولت کارهای یکباره ندیدیم و به همین دلیل ثبات
اقتصادی در شرایط مطلوبی قرار دارد .البته بحث پرداخت مطالبات پیمانکاران شاید بتواند
به حوزه ساخت و ساز رونق بدهد.
مافی ادامه داد :اگر ســود بانکی به همین منوال باشد تاثیر محسوسی در بازار مسکن
ایجاد نمیشــود و تورم مســکن به اندازه تورم عمومی خواهد بود .به نظر من در شش
ماهــه دوم مصرفکنندگان واقعــی به این بازار رجوع میکننــد و بحث بورسبازی و
ســرمایهگذاری برای سود آوری در بازار مسکن منتفی اســت .کما اینکه این شرایط
معقول است و باید به این سمت برویم که مصرفکننده واقعی به بازار مسکن بیاید؛ نه

اینکه عدهای برای ســودآوری اقدام به خرید و فروش مسکن کنند .پیشبینی من این
است که میزان تورم مسکن متناسب با تورم اسمی جامعه باشد.
این کارشــناس مســکن با بیان اینکه موضوع مهم دیگر در حوزه مســکن ،تناسب
ســاخت و ساز با شــرایط اقلیمی و جمعیتپذیری مناطق مختلف کشور است ،تصریح
کرد :وزارت راه و شهرســازی به عنوان متولی ایــن بخش هنوز کار علمی انجام نداده
است .وزیر و معاونان ایشان جســته و گریخته اظهارنظرهایی میکنند ولی مطالعات و
کار علمی دقیق هنوز وجود ندارد .مسئوالن بر اساس برداشتهای خودشان اظهارنظری
میکنند ولی انتظار این اســت که برنامه مدونی درخصوص آمایش سرزمین و پراکنش
جمعیتی صورت گیرد.
مافی ،نوار جنوبی کشــور را با توجه به دسترســی به آبهای آزاد و ســهولت حمل و
نقل دارای پتانســیل خوبی برای ایجاد شــهرهای جدید و توزیع جمعیت دانست و گفت:
هماکنون تمرکز جمعیتی کشور در کالنشهرهایی است که از آب کافی برخوردار نیستند؛
در حالی که ســواحل مکران دارای تراکم بسیار پایینی از نظر جمعیت است .این موضوع
همراستا با رونق و رکود و بحث سرمایهگذاری در حوزه مسکن بسیار مهم است.
وی همچنین نوســازی بافت فرســوده در بعضی نقاط را فاقد مطالعات جامعهشناسانه
دانســت و افزود :آسیب نگاه صرفا تخریب و نوســازی در بافتهای فرسوده بسیار بیش
از فواید آن است .متاســفانه حداکثر برنامهای که در حوزه بافتهای ناکارآمد وجود دارد،
دید مهندسی اســت که تخریب کنیم و دوباره بسازیم .به طور مثال در پروژه محلههای
سیروس و هرندی این موضوع به چشم میآید که باعث شد بافت جمعیتی اطراف از بین
برود و آنجا که معضل نقطهای داشــتیم به کانون معضل تبدیل شد .ساخت و سازهای
بیهدفی صورت گرفت که فاقد دیدگاه همهجانبه بود.
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پنجره ایرانیان؛ سوداگری زمین طی سالهای  ۷۰تا
 ۹۰آســیبهای بسیاری به صنعت ساختمان وارد کرد؛
به طوری که طی این  ۲۰ســال قیمت مسکن بیش از
 ۹۰برابر شد و این در حالی اتفاق افتاد که کیفیت رشد
قابل توجهی را تجربه نکرد.
عباس شــوکتی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :نبود
مدیریت در صنعت ســاختمان باعث شــد هر کس که
سرمایهای داشته باشد ،وارد عرصه ساخت و ساز شود و
یک شبه راه صد ساله را در آشفته بازار مسکن طی کند.
وی با بیان اینکه مــا از نظر تعداد فارغ التحصیالن
رشــتههای مهندســی در دنیا جایگاه دوم را در اختیار
داریــم ،ادامــه داد :در حال حاضر حــدود  ۴۰۰هزار
مهندس عضو سازمان نظام مهندسی هستند که قطعا
این تعداد سه برابر بیشتر از نیاز تمام ساخت و سازهای
کشور اســت .با این وجود شــاهدیم که ساختمانها
توسط افراد فاقد صالحیت ســاخته میشود و نظارت
قابل قبولی هم بر آنها اعمال نمیشود.
شوکتی در ادامه با انتقاد از افزایش  ۶۰درصدی قیمت
برخی مصالح ساختمانی گفت :متاسفانه نهادهایی که با
ساخت وساز مرتبط هستند و درآمدهایی از این بخش
نصیبشان میشود ،نسبت به مشکالت موجود بیتوجه
هســتند .به طور مثــال بیش از هفتــاد درصد درآمد
شــهرداری از محل صدور پروانههاســت و باید برای
کمک به ســازندگان امتیازاتی قائل شود ،با این حال
شاهدیم که همواره شــهرداری عوارض صدور پروانه
را چند برابر تورم عمومی افزایش داده است .امیدواریم
با ســوابقی که از آقای نجفی سراغ داریم ،به حل این
چالش کمک کند.
این کارشــناس بازار مســکن با ابراز خرســندی از
مدیریــت وزیر راه و شهرســازی در بخــش زمین و
مســکن افزود :امروز از یک طرف شــاهد روند آرام و

طبیعی بازار مسکن به دور از هیجانات گذشته هستیم
و از طرفی قیمت برخی مصالح در حال افزایش اســت
که این مســئله سازندگان را در دوراهی افزایش قیمت
هــا یا کاهش کیفیت قرار میدهد و از آنجایی که بازار
کشــش افزایش قیمت را ندارد ،ســازنده چارهای جز
کاهش کیفیت ساخت نخواهد داشت.
شــوکتی با بیان اینکه صنعتی سازی یک ضرورت
انکار ناپذیر است ،خاطرنشان کرد :صنعتیسازی عالوه
بر اینکه باعث افزایش کیفیت ســاخت و ساز میشود،

کیفیــت را ارتقــاء داده و در کاهش قیمتها بســیار
تاثیرگذار است.
وی بــه  ۴۰۰هزار مهنــدس عضو ســازمان نظام
مهندسی ساختمان اشاره کرد و گفت :سرمایه عظیمی
از نیروی انســانی بیکار در صنعت ساختمان وجود دارد
که ظرفیتی برای اشــتغال آنها در داخل کشور نیست،
لذا صادرات خدمات فنی مهندســی باید مدنظر دولت
قرار گیرد؛ در این خصوص بازارهای خاورمیانه پتانسیل
خوبی برای اشتغالزایی در صنعت ساختمان است.

71

مدت سپرده تسهیالت مسکن کاهش مییابد
پنجرهایرانیان؛ با پیشــنهاد وزیر راه و شهرسازی ،احتمال کاهش مدت سپردهگذاری
در بانک مسکن از شش به پنج ماه قوت گرفت.
به گزارش ایســنا ،اخیرا وزیر راه و شهرسازی پیشــنهاد داده تا مدت سپردهگذاری
برای دریافت تســهیالت صندوق پسانداز مسکن یکم از شش ماه به پنج ماه کاهش
پیدا کند.
هماکنون متقاضیانی که خواهان دریافت تســهیالت  ۸۰میلیــون تومانی از محل
ســپردهگذاری صندوق پسانداز مسکن یکم هستند ،باید در دو بازده زمانی ششماهه
نصف مبلغ وام را در بانک به مدت شش ماه قرار دهند که البته برای دریافت دو برابر
این مبلغ باید یک سال سپرده آنها نزد بانک بماند.
پیش از این نیز معاون وزیر راه و شهرسازی به ایسنا گفته بود برنامه دولت دوازدهم
افزایش مدتزمان پرداخت و کاهش سود تسهیالت مسکن است.
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پنجرهایرانیــان؛ بــا توجه به اینکــه افزایش قیمت
مســکن  ۵.۶درصد و تورم حدود  ۱۰درصد است ،پس
هنوز بازار مسکن سودده نیست.
به گزارش ایسنا ،حامد مظاهریان ،معاون مسکن وزیر
راه و شهرســازی در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد:
چهار ســال است که قیمت مسکن پایینتر از نرخ تورم
بــوده و خریداران واقعی خریــد میکنند که خبر خوبی
است .باید درصد افزایش قیمت مسکن را با تورم سالیانه
مقایســه کرد .اگر افزایش قیمت مسکن پایینتر از نرخ
تورم باشــد نشــان میدهد که این بازار خالی از دست
سفتهگران است و خریداران واقعی وارد این بازار شدهاند
که هماکنون اینگونه است.
وی درباره تحوالت چند ماه اخیر بازار مســکن گفت:
اینهــا را پیشنشــانگرهای رونق و رکــود مینامیم.
هماکنون  ۵.۶درصد افزایش قیمت مســکن داریم .در
تهران میانگین قیمت  ۴.۶۵میلیون تومان اســت .شاید
در مناطــق مختلف ایــن رقم متفاوت باشــد ولی این
میانگین افزایش در کل کشــور است .با توجه به اینکه
افزایش قیمت  ۵.۶درصد و تورم حدود  ۱۰درصد است
پس هنوز بازار مســکن سودده نیست .لذا کسی به این
نتیجه نرســیده که پول را از بانک بیرون بیاورد و وارد
بازار مسکن شود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود:
سیاســت ما این است که بتوانیم طرف تقاضا را تقویت
کنیــم .من معدود افرادی را میشناســم که با پول نقد
مسکن خریداری کرده باشند و چیزی که همه ما تجربه
کردهایم بــا وام خریداری کردهانــد .صندوق پسانداز
مسکن یکم بهترین ایدهای است که شکل گرفته است.

سود این وام در بافت فرسوده  ۸درصد و در دیگر مناطق
 ۹.۵درصد است که پایینترین بهرهای است که بانکها
میدهند .قبل از ســال  ۱۳۹۲وام مســکن  ۲۰میلیون
تومان با ســود حدود  ۴۰درصد برابــر با نرخ تورم بود.
االن ایــن رقم به  ۱۶۰میلیون تومان با نرخ ســود ۹.۵
درصد رسیده است.
مظاهریان با بیان اینکه ما سه گروه متقاضیان مسکن
در جامعــه داریــم ،گفت :یک گــروه دو دهک باالیی
هستند که خودشــان میتوانند مشکلشان را حل کنند.
حدود ســه دهک پایین جامعه هم مســکن اجتماعی
دریافت میکنند .ســایر افراد ،گروهی هستند که شغل
دارند ولــی نیازمند حمایت هســتند .صندوق پسانداز
مسکن یکم بهترین مســیر برای این افراد است .پولی
که در این صندوق ســپردهگذاری میشود بعد از شش
ماه به دو برابر میرســد؛ بنابراین اگر  ۱۰میلیون تومان
بگذارید بعد از دو ســال و نیم ،منابع شــما به حدود ۷۰
میلیون تومان میرسد.
مظاهریان ،سیاســت دولت را افزایش رقم و کاهش
نرخ سود وام مســکن عنوان و تاکید کرد :دولت معتقد
است میزان وام باید  ۸۰درصد قیمت مسکن را بپوشاند،
بهره آن کاهش یابــد و مدتزمان دریافت وام افزایش
پیدا کند .بانکها مشــکالتی دارند که آنها را در جهت
این سیاســتگذاری درســت ،محــدود میکند ولی ما
همواره از طرف مردم افزایش رقم وام را دنبال میکنیم.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت:
برنامهریزی بر اساس منابع محدود شکل میگیرد .اگر
منابع محدود نبود که اصال برنامهریزی وجود داشــت.
در حال حاضر خواســته وزارتخانه این اســت که دوره

پسانداز مسکن از  ۶به  ۵ماه کاهش یابد.
مظاهریان خاطرنشــان کرد :در خصوص بازار مسکن
بایــد از دو نــوع رکــود و رونق صحبــت کنیم .رونق
ســفتهبازی را باید از بازار مسکن تفکیک کنیم .از این
نوع رونق تجربه بدی داریم که باعث افزایش پیدرپی
قیمت میشود .ورود دولت به این بخش همیشه مخل
بازار بوده اســت .همیشــه در تاریخ ما مردم خودشان
مسکن خودشــان را ســاختهاند .دولتها وظیفه دارند
حمایــت و از این طریق بــازار را تنظیم کنند .هر وقت
دولتها دخالت کردند ابرو را درســت کردند ولی چشم
را کور کردند.
معاون مســکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه
داد :وقتی شــما میگویید هرکس خانه ندارد اسمنویسی
کنــد مقدار زیــادی تقاضای غیرواقعی ایجــاد میکنید.
ممکن است از روستاها و شهرهای اطراف هرکس که به
فکر مسکن نیست فکر کند میتواند تقاضایی را ثبت کند.
لذا مسکن مهر باعث افزایش بیرویه حاشیهنشینی شد.
مظاهریــان همچنیــن در خصوص تفاوت مســکن
اجتماعی با مســکن مهر گفت :مسکن اجتماعی برای
محرومین و کسانی است که حمایتی نیستند و خودشان
نمیتوانند برای مسکن اقدامی کنند .این برنامه در دنیا
بهعنوان مســکن اجتماعی نام برده میشــود .مسکن
مهر هم بهنوعی مسکن اجتماعی است ولی با سیاست
متفاوت و بهزعم من اشتباه انجام شد .مسکن اجتماعی
بخش عمدهاش کمک به پرداخت اجاره و ودیعه مسکن
و بخشی هم به ساخت اختصاص پیدا میکند .این طرح
ســالیانه  ۱۰۰هزار خانوار را به مدت پنج ســال تحت
پوشش قرار میدهد.
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تولید مسکن در تهران دیگر توجیه ندارد

راه غلبه بر کمآبی در نسل نوین شهرهای کشور

پنجره ایرانیان؛ مدیرعامل شــرکت عمران شــهرهای جدید گفت :قصد داریم با اســتفاده
از آبهای خاکســتری ،بهینهسازی مصرف در ســطح شهرها و خانهها در بحث صرفهجویی
مصرف آب ،شهرهای جدید را به الگویی برای سایر شهرها تبدیل کنیم.
حبیــباهلل طاهرخانــی در گفتوگو با ایســنا اظهار کــرد :مدیریت بهینــه منابع یکی از
اولویتهای ما در شهرهای جدید خواهد بود که دو مولفه اصلی دارد؛ یکی بحث انرژی است
که ســعی میکنیم نوآوریهای جدید را چه در شــهرهای جدید و چه در واحدهای مسکونی
برای بهینهسازی مصرف انرژی داشته باشیم و حتی برای سایر شهرها الگو شویم.
وی افزود :کمبود آب مســئله ملی کشــور اســت که عمده آن هم در بخش ســکونتی و
شهرنشــینی مصرف میشود .در این خصوص ســه برنامه اصلی را در شهرهای جدید دنبال

میکنیم .یکی بحث آبهای خاکســتری اســت که دنیا برای آن برنامه دارد و ما نیز ســعی
میکنیم با تصفیههای ساده در محیطهای سکونتگاهی بتوانیم مجددا آبهای مصرفی را در
فضای سبز استفاده کنیم.
مدیرعامل شــرکت عمران شــهرهای جدید ادامه داد :موضوع دیگر بحث تصفیهخانههای
فاضالب اســت که در دستور کار جدی ما اســت و به مجموعه شرکتهای آب و فاضالب
کمک میکنیم تا این اماکن احداث شوند تا به بهینهسازی مصرف آب کمک شود .طرحهای
ویژهای نیز در آبهای ســطحی اجرا میکنیم .در برخی از فصــول بارندگی زیادی داریم و
آبهای روان شــکل میگیرد .اگر بتوانیم این آبها را ذخیره کنیم و مدلهایی داشته باشیم
که از آن استفاده بهینه شود خیلی جاها میتوانیم نیاز آبی خود را تامین کنیم.
طاهرخانی با بیان اینکه مســکن مهر برنامههای توسعه شهرهای جدید را تحت تاثیر قرار
داد ،تاکید کرد :جمعیت پذیری ما کامال قطعی بود و همزمان با جمعیت پذیری خدمات تامین
میشــد .ورود مسکن مهر یک مقدار کار را ســختتر کرده است؛ چرا که عقب ماندگیهای
شدیدی در تامین زیرساختهای اولیه ایجاد شد .اما همه تالش مجموعه وزارتخانه و شرکت
عمران این است که بتوانیم با یک سری اقدامات ،کمبودها را جبران کنیم و شرایط خوبی را
برای ساکنین مسکن مهر فراهم آوریم.
مدیرعامل شــهرهای جدید خاطرنشــان کرد ۵۰  :باب مســجد ۷۰ ،باب مدرسه ۱۵ ،باب
کالنتری و  ۱۷باب خانه بهداشت در دولت یازدهم در شهرهای جدید ایجاد کردیم و در دولت
دوازدهم با تالش مضاعفتری خدمات را پیگیری میکنیم و عملکرد بهتری خواهیم داشت.

پنجـره ایرانیـان /سـال یازدهم   آبان    96شمـاره 121

پنجره ایرانیان؛ نرخ رشد منفی جمعیت تهران و نیز
وجود  ۵۰۰هزار واحد مسکونی خالی نشان میدهد باید
نســبت به تولید واحدهای مسکونی جدید در پایتخت
تجدیدنظر شود ،مگر اینکه در اقتصاد بینالملل شاهد
تحرکاتی باشیم.
مهدی روانشادنیا در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :در
تهران به دلیل سودآوری که در سالهای گذشته وجود
داشــته عرضه در بخش واحدهای گرانقیمت اتفاق
افتاده اســت؛ در حالی که تقاضــا در بخش واحدهای
ارزان قیمت است.
روانشــادنیا تصریــح کــرد :نرخ رشــد جمعیت در
شهرهای اطراف تهران بســیار باالست؛ در حالی که
نرخ رشد جمعیت در تهران منفی شده است .مهاجران
امکان اســتقرار در تهران را به لحاظ مالی ندارند .در
نتیجه در شــهرهای اطراف تهران ساکن میشوند و
این باعث نرخ رشــد جمعیت باال در شهرهای اطراف
تهران شــده است .از ســوی دیگر در تهران به لحاظ
زیستپذیری و نیز کاهش توان مالی برخی خانوارهای
متوسط طی ســالهای اخیر شاهد مهاجرت معکوس
هســتیم .جمع اینها باعث شده که نیاز نسبت به تولید
واحدهای مسکونی جدید در تهران تجدیدنظر شود.
وی درخصــوص ظرفیــت جمعیتپذیــری تهران
خاطرنشان کرد :در طرحهای جمعیتی که در سالهای
گذشته برای تهران تصویب شده سقفهایی تعیین شد

که هماکنون به سقف مورد نظر رسیدهایم .با این حال
اگر از لحاظ سیاست خارجی به تفاهمی برسیم و برجام
به نتیجه برســد قطعا تمام ساختمانهای مسکونی و
تجاری که در تهران ایجاد شــده و خالی مانده است
پر خواهد شــد .لذا باید نگاهمان را از ســطح شهری
بیرون ببریم.
به گفته روانشــادنیا ،تحــرکات در اقتصاد بینالملل
میتواند تقاضا برای  ۵۰۰هزار واحد مســکونی استان

تهران ایجاد کند ،اما نگاه صرف به اقتصاد شــهری و
تکیه بر مصرفکنندگان بازار مسکن نمیتواند ظرفیت
چندانی برای اقتصاد بازار مســکن به وجود آورد .اگر
آثار برجام به نحوی نمودار شــود که ســرمایهگذاران
خارجی در تمامی حوزهها وارد بازار ایران شــوند برای
دفاتر کار و استقرارشان نیاز به ساختمان دارند و طبیعتا
ســاختمانهای لوکسی که در سالهای گذشته ایجاد
شده به فروش خواهد رفت.
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موازنه به بازار مسکن برگشت
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پنجره ایرانیان؛ عبور  ۱.۶درصدی رشــد قیمت مسکن
شــهر تهران از تورم نقطه به نقطه در شــهریورماه نشان
میدهــد اثر عوامل تورمزا که بــه رکود تاریخی این بازار
منجر شد ،رسوب کرده است.
به گزارش ایســنا ،در آخرین ماه تابستان قیمت مسکن
بازار تهران به دنبال قرارگیری در حالت تعادل با نرخ تورم
نقطه به نقطه ،شرایط خود را برای خروج از رکود کلید زد.
نرخ رشد قیمت مسکن از حدود یک سال پیش فاصله خود
را با تورم نقطه به نقطه نزدیک میکرد و در شهریورماه با
قرار گرفتن  ۱.۶درصد باالتر از تورم ،شــاخص کل نسبت
به ماه مشابه سال گذشته را قطع کرد.
بازار مسکن که به نظر میرسد مسیر خروج از رکود را از
ابتدای سال جاری در فضای آرام اقتصادی آغاز کرده بود،
با بروز عامل ملتهب کننده "فشــار بازار اجاره" از ابتدای
تیرماه ،خود را برای دوره رونق آماده کرد .با توجه به رفتار
سنتی بخش مسکن ،فشــار بازار اجاره یکی از نشانههای
رونق خرید و فروش مسکن بوده است .بر اساس گزارشات
میدانی در تابســتان سال جاری نرخ اجاره در پایتخت بین
 ۱۰تا  ۳۰درصد رشد نشان داد.
در شهریورماه  ۱۳۹۶متوسط قیمت مسکن شهر تهران
 ۴.۷۶میلیون تومان بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل
 ۹.۷درصد افزایش نشان میدهد .با اینکه تعداد معامالت
در شــهریورماه افت  ۱۶درصدی نسبت به مردادماه سال
جاری را تجربه کرد در شــهریورماه  ۱۵هزار و  ۵۰۰واحد
مســکونی معامله شد که این شــاخص نیز با  ۹.۲درصد
افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل همراه بوده است.

شــرایط  موجود حاکی از آن اســت سومین پازل برای
افزایش تقاضای خرید مســکن تکمیل شــده اســت .اثر
عوامل تورمزای مسکن در سال  ۱۳۹۱از جمله قیمت ارز و
نرخ تورم عمومی با روی کار آمدن دولت یازدهم فروکش
کرد و با کاهش نرخ ســود بانکی طی هفتههای اخیر به
 ۱۵درصد قاعدتا حاال باید شــاهد افزایش تدریجی تقاضا
و قیمت مسکن بود اما به گفته کارشناسان جهش قیمتی
در کار نیســت و مسکن به اندازه نرخ تورم افزایش قیمت
را تجربه خواهد کرد .بر این اســاس قیمت مسکن برای
متقاضیان واقعی به کف رسیده که البته صندوق پسانداز
مســکن یکم و خرید اوراق تســهیالت مســکن (تسه)
میتوانــد راه خرید خانه را برای این گــروه از خانوادهها
هموار کند؛ چرا که هماکنون نرخ ســود تسهیالت مسکن
یکم  ۹.۵درصد و قیمت تســه از محدوده  ۷۹هزار تومان
طی هفتههای اخیر به  ۷۵هزار تومان رسیده است.
از ســوی دیگر نرخ رشد بخش مســکن در بین سایر
حوزههای اقتصادی که ســال گذشته شرایط ناامیدکننده
منفی  ۱۴درصد را پشــت سر گذاشــت ،به دنبال افزایش
خرید و افزایش صدور پروانههای ساختمانی در بهار سال
جاری به  ۷درصد رســید که نشان میدهد سرمایهگذاری
در این حوزه افزایش یافته است.
عباس شــوکتی ـ کارشناس بازار مسکن ـ میگوید :به
طور قطع تا پایان دولت دوازدهم جهشی در قیمت مسکن
اتفاق نمیافتد ،بلکه روند صعــودی معامالت را همراه با
افزایش منطقی قیمتها شــاهد خواهیم بــود .بنده قبال
هــم اعالم کردم که رکودی در بازار مســکن وجود ندارد

و همین حاال بازار در وضعیت رونق به ســر می برد .رشد
 ۷درصدی بخش مســکن و  ۶درصدی صدور پروانههای
ســاختمانی هم نتیجه کاهش سود بانکی و سیاستهای
تقویت تقاضا توسط دولت است.
آنچه که از سال گذشــته پیشبینی میشد این بود که
در مردادماه و شهریورماه با توجه به اینکه جابهجاییهای
اصلــی صورت میگیــرد ،تکلیف دولت معلوم میشــود
و حجــم نقدینگــی از طریق فروش نفــت افزایش پیدا
میکند ،شــاهد افزایش معامالت مســکن و رشد حوزه
ساخت و ساز باشــیم که همین مسئله هم محقق شد .از
ســوی دیگر انتظار میرفت با توجه به راهاندازی صندوق
پسانداز مســکن یکم از مردادماه به بعد ،متقاضیان این
وامها وارد بازار مســکن شــوند .هماکنون  ۲۶۰هزار نفر
خانــوار در صندوق پسانداز یکم حســاب پسانداز دارند.
نرخ ســود این تســهیالت در بافت فرسوده  ۸درصد و در
دیگر مناطق  ۹.۵درصد اســت که هــر  ۶ماه با هر مقدار
پسانداز این مبلغ دو برابر میشــود .به همین دلیل فردی
که بیشتر پسانداز میکند وام را زودتر دریافت کند .عباس
آخوندی وزیر راه و شهرســازی نیز وعــده داده که دوره
سپردهگذاری وام مســکن از  ۶به  ۵ماه کاهش یابد .این
انتظارات اقتصادی که میتواند منجر به رشــد شود دست
به دســت هم داد تا در مرداد امسال نسبت به دوره مشابه
ســال گذشــته حجم معامالت مقداری افزایش پیدا کند.
افزایــش تعداد معامالت هم تنها مربوط به شــهر تهران
نمیشود و در اغلب کالنشــهرها رشد معامالت مسکن
مشهود بوده است.

اخبـارساختوساز

هزینه مسکن در سبد بعضی خانوارها به  ۸۰درصد رسیده است
پنجرهایرانیان؛ یک کارشــناس اقتصاد مسکن با بیان
اینکه در بعضی نقاط و بافتهای کالنشــهرها ،مسکن
 ۸۰درصد هزینه خانوار را به خود اختصاص داده اســت
گفت :در آینده نزدیک چهار پارامتر افزایشــی در بخش
مسکن خود را نشان میدهد.
بیتاهلل ســتاریان در گفتوگو با ایســنا اظهار کرد :با
توجه بــه نقدینگی که دولت بعد از برجام کســب کرده
بود فکر میکردیم ســال  ۱۳۹۵مسکن رونق بگیرد ولی
برجام بهکندی پیش رفت ،بنابراین کارشناســان احتمال

دادند نیمه دوم ســال  ۱۳۹۶شــروع حرکتهایی جزئی
را در بخش مســکن شاهد باشــیم که تقریبا با توجه به
نشانههایی که میبینیم درست از آب درآمده است.
وی افزود :بخش مســکن در زمانی که به پایان دوره
رکــود خود نزدیک میشــود ،چهار پارامتر افزایشــی را
همیشــه با هم دارد که عبارت هستند از افزایش قیمت،
معامــات ،ســرمایهگذاری و افزایش تولیــد .این چهار
شــاخص همواره با توجه به شرایطی که در بازار مسکن
ایران حاکم بوده حتما وجود خواهد داشت.

پنجره ایرانیان؛ وزیر راه و شهرســازی با تاکید بر لزوم بازآفرینی شــهری در سطح
محالت گفت :دراین خصوص باید گامهای موثری برداشــته شود چراکه امروز شهر
تهران بیش از هرچیز نیازمند این بازآفرینی شهری است.
به گزارش ایســنا ،عباس آخوندی در حاشیه جلسه شورای شهر اسالمی تهران ،ری
و تجریش در جمع خبرنگاران گفت :باید بررسی کنیم که تقاضای مسکن در پیرامون
شهر تهران باشد یا به درون شهر آورده شود و این درخواست مسکن باید به محالت
منعکس شود.
وی افزود :نهایتا در شورای اسالمی شهر تهران برای مسکن محله در این جلسه به
نتایج مثبتی رسیدیم اما نکته اصلی بازآفرینی شهری در محالت است که باید نسبت
به آن اقدام کنیم.
وزیر راه و شهرسازی درخصوص ایجاد حمل و نقل عمومی ریلپایه در پیرامون شهر
تهران گفت :باید پیرامون شــهر تهران که وسعت آن حدود  ۱۲۰کیلومتر است توسط
ریل به شــهر تهران متصل شــود البته این برنامهای زمانبر است و همانطور که مترو
طی دو دهه اجرا شــده و همچنان ادامه دارد و ممکن است دو دهه دیگر ادامه داشته
باشد چراکه این برنامهای دراز مدت است.
آخوندی تاکید کرد :در کوتاه مدت باید از همین ریل موجود مثل راهآهن قم استفاده
کنیم .بیتردید باید قطار شهری را به قطارهای بین شهری حومهای متصل کنیم.
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لزوم بازآفرینی شهری در سطح محالت

این کارشــناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه هماکنون
تحرک نسبی در هر چهار عامل فوق دیده میشود گفت:
شرایط کنونی نشان میدهد احتماال تا انتهای سال جاری
تحرکات بازار مســکن بیشتر شده و اوایل سال آینده به
اوج خود میرســد .پیشبینی من تورم بیش از  ۲۰درصد
برای بخش مسکن است.
ســتاریان تاکید کرد :بارها به دولت هشدار دادیم رکود
در موضوع مسکن نباید فریبتان دهد .مسکن یک کاالی
زیســتی و حیاتی اســت و جزو اولین کاالهایی اســت
که تقاضای مطلق آن ســعی میکند بــه تقاضای موثر
تبدیل شــود .تقاضای موثر در دوره رکود کاهش مییابد
ولــی تقاضای مطلــق قابلکنترل نیســت و خودبهخود
افزایش پیدا میکند؛ چراکه خانوادهها تشــکیل میشود،
ساختمانها استهالک پیدا میکند و اینها به نیاز کشور
اضافه میشــود ،لذا تقاضای مطلق در بطن خود افزایش
قیمت را خواهد داشت.
وی در خصوص رشــد اجارهبها در تابستان سال جاری
که تا  ۳۰درصد افزایش در برخی نقاط رسیده است اظهار
کرد :همیشه قبل از التهاب مسکن ،بخش اجاره ملتهب
میشــود و زمینهای برای التهاب مسکن است .بر همین
اساس افزایش قیمت مســکن را در سال آینده خواهیم
داشــت .کســانی که میخواهند وارد مسکن شوند چون
نقدینگــی کافی ندارند ابتدا به بازار اجاره ورود میکنند و
سپس مجموعه بعدی وارد خریدوفروش میشود.

75
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از انرژیهای تجدیدپذیر باید برای ایجاد اشتغال و ثروت در کشور استفاده شود
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پنجره ایرانیان؛ معاون توسعه فناوری معاونت فناوری
ریاســت جمهوری گفت :انرژیهای تجدیدپذیر فرصت
مطلوبی برای ایجاد اشتغال و ثروت در جامعه هستند.
بــه گزارش خبرنــگار مهر  ،علی وطنــی در همایش
آینده انرژیهای تجدید پذیر در خراســان رضوی که در
دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد ،اظهار کرد :کشور ما
در صنعت نفت جایگاه ســوم جهان را به خود اختصاص
داده است.
وی بــا بیان اینکه کشــور ما ذخایــر زیرزمینی منابع
هیدروکربنی دارد اما قدر آن را نمیداند افزود :کشورهای
دیگر که از این ذخایر بیبهره هســتند چگونه منابعشان
را تامین میکنند؟ آنها چه مزیتهای نسبی داشتهاند که
به آن دست پیدا کردهاند که ما از آن غافل ماندهایم؟
معاون توسعه فناوری معاونت فناوری ریاست جمهوری
تاکید کرد :ایران نخبگانی دارد که در تمام دنیا سرآمد و
نقشآفرین هستند که یک نمونه آن میرزاخانی بود .پس
چرا از این نخبگان در زمانی که باید استفاده نکنیم؟
وی با اشاره به اینکه در سال  ۲۰۱۰از جایگاه شانزدهم
به سیزدهم تولید علم در انرژیهای تجدیدپذیر رسیدیم
گفت :جوانان مســتعد کشور ما در تمام دنیا شناخته شده
هســتند و نسل جوان میتواند این جایگاه را ارتقا دهد و
علم را به ثروت تبدیل کند.

معاون توسعه فناوری معاونت فناوری ریاست جمهوری
تصریح کرد ۲۰۰ :میلیارد دالر برای توسعه نفت و گاز و
انرژیهای تجدیدناپذیر باید سرمایهگذاری کنیم که اگر
درصدی از این سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر
صرف شود شاهد توسعه و پیشرفت خواهیم بود.
وی تاکید کرد :از باد باید به عنوان فرصت استفاده کرد
و آمایش ســرزمین نشــان میدهد در زمینه انرژیهای
تجدید پذیر غنی هستیم.
معاون توسعه فناوری معاونت فناوری ریاست جمهوری
با اشــاره به شــرکتهای دانش بنیان گفت :دو شرکت
دانش بنیان را در این چهار ســال به ســه هزار و ۱۰۵
شــرکت افزایش دادیم و حدود  ۱۲۰هزار فارغالتحصیل
در این شرکتها مشغول به کار هستند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ســونامی اقتصادی در
کشــور در حال شکل گیری است بیان کرد :نسل جوانی
که وارد بازار کار میشــود از روشهای ســنتی استقبال
نمیکند و خواهان روشهای نو است .این نسل با عزمی
که پیدا کرده اســت تحوالت عظیمــی را رقم میزند و
موانع را برای آنها باید برداشت.
وطنی با تاکید به اینکــه باید از انرژیهای پاک بهره
گرفت خاطرنشــان کرد :کشور ما از لحاظ منابع و نیروی
انســانی جایگاه خوبی را در این بخش به خود اختصاص

داده است اما از این انرژی ها استفاده نمی شود.
وی ادامه داد :در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر باید جلو
رفت و مردم را نیز با خود پیش برد تا امید در زندگیشان
افزایش یابد.
معاون توسعه فناوری معاونت فناوری ریاست جمهوری
ابراز کرد :در سال  ۹۴سند انرژیهای توسعه تجدید پذیر
به تصویب رســید و هیچ محدودیتی برای توســعه این
انرژیها نداریم و از روز تاســیس این ســند تا امروز ۲۹
طرح توسعه و فناورانه را توسعه دادهایم.
وی تاکیــد کــرد :اولین اقدامی که در این اســتان به
عظمــت نام امام رضــا (ع) باید انجام دهیــم در زمینه
انرژیهای تجدید پذیر است و اولین برش استانی ،سند
توسعه انرژیهای تجدید پذیر در خراسان رضوی خواهد
بود و این اســتان را الگوی بقیه استانها قرار میدهیم
تا زائران میلیونی این شــهر بتوانند با آســایش بیشتری
زیارت کنند.
وطنــی افزود :خراســان رضــوی ظرفیتهای عظیم
و کارامدی از قبیل دانشــگاه فردوســی دارد که بستری
مناســبی برای توســعه و عرضه انرژیهای تجدید پذیر
اســت و در همین خصوص با آســتان قــدس رضوی
همکاریهــای خوبــی در جهــت توســعه انرژیهای
تجدیدپذیر داشتهایم.

استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در شهرداری تهران گسترش مییابد
پنجره ایرانیان؛ نشســت بررسی وضعیت پیشــرفت مصوبه الزام شهرداری تهران به
توســعه انرژیهای تجدیدپذیر در معاونت خدمات شــهری و محیط زیست شهرداری
تهران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،به منظور بررسی وضعیت پیشرفت مصوبه الزام شهرداری
تهران به توســعه انرژیهای تجدیدپذیر ،نشســتی با حضور قائم مقام معاون خدمات
شــهری و محیط زیست ،مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار و نمایندگان سایر
سازمانهای حوزه معاونت خدمات شهری و محیط زیست ،برگزار شد.
در این نشســت محمد مهــدی گلمکانی رئیــس مرکز مدیریت محیط زیســت و
توســعه پایدار شهرداری تهران ،اســتفاده حداکثری از انواع انرژیهای نو و تجدیدپذیر
(خورشــیدی ،آبی ،بادی ،زمینگرمایی ،زیســت توده و پیل سوختی) در شهر تهران در
حوزههای ابنیه و ســاختمان ،فضاهای عمومی ،تاسیســات و تجهیزات شهری و حوزه
حمل و نقل عمومی را از مهمترین ســرفصلهای مصوبه شورای اسالمی شهر تهران
مبنی بر الزام شهرداری تهران به توسعه انرژیهای نو و تجدیدپذیر برشمرد.
وی در ادامه خاطرنشان ســاخت :در راستای اجرایی ساختن مصوبه مذکور ،اقداماتی
همچون ایجاد  ۹بوســتان انرژی ۱۷ ،ساختمان انرژی ،نصب و راهاندازی  ۸۰۰دستگاه
آبگرمکن خورشیدی ،ایجاد نیروگاه هاضم با ظرفیت تولید برق  ۲مگاوات ،ایجاد نیروگاه
ریجکت سوز با ظرفیت تولید برق  ۳مگاوات ،تامین روشنایی  ۵۰غرفه بازیافت ،احداث
نیروگاه  ۵۰کیلوواتی خورشــیدی در مجتمع پردازش آرادکوه ،تامین روشــنایی ۱۳۱۵
ســرپناه ایســتگاه اتوبوس از طریق ســوالر و نصب  ۲۹۸۵چراغ و عالئم راهنمایی و
رانندگی سوالر توسط شهرداری تهران صورت گرفته است.

وی در پایــان گفت :با توجه بــه ضرورت و اهمیت بهکارگیری توســعه انرژیهای
تجدیدپذیــر بهمنظور جلوگیری از آلودگیهای محیط زیســتی و کاهش اســتفاده از
سوختهای فسیلی ،امید است شاهد بهکارگیری انرژیهای پاک در شهر تهران باشیم.

اخبـارانرژی

بزرگترین ایستگاه شارژ خودرو در آلمان بنا میشود

تخصیص  ۲۵درصد از ظرفیت جدید تولید برق به انرژیهای نو
پنجره ایرانیان؛ برنامهریزی این اســت در  ۴سال آتی  ۲۵درصد از کل ظرفیت نصب شده
جدید در کشور از محل انرژیهای نو تامین شود.
به نقل از وزارت نیرو ،ســیدمحمد صــادقزاده ،رییس ســازمان انرژیهای تجدیدپذیر و
بهرهوری انرژی برق (ساتبا) در مورد دستاوردهای وزارت نیرو در زمینه تولید داخلی پنلهای
خورشیدی اظهار داشت :خوشبختانه در دو سال اخیر دو اتفاق مهم در زمینه انرژیهای نو در
کشور افتاده است؛ اول اینکه دانش فنی و تحقیقات بنیادین در زمینه انرژیهای نو در کشور
بســیار پیشرفت کرده اســت و ما در حال حاضر بیش از  ۲۰گروه تحقیقاتی داریم که در این
زمینه تحقیق میکنند و دوم اینکه ،انرژیهای نو در ســالهای اخیر جایگاه بسیار مناسبی در
سبد انرژی کشور پیدا کردهاند.
وی افزود :قبل از ســال  ۹۵تقریبا میتوان گفت انرژی خورشیدی جایگاه چندانی در سبد
انرژی کشور نداشت اما االن اینگونه نیست و ما در این زمینه قادر شدهایم چندین خط تولید
پنلهای خورشیدی در کشور راه بیندازیم .خط تولید پنلهای خورشیدی در شیراز که در سال
گذشــته افتتاح شد یکی از مدرنترین خط تولیدهای دنیاســت و دارای ظرفیتی بالغ بر۲۵۰
مگاوات در ســال است که در حال حاضر حدود  ۱۳۰مگاوات را بهصورت تمام مکانیزه تولید
میکند .با افتتاح خط تولید شــیراز ،در حال حاضر ظرفیت تولید پنلهای خورشیدی در داخل
کشور به حدود  ۲۱۰مگاوات میرسد که توسط  ۵شرکت خصوصی در  ۵شهر فیروز ،مشهد،
شیراز ،یزد و سمنان تولید میشود.
صــادقزاده ادامه داد :ما امیدواریم در یکی دو ســال پیش رو ،یک خط تولید  ۵۰مگاواتی
در بجنورد ۱۰۰ ،مگاواتی در کرج و  ۲۰۰مگاواتی در قشــم و ســایر شهرهای ایران را نیز به
بهرهبرداری برســانیم .با افتتاح این طرحها ،ظرفیت تولید پنلهای خورشــیدی در کشور به
حدود  ۵۰۰مگاوات در سال میرسد .برنامهریزی ما این است در  ۴سال آتی  ۲۵درصد از کل
ظرفیت نصب شده جدید در کشور از محل انرژیهای نو تامین شود.

به گفته این مقام مســئول در حال حاضر حدود  ۹۰درصد از ظرفیت نصب شده انرژیهای
پاک در کشور متعلق به انرژی بادی و خورشیدی است که امیدواریم در سال آتی سهم انرژی
بادی و خورشــیدی هر کدام به تنهایی به  ۴۵۰تا  ۵۰۰مگاوات از کل انرژیهای نصب شده
پاک در کشور برسد.
راهاندازی هر نیروگاه خورشیدی میتواند اشتغال پایدار ایجاد کند و برآوردها نشان میدهد
با رســاندن ظرفیت تولید پنلهای خورشــیدی به  ۴۵۰مگاوات در سال میتوان حدود ۱۵۰
هزار شغل پایدار ایجاد کرد .در سال گذشته به تنهایی ما توانستیم حدود  ۲۵هزار شغل پایدار
در زمینه انرژیهای نو در کشور ایجاد کنیم و ما امیدواریم در سالهای آتی این میزان را به
 ۲۵۰هزار شــغل برســانیم که تنها  ۲۰۰هزار شغل آن در زمینه بهرهبرداری از این نیروگاهها
خواهــد بود .همچنین میتوان حدود  ۱۲۵هزار شــغل را به صورت غیرمســتقیم نیز در این
زمینه ایجاد کرد.
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پنجره ایرانیان؛ یک شــرکت آلمانــی قصد دارد تا
بزرگترین ایســتگاه شارژ خودروهای برقی جهان را در
آلمان بسازد.
به گزارش ایســنا و به نقل از اینهبیتیت ،با استقبال
مــردم از خرید خودروهای برقــی و قانون منع فروش
خودروهای بنزین ســوز در برخی کشــورها ،جهان به
ایســتگاههای شــارژ خودروهای برقی بیشــتری نیاز
خواهد داشت.
در این ایستگاه بزرگ   4000خودرو در روز میتوانند
شــارژ شوند 24  .پورت شــارژ از   144پورت در قالب
سوپرشــارژر عمل کرده و دارای ظرفیت شــارژ 350
کیلووات شارژ هســتند .این میزان در مقایسه با سوپر
شــارژرهای تســا که ظرفیت  150کیلو واتی دارند،
افزایش چشمگیری است.
براســاس گزارش کمپانی ســورتیمو ،این ایستگاه
بــزرگ میتواند در مصرف حــدود  29.5میلیون لیتر
یا حدود  7.8میلیون گالن ســوخت صرفهجویی کند و
میتواند تقریبا از انتشار  60هزار تن دی اکسید کربن
جلوگیری کند.
این ایستگاه فراتر از یک ایستگاه شارژ معمولی بوده

و دارای دفاتر و ادارات مختلف ،مرکز خرید ،و رستوران
و غذاخوری است.
سورتیمو اعالم کرده است که مردم میتوانند غذا را
قبل از اینکه به ایستگاه برسند سفارش دهند و در زمان
شارژ خودرو ،غذای خود را میل کنند.
تصاویــر این ایســتگاه بزرگ نشــان دهنده محیط
سرســبز آن بوده و همچنین نشــان میدهد که این

بنا بهگونهای طراحی خواهد شــد که سازگار با محیط
زیست بوده و به طبیعت آسیبی نمیرساند.
ساختمان این ایستگاه بسیار به طبیعت نزدیک بوده
و افراد میتوانند در زمان شــارژ خــودرو در پارک به
استراحت بپردازند.
الزم به ذکر است که طبق برنامه ریزیهای صورت
گرفته ،این بنا در سال  2018ساخته خواهد شد.
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تاثیر منفی آلودگی هوا در تولید انرژی خورشیدی
پنجره ایرانیان؛ پژوهشهای جدید محققان دانشــگاه
دوک نشــان میدهد که افزایــش ذرات معلق موجود در
هوا ،میزان برق تولیدی از مبدلهای انرژی خورشــیدی
را کاهش میدهد.
به گزارش ایســناو به نقــل از ســاینسنیوز ،محققان با
نمونهبرداری و ایجاد شــرایط مشــابه آلودگی پرتراکمترین
شهرهای جهان در هند و چین دریافتند که با در نظر گرفتن
غلظت ریزگردها و ســایر مواد شیمیایی در هوا میزان تولید
برق پاک از خورشید بین  17تا  25درصد کاهش مییابد.
به دنبــال افزایش غلظت مواد معلق در هوا نه تنها میزان
نور قابــل دریافت در پنلهای خورشــیدی کاهش مییابد،
بلکه این مواد معلق با آلوده کردن سطح پنلهای خورشیدی
بیشترین تاثیر را در کاهش برق خروجی دارند.
از آنجاییکــه پدیده آلودگی هوا در کشــورهای در حال

توسعه یک معضل زیســت محیطی غیرقابل کنترل است و
به دنبال آن هزینه پاکسازی پنلهای خورشیدی به صورت
دورهای نیز از نظر اقتصادی به صرفه نیســت ،بنابراین هنوز
تولید برق خورشــیدی در کشــورهای در حال توسعه یک
چالش اساسی محسوب میشود.
دکتر مایک برگین ،دســتیار مولف این مطالعه از دانشگاه
دوک در مــورد نتیجه آزمایش تاثیر منفی ریزگردها در چین
و هند گفت :انتشار فزاینده گازهای گلخانهای در کشور چین
که بزرگترین تولید کننده برق در این حوزه اســت باعث از
دست رفتن  11گیگاوات ظرفیت تولید انرژی شده است.
وی معتقد است که بهترین راهکار کوتاه مدت برای کاهش
اثر آلودگی هوا ،پاکسازی دورهای صفحات خورشیدی است
و راهکار بلندمدت نیز حــذف عوامل آلودهکننده و مبارزه با
پدیده ریزگردها است.

رشد تاسیسات خورشیدی آمریکا با وجود افت تقاضای مسکونی
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پنجره ایرانیان؛ تاسیســات خورشیدی آمریکا در سه ماهه دوم سال میالدی جاری
که تقاضای قوی نیروگاهی ،کاهش چشمگیر سیستمهای سقف خورشیدی مسکونی
را جبران کرد ۸ ،درصد رشد کرد.

به گزارش ایســنا ،تحقیقات انجمن صنایع انرژی خورشیدی و جی.تی.ام ریسرچ
نشان داد این صنعت  ۲.۳۹گیگاوات فتوولتاییک خورشیدی نصب کرد که در مقایسه
با  ۲.۲گیگاوات در سال گذشــته افزایش داشت .پروژههای نیروگاهی  ۵۸درصد از
مجموع تاسیسات خورشیدی نصب شده در مدت مذکور را تشکیل دادند.
با اینهمه انتظار میرود رشــد این ســه ماهه موقتی باشد زیرا پیشبینی میشود
بازار در سال میالدی جاری  ۱۷درصد افول کند که منعکس کننده تقاضای مسکونی
ضعیفتر و تامین نیروی کمتر در مقایسه با سال  ۲۰۱۶است.
نیروگاهها در حال بازســازی خطوط لوله خــود پس از تمدید مهلت مالیاتی فدرال
هستند و انتظار میرود رشد بازار در سال  ۲۰۱۹ازسرگرفته شود.
اکثــر پروژههای جدید بــرای نیروگاهها به صورت داوطلبانه تامین شــدهاند و به
دلیل ضرورت جلب رضایت دســتورات دولتی نبوده که منعکس کننده هزینه اندک
خورشیدی است.
بر اســاس گزارش رویترز ،بازار غیرمسکونی  ۳۱درصد رشد کرد و به  ۴۷مگاوات
رســید که تحت تاثیر توســعه پروژههای خورشیدی در مینهســوتا و ماساچوست و
تقاضای شرکتهای و صنعتی در کالیفرنیا حاصل شد.
تحلیلگران انتظار دارند ظرفیت تاسیســات خورشــیدی ظرف پنج سال آینده ،سه
برابر شود مگراینکه دونالد ترامپ ،رییس جمهور آمریکا بخواهد تعرفههایی را وضع
کند که در این صورت ،پیشبینی مذکور به میزان قابل توجهی کمتر میشود.

ساخت بزرگترین نیروگاه بادی فراساحلی جهان
پنجــره ایرانیان؛ یک شــرکت دانمارکی در مناقصه
انگلستان برای انرژیهای تجدیدپذیر ،برنده قراردادی
برای ســاخت  ۱.۴گیگاوات ظرفیــت در پروژه نیروی
بادی هورن ســی  ۲شــد که بزرگترین نیروگاه بادی
فراساحلی جهان را ایجاد خواهد کرد.
به گزارش ایسنا ،شرکت  DONGاعالم کرد قیمت

تضمین شده برای نیرویی که تامین خواهد شد۵۷.۵۰ ،
پوند ( ۷۵.۸۱دالر) بر هر مگاوات ساعت تعیین شده که
 ۵۰درصد کمتر از سهمیه مناقصه دو سال پیش است.
انگلســتان در راســتای اصالحات در بازار برق خود،
یارانههای مستقیمی برای نیروی تجدیدپذیر با سیستم
 CFDقرار داده است .شرکت  DONGدر حال حاضر

پــروژه نیروی بادی هورن ســی  ۱را بــا ظرفیت ۱.۲
گیگاوات میســازد که این پروژه بــا قیمت  ۱۴۰پوند
به ازای هر مگاوات ساعت در سال  ۲۰۱۴تضمین شد.
بر اســاس گزارش رویترز ،با افزوده شــدن فاز دوم،
پروژه هورن ســی بزرگترین نیروگاه بادی فراســاحلی
جهان خواهد شد.
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ساخت بلندترین برج خورشیدی جهان در دوبی

پنجره ایرانیان؛ شــرکت نیروی دولتی دوبی قراردادی به
ارزش  ۳.۹میلیــارد دالر برای ســاخت و اداره یک نیروگاه
خورشیدی  ۷۰۰مگاواتی را که شــامل یک برج به ارتفاع

 ۲۶۰متر خواهد بود به یک کنسرسیوم اعطا کرد.
به گزارش ایســنا ،دولت دوبی اعالم کرده است که این
برج خورشــیدی ،مرتفع ترین برج خورشیدی جهان خواهد

بود .این کنسرســیوم که متشــکل از شــرکت شانگهای
الکتریک و شرکت  ACWAپاور عربستان سعودی است،
پیشنهاد کرده اســت برق را به قیمت  ۷.۳سنت آمریکا به
ازای هر کیلووات ساعت برای دوبی تامین کند.
نخستین مرحله این پروژه قرار است در اواخر سال ۲۰۲۰
راه اندازی شــود .این پروژه بخشی از مجتمع وسیع پارک
خورشیدی محمد بن راشــد آل مکتوم است که پیشبینی
شــده اســت  ۱۰۰۰مگاوات برق تا ســال  ۲۰۲۰و ۵۰۰۰
مگاوات برق تا سال  ۲۰۳۰تولید خواهد کرد.
بر اســاس گزارش رویتــرز ،دولت دوبی قصــد دارد با
اســتفاده از پارک خورشیدی و ســایر منابع انرژی ،سهم
انــرژی پاک در تولید نیروی دوبی را به  ۷درصد تا ســال
 ۲۰۲۰و  ۲۵درصد تا سال  ۲۰۳۰و  ۷۵درصد تا سال ۲۰۵۰
افزایش دهد.

نروژ در ایران نیروگاه برق خورشیدی میسازد
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پنجره ایرانیان؛ یک شــرکت نروژی در نظر دارد یک نیروگاه برق خورشــیدی در
ایران بسازد.
به گزارش رویترز ،این شــرکت نروژی که در زمینه ساخت و مدیریت نیروگاههای
خورشیدی در کل جهان فعال است ،قصد دارد  ۱۲۰مگاوات برق در ایران تولید کند
و در آینده این تولید را به  ۵۰۰مگاوات افزایش دهد.
ریموند کارلسن ،مدیرعامل این شــرکت گفت :نمیخوام بگویم تا چه زمانی یک
توافقنامه امضا میکنیم ،اما در حال تالش برای تحقق این هدف هستیم.
در طــرح اولیه مورد مذاکره ،برای ایجاد ظرفیت تولید هر  ۱۰۰مگاوات برق۱۲۰ ،
میلیون دالر ســرمایه الزم اســت .با این همه ،با توجه به آلودگی هوا ،ایران انگیزه
باالیی برای سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر دارد.
ظرفیت کنونی تولید برق خورشــیدی در ایران  ۵۳مگاوات اســت ،اما  ۷۶شرکت
برای مطالعه درباره ایجاد  ۹۳۲مگاوات ظرفیت تولید برق ،توافق نامه امضا کردهاند.
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نصب  ۱۰۰کیلووات نیروگاه خورشیدی در مساجد و مدارس همدان
پنجره ایرانیــان؛ مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی
برق اســتان همدان از نصب  ۱۰۰کیلــووات نیروگاه
خورشــیدی در مســاجد و مدارس همدان طی  ۳سال
اخیر خبرداد.
حاجی رضا تیمــوری در گفتگو با خبرگزاری مهر با
اشــاره به نصب  ۱۰۰کیلووات نیروگاه خورشــیدی در
مســاجد و مدارس و  ۲۵کیلووات در شــرکت توزیع
برق همدان طی ســه ســال اخیر گفت :در دهه فجر
ســال گذشته دو نیروگاه خورشیدی هر کدام به قدرت
 ۷مگاوات در اســتان همدان با مشارکت سرمایهگذار
ایرانی و خارجی به بهرهبرداری رسید.
تیموری افزود :در بخش نیروگاههای مقیاس کوچک

نیز تاکنون نیروگاه کشت و صنعت خزل با  ۶.۴مگاوات
و مولد مقیاس کوچک بهاران با  ۴.۲مگاوات وارد مدار
شده است.
وی بابیان اینکه از ســال  ۹۲تا پایان ســال گذشته
 ۳۶۸حلقه چاه کشاورزی در استان همدان برقدار شده
است که از رشدی  ۶درصدی نسبت به سالهای قبل
برخوردار است ،عنوان کرد :ارتقاء پرداخت غیرحضوری
بهای انرژی توسط مشترکان از  ۴۴درصد در سال ۹۲
به  ۹۸درصد در ســال  ۹۵و آموزش کارکنان به میزان
 ۹۶هزار و ۱۴۵نفرســاعت نیز از دیگــر فعالیتهای
اجرایی این شرکت بوده است.
به گفتــه وی از دیگر اقدامات اجرایــی در این بازه

زمانی تبدیل یک هزار و  ۴۹کیلومتر شــبکه ســیمی
به کابل خودنگهدار و نصب یک هزار و  ۱۴۶دســتگاه
ترانسهای کم ظرفیت و کم تلفات در اســتان همدان
بوده که موجب کاهش تلفات و جلوگیری از هدررفت
انرژی برق شده است.
تیموری با اشــاره به جمــعآوری برقهای غیرمجاز
گفت :از سال  ۹۲تا پایان سال گذشته  ۲۵هزار و ۶۰۷
انشعاب غیرمجاز به مجاز تبدیل شده است که این امر
نیز در کاهش تلفات برق استان موثر بود.
وی با بیان اینکه تمام روســتاهای اســتان همدان
برقدار هســتند ،گفت :طی چهار سال گذشته نیز به ۴
روستای زیر  ۱۰خانوار برقرسانی شده است.
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بزرگترین مرکز ذخیره اطالعات جهان با استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر
پنجره ایرانیان؛ یک شــرکت نروژی بزرگترین مرکز
ذخیــره اطالعات جهــان را در نزدیکی قطب شــمال
میســازد؛ صد درصد برق مورد نیــاز این واحد از منابع
تجدیدپذیر تامین میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس ،مراکز
ذخیــره اطالعات انرژی زیادی مصــرف میکنند ،زیرا
نیازمند عملیاتهای خنککنندگی وســیع هســتند .در
همین راستا قرار است بزرگترین مرکز ذخیره اطالعات
جهان در شــمال نروژ ساخته شود .این مرکز با استفاده
از آب و هوای سرد قطب سرورها را خنک نگه میدارد
و همزمان انرژی مــورد نیاز خود را از منابع تجدیدپذیر
تامین میکند.
البته پیش از این شرکت مایکروسافت سعی کرده بود

تا یک مرکز ذخیره اطالعات در اعماق دریا بســازد و با
استفاده از آب عملیات خنککنندگی را انجام دهد .اما به
هرحال منطقه قطب یک یخچال عظیم به شمار میآید
که مکانی ایدهآل برای ذخیره اطالعات است.
شرکتی به نام  Kolosقصد دارد این واحد را بسازد و
برای این کار شهر «باالنگن» در شمال نروژ را انتخاب
کرده اســت .این مرکز کنار یک دریاچه طبیعی ساخته
خواهد شد.
به گفته شــرکت کولوس صد درصد بــرق مورد نیاز
این مرکز از منابع تجدیدپذیر باد و آب تامین میشــود.
استفاده از این منابع  ۶۰درصد از هزینههای تامین انرژی
را میکاهد .این درحالی است که پیشبینی میشود این
واحد حدود  ۱۰۰۰مگاوات برق مصرف کند.

تحولی نوین در معماری با پوششهای رنگی نانو
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پنجرهایرانیان؛ موسســه فناوری هند بمبئی ،اعالم کرد که محققان موفق به توسعه
سلولهای خورشیدی رنگی شدند که میتوانند در ساختمانها و پنجرههای شیشهای،
نمای ساختمانها و حتی توفالهای خورشیدی استفاده شوند.
به گزارش ایســنا و به نقل از هندو ،از این ســلولهای خورشــیدی جدید میتوان
بهعنوان یک انتخاب جذاب برای محوطهسازی شهری استفاده کرد.
توفال خورشــیدی کــه همچنین توفال فتوولتائیک نامیده میشــوند ،ســلولهای
خورشیدی طراحیشدهای هستند که شــبیه تختهسنگ معمولی یا الیههای قیرگونی
به نظر میرســند .این اختراع جدید شامل یک پوشش نانو فوتونی موسوم به «فناوری
بازتابدهنده زیباییشناسی انتخابی است.
محققان این موسسه اظهار کردند :زیبایی این اختراع این است که با ترکیب رنگها
یا نورها بتوان رنگهای مختلف ایجاد کرد.
مخترعان در این پژوهش با موفقیت توانســتند پوشــشهای نانو فوتونیک را برای
ایجاد پوششهای رنگی مختلف در ماژولهای خورشیدی ترکیب کنند.
نانو فوتونیک به معنی مطالعه پخش نور و تشخیص نور در مقیاس نانو است .کنترل
حرکت الکترونها بهوسیله کریستالهای نیمههادی ،راه را برای فناوریهای جدیدی
باز کرده و در سایه این فناوریها ،زندگی برای نسلهای آینده بسیار راحت خواهد شد.
مشــکل اغلب پوشــشها این اســت که حتی کارآمدترین فناوریهایی که بر روی
سطوح افقی مثل پشتبامها نصب میشــوند ،دارای رنگهای محدودی مانند آبی یا
سیاه هستند که بیشتر نور را جذب کرده یا رنگهای دیگری که بیشتر نور را منعکس

میکنند و اجازه رسیدن آن به سلولهای خورشیدی را نمیدهند.
همین امر ســبب شده اســت تا طراحان و معماران عالقه زیادی به استفاده از این
پوششها نداشته باشند.
اما این پوشش هوشمند جدید فقط یک طولموج انتخابی از نور را منعکس کرده که
به ســلولهای زیرین آن اجازه میدهد تا با کارایــی  60تا  80درصدی کار کنند .آنها
همچنین میتوانند در مناطق عمودی ساختمانها نیز مورداستفاده قرار گیرند.
این خاصیت باعث میشــود تا به گزینه مناسبی برای استفاده طراحان در پروژههای
مختلف تبدیل شوند .دکتر آلدرین آنتونی و آنیشکومار سومان که مخترعان این فناوری
هستند ،بر این باورند که فناوری جدید آنها میتواند تحولی نوین در معماری ایجاد کند.
یکی دیگر از مزیتهای این تکنولوژی ،دوام آن اســت بهطوریکه دکتر آنتونی 25
ســال خدمات آن را تضمین میکند .دکتر آنتونی اظهار کرد :ازآنجاییکه این پوشش
قیمت بسیار زیادی دارد ،نمیتوان از آن بهصورت گسترده استفاده کرد و تنها مختص
طبقات خاصی از اجتماع است.
مخترعان این فناوری در حال حاضر مایل به همکاری با شــرکتهای تولید شیشه
بوده و مایلاند این فناوری جدید را بهجای استفاده در سطح بینالمللی در سطح محلی
مورداســتفاده قرار دهند .دکتر آنتونی امیدوار است که دولت و رسانهها آنها را در این
زمینه حمایت کنند.
این اختراع با حمایت مالی وزارت انرژیهای نو و تجدیدپذیر هندوســتان امکانپذیر
شده است.

کبابپز خورشیدی ساخته شد
پنجره ایرانیان؛ یک شــرکت آمریکایی یک کبابپز
ســاخته که با ســرعت پنج برابر یک کبابپز زغالی
میتواند غذا را آماده کند.
این روزها باتوجــه به توســعه فناوریهای مرتبط
بــا تولید انرژیهای تجدیدپذیــر ،از این فناوریها در

زمینههای گوناکون استفاده میشود و محققان سراسر
جهان در پی ابتکارات مختلف هستند .بر همین اساس
اخیرا ،یک شــرکت آمریکایی کبابپزی خورشــیدی
ساخته است.
به گزارش خبرگزاری مهر ،سرعت جمعآوری انرژی

در این کبابپز خورشــیدی پنج برابر یک نمونه زغالی
است.
از آنجا که در این دستگاه از زغال استفاده نمیشود،
میتوان آن را در نقاط مختلف به کار برد .این کبابپز
در  ۱۰دقیقه غذای مورد نظر را میپزد.
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باتریهای قدیمی لپتاپ برق منازل را تامین میکنند

تولید برق از جریان خون!
پنجره ایرانیان؛ یک گروه از محققان چینی ،با اســتفاده از اصولی مشابه با نیروگاههای
برق آبی بزرگ ،یک نانوژنراتور کوچک ایجاد کردهاند که میتواند به طور بالقوه در داخل
رگ جای گرفته و از جریان خون برق تولید کند.
به گزارش ایســنا و به نقل از گیزمگ ،محققان دانشگاه فودان در حال حاضر یک نوع
جدید از دستگاه تولید برق را بر اساس مجموعهای از نانولولههای کربنی پیچیده شده در
اطراف هسته پلیمری ایجاد کردهاند که برق توسط آنچه تیم به آن نانو ژنراتورهای سیال
فیبر شکل (  )FFNGمیخواند تولید میشود.
در ســال  ،2011محققان سوئیسی توربینهای کوچکی را توســعه دادند که به لحاظ
نظری میتوانستند در داخل یک شریان انسانی قرار بگیرند و از طریق جریان خون مقدار
کمی از برق را تولید کنند.
با این حال ،این توربینها ســبب ایجاد لختههای خون کشنده میشد که همین امر تا
حدودی باعث کاهش مصرف آن شد.
دانشــمندان می گویند :در این روش جدید برق از حرکت نسبی بین  FFNGو محلول
حاصل میشــود .دو الیه الکتریکی در اطراف فیبر ایجاد شــده و سپس محلول جریان
یافتــه ،توزیع بار الکتریکی متقارن را تحریف کرده و یــک گرادیان الکتریکی در امتداد
محور طولی تولید میکند.
دقیقا مشــخص نیســت که چه میزان نیرویی توسط این دســتگاه تولید می شود ،اما
دانشمندان ادعا میکنند که میزان نیروی تولید شده توسط این دستگاه در مقایسه با سایر
دستگاههای تولید برق بسیار باال است و تبدیل انرژی کارآمد آن بیش از  20درصد است.

این تکنولوژی هنوز در مراحل اولیه خود قرار دارد اما محققان میگویند که ایمپلنت
این دســتگاه بــر روی قورباغهها موفقیت آمیز بوده اســت و میتواند یک روز برای
نیرودهی به ایمپلنتهای پزشکی در بدن انسان مورد استفاده قرار گیرد.
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پنجره ایرانیان؛ شــرکت تســا مدتی است سیستمهای
تامین برق خانگی موســوم به پــاوروال عرضه میکند که
متشکل از باتریهای قابل شارژ مجدد لیتیومی است.
به گــزارش خبرگزاری مهــر به نقل از فیوچریســم ،با
اســتفاده از پاوروال میتوان برق مورد نیاز منازل را تامین

کرد و انرژی خورشــیدی را برای اســتفاده شبانه در منازل
ذخیرهسازی کرد.
اما همه شــهروندان از بودجه کافی برای خرید پاوروال
برخوردار نیستند و لذا اســتفاده از باتریهای بازیافت شده
لپتاپهــا میتواند جایگزینی مناســب برای پاوروالهای

گرانقیمت محسوب شود.
قیمت پاوروال در بازار  ۵۵۰۰دالر اســت و لذا گزینهای
مناســب برای استفاده عموم تلقی نمیشــود .با استفاده از
مجموعهای از باتریهای لپتاپها میتوان به میزان کافی
انــرژی برق برای تامین نیاز منازل ذخیره کرد و نکته مهم
این اســت که این روش به اندازه اســتفاده از پاوروالهای
ساخت تسال کارایی دارد.
جــو ویلیامز یکــی از محققانی اســت که با اســتفاده از
مجموعهای از باتریهای بازیافت شده لپتاپها یک پاوروال
خانگی ساخته و میگوید از این طریق بهراحتی توانسته برق
مورد نیاز در منزلش را تامین کند.
در حالــی که پاوروال تســا قادر به تامیــن  ۱۴کیلووات
ســاعت انرژی است ،نمونههای شــخصی تولید شده توسط
محققان توانستهاند تا  ۲۸کیلووات ساعت انرژی فراهم آورند.
این رقم در مورد پاوروال تولیدی پیتر ماتیوس به  ۴۰کیلووات
ساعت انرژی هم رسیده است.
برای تولید چنین پاوروالهای قدرتمندی از  ۱۸۶۵۰باتری
لیتیومی بازیافتی استفاده شده و با توجه به اینکه هزینه خرید
هر یک از این باتریها از  ۵دالر فراتر نمیرود ،میتوان بسته
به توان اقتصادی هر فرد پاوروالهای خانگی طراحی کرد.
امروزه  ۹۵درصــد از باتریهای لیتیومــی لپتاپها بعد
از مستعمل شــدن در آمریکا بازیافت نشــده و دور انداخته
میشــوند و درصورت اســتفاده مجدد از آنها منبعی مناسب
برای کاربرد انرژی خورشیدی در قالب پاوروال فراهم میآید.

81
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دوچرخههای خورشیدی وارد ایران میشوند
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پنجره ایرانیان؛ برای نخستین مرتبه در ایران و توسط
شــرکت داتیس خودرو ،دوچرخههای خورشــیدی وارد
چرخه حمل و نقل میشوند.
به گزارش خبرگزاری مهر ،دوچرخههای خورشــیدی
در حالی قرار اســت وارد چرخه حمل و نقل شــوند که
پیــش از این دوچرخــه و موتورســیکلتهای برقی با
باطریهای قابل شارژ به عنوان راهکاری برای کاهش
آلودگی هوا در کالنشــهرها مطرح و اقدامات حمایتی
گستردهای برای ورود این دست از وسایل نقلیه پاک به
چرخه حمل و نقل صورت گرفته بود.
با این حال نیاز به شــارژ مداوم باطری در دوچرخهها
و موتورســیکلتهای برقی و نبود زیرساختهای الزم
و مناســب شــهری در زمینه تامین ایستگاههای شارژ
باطری استفاده از این وسایل را تا حدی با چالش مواجه
کرده است.
میــاد علینقی مدیر عامل شــرکت داتیس خودرو از
ورود نخســتین دوچرخه خورشیدی با باطریهای قابل
شارژ توسط نور خورشید خبر میدهد و میگوید :باطری
قابل شــارژ این دوچرخهها هیچوقت تمام نمیشــود و
بهراحتی میتوان از امکان شارژ آنها توسط نور خورشید
استفاده کرد.
مدیر عامل داتیس خودرو به عنوان نماینده انحصاری
برند ایتالیایــی لئوس ( )LEAOSدرایران میگوید :با
ورود دوچرخههای خورشیدی به ایران فصل جدیدی از
حمل و نقل ،ورزش و ســبک زندگــی در بین ایرانیها
گشوده خواهد شد.

شرکت داتیس خودرو که پیش از این با ارائه خدمات
ویژه بــه خودروهای هیبریدی و ســبز گامهای مثبتی
برای کاهش آلودگی هوا و حفظ محیط زیست برداشته،
اینبار با دریافت نمایندگی انحصاری دوچرخههای دست
ســاز و خورشــیدی لئوس در ایران ،پای این محصول
جدید و خاص را عالوه بر ایتالیا ،آلمان ،آمریکا و اتریش
به ایران باز کرده تا رویای استفاده از دوچرخههای برقی
بدون تمام شدن شارژ برای دوچرخهسواران محقق شود.
به گفته علینقی ،دوچرخههای لئوس عالوه بر شارژ

با ســلول های خورشــیدی با برق شــهری هم شارژ
میشــوند و هنگام حرکت سرعتشــان به  ۴۵کیلومتر
درساعت هم میرسد.
داشتن نمایشــگر دیجیتال و ترمزهای هیدرولیک در
کنار بدنه دســت ساز و شیک که در مدلهای سفارشی
هم امکان تولید دارد ،بیانگر تلفیق هنرمندانهای از علم
و هنر ایتالیا است .تلفیقی زیبا برای آنهایی که به محیط
زیســت ،ترافیک و سالمتشان اهمیت میدهند و در هر
شرایط می خواهند لوکس زندگی کنند.

مدرسه خورشیدی در دانمارک ساخته میشود
پنجره ایرانیان؛ طرح اولیه ساخت مدرسهای حافظ محیط زیست در کپنهاگن ارائه
شده که در نمای خارجی آن  ۱۲هزار پنل خورشیدی نصب میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس ،یک شــرکت دانمارکی طرح اولیه  
مدرسه بینالمللی کپنهاگن را با توجه به حفظ محیط زیست ارائه کرده است.
نمای خارجی این مدرســه بهطور کامل با پنلهای خورشــیدی پوشــیده شده و
میتواند بیش از  ۵۰درصد الکتریسیته مورد نیاز بنا را تامین کند.
این مدرسه ویژگیهای ســبز جالب دیگری نیز دارد مانند سیستم جمعآوری آب
باران و سیســتم تهویه .بنای مذکور در  نزدیکی بندری ساخته شده که بخش اعظم
ساختمانهای آن در حال بازسازی است.
ساختمان اصلی مدرسه  ۲۶هزار مترمربع مساحت دارد و به  ۴برج تقسیم میشود
که هرکدام ۵تا ۷طبقه دارند.
همچنین از  ۱۲هزار پنل خورشیدی در نمای خارجی آن استفاده شده که مساحت
آن بالغ بر  ۶۰۴۸مترمربع اســت .هر کدام از پنلها با زاویه اندکی نصب شدهاند .به
همین دلیل ساختمان شکلی عجیب دارد.
عالوه بر سیســتم جمعآوری آب باران ،پنجرههایی با قابلیت حفظ انرژی و چراغ
های ال.ای.دی در ساختمان به کار رفته است.

اخبـارفناوری

صفحات ارزان و منعطف جایگزین صفحات خورشیدی سیلیکونی میشوند

خودروی استرالیایی مجهز به  ۲۸۴سلول خورشیدی
پنجــره ایرانیان؛ یک شــرکت اســترالیایی خودرویی الکتریکی مجهز به  ۲۸۴ســلول
خورشیدی ساخته است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس ،خودروی استرالیایی سانسویفت وایولت
( )Sunswift Violetتــور رونمایی خود را آغاز کرده اســت .این خودروی صندوقدار
الکتریکی چهار در مجهز به  ۲۸۴سلول خورشیدی میکروکریستالین است.
این ســلولهای خورشیدی قابلیت تولید  ۱.۱کیلووات برق دارند .سازندگان این خودرو
ادعا میکنند وســیله نقلیه سرعت و قدرت تحمل مناسبی دارد .به هرحال قرار است وجوه
مختلف این خودرو در مســیر مســابقه  ۳۰۲۱کیلومتری داروین تا آدالید  مورد آزمایش
قرار گیرد.
نسخههای قبلی خودروهای سانسویفت رکورد سرعت خودروهای الکتریکی در ۲۰۱۱
و  ۲۰۱۴میالدی را شکســتند .خودروی مذکور توســط اعضای گروه مسابقه خورشیدی
سانسویفت در دانشگاه نیو ساوت ولز ساخته شده است.
رهبر این گــروه می گوید :وایولت شــبیه یک خودروی خانوادگی اســت اما به اندازه
یک دســتگاه تستر الکتریسیته مصرف میکند .خودرو مجهز به سیستمهای سرگرمایشی،
تهویه ،جهتیابی ،دوربین معکوس ،حسگرهای پارک  و حتی وایفای است.
گفتنی اســت ،پیش از آنکه این خودرو وارد مسیر مسابقه داروین تا آدالید شود۴۳۰۰ ،
کیلومتر در جاده طی خواهد کرد.
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پنجره ایرانیان؛ گروهی از محققان دانشــگاه کمبریج در
حال طراحی جایگزینهایی سبک ،منعطف و ارزان قیمت
به جای صفحات خورشیدی سیلیکونی مورد استفاده برای
دستیابی به انرژی خورشیدی هستند.
بــه گزارش خبرگــزاری مهر به نقل از فیوچریســم ،با
اجرای این طرح صفحات کاغذی خورشیدی سبک وارزان
که توســط همگان قابل خریداری و اســتفاده هستند ،در
دسترس خواهند بود.
امــروزه از صفحــات خورشــیدی ســیلیکونی بر روی
ســقف منازل به منظور تبدیل انرژی خورشــیدی به برق
استفاده میشود ،اما این صفحات و همین طور سقفهای
خورشــیدی تولیدی شرکت تســا که به جای سقفهای
عادی در پشــت منازل نصب میشوند گرانقیمت بوده و
همگان قادر به خرید آنها نیستند.
از همینرو دانشمندان در تالش برای جایگزینی صفحات
خورشــیدی فعلی و اســتفاده از محصولی بهتر هستند .از
ســوی دیگر با توجه به سنگینی صفحات خورشیدی فعلی
تنها  ۶۰درصد از منازل در آمریکا قادر به تحمل وزن آنها
از جنس سیلیکون ،هستند.
راهحل محققان دانشــگاه کمبریج اســتفاده از ســلول
خورشــیدی پروسکایت اســت .صفحههای پروسکایت را
میتــوان با مصرف انــرژی کم ،بدون نیــاز به تجهیزات
پیچیده و تنها در چند مرحله تولید کرد .تنها کافی اســت
تــا محلولی از مــواد الکترودی را روی ســطحی قرار داد

و منتظر ماند تا بخار شــود .نتیجه تولید شــده الیههایی
ضخیم از پروسکایتهای کریستال شده است .صفحههای
خورشیدی پروســکایت با سرعت باالیی در صنعت انرژی
خورشیدی در حال رشد هستند .این صفحهها فعال توانایی
تولید انرژی به اندازه صفحههای ســیلیکونی را ندارند ،اما
تکنولوژی آنها روز به روز در حال افزایش اســت و فاصله
آنها با صفحههای سیلیکونی هر روز کمتر میشود.
البته استفاده از خود صفحههای پروسکایت ایده جدیدی
نیست .اما پژوهشگران این بار از روش جدیدی برای تولید

این صفحات اســتفاده کردهاند که هم اســتفاده طوالنی
مدت از آنها برای ذخیرهسازی انرژی خورشیدی را ممکن
میکنــد و هم مقاومت آنها در برابر تابش نور و رطوبت را
بیشتر میکند.
باید توجه داشــت که هنوز تا تجاری سازی این ایده راه
درازی در پیش اســت و لذا مشخص نیست استفاده از این
شیوه در مقایسه با هزینه  ۵۰هزار دالری نصب سقفهای
خورشیدی ساخت شرکت تســا با  ۳۰سال عمر تضمین
شده تا چه حد ارزانتر تمام میشود.
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میان دو دیوار سفید
پنجره ایرانیان؛ یک گروه از معماران در ســواحل جنوبی پرتغال ،خانهای را طراحی و
اجرا کردهاند که با عنوان پنج تراس و یک باغ نامیده شده است.
به نقل از وبسایت کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران ،معماران در ایده طراحی این
خانه تحت تاثیر بخشهایی از کتاب ماهیگیران نوشــته رائول براندائو بودهاند .کتابی که
زندگی و خانههای ماهیگیرهای پرتغالی را توصیف میکند.
گروه معماران  Corpoنمای خانه را متشکل از پنج تراس کنسول شده طراحی کرده
اســت .این چیدمان تراسها به همان اندازه که موجب تنوع در نمای ساختمان شدهاند،
برای داخــل خانه هم حریم و خلوت بهوجود آوردهاند .هر یک از پنج تراس در ترازهای
متفاوت قرار گرفتهاند که در نتیجه هر کدام دور نمای متفاوتی را در پیش رو قرار دادهاند.
صفحات سفید نما در فضاهای داخلی هم امتداد یافتهاند.
استفاده از پوشــشهای براق در کف به انعکاس نور در داخل اتاقها و دلپذیرتر شدن
فضاهای داخلی کمک میکند ،خانه به ســمت کوهها در شــمال بازتر میشود جایی که
خلوت و خصوصیت بیشتری وجود دارد.
هــال مرکزی که ورودی اصلــی را به حیاط خصوصی پشــتی مرتبط میکند ،عمال
مسیری برای عبور باد ایجاد میکند که به خنکتر شدن فضاهای داخلی کمک میکند.
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سازههای ساختمانی جدید و هوشمندانه و کاهش هزینههای ساخت در ایران

بازی نور به کمک منشوری رنگارنگ در البی ساختمانی مسکونی
پنجره ایرانیان؛ یک معمار هنرمند توسط به کمک منشوری رنگارنگ اثری خالقانه
و بدیع در البی ساختمانی در نیویورک آفریده است.
به نقل از وبســایت آرشــیتکت ،یک معمار و هنرمند ،بــا بهرهگیری از طنابهای
رنگارنگ اثری زیبا را در البی ساختمان مسکونی در شهر نیویورک آفریده است .این
بافتهای هندســی نور طبیعی را فیلتر کرده و به دلیل رنگارنگ بودن تضادی آشکار
با دیوار بتنی زمینه دارند.
ریســمانهای رنگارنگ به مثابه رمپی هستند که دو بلوک ساختمانی را به یکدیگر
متصل کرده و به خلق پرسپکتیوی پویا منجر شدهاند .این طنابها به مقطعی فوالدی
بین درز صفحات بتنی متصل شدهاند.
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پنجــره ایرانیان؛ یکی از شــرکتهای دانش بنیان که در پــارک فناوری پردیس
فعالیت میکند ،از سازه ساختمانی جدیدی رونمایی کرده که میتواند نمای خارجی و
دیوارهای داخلی را پوشش دهد.
به نقل از وبسایت تکرا ،سازههای ساختمانی جدید با طراحی هوشمندانه در کاهش
هزینهها و البته افزایش سرعت روند ساخت تاثیرگذار هستند.
یکی از شــرکتهای دانش بنیان که در پارک فنــاوری پردیس فعالیت میکند ،از
سازه ساختمانی جدیدی رونمایی کرده که میتواند نمای خارجی و دیوارهای داخلی را
پوشش دهد .مهرناز فتاح حصاری ،مدیرعامل این شرکت دانش بنیان مدعی است که
این شرکت دانش بنیان ،به بیش از  ۱۰محصول در زمینه سازههای ساختمانی نوآورانه

دست یافته است .مهندسان این شرکت با ترکیب دو تکنولوژی مختلف توانستند روش
جدیدی را ابداع کنند که در نهایت به تولید یک محصول جدید منجر شده است.
محصول جدید در حقیقت دیواری ده ســانتیمتری است که برای استفاده در نمای
خارجی و پوشش داخلی کاربرد دارد؛ دیوارهای داخلی این سازههای ساختمانی جدید،
بسیار سبک بوده و در برابر حریق مقاوم هستند ،از دیگر مشخصات این دیوار میتوان
به عایق صدا و عایق حرارت اشاره کرد .این دیوار در نمای بیرونی از جنس بتن بوده
و ضخامت اندکی دارد.
مهرناز فتاح حصاری همچنین به برخی از انگیزههای ســاخت سازههای ساختمانی
جدید اشــاره کرد؛ او معتقد اســت که در روند ســاختمان ســازیهای امروزی ،ابتدا
دیوارکشــیها در ساختمانهای بلند انجام میشود و سپس سازههای نما به آن اضافه
میشود ،این یعنی افزایش هزینه و زمان؛ همین مسئله انگیزه و ایده طراحی سازههای
ساختمانی را ایجاد کرده است.
خانم فتاح حصاری مدعی است که روندی که در باال به آن اشاره شد ،با استفاده از
سازههای ساختمانی جدید این شرکت دانش بنیان ،بسیار سریعتر و کمهزینهتر انجام
میشــود؛ چرا که این سازه از داخل ،دیوارها را تشــکیل میدهد و از خارج نیز نمای
بیرونی ســاختمان را به وجود میآورد .او همچنین اضافه کرد که اســتفاده از فناوری
جدید به افزایش  ۵۰درصدی در ســرعت ســاخت و کاهش  ۳۰درصدی در هزینهها
منجر میشود .عالوه بر این ،ضخامتها دیوارها نیز  ۳۰درصد کاهش یافته و مقاومت
بتن آن به میزان دو برابر از بتنهای عادی بیشتر است.
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طراحی و معماری مرکز حمل و نقل نیویورک توسط سانتیاگو کاالتراوا
پنجره ایرانیــان؛ یک مرکز تجاری و حمل و نقل در نیویورک بهطور متفاوتی طراحی
و معماری شده است.
به نقل از وبســایت آرشــیتکت ،معماری مرکز تجاری و حمل و نقل نیویورک توسط
مهندس اسپانیایی ،سانتیاگو کاالتراوا ،طراحی شده و تا آخر امسال راه اندازی خواهد شد.
هدف از این طراحی ایجاد دسترســیهای پویا و جادار برای ارتباط با شهر بزرگ و شلوغ
نیویورک بوده اســت .در این طرح  11خط راه آهن و مترو و باز شــوهایی رو به ایستگاه
اتوبوس و پیادهروهای خارج از ساختمان ،ایجاد خواهد شد.
وقتی مســافران و بازدیدکنندگان وارد فضای ساختمان شوند ،فکر میکنند وارد یک
مجموعه تجاری و مرکز خرید شــدهاند .نمای خارجی این ساختمان ،مانند دیگر کارهای
ســانتیاگو کاالتراوا ساختار اسکلتی و سازهای خواهد داشت که میتوانید آثار این سازه را
در فضای داخلی ساختمان ببینید.
برای پوشش نمای داخلی ساختمان ،سنگ مرمر سفید و براق انتخاب شده است.
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اخبـار معماری

طراحی و معماری یک خانه ییالقی در مونترال
پنجره ایرانیان؛ معماران کانادایی یک خانه ییالقی را بهصورت منحصربهفردی در
مونترال طراحی کردهاند.
به نقل از وبسایت آرشــیتکت ،خانه ییالقی  maison terrebonneکه به
سبک خانههای ســالهای  1990آن را طراحی کردهاند ،با صفحات گسترده چوبی
پوشیده شده است.
در معماری این ساختمان سعی کردهاند طبقات مختلف را که در ساختار خانه نقش
مهمی دارند ،حفظ کنند .طراحی و معماری خانه متناســب با فضای زندگی یک فرد
است ،اتاقها همگی بزرگ هستند تا نور طبیعی خورشید در ساختمان بیشتر بتابد.
نمای خارجی ســاختمان با متریال چوب سرو پوشیده شده ،در و پنجرههای ساده
خانه فریم مشکی رنگی دارند و مانند شکافهایی روی حجم کلی ساختمان هستند.
با قرارگیری فرمها و طبقات روی هم یک پارکینگ باز ولی سرپوشــیده در انتهای
خانه ایجاد شده است.
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کالسی با دیوارهای متحرک
پنجره ایرانیان؛ دانش آموزان مدرسهای در شهر هال انگلستان ،کالسی با دیوارهای
متحرک طراحی و اجرا کردند.
به نقل از وبســایت کانون مهندسان معمار دانشــگاه تهران ،دو معلم متخصص در
معماری با دانشآموزان مدرسهای در شهر هال همکاری کردند تا بتوانند کالس درسی
را با دیوارهای متحرک در فضای تخصیص یافتهای طراحی و اجرا کنند .ســاخت این
غرفه سبز چوبی به عنوان بخشی از پروژه " "Made In Oakfieldمطرح شد که
معمار متیو اسپرینگت و مربی مدرسه فیونا مکدونالد آن را پایهگذاری کردند.
این پروژه برای دانش آموزان بین  ۱۱تا  ۱۶ســاله مدرسه اقامتی اوکفیلد که حضور
در نظام آموزشــی معمول برایشان دشوار است ،این فرصت را فراهم میآورد تا فضایی
آموزشی را ظرف مدت هفت روز طراحی و اجرا کنند.
فیونا میگوید :طرح فضاهای آموزشــی خود ســاخته به دانشآموزان این اختیار را
میدهد که نه تنها در تصمیمگیری برای فضاهای شــهری ســهیم باشــند بلکه خود
فضایی را در آن خلق کنند .این پروژه برای موفقیت نوجوانان مدرســه اوکفیلد که در
نظام آموزشــی معمول تحصیل نکردهاند و به متخصصان نیاز دارند بســیار مهم است
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چرا که میتواند پاسخگوی نیازهای پیچیده احساسی ،اجتماعی و ذهنی آنان باشد.
طراحی در یک کارگاه آموزشــی انجام شد که دانشآموزان با ساختن مدلهای سه
بعدی ایدههای اولیه را مطرح و بررسی کردند .آنها در نهایت به این نتیجه رسیدند که
ساختار این فضا باید بهگونهای باشد که هم بتواند به عنوان یک فضای آموزشی باز و
هم بهعنوان یک فضای بســته دنج عمل کند .دانشآموزان همچنین یک عرشه را در
ارتفاع می خواستند که بتوانند از آنجا تمام محوطه را ببینند.
پس از آن ،متیو و فیونا با تلفیق این ایدهها ســعی کردند طرحی را ارائه دهند که
ســاخت آن در یک هفته برای گروهی از دانشآموزان و داوطلبان ممکن باشد .این
فضای مسقف ،بامی با شــیب یک طرفه و چهار در چرخشی ضد وزن دارد .شبها
درها بسته میشوند و روزها بهعنوان یک سکو با سایهبان عمل میکنند .این آلونک
با پلیوود ســاخته شده است که پوشش رنگ پالستیکی آن ،هم ضدآب است و هم
بهســادگی قابل استفاده میباشد .تیم اوکفیلد همچنین در نظر دارند ،اکنون که کار
ســاخت به پایان رسیده روی سازه ،صفحات خورشــیدی نصب کنند و محصوالت
دیمی بکارند.

اخبـار معماری

مجتمعی مسکونی که ساکنان آن میتوانند در آن کشاورزی کنند!
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پنجره ایرانیان؛ قرار است در شــهر تورنتو کانادا ساختمان مسکونی ساخته شود که
ساکنان بتوانند در آن به کشاورزی مشغول باشند.
به نقل از وبســایت تکرا ،جمعیت جهان روز به روز در حال افزایش اســت و با شلوغ
شدن شهرها ،شهروندان هر چه بیشتر گرفتار شهرنشینی میشوند و مشکالت حاصل،
موضوع بحث بســیاری از معماران جهان اســت .از این رو در شهرهای پیشرو جهان،
شــاهد ظهور ساختمانهایی هستیم که هم فضای ســبز را به شهرها میآورند و هم
محیط مورد نیاز سکونت را فراهم میکنند.
با وجود این مشکالت و همینطور نیاز بیشتر انسانها به غذا و کشاورزی ،بهزودی در
محله غربی خیابان کویین شــهر تورنتو کانادا ،ساختمانی ساخته خواهد شد که فضایی
هم برای کشاورزی ،و هم برای سکونت ایجاد میکند .این ساختمان توسط دو شرکت
که تجربه خوبی در ساخت بناها در این منطقه دارند بنا خواهد شد.
در این ساختمان ،همچنین فروشــگاههایی در طبقه همکف و دفاتر اداری در طبقه
دوم قرار دارد .هدف از این کار ،درخواست از کسب و کارها و مستاجرها برای اشتراک
گذاری پروژه ایده آلشان است .عالوه بر اینها ،واحدهای مسکونی یک و دو طبقه هم
در طبقه باالیی قرار دارند و هر کدام ،باغچه خودشان را دارند و صاحبان آن میتوانند
برای خودشان ســبزیجات پرورش بدهند .کفیهای کم عمق بهکار رفته ،باعث تابش
نور کافی به واحدها میشــود ،و همینطور بالکنها و تراسهای شــبکه بندی شده ،از
فضای مورد نیاز برای قرار دادن میز و صندلی ،گیاهان و باربیکیو برخورداند.
برنامههای همگانی با موضوع غذا که برای این ســاختمان برنامه ریزی شده ،شامل
گلخانههای داخلی هســتند که برای مراقب از گیاهــان و بذرها و همینطور به عنوان
آشپزخانههایی برای میزبانی مهمانیها ساخته شدهاند.

89

اخبـار معماری

طراحی مجموعه بزرگ لوکزامبورگ
پنجره ایرانیان؛ طرح اســتودیو آریکیتکتونیا برای تکمیل پروژه چند کاربردی عظیم
شهر لوکزامبورگ انتخاب شد.
به نقل از وبسایت آرشیتکت ،دولت لوکزامبورگ اعالم کرده برای تکمیل پروژه چند
کاربردی عظیم شهر لوکزامبورگ ،طرح اســتودیو آریکیتکتونیا را انتخاب کرده است.
این شــرکت که در میامی قرار دارد درحالــی برنده رقابت طراحی این مجموعه بزرگ
شده اســت که نامهای بزرگی چون بیارکه انگلستان ،فاکســاس و معماران نوتلینگز
ریجیک در آن شرکت کرده بودند.
این مجموعه  40هزار مترمربعی ،میتواند نقش مهمی در توســعه بخش کرچبرگ
داشــته باشــد؛ منطقهای که محل قرارگیری نهادهای اروپایی بســیاری اســت .این
مجموعه با  27طبقه بلندترین ســاختمان این کشور خواهد بود که شامل مراکز خرید،
واحدهای مسکونی و دفاتر اداری میباشد.
کانسپت طراحی این پروژه شامل ادغام فولد طبیعی دو بام سبز برجهای مسکونی و
ایجاد ارتباط آنها با برج اداری مجاور میباشد .این طرح همچنین یک پالزای عمومی
و ایســتگاه ترامــوای جدید را ایجــاد میکند و دادگاه اروپایی مجاور آن را به ســالن
فیالرمونیک لوکزامبورگ متصل میسازد.
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طراحی هتل گردشگری با الهام از منظر اطراف
پنجره ایرانیــان؛ یک گروه معماری با الهام از طبیعت یکی از جزایر کشــور کره
جنوبی هتلی را طراحی کردهاند.
به نقل از وبســایت آرشــیتکت ،طراحی هتل  Jeju Hillsتوســط آتلیه Lava
در جزیرهای در کشــور کره انجام شده اســت .جزیره مذکور در جنوب شرقی کشور
کــره قرار دارد و بین کره ،ژاپن و چین قرار گرفته اســت .موقعیت خاص قرارگیری
جزیره ،تنوع فصلی آن و بهرهمندی از مناظر زیبا باعث شده تا به مقصد تعداد زیادی
جهانگرد تبدیل شــود .همچنین در این جزیره کوه آتشفشان معروف Hallasan
قرار دارد .طراحی معماری هتل با الهام از کوه آتشفشــان و توپوگرافی جزیره انجام
شده است.
فرم هتل فرمی ارگانیک و در امتداد منظر طبیعی محیط میباشــد و مانند کوهی
عظیم دارای درههای بســیاری است .این هتل دارای  2000اتاق است که گرداگرد
نمــای تراسدار ســاختمان قرار گرفتهانــد .از داخل نیز اتاقهــا گرداگرد آتریومی
مرکزی قرار گرفتهاند .هتل همچنین از سینما ،رستوران ،اسکله تفریحی و آکواریوم
برخوردار است .زیربنای پروژه در مجموع  600هزار مترمربع میباشد و ارتفاع آن در
مرتفعترین نقطه به  77متر میرسد.
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نورپردازی الگوریتمیک با استفاده از ریاضیات
پنجره ایرانیان؛ یک گروه نورپردازی با استفاده از روشهای ریاضی طراحی خالقانهای
را ارائه دادند.
به نقل از وبســایت آرشــیتکت ،الگوریتم بیان و شــعر ریاضی طبیعت اســت .گروه
نورپردازی و طراحی روشنی  ،toan nguyenسیستم نوری مواجی را طراحی و اجرا
کردهاند که از ســبک معماری الگوریتمیک و سیستم محاسبات ریاضی بهره میبرد .این
سیســتم نوری مجموعهای از المپهای کرهای کوچک معلق است که در کنار یکدیگر
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دسته پرندگان یا یک دوش آب یخزده را در ذهن تداعی میکنند.
این سیســتم نوری ،چیز پیچیده ای نیست و تنها خالقیتی که میتوان در آن مشاهده
کرد اســتفاده از یکی از سبکهای معماری در سیســتم نورپردازی است .بهوسیله این
سبک و تکنیک ،میتوان اشکال مختلفی را خلق کرد و با هزینه اجرایی مقرون به صرفه
آن را به اجرا درآورد .در این سیســتم نوری از المپهای ال.ای.دی 2وات استفاده شده
است که در مجموع مصرف برق کم و نور قابل قبولی را از خود به نمایش میگذارند.

اخبـار معماری

معماری یک مجتمع تجاری در بلژیک
پنجره ایرانیان؛ یک ســاختمان چندمنظوره با طراحی بسیار زیبا و منحصر بهفرد
در بلژیک ساخته شد.
به نقل از وبسایت آرشیتکت ،معماری نمادین ساختمان  Mediaciteدر سایتی
به مســاحت  5/6هکتار به اجرا رســیده که تغییری مهم از یک زمین بالاستفاده به
مکانی صنعتی بوده است.

این ســاختمان چند منظــوره دارای عرصههایی اعــم از  122واحد تجاری ،یک
استودیو تلویزیونی و رادیویی برای شبکه  RTBFبلژیک ،و یک فضای وید ()Void
مرکزی گسترده میباشد.
فضای اســکیت روی یخ (پاتیناژ) و سالن سینما از فضاهایی است که در آینده در
این مرکز تعبیه میشود.
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گزارش اختصاصی پنجره ایرانیان از دومین دوره نمایشگا ه آلومینیوم اراک؛

گامهای خسته صنعت در سرزمین آلومینیوم
اشــاره
دومین دوره نمایشگاه بینالمللی آلومینیوم اراک از  27تا  31شهریورماه  96در محل دائمی نمایشگاههای استان مرکزی برگزار شد .همزمان با دومین
دوره نمايشــگاه بینالمللی آلومينيوم اراک ،شانزدهمین نمايشگاه تخصصي صنعت ساختمان ،اولین نمايشگاه  HSEو چهارمین نمايشگاه برق ،آب و
فاضالب نیز برگزار شــد .دومین نمایشگاه بینالمللی آلومینیوم ایران در تاریخ یادشده با حضور بیش از  60شرکت مرتبط صنعت آلومینیوم ،پروفیل
و مواد اولیه این صنعت در فضایی به وسعت  3000مترمربع با هدف ایجاد بستر مناسب جهت انعقاد تفاهمنامههای تجاری میان شرکتهای حاضر
در نمایشــگاه و متخصصان این حوزه برگزار شد .شانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان ،سیستمهای سرمایشی و گرمایشی ،تاسیسات،
ماشینآالت و صنایع وابسته نیز در فضایی به وسعت  5000مترمربع و با حضور بیش از  70شرکتکننده شامل شرکتهای مرتبط با حوزه ساختمان،
انبوهسازی ،آسانسور و پلهبرقی ،در و پنجره ،ســرمایش و گرمایش ،شیرآالت ،لوله و ...و نمایندگیهای شرکتهای داخلی ،خارجی مرتبط در محل
دائمی نمایشــگاههای بینالمللی استان مرکزی با هدف ایجاد فرصتی مناســب جهت نمایش آخرین دستاوردها و فناوریهای نوین این عرصهها و
خدمات مربوطه و فراهم کردن زمینه الزم جهت مبادالت علمی ،تخصصی و اقتصادی برگزار شد .اولین نمایشگاه  HSEو چهارمین نمایشگاه صنعت
برق ،آب و فاضالب نیز دو عنوان نمایشگاهی دیگر بود که همزمان با این نمایشگاهها ،با رویکرد بهینهسازی مصرف انرژی و با حضور واحدهای مرتبط
با سالمت و ایمنی ،سازمان محیطزیست ،شرکت پتروشــیمی اراک و شرکتهای مرتبط برگزار شد .در خالل برگزاری این نمایشگاهها 13 ،کارگاه
آموزشی و سمینار تخصصی با موضوعات مختلف مرتبط با موضوع نمایشگاهها ،توسط استادان بهنام استانی و کشوری برگزار شد.
گروه خبری نشریه پنجرهایرانیان به روال همیشگی ضمن برپایی غرفه در این نمایشگاه ،با حضور در غرفه شرکتهای مرتبط با صنعت در و پنجره،
پای درد دل و اظهارنظرهای این عزیزان نشست که متن زیر ماحصل این گفتگوها است.
سواالت زیر بهصورت مشترک از افراد حاضر در نمایشگاه پرسیده شد:
 .1شرکت و زمینه فعالیتتان را معرفی کنید؟ آیا محصول جدیدی در نمایشگاه ارائه کردید؟
 .2نمایشگاه امسال اراک را چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا از نحوه برگزاری و میزان استقبال بازدیدکنندگان راضی بودید؟
 .3آیا برگزاری چنین نمایشگاههایی بر رشد صنعت و رونق بازار تاثیری دارد؟

گزارش ویژه

فرهود جباری | فوالد پیچ
 .1شــرکت فــوالد پیچ کــه ســومین دوره حضور
در نمایشــگاه اراک را پشت ســر میگذارد در زمینه
یراقآالت یو.پی.وی.ســی و لوازم شیشههای دوجداره
فعالیت میکند.
 .2نمایشگاه نسبت به دورههای قبل پربارتر شده و شرکتهای قویتری در آن
شــرکت میکنند .وقتی شرکتهای بیشــتر و قویتری در نمایشگاه شرکت کنند
بالطبع رقابت بهتری در بازار شــکل میگیرد و این رقابت به نفع همه خواهد بود
و باعث رونق بیشتر بازار خواهد شــد .نحوه برگزاری نمایشگاه نسبت به دو دوره
قبلی که ما در نمایشــگاه حضور داشتیم خیلی بهتر بود .میزان بازدید و استقبال از
نمایشگاه هم نسبتا خوب و راضیکننده بود.
 .3نمایشــگاه صد درصد برای هر فعالیت صنعتی و تولیدی مفید اســت چراکه
باعث آشــنایی و ارتباط مصرفکننده و تولیدکننده میشود .مهمترین دلیل حضور
ما در نمایشــگاه بحث برندسازی است و اینکه شاید به قول همکاران ،شرکت ما
را در اســتان مرکزی همه بشناسند ولی الزم است که برای تثبیت و حفظ جایگاه
شــرکت و برندمان همچنان درصحنه باشیم و نمایشگاه فرصت مناسبی برای این
کار است که ما از آن بهخوبی استفاده میکنیم.

 .1شــرکت آذر صنعــت نورلــو پالســت کــه در
زمینه تهیــه و توزیع تیغههای پلیآمیــد و نوارهای
پی.وی.ســی مورد اســتفاده در پنجرههای دوجداره
یو.پی.وی.ســی فعالیت دارد دومین ســال حضور در
نمایشگاه آلومینیوم اراک را تجربه میکند.
 .2واقعیت این است که انتظار ما از نمایشگاه اراک بهعنوان مهد آلومینیوم کشور
بسیار بیشتر است و عدم حضور شــرکتهای بزرگ به وجهه این نمایشگاه ضربه
زده اســت .سال گذشته هم که در نمایشگاه حضور داشتیم بسیاری از شرکتهای
بزرگ و مطرح آلومینیوم کشــور که در اراک و جاهای دیگر هســتند در نمایشگاه
مشــارکت نداشــتند و این یک نقطهضعف بزرگ برای این نمایشگاه است .البته
شاید این موضوع به ضعف مدیریت برگزارکننده نمایشگاه ،عدمحمایت اسپانسرها،
مشــکالت شخصی شرکتها یا شرایط رکود حاکم بر بازار مرتبط باشد ولی به هر
دلیل که باشــد این موضوع برای نمایشــگاهی در این حد قابلقبول نیست و باید
برای ســالهای آینده چاره اساسی برای آن اندیشیده شــود .ازجمله دیگر نکات
منفی این نمایشــگاه برگزار کردن چهار عنوان مختلف نمایشــگاهی با موضوعات
متفاوت در یکزمان است که به نظر من این موضوع هم به برگزاری مطلوب این
نمایشگاههای تخصصی ضربه وارد کرده است.
 .3به نظر من مهمترین خصیصه نمایشــگاهها ایجاد یک شور و هیجان است که
بهویژه در این دوره رکود برای صنعت و بازار ما خیلی الزم و ضروری است .حضور
صنعتگــران ،بازاریــان ،مصرفکنندگان ،مردم عادی و مســئوالن در یک فضای
نمایشــگاهی و دیدارهایی که شاید تکراری هم باشد ولی باعث ایجاد یک شور و
شــوق در افراد میشود تا با انرژی بیشــتری به کار تولید و فروش و  ...بپردازند و
فضای کســبوکار رونقی نسبی بگیرد .نمایشگاه ویترین و آبروی هر صنعت است
و همه فعاالن آن صنعت باید بهنوبه خود در بهتر برگزار شدن آن نمایشگاه تالش
کنند تا در ســایه این همکاری و همفکری سالبهســال شاهد نمایشگاههای بهتر
و پربارتری باشیم.
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 .1شــرکت اراک وین نماینــده انحصاری پروفیل
آورتا در استان مرکزی و غرب کشور است .محصول
جدید ما در این نمایشگاه توریهای پلیسه بود.
 .2این نمایشــگاه چون تخصصی اســت نسبت به
نمایشــگاههای عمومی عرضــه کاال بازدیدکننده کمتــری دارد و این تا حدودی
طبیعی اســت .با این حال میزان اســتقبال از نمایشگاه و حضور بازدیدکنندگان در
غرفه ما خوب بود و راضی هســتیم .نحوه تبلیغات و اطالعرســانی به مردم خیلی
ضعیف بود و اگر در این زمینه بهتر عمل میشــد مطمئنا بازدیدکننده بیشتری در
نمایشــگاه حضور پیدا میکرد .یکی دیگر از ایراداتی که میتوان به این نمایشگاه
گرفت زمان برگزاری آن اســت که با ماه محرم و اول مهر همزمان شده است.
 .3مهمتریــن عامــل حضور در نمایشــگاه بحــث معرفی محصــوالت ما به
مصرفکنندگان اســت .ما در نمایشــگاه میتوانیم ضمن دیدن فناوریهای جدید
و محصوالت ســایر شــرکتها ،مشــتریان تازه پیدا کنیم و با معرفی محصوالت
خودمــان بازارمان را گســترش دهیــم .موضوع دیگری که در این شــرایط بازار
میتوانــد به رونق بازار ما کمک کند پرداختن به بحث تعویض پنجرههای قدیمی
با پنجرههای دوجداره است.
چون همانطور که میدانید بازار ساختوســاز راکد اســت و ساختمان جدیدی
ســاخته نمیشود که نیاز به پنجره داشته باشــد به همین دلیل ما تالش میکنیم
در بحث تعویض پنجرهها بیشــتر وارد شــویم تا بهنوعی رکود حاکم بر بازارمان را
از بین ببریم.

سید حسین جمال | تابش جام اراک
 .1مجموعه ما بهعنوان دفتر فروش مرکزی شرکت
صنایع شیشــه تابش جام اراک بانام اراک سکوریت
فعالیت میکند .شــرکت مــا در زمینــه تولید انواع
شیشههای ساختمانی ،صنعتی ،سکوریت ،هود و گاز،
ضدگلوله ،ضد ســرقت ،خم ،رنگی ،فتو لمینیت و تمامی شیشههایی که زمانی در
خارج از ایران تولید میشــد ،فعالیت میکند .شیشههای فتو لمینیت و ضد سرقت
جدیدترین محصوالت ما در نمایشگاه امسال است.
 .2البته میزان اطالعرســانی و تبلیغات محیطی این نمایشــگاه در ســطح شهر
بســیار ضعیف است و خیلیها از برگزاری نمایشــگاه اطالعی ندارند .با این حال
چون بازدیدکننده این نمایشــگاه نسبت به سایر نمایشگاههایی مثل نمایشگاههای
عرضه پوشاک که مصرفی هستند فرق میکند و بازدیدکننده تخصصی دارند نحوه
اطالعرسانی و تبلیغات هم باید متفاوت و تخصصی باشد.
مــا در این نمایشــگاه بازدیدکنندگانی از ســلیمانیه عراق ،مریوان ،نیشــابور و
جاهای دیگر داشتیم که البته بهصورت گذری از نمایشگاه اطالع پیدا کرده بودند.
نمایشــگاه درمجموع با توجه به بضاعتی که صنعت و بازار ما دارد بد نیست و قابل
قبول است.
 .3برگزاری نمایشــگاه بــه رونق بازار و رفع رکود هیچ کمکــی نمیتواند بکند
چراکه این موضوع به دالیل دیگری مرتبط اســت و بایــد از جاهای دیگری کار
درست شود .تنها حسن نمایشگاه این است که شرکتهای مختلف محصوالتشان
را با توجه به تواناییهایشــان معرفی میکنند تا مصرفکنندگان محصوالت مورد
نظرشان را با اطمینان بیشتری انتخاب کنند.

گزارش ویژه

علی موتمن | صنایع توری کاشان

محمدرضا شاه صنمی | زرین پروفیل اراک
 .1صنایــع آلومینیوم زریــن پروفیل اراک در زمینه
تولیــد بیلــت و انواع مقاطــع صنعتی و ســاختمانی
آلومینیومــی فعالیت میکند .محصــول جدید ما در
نمایشــگاه آلومینیوم اراک پنجرههای دوجداره نرمال
و ترمال بریک بود.
 .2نحوه برگزاری نمایشــگاه نســبتا ضعیف بود و همانطور کــه میبینید تعداد
زیادی از غرفهها خالی هستند .آنطور که ما اطالع داریم برخی شرکتها یکی دو
روز مانده به شــروع نمایشگاه از حضور در نمایشگاه انصراف دادهاند که این برای
ما هم جای سوال دارد .این سالنهای خالی و این نحوه برگزاری برای شهری که
ادعای این را دارد که قطب آلومینیوم کشــور است یک نقطهضعف بزرگ محسوب
میشــود .در مجموع ما خیلی از این نمایشــگاه راضی نیستیم و آن بازخوردی که
انتظار داشــتیم را برای ما نداشته است .زمان برگزاری نمایشگاه هم اصال مناسب
نبــود .همانطور که میدانید زمان برگزاری نمایشــگاه در تاریخ دیگری بود ولی
تغییر کرد که متاســفانه  همزمان شــد با ماه محرم و شروع سال تحصیلی و این
موضوع هم روی میزان اســتقبال بازدیدکنندگان تاثیر منفی داشــت .بســیاری از
شرکتهای بزرگ که در اراک فعالیت میکنند در این نمایشگاه مشارکت نکردهاند
که این نیز ازجمله نکات ضعف نمایشگاه بهحساب میآید.
 .3برگزاری نمایشــگاه حتما برای ما مفید اســت .این نمایشــگاه باعث میشود
که حداقل مردم اراک شــرکت ما را بشناســند و بدانند شــرکتی با این نام و این
مشــخصات در این شــهر وجود دارد و توانایی تولید چنیــن محصوالتی را دارد.
البتــه امیدواریم در دورههای بعد نمایشــگاه آلومینیوم اراک بهصورت تخصصیتر
و بهتنهایی برگزار شــود نه در کنار چند عنوان نمایشــگاهی دیگر و با شرکتهای
مختلفی که هرکدام در شاخهای فعالیت میکنند.
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 .1صنایع توری کاشان که در زمینه تولید انواع توری
از جنس آلومینیوم فعالیت دارد اولین ســال حضور در
نمایشگاه آلومینیوم اراک را تجربه میکند.
 .2واقعیت این اســت که ما بهعنوان یک شــرکت
غیربومی از نحوه برگزاری نمایشــگاه راضی نیســتیم .تمامی مراحل حضور ما از
ثبتنــام تا غرفهآرایی به شــکل غیرحضوری و تلفنــی و اینترنتی انجام گرفت و
متاســفانه  وقتی در نمایشــگاه حضور پیدا کردیم میــان آن چیزی که از راه دور
و از طریــق عکس درباره غرفهمــان در اینترنت دیده بودیم بــا چیزی که به ما
تحویل دادند زمین تا آسمان تفاوت بود .متاسفانه استقبال شرکتهای غیربومی از
نمایشگاه اراک خیلی ضعیف بود و معدود شرکتهایی هم که در نمایشگاه حضور
دارند متعلق به خود اراک و اســتان مرکزی هســتند درصورتیکه اراک بهعنوان
قطب آلومینیوم میتوانست نمایشگاه پربارتری را برگزار کند.
 .3مخاطــب این نمایشــگاه مردم عادی جامعه نیســتند و بایــد صنعتگران و
بازرگانان در این نمایشگاهها حضور پیدا کنند تا بر روی کسبوکار ما تاثیر بگذارد.
متاســفانه  باوجود اینکه این نمایشگاه با عنوان نمایشــگاه بینالمللی آلومینیوم
اراک برگزار میشــود اما بهجز تعداد معدودی تراکت تبلیغاتی در شــهر اراک در
جای دیگری تبلیغ نشــده و حتی صنعتگران تهران و ســایر شهرهای اطراف هم
از این نمایشــگاه بیخبر هستند .هدف عمده ما از حضور در این نمایشگاه معرفی
شــرکت و محصوالتمان بود که تا حدودی به خواستهمان رسیدیم.
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سمیه لنجابی | ماهد آلومینیوم
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 .1شرکت ماهد آلومینیوم در زمینه تولید انواع مقاطع
آلومینیومی صنعتی و ســاختمانی در شهر اراک فعالیت
میکنــد .محصوالت جدید ما در نمایشــگاه امســال
نردههــای آلومینیومی ســاختمانی بــود ضمن اینکه
مقاطع قبلی شــرکت مدت یک سال است که تحت لیسانس و با قالبهای شرکت
 FERROايتاليا تولید میشــوند و تمامی این مقاطع با کیفیت باالتر در نمایشگاه
عرضه شدهاند.
 .2نحوه اجرا و برگزاری نمایشــگاه امسال نســبتا خوب بود و ما مشکل خاصی
نداشــتیم اما در بحث تبلیغات و اطالعرسانی مثل همیشه ضعفهایی وجود داشت
که این مســئله روی میزان اســتقبال بازدیدکنندگان تاثیر منفی گذاشــته بود .با
توجه به اینکه اراک مهد آلومینیوم کشــور است باید روی بحث تبلیغات نمایشگاه
آلومینیوم در اراک بیشــتر از آنچه هست کار شود تا بیشتر دیده شود.
متاســفانه  نمایشگاه اراک به دو دلیل نسبت به نمایشگاههای شهرهای دیگری
مثل تبریز ،اصفهان ،تهران ،شــیراز ،مشهد و  ...ضعیفتر است یکی همین بحث
تبلیغات و اطالعرســانی به مردم و دیگری زمان برگزاری نمایشــگاه که بســیار
نامناسب است.
 .3برگزاری نمایشــگاه تاثیر خوبی روی صنعت ما دارد .این نمایشــگاه دومین
سال است که برگزار میشود و مطمئنا در سالهای آینده میتواند با رفع کمبودها
و بهبود شرایط بهنحو مطلوبتری برگزار شود و تاثیر بیشتری بر صنعت آلومینیوم
داشته باشد .شهر اراک به عنوان قطب آلومینیوم کشور پتانسیل مناسبی برای ارتقا
صنعت آلومینیوم دارد که باید از طرف مســئوالن ،ســرمایهگذاران و صنعتگران
توجه بیشتری به آن صورت گیرد.

محسن رسولی | کوثر پروفیل
 .1شــرکت کوثر پروفیل اراک بیش از هفت ســال
اســت که با احــداث کارخانهای در شــهرک صنعتی
شــماره دو اراک ،به تولید انــواع مقاطع و محصوالت
آلومینیومی مشغول است.
 .2با وجود اینکه اراک پایتخت آلومینیوم ایران اســت ولی استقبال از نمایشگاه
اینجا بسیار ضعیف و کمتر از نمایشگاه تهران است و این تا حدودی طبیعی است.
با این حال چون نمایشــگاه محلی اســت که ما برای بازار یک سال آیندهمان در
آن برنامهریزی میکنیم تالش داریم که بیشــترین اســتفاده را از نمایشگاه ببریم
و نحوه عرضه محصول و مراوده با مشــتریانمان را برای یک سال آینده مشخص
کنیم .خدمات عرضهشــده و مدیریت نمایشگاه نســبتا خوب و تبلیغات هم در حد
معقول بود اما انتظار ما از دســتاندرکاران نمایشــگاه و مسئوالن استان مرکزی
بیشتر از این است  .
 .3برگزاری و حضور در نمایشــگاه صد درصد برای معرفی و شناخت شرکتها،
محصوالت و فعالیتهایشــان مفید است و انگیزه شخصی ما هم برای حضور در
نمایشــگاه همین موضوع است .ما میتوانیم در نمایشگاه بدون واسطه و رودررو با
برخی از مشــتریان ،همکاران و فعاالن صنعتمان ارتباط برقرار کنیم.
نمایشــگاه فرصت مناســبی اســت که ما تولیدکنندگان و صنعتگران دستاورد
یک ســال کاری خود را در آن ارائه میکنیم و بازخورد نمایشــگاه میتواند برای
برنامهریزی کاری ما بسیار مهم باشد.

گزارش ویژه

مصطفی دخایی | آلومینیوم کهن بنیاد اراک
 .1شــرکت آلومینیوم کهن بنیاد اراک کــه اولین دوره
حضور در نمایشــگاه آلومینیوم اراک را ســپری میکند در
زمینه تولید بيلت ،شــمش و مقاطــع آلومينيومي و خدمات
تکميلي شامل آنادايزينگ و رنگ الکترواستاتيک و دکورال
با ظرفیت اصلی  ۳۰هزار تن در ســال در اراک فعالیت میکند.
 .2زمان برگزاری نمایشــگاه اصال مناســب نیســت چون از یک طرف پایان تعطیالت
تابستانی و مسافرتهای مردم است و از طرف دیگر شروع سال تحصیلی و درگیری مردم
با شروع کالس درس و مدرسه و دانشگاه است .تبلیغات هم ضعیف بود و در صداوسیمای
اراک یکبار هم اطالعرسانی نمایشگاه صورت نگرفت .با این حال از میزان استقبال مردم
از نمایشگاه کموبیش راضی بودیم.
 .3نمایشگاه به دلیل اینکه ایجاد رقابت میکند خوب و تاثیرگذار است چون هر کاسبی
به رقابت نیاز دارد .ما در نمایشــگاه محصوالتمان را به بازار و مشتریان معرفی میکنیم و
مردم با شــناخت ما و محصوالتمان بهتر میتوانند خرید کنند.

رضا حمزهلوئی | گروه تولیدی بابک

احمد سلیمانی | پارس وین مرکزی
 .1شــرکت پارس وین مرکزی ســومین دوره حضور در
نمایشــگاههای اراک را تجربه میکند .ما در زمینه تولید در
و پنجره یو.پی.وی.ســی و ارائه انواع خم در استان مرکزی
فعالیت میکنیم .محصوالت جدید ما در نمایشــگاه امســال
پنجرههایی اســت با خمهای جدید از جمله خم  44ســانتیمتری و خم هاللی کشویی ،که
تاکنون در کشــور انجام نشده است .همچنین پنجرهای که بازشو آن از بیرون است و این
هم ابتکار خودمان است.
 .2نمایشــگاه امســال با توجه به اوضاع کلی بازار خوب بود و مشکل خاصی نداشت اما
نسبت به گذشته ،مانند سالها  88و  ،89ضعیفتر بود.
 .3نمایشــگاه محل مناسبی اســت که افراد با همدیگر آشنا میشوند و محصوالت جدید
به بازار معرفی میشــود .نمایشــگاههای شهرســتانها فرصت خوبی است برای ما که در
شهرســتان فعالیــت میکنیم و امکاناتــی را که در تهران وجــود دارد در اختیار نداریم ،تا
خودمــان و تواناییهایمان را به صنعت و بازار بهتر معرفی کنیم.
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 .1گــروه تولیدی صنعتی بابــک در زمینه تولید در
و پنجــره یو.پی.وی.ســی فعالیت میکنــد و نماینده
انحصاری پروفیل ایدهآل و همچنین نمایندگی فروش
پروفیل دکتروین در اراک را نیز در اختیار دارد.
 .2اطالعرسانی نمایشــگاه خیلی ضعیف بود و توصیه من به مدیریت نمایشگاه
این اســت که بــرای بهتر برگزار کردن نمایشــگاه باید تبلیغات و اطالعرســانی
بیشــتری انجام شــود .ما خودمان به دوســتان و همکاران اطالعرسانی میکنیم
و این برای نمایشــگاه یک نقص اســت .میزان بازدیدکننده نســبت به سالهای
قبل ضعیفتر بود که یکی از دالیل آن همین ضعیف بودن بحث تبلیغات اســت.
 .3نمایشــگاه محلی برای معرفی شــرکتها و محصوالتشــان است .با توجه
به نامگذاری امســال به نــام اقتصاد مقاومتی؛ تولید ملی و اشــتغال باید دولت از
شــرکتهای تولیدی حمایت بیشتری انجام دهد تا ما هم بتوانیم حضور موثرتری
در بازار داشته باشیم.

99

گزارش ویژه

مهدی نظری | کهن درب آریا
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 .1شــرکت کهن درب آریا کــه نمایندگی پروفیل
ســیندژ در اســتان مرکزی را در اختیار دارد در زمینه
تولید در و پنجره دوجداره یو.پی.وی.ســی و آلومینیوم
فعالیت میکند .محصول جدید ما در نمایشگاه امسال
اراک پروفیل کشویی سیندژ بود.
 .2مدیریت و نحوه برگزاری نمایشــگاه نسبت به سالهای قبل بهتر بود هرچند
میــزان بازدیدکننده کمتر بــود .البته آنطور که من دیدم میزان اطالعرســانی و
تبلیغات نســبت به دورههای قبل حتی بیشــتر بود ولی علت این را که اســتقبال
کمتری از نمایشــگاه شده اســت من هم نمیدانم .شاید زمان برگزاری نمایشگاه
کمی نامناســب بود و اگر مثال یکی دو ماه زودتر یا دیرتر برگزار میشد و در این
تاریخ نبود شــرایط بهتری داشت .به نظر میرســد همزمانی نمایشگاه با اول ماه
مهر و شــروع مدارس و همچنین تقارن آن با ماه محرم از جمله عواملی بوده که
روی میزان استقبال از نمایشگاه تاثیر منفی داشته است.
 .3برگزاری نمایشــگاه به رونق کسبوکار و بهبود شرایط بازار کمک میکند به
شــرطی که دولت نیز از ما و صنعت ما حمایت کند .در همین نمایشگاه قیمتی که
بابت غرفهها از ما میگیرند بســیار زیاد اســت و برای ما که از هیچ جایی حمایت
نمیشــویم و شرایط فعلی بازار هم به نفع ما نیست خیلی سنگین است .اگر زمان
برگزاری نمایشــگاه در تاریخهایی باشــد که فصل کاری نباشد و تداخلی با ایامی
مانند محرم و اول مهر نداشــته باشد ،بیشتر میتوان از نمایشگاه استفاده کرد.

حمیدرضا افتخاری | اطلس پویا اراک
 .1شــرکت اطلس پویا اراک در زمینه تولید مقاطع
مختلــف آلومینیومــی و ســاخت در و پنجره فعالیت
میکند و دومین دوره حضور در نمایشــگاه را تجربه
میکنــد .محصول جدید ما در نمایشــگاه امســال
جامهای بالکنی اســت که قبال از خارج وارد میشــد ولی ما آن را بهصورت بومی
طراحی و تولید کردیم.
 .2بــا توجه به اینکه مدتزمان زیادی از راهاندازی نمایشــگاه آلومینیوم اراک
نمیگذرد نمیتوان انتظار زیادی هم داشــت .باید صبر کرد تا نمایشــگاه در بین
مردم و صنعتگران جا بیفتد و رفتهرفته بهعنوان یک نمایشــگاه تخصصی در زمینه
آلومینیوم در اراک که قطب آلومینیوم کشــور است شناخته شود .برای این کار باید
ضمن تالش برای بهبود شرایط برگزاری ،زمان ثابت و مشخصی به این نمایشگاه
اختصــاص پیدا کند و بههیچعنوان تغییر نکند تا همه بدانند که هرســال در فالن
زمان نمایشگاه آلومینیوم اراک برگزار میشود .زمان برگزاری نمایشگاه اراک پنج
روز است و این کمی طوالنی است به همین دلیل شاید میزان بازدیدکننده در این
روزها پراکنده شود و کم به نظر برسد.
 .3نمایشــگاهها چون باعث ارتباط بیواسطه بین تولیدکننده و مشتری میشود
برای هر دو طرف خیلی خوب اســت .انگیزه ما هم برای حضور در نمایشــگاهها
کســب بازارها و مشتریان جدید اســت تا از این طریق با گسترش فعالیتهایمان
بتوانیم به رشد بیشتری دست پیدا کنیم.
نمایشــگاه ویترین صنعت و برآورد یک سال فعالیت یک صنف است .به همین
دلیل باید جدیدترین محصوالت و تکنولوژیهای روز در نمایشــگاه عرضه شود تا
از این طریق موجبات رشد و توسعه صنعت فراهم شود.

گزارش تصویری
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در سومین دور از بازدیدهای اختصاصی پنجره ایرانیان از مجموعه وینتک انجام شد:

و گفتگوی اختصاصی با مدیریت این واحد
اشــاره
وینتک ،برندی معتبر و جهانی و در حال حاضر بهعنوان بزرگترین واحد تولید پروفیلهای یو.پی.وی.ســی در ایران اســت
که به یمن تنوع باال در تولید مقاطع مختلف پروفیل و با باالترین اســتانداردهای داخلی و بینالمللی نامی آشــنا برای تمامی
متخصصان صنعت ســاختمان کشور میباشــد .گروه خبری ماهنامه پنجره ایرانیان در ادامه و در سومین بخش از مجموعه
بازدیدها از بزرگترین واحد تولیدی پروفیل یو.پی.وی.ســی کشور و همچنین پاسخ به این سوال که آیا واقعا وینتک پنجره
یک است ،به واحد فنی و پشــتیبانی این مجموعه مراجعه و گزارشی در این زمینه تهیه کرد .واحد فنی و پشتیبانی وینتک
در مجموعه انبار مرکزی در منطقه صنعتی صفادشــت تهران مستقر است و آقای محمد نظری مدیریت این واحد را بر عهده
دارد .وی دانش آموخته رشــته مکانیک بوده و مدت  8ســال است که با مجموعه وینتک در حال همکاری میباشد .در حال
حاضر مدیریت واحد فنی و پشــتیبانی و همچنین مدیریت بخش انبار تهران بر عهده ایشان است .فعالیتهای واحد فنی و
پشــتیبانی و همچنین خدمات ارائه شــده در این بخش از مهمترین مباحث تشریح شده توسط وی میباشد که در ادامه به
آن خواهیم پرداخت:

گفتگو
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درباره پیشــینه و لزوم اســتقرار واحد فنی در مجموعه وینتک
توضیح دهید؟
پیشــینه فعالیت اصلی شــرکت وینتک در ایران به ســال 1379بــاز میگردد.
مشتریمداری ،خدمات پس از فروش با رویکرد تکریم مصرف کننده نهایی ،صیانت
از برند و ســطح کیفی محصوالت و همچنین احتــرام به حقوق مصرفکننده باعث
شده واحد فنی از ابتدای فعالیت برند وینتک در ایران همیشه بهعنوان یکی از ارکان
اصلی و مهم مجموعه وینتک محســوب شــود .به وضوح مشــخص است صنعت
ساخت در و پنجرههای یو.پی.وی.سی در ســالهای اخیر وسعت بسیار چشمگیری
پیدا کرده اســت؛ در کنار این وسعت باید ســطح کیفی محصول نهایی نیز با اجرای
دستورالعملها و استانداردهای جهانی مطابقت داشته باشد .در حال حاضر کارگاههای
بسیار کوچکی در کشور وجود دارد که اگر نظارتی از طرف واحد عرضهکننده پروفیل
بر عملکرد آنها نباشد ،این صنعت متحمل ضرر و زیانهای بسیاری خواهد شد .ارائه
آموزشهای الزم جهت رعایت اســتانداردها و دستورالعملهای تولید ،پشتیبانی فنی
در زمینه راهاندازی ماشــینآالت و خدمات فنی و همچنین نظارت مستمر بر عملکرد
نمایندگان ،از جمله دالیلی اســت که لزوم ایجاد واحد فنی و پشــتیبانی را در چنین
مجموعههایی پررنگتر میکند.
چه خدمات و فعالیتهایی در واحد فنی و پشــتیبانی وینتک
ارائه میشود؟
فعالیت اصلی واحد فنی را میتوان در دو بخش کلی مطرح کرد .بخش اول مربوط
به خدمات و پشــتیبانی فنی بــه نمایندگان طرف قرارداد بوده ،و بخش دوم شــامل
خدمات پس از فروشــی است که در راستای اطمینان و رضایت مصرفکننده نهایی از
محصول خریداری شده با نام و نشان وینتک انجام میگیرد.
شرح کلی اقدامات انجام گرفته در این واحد شامل:
الف) بازدید اولیه از شرکتهای متقاضی اخذ نمایندگی و بررسی زیرساختهای فنی
مورد نیاز جهت اعطاء نمایندگی.
ب) آموزش فنی و عملی نحوه ساخت در و پنجرههای یو.پی.وی.سی در سیستمهای
مختلف مطابق با استانداردهای وینتک.
پ) پشــتیبانی فنی و خدمات شــامل نصب تیغچه و قالبها ،بازدید از سطح کیفی
محصوالت خریداری شده و تنظیم ماشینآالت تولید متناسب با پروفیلهای مصرفی
در طول مدت همکاری.
ت) نظــارت و بازدید دورهای از تمامــی نمایندگان طرف قرارداد و اعطاء گواهینامه
فنی (گریدبندی) متناسب با سطح عملکرد.
ث) پیگیریهــای الزم از میــزان رضایــت مصرفکننده نهایــی در ارتباط با
محصوالت خریداری شــده و همچنین خدمات ارائه شــده از ســوی نمایندگان
زیرمجموعه این شرکت.
سیاســت و دالیل قرار گیری واحد فنــی در کنار واحد انبار چه
بوده است؟
از آنجایی که بسیاری از واحدهای تولیدی و همچنین کارگاههای تولید در و پنجره
در نواحی اطراف تهران و شــهرکهای صنعتی مســتقر هستند ،سعی شده با استقرار
واحد فنی در انبار و به دور از ازدحام و ترافیک شهری سرویس و خدمات در سریعترین
زمــان ممکن انجام گیرد .با توجــه به اینکه امکان آســیبدیدگی پروفیل در فرایند
بارگیری و تخلیه پروفیلها وجود دارد ،لذا اســتقرار واحد فنی در مجموعه انبار سبب
میشــود که این واحد بدون واسطه ،بر نحوه بارگیری و تخلیه نیز نظارت داشته باشد.
دسترســی به موقع به تیغچه و قالبهای مورد نیــاز نمایندگان از دیگر دالیل حضور
واحد فنی در کنار واحد انبار میباشد.
تنوع محصوالت تولیدی وینتک شامل چه مقاطعی میباشد؟
در حال حاضر  35مقطع پروفیل یو.پی.وی.سی در چهار سری شامل 700-640-260
با برند وینتک و ســری 624با برند پالسپن تولید می گردد .ســطح وسیع و طیف
محصوالت تولید شــده شامل پروفیلهای الســتیکدار و بدون الستیک و همچنین
تولید پروفیلهای لمینیت ،بهخوبی میتواند تمامی نیازهای فنی و ســلیقهای مرتبط
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با ساخت پنجرههای دوجداره را پوشــش دهد .الزم به ذکر است در آیندهای نزدیک
ازســری  634و  240که در حال حاضر در مرحله تست و آزمایشات فنی قرار دارد نیز
رونمایی خواهد شــد و تعداد مقاطع پروفیلهــای تولیدی کارخانه ایران به  56مقطع
خواهد رسید.
در مورد شرایط اخذ نمایندگی رســمی از شرکت وینتک کمی
توضیح دهید؟
بررســیهای اولیه توسط واحد فروش انجام میگیرد .این شرایط شامل حجم خرید
اولیه و میزان سرمایهگذاری صورت گرفته یا سرمایه در گردش و سابقه فعالیت تجاری
و تولیدی میباشد .در صورت احراز این شرایط بازدید اولیه توسط واحد فنی به منظور
ارزیابی فنی از مواردی همچون وســعت کارگاه ،وضعیت ماشینآالت تولید ،تجهیزات
جانبی فنی مورد نیاز ،وســعت انبارها و شرایط نگهداری کاال ،ظرفیت تولید روزانه با
توجه به فضای تولید و نیروی انســانی شــرکت مذکور انجــام میگردد و در صورت
مطابقت با استانداردها نمایندگی اعطا میشود .این حساسیتها در شرایط اولیه بیشتر
در ارتباط با بازدیدهای فنی مورد توجه قرار میگیرد و چنانچه الزامات اولیه در بخش
فنی مهیا گردد مسائل مالی با تعامل و شرایط خاصی قابل بررسی مجدد خواهد بود.

بــه هیچ وجه در امر تولید در و پنجره یا ســایر امور مرتبط فعالیتی نداشــته و ندارد.
اطالعــات تمامی متقاضیان در و پنجره چــه در بخش کوچک و خرد و چه در بخش
انبوه ،توسط واحد روابط عمومی ثبت شده و این متقاضیان به نمایندگان زیرمجموعه
متناســب با ظرفیت تولید معرفی میشــوند .با اینکه امکانات و ماشینآالت مورد نیاز
مرتبط با تولید در و پنجره در کارخانه مهیا گردیده ،ولی از این امکانات صرفا به منظور
ســاخت پنجرههای نمونه جهت آزمایشــگاه و تولید نمونههای تبلیغاتی بهرهبرداری
میگردد .همچنین بهخاطر حساسیت شدید جناب آقای مهندس خداپرست در موضوع
فعالیــت مدیران شــرکت وینتک در امور جانبی و مرتبط با ســاخت پنجره ،مدیران
مجموعه بهشــدت از ورود به بخش تولید در و پنجره یا سایر فعالیتهای جانبی نهی
گردیدهاند و هیچ فردی با هر ســمت و ســابقهای حق فعالیــت در این امور را ،حتی
بهصورت غیرمستقیم ،ندارد.
ارزیابی واحد فنی در طرح نظارت و بازرسی عموما به چه شکلی
اجرا میگردد؟
کنتــرل کیفی و مطابقت مشــخصات فنــی تولید با اســتانداردها در هر صنعتی از
شــاخصهای بزرگ در ارزشگذاری بر کیفیت تولیدات آن صنعت محسوب میگردد.
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خدماتی که در طی مدت همکاری به نمایندگان زیر مجموعه ارائه
میشود شامل چه مواردی است؟
توجــه به مقولــه آموزش و افزایش ســطح دانش فنی نماینــدگان زیرمجموعه از
مباحثی است که در وینتک با جدیت پیگیری میگردد .در همین راستا خدمات اولیه
شــامل نصب تیغچه و قالبها ،پشتیبانی و آموزشهای فنی الزم جهت ساخت پنجره
استاندارد ،از مهمترین خدمات ارائه شده توسط واحد فنی میباشد .این خدمات مادامی
که یک نماینده با شــرکت وینتک همکاری دارد بدون هیچ محدودیتی ارائه خواهد
شد .بر این اصل اعتقاد داریم که انتقال مهارت و بهبود دانش فنی از سوی واحد فنی
به مرور ســبب ارتقاء کل این صنعت شده و مزایا و منافع آن نصیب مصرفکنندگان
نهایی خواهد شد.
آیا صاحبان پروژههای ساختمانی میتوانند به صورت مستقیم با
شرکت وینتک همکاری داشته باشند؟
فعالیت اصلی مجموعه وینتک تولید پروفیلهای یو.پی.وی.سی میباشد از اینرو

وینتک به منظور صیانت از برند و ســطح کیفی محصوالت خود و همچنین ارتقای
سطح کیفی محصول نهایی از سال  1394اقدام به ایجاد طرح نظارت و بازدید دورهای
کرده است .طرح در ابتدا به صورت آزمایشی و بهمنظور جمعآوری اطالعات مورد نیاز
و تاثیرگذار ،اعم از توانمندیهای فنی و علمی ،حجم سرمایهگذاری صورت گرفته در
بخش ماشــینآالت ،وسعت کارگاهها و دفترهای فروش ،اجرا شده و تمامی اطالعات
مــورد نیاز جهت رتبهبندی با درجه اهمیت امتیازبندی گردید .ارزیابی بدون هماهنگی
قبلی و به دور از هرگونه تصمیمات ســلیقهای میباشــد .کارشناسان این واحد بنا بر
آموزشهای دیده شــده کنترل و بازرســی محصوالت را مطابق با دستورالعملها و
آییننامههای فنی به انجام میرسانند.
تفاوتی در ســطح گواهینامههای فنی ارائه شــده به نمایندگان
وجود دارد؟
+
در حال حاضر گواهینامههای ارائه شــده در ســه ســطح  Aو Aو  Bطبقهبندی
میگردد .گواهینامههای ارائه شــده دقیقا مطابق با ســطح عملکــرد فنی و تولید هر

گفتگو

بخش بازدید از نمایندگان اســت و حجم خرید یا ســابقه همکاری یک نماینده تاثیری
در گریدبندی ندارد .موارد بســیاری وجود دارد که یک شــرکت بالفاصله بعد از شروع
همکاری با شــرکت وینتک باالترین گرید را کســب کرده یا بالعکــس؛ یعنی معدود
نمایندگانی هستند که باوجود همکاری چندین ساله و حجم خرید باال از شرکت وینتک،
موفق به دریافت گریدهای باال نشدهاند.
آیا پرداخت هزینههای مربوط به بازرســی فنی به عهده نمایندگان
مربوطه میباشد؟
نمایندگان شرکت وینتک هیچ نقشی در تامین هزینههای بازرسی فنی ندارند .واضح
اســت که کیفیت ،رایگان و بدون پرداخت هزینه به دست نمیآید مجموعه وینتک نیز
از همان زمان که طرح بازرســیهای فنی را برنامهریزی کرد کامال به این موضوع واقف
بود؛ به همین منظور برخالف سایر واحدهای داخلی که در ابتدای هر سال بودجه ثابت و
سقف هزینه مشخصی دارند ،برای هزینههای واحد فنی هیچ بودجه ثابت و سقف معینی
تعیین نشــده اســت .محدود نبودن هزینههای واحد فنی به این معنی است که هر چه

مصرفکننــده نهایی بیشــترین درجه اهمیت را نزد ما دارد بــه همین خاطر در صورت
مشــاهده کمکاری و عدم رعایت اســتانداردهای تولید از طرف نماینــده در مورد تولید
محصــول باکیفیت ،در مرحله اول با ارســال نامه تذکــر و درج تخلفات صورت گرفته
موضوع اعالم میشــود و در مراحل بعدی در صورت تکرار تخلفات قبلی ،برخالف میل
باطنی ضمن ابطال گرید دریافتی به مدت حداقل شــش ماه ،ارســال پروفیل برای آن
شــرکت متوقف و اخطار کتبی شــامل مواردی که باید در خط تولید اصالح شود برای
نماینده ارسال میشود .البته چنانچه بعد از بازدید مجدد فرایند تولید دارای مشکل خاصی
نباشــد و موراد مشاهده شــده برطرف گردد ،روند همکاری به روال سابق باز میگردد.
نمایندگان خاطی که در بازدید دوم نیز نســبت به اقدامات اصالحی بیتفاوت باشــند ،از
نمایندگان سطح  Cمحسوب گردیده و قطعا از لیست نمایندگان وینتک حذف میشوند.
آیا انتخاب یک پروفیل اســتاندارد میتوانــد تضمینکننده کیفیت
نهایی در و پنجرههای ساخته شده باشد؟
انتخــاب یک پروفیل اســتاندارد شــرط الزم برای کیفیت محصول نهایی اســت
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نماینده در لحظه بازدید بوده و ارتباطی به ســطوح و ســوابق قبلی بازدید شده یا مدت
همکاری ندارد .مطابق با گرید و رتبه اخذ شــده امتیازات و خدمات خاصی به هرنماینده
تعلق میگیــرد .در واقع وینتک با ارائه این امتیازات و حمایتهای مالی در قالب ایجاد
شرایط فروش مناسبتر توانسته بخش بزرگی از هزینههای مضاعفی را که در امر ساخت
پنجره استاندارد انجام میگیرد پوشش دهد.
چه موارد و فاکتورهایی در نظارت و بازدیدها لحاظ میگردد؟
ارزیابی و رتبهبندی بر اســاس ســه شــاخه اصلــی صورت میگیــرد .اول حجم
ســرمایهگذاری ثابت صورت گرفته در بخش ماشینآالت و فضای تولیدی و اداری و
همچنین نیروی انســانی شــاغل ،بخش دوم و از همه مهمتر سطح کیفی محصوالت
تولید شــده و میزان مطابقت با اســتانداردها و در بخش سوم نحوه فعالیت نماینده در
بخش بازاریابی و فروش و همچنین دریافت اســتانداردهای کیفی از ســایر ارگانها و
سازمانها ،مورد بررسی قرار میگیرد.
حجم خرید ،میزان فعالیت یا سابقه فعالیت میتواند در کسب گرید
 A+موثر باشد؟
این مورد به هیچ وجه لحاظ نمیگردد .ســطح کیفی محصوالت تولید شده مهمترین

در طول ســال بازدیدهای بیشــتری از نمایندگان انجام بگیرد ما به هدف خود که بهبود
ســطح کیفی در و پنجرههای موجود در بازار اســت نزدیکتر شدهایم .در صورت تعیین
ســقف هزینه ،طبعا اهداف اقتصادی نیز در بازرسیهای فنی لحاظ میگردد که در تضاد
با هدف اصلی شــرکت وینتک مبنی بر ارتقاء اعتبــار صنعت نوپای محصوالت یو.پی.
وی.سی میباشد.
بــا توجه به وضعیت فعلی بازار آیا طرح نظارت و بازرســی به طور
جدی و دقیق انجام میگیرد؟
شــرکت وینتک در نظارت و بازرسی از نمایندگان خود کامال مصمم است و وضعیت
بــازار تاثیری بر این مورد ندارد .دو دهه فعالیت در صنعت در و پنجره ما را به این نتیجه
رســانده اســت که محصول با کیفیت میتواند کلید بقا در بازاری با وضعیت فعلی باشد
چون محصوالت بیکیفیت به مرور از چرخه خارج میشوند ،حتی اگر به صورت مقطعی
سهم عمده بازار را در اختیار داشته باشند.
سیاســت وینتک در برابر نمایندگانی که الزامات و استانداردهای
تولید را بهخوبی رعایت نمیکنند چگونه است؟
با وجود این که شــرکت وینتک برای نمایندگان خود احترام بسیاری قائل است ولی
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ولی الزاما کافی نیســت یعنی بهترین نوع پروفیل موجــود در بازار هم اگر مطابق با
استانداردهای تعریف و تضمین شده نباشد ،مطمئنا کارکرد مناسبی نخواهد داشت .به
همین دلیل ما با وجود  اطمینان کامل از کیفیت پروفیلهای خود همواره خریداران را
به همکاری با نمایندگان معتبر و رسمی تشویق کردهایم.
شرایط برخورداری از گارانتی پنجرههای وینتک چگونه است؟
تنها آن دسته از نمایندگانی که موفق به اخذ گرید A+و  Aاز شرکت وینتک شدهاند
میتوانند برگ گارانتی و بیمهنامه معتبر برای محصوالت تولیدی خود ارائه کنند .ارائه
بیمهنامه ده ســاله به خریداران محترم و تضمین کیفیت محصوالت خریداری شــده
نشــانگر اطمینان خاطر ما از کیفیت محصوالت تولیدی شرکت وینتک میباشد و به
همین دلیل لیســت نمایندگان رسمی شرکت وینتک بر روی سایت اینترنتی شرکت
قرار داده شــده است تا خریداران در و پنجره نیز محصول با کیفیت باال از نمایندگان
رسمی تهیه فرمایند.
بــرای بهرهوری از دانش روز و ارتقاء ســطح کیفی پنجرههای
تولیدی چه امکاناتی فراهم گردیده است؟
مهمترین مســئله در این مورد وجود رابطه مستمر بین شرکت و نمایندگان است تا
جدیدترین مباحث در فرایند تولید به نمایندگان ابالغ شــود .تمامی نمایندگان شرکت
وینتــک در طول یک ســال حداقل  10مرتبه مورد بازدید قــرار میگیرند و در این
بازدیدهــا اطالعات تکمیلی در اختیار آنها قرار میگیرد .همچنین واحد فنی شــرکت
وینتــک آمادگی دارد تا در همه مراحل فرایند تولیــد نمایندگان را راهنمایی کرده و
اطالعات فنی و دانش فنی روز را در اختیار ایشــان قرار دهد .در همین راستا شرکت
وینتــک عالوه بر آزمونهایی که روی پروفیلهای یو.پی.وی.ســی در آزمایشــگاه
کنترل کیفی انجام میدهد ،اقدام به خرید دســتگاه آزمون تعیین میزان عایقبندی و
رفتار پنجره در مقابل شــرایط جوی از شرکت  KSآلمان کرده است .شایان ذکر است
که تهیه این دستگاه به هیچ عنوان از الزامات کارخانههای تولید پروفیل نبوده و صرفا
به منظور ارائه خدمات و تعیین ســطح کیفی در و پنجره ساخته شده توسط نمایندگان
تهیه گردیده است.
چه عواملی میتواند بر توزیع پنجرههای بیکیفیت و غیر استاندارد
تاثیرگذار باشد؟
توجــه به این نکتــه اهمیت زیادی دارد که توزیع محصوالت بیکیفیت در ســطح
بازار در درجه اول باعث متضرر شــدن تولیدکننــده در و پنجره و در بلندمدت باعث
صدمه دیدن شــرکت تولیدکننده پروفیل میشــود .آگاه کــردن خریداران محصول
نهایی از مشــخصات یک محصول باکیفیت میتواند از توزیع پنجرههای بیکیفیت به
بازار جلوگیری کند .نباید فراموش کرد که خریدار محصول نهایی ممکن اســت هیچ

گفتگو

شناختی از استانداردهای تولید در و پنجره نداشته باشد به همین دلیل شرکت وینتک
نمایندگان رســمی و مورد تایید را به خریداران معرفــی کرده و طی بازدیدهای فنی
متعدد کیفیت محصوالت تولیدی این نمایندگان را تضمین میکند.
راهکارهای تشــخیص پنجــره اســتاندارد از پنجرههای غیر
استاندارد چیست؟
ســادهترین راه برای تشــخیص کیفیت پنجره ،شناسایی شرکت تولیدکننـــده آن
میباشــد .در شرکتهایی که اســتانداردهای تولید در آنها بهخوبی رعایت میشود به
مرور زمان این اســتانداردها نزد همه کارکنان به یک قانون نانوشــته تبدیل شــده و
امکان تولید محصول غیر استاندارد در این شرکتها به کمترین مقدار میرسد .کیفیت
یک پنجره را میتوان در دو بخش عوامل ظاهری و اســتحکام محصول بررسی کرد.
اســتانداردهای مربوط به بخشهای ظاهری یک پنجره میتواند به ســادگی توسط
خریداران ســنجیده شود ولی در خصوص استانداردهای مربوط به استحکام محصول
خریداری شده به خصوص در ارتباط با نوع پروفیلهای تقویتی گالوانیزه مورد استفاده
و نوع یراقآالت ،بررسیهای تخصصی و جامع میتواند کیفیت پنجره را تضمین کند
و همانطور که پیش از این نیز عنوان شــد نمایندگان مورد تایید شــرکت دارای این
صالحیت میباشند.
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و کالم آخر:
در هر کشــوری کنترل کیفی و مطابقت مشــخصات فنی تولید با
استانداردها ،از شاخصهای بزرگ در ارزشگذاری بر کیفیت تولیدات
آن صنعت محســوب شده و زمینه شــکوفایی در این بخش را مهیا
میسازد .صنعت در و پنجرههای دوجداره در کشور ما در مسیر تکامل
بوده و هنوز تا جایگزینی کامل با ســایر پنجرههــای قدیمی فاصله
زیادی داریم.
در حال حاضر مشــتریان و مصرف کنندگان نهایی اطالعات چندان
دقیقی از مســائل فنی و کیفی ندارند و ما که عهدهدار تامین ملزومات
اولیه هســتیم ،میتوانیم بــا ارائه آموزش مطابق با اســتانداردها به
نمایندگان و مونتاژکاران و همچنین استقرار واحد بازرسی در پیشبرد و
افزایش سطح کیفی محصول نهایی گام برداریم .قطعا تدوین قوانین
و دســتورالعملهای ســختگیرانه در هر صنعتی همیشه باعث رشد
و بهبود آن صنعت خواهد شــد و این امر میســر نخواهد شد مگر با
همکاری تمامی عزیزان حاضر در امر تولید در و پنجرههای دو جداره و
تامینکنندگان مواد اولیه.
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در مرکز همایشهای بینالمللی صداوسیما صورت گرفت؛

تجلیل از هافمن بهعنوان

110

چهره ماندگار صنعت و تجارت
پنجرهایرانیان؛ اجالس سراسری چهرههای ماندگار
صنعت و تجــارت با تجلیل از شــرکتهای برگزیده
کشوری در ســالن همایشهای صداوسیما برگزار شد.
در این اجالس که روز چهارشــنبه  29شهریورماه و با
حضور جمعی از مدیــران ،صنعتگران و بازرگانان برتر
کشور ،مسئوالن ،استادان دانشــگاه ،صاحبنظران و
اصحاب رســانه برگزار شد ،تندیس طالیی چهرههای
ماندگار صنعت و تجارت بــه مهندس محمد حمیدیه
مدیرعامل مجموعه هافمن اهداء شد.
در اجالس سراســری چهرههــای ماندگار صنعت و
تجارت ایران که بهمنظــور تقدیر و تکریم کارآفرینان

و توســعه فضای کارآفرینــی و باهمت وزارت صنایع،
معــادن و تجــارت و انجمنهای تخصصی کشــور،
شهریورماه ســال  96در مرکز همایشهای بینالمللی
صداوســیمای جمهوری اســامی ایران برگزار شد به
اســتناد ارزیابی و ممیزی فعاالن اقتصادی و واحدهای
صنعتی ،خدماتی و بازرگانــی و تاثیرگذاری در فضای
کســبوکار و اقتصاد کشــور ،چهرههای ماندگار این
عرصه انتخاب و از ایشان تقدیر به عمل آمد.
به گزارش خبرنگار پنجره ایرانیان ،اجالس سراسری
چهرههای ماندگار صنعت و تجارت به همت ســازمان
توسعه و نوسازی معادن و صنایع ایران و پس از ارزیابی

شاخصهای  7گانه مدیریت توسط کمیته راهبردی و
ارزشیابی اجالس و تیم داوری از سازمانهای مختلف
دولتی ازجمله معاونت علمی دفتر ریاســت جمهوری،
مرکز آمــوزش و پژوهش مجمــع متخصصین ایران،
استانداری تهران ،سازمان ارزیابی و نظارت بر عملکرد
وزارت کار ،رفاه و تامین اجتماعی و  ...برگزار شد.
در ایــن ممیزیها  ۷شــاخص به شــرح ذیل مورد
بررسی دقیق قرار گرفت.
 .1رهبری (مدیریت اهداف ،مدیریت بودجه و ارزیابی
عملکرد ،مدیریت روابط عمومی)
  .2مدیریت منابع (مدیریت منابع انســانی ،مدیریت
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مالی و دارایی ،مدیریت مشارکتها و اعتبارات)
 .3مدیریت زنجیــره تامین (مدیریت تامینکنندگان،
مدیریت ارتباط با مشتریان)
 .4مدیریــت عملیــات (مدیریــت برنامهریــزی و
سیستمها ،مدیریت تولید و عملیات ،مدیریت لجستیک
و پشتیبانی ،مدیریت پروژه)
 .5مدیریت کیفیت و بهرهوری (مدیریت استانداردها
و طرحریزی کیفیت ،مدیریت تضمین کیفیت ،مدیریت
کنترل کیفیت ،بهرهوری)
 .6مدیریــت بازرگانی (مدیریــت بازاریابی ،مدیریت
فروش ،مدیریت خدمات پس از فروش)
 .7مدیریــت تکنولوژی (مدیریــت دانش ،مدیریت
انتقــال تکنولــوژی ،مدیریت نگهــداری و تعمیرات،
مدیریت تحقیق و توسعه)
مجموعــه هافمن و مدیران تالشــگر آن همواره در
جهت رشد و توســعه خدمات و فعالیتهایشان از هیچ
کوششی فروگذار نکردهاند و در همایشها و برنامههای
مختلفی موفق به دریافت لوح تقدیر و تندیس شدهاند.
در همین راستا مجموعه هافمن توانست در آزمونهای
 7گانه این همایش که توســط استادان و متخصصان
مطرح ارگانهای مختلف از شرکتهای معرفیشده به
عمل آمد با ســربلندی عبور کــرده و بهعنوان یکی از
چهرههای ماندگار صنعت و تجارت ایران در ســال 96
انتخاب شود.
شــرکت هافمن به همراه ســایر برگزیــدگان این
همایش که همگی از بزرگان و نامآوران عرصه صنعت
و تجارت کشــور بودند عالوه بر دریافت لوح و تندیس
زریــن چهرههای مانــدگار صنعت و تجارت کشــور،
گواهینامه رســمی چهرههای ماندگار مورد تائید مرکز
پژوهش و آموزش مدیریت ایران را نیز دریافت کردند.
این برگزیــدگان همچنین به عضویت افتخاری هیات
علمی مرکز پژوهش و آموزش مدیریت ایران درآمدند
و گواهینامه عالی مدیریت از آکادمی  IGPانگلســتان
را نیز دریافت کردند.
در آغــاز همایش و پــس از تالوت آیــات قران و
پخش ســرود ملی ،دکتر شاهحســینی نماینده وزارت
صنعــت ،معدن و تجــارت به ایراد ســخن پرداخت.
دکتر شاهحســینی اســتاد مدیریت صنعتی با گرایش
سیاستگذاری بازرگانی از دانشگاه تهران با بیانی شیوا
و جذاب به بیان الگوهای رفتاری مدیران و کارآفرینان
برتر پرداخت .دکتر شاهحسینی با ذکر مثالهایی عینی
و ملمــوس راهکارهایی برای رســیدن به موفقیت در
کسبوکار را بیان کردند و بر ضرورت تغییر دیدگاههای
کهن در امور تجاری و بازرگانی تاکید کردند.
وی در بخشــی از ســخنانش که با پخش تصاویر
و اســایدهای آموزشــی همراه بود با رسم نموداری
به بررســی نوع نگاه ،طرز فکر و نحــوه مواجهه افراد
مختلف با مواردی مثل تحصیالت ،ســفر ،بهداشت و
ســامت ،پول ،رویاها ،خانواده ،تفریحات ،ورزش و...
پرداخــت و توضیــح داد :نمودار رفتاری انســانهای
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موفق در مواجهه بــا این موضوعات همواره از ثبات و
تداوم خاصی برخوردار است و با نظم و برنامهریزی به
هرکدام از این موارد وقت و انرژی مناســبی اختصاص
میدهند و نهایتا ضمن بهرهمند شــدن و لذت بردن از
تمام مواهب زندگی به موفقیت هم میرسند.
در ادامــه دکتر عظیم فضلیپور ،اســتاد دانشــگاه
و کارشــناس برندینــگ در خصوص مشــخصههای
مدیران موفق و کســبوکارهای موفق به ایراد سخن
پرداخــت .دکتر فضلــی پور دارای دکتــرای مدیریت
اســتراتژیک برند از دانشــگاه  USCو نیــز دکترای
حقوق از دانشــگاه ســوربن فرانسه اســت .نمایندگی
برنامه شایســتگی مدیریت اتحادیه اروپا  EBC*Lدر
کشورهای فارســیزبان و نیز کلینیک برند سوئیس از
جمله مسئولیتهای ایشان است.
وی با اشــاره به مبحث برندینگ در ایران و مقایسه
آن بــا برندهــای جهانی گفت :در عصر برند شــما با
انبوهی از کاالها مواجه هســتید .به نظر من در ایران،
ما در عصر ســوم تجارت هستیم .هنوز وارد عصر برند
نشــدهایم .البته این ســخن مطلق نیســت و در میان
کاالهای ایرانی برندهای خوب هم داریم اما سخن من
در مقیاس جهانی اســت .اگر ازنظر داخلی نگاه کنیم
میتوانیــم برخی برندها را نام ببریم؛ اما در بعد جهانی
ما برنــد نداریم؛ یعنی االن میتوانیم برند ایرانی را نام
ببرید که در دنیا شناخته شده باشد.
وی در ادامه با اشــاره به اینکه چرا برندهای ایرانی
در عرصه بینالمللی موفق نبودهاند ،گفت :ریشــه این
مســئله را باید در ماهیت صادرات ما جستجو کرد .ما
شــیوه تعامل و ارتباط با دنیا را بهخوبی بلد نیســتیم.
صــادرات ما قطعی و موجی اســت؛ یعنی به درازمدت
فکر نمیکنیم.
در یک دورهای بازاری را به دســت میآوریم ،سود
خود را میبریــم و از آن بازار بیــرون میرویم .مثال
واضح این امر بازار تازه و تشنه کشورهایی آسیای میانه
در ســال  1991بعد فروپاشی شوروی سابق بود .برای
مدت کوتاهی در این بازارها خود را پیدا کردیم و سپس
به دالیل زیادی ازجمله تقلب در کاال عدم کیفیت کاال
عدم تداوم حضور و ...بازار را از دست دادیم و این بازار
بسیار بزرگ امروزه تحت سیطره برندهای ترکیه است.
همین موضوع را ما در بازارهای عراق و ســوریه هم تا
حدودی میبینیم و اگر درســت عمل نکنیم بازهم این
بازارها را از دست میدهیم.
در بخــش پایانی این مراســم با اهــدای تندیس و
گواهینامه رســمی چهرهای ماندگار صنعت و تجارت
به مدیران برگزیده کشــور در صنوف مختلف صنعتی،
تولیــدی و تجاری از طرف مرکــز پژوهش و آموزش
مدیریت ایران ،از این شــرکتها تجلیل شد .مهندس
محمد حمیدیه ،مدیرعامل شــرکت هافمن نیز ازجمله
مدیرانی بود که در ایــن همایش لوح و تندیس زرین
چهرههای ماندگار صنعت و تجارت ایران در ســال 96
را از دست مسئوالن دریافت کرد.

گزارش

پنجـره ایرانیـان /سـال یازدهم آبان  96شمـاره 121

113

نخستین ماهنامه تخصصی صنعت در و پنجره و بهینهسازی انرژی ایران

بخش در و پنجره

نشریـه پنجره ایرانیـان

نخستین ماهنامه تخصصی صنعت در و پنجره و بهینهسازی انرژی ایران

بخش ماشین آالت

نشریـه پنجره ایرانیـان

نخستین ماهنامه تخصصی صنعت در و پنجره و بهینهسازی انرژی ایران

فوالد پیچ آوردگاه برندهای برتر جهانی164..............

برندهای مطرح جهان در اریکه تجارت دهگان166...

بخش یراق آالت

نشریـه پنجره ایرانیـان

گفتگو

ی اختصاصی
گفتگو

جره ایرانیان
پن

هود جباری؛
با فر

فوالد پیچ
ی برتر جهانی
وردگاه برندها
آ

پنجـره ایرانیـان /سـال یازدهم آبان    96شمـاره 121

168

شــرکت فوالد پیچ که فعالیت خود را از سال  1388در شهر
اراک آغاز کرد هماکنون با کســب تجربههای فراوان و دارا بودن
سبد کاالیی نسبتا کامل به مرجعی مطمئن برای فعاالن صنعت در و
پنجره در سراسر کشور تبدیل شده است .مدیر جوان و سختکوش
فوالد پیچ همواره به رشــد و بالندگــی مجموعه خود در کنار ارائه
خدمات مطلوب و بهروز به مشتریانش توجه ویژهای داشته است
و در سایه همین طرز فکر اکنون شاهد موفقیتهای روزبهروز این
مجموعه هستیم .ازجمله این فعالیتها کسب نمایندگی برندهای
مطرح و معتبر جهانی و تکمیل سبد کاالیی مجموعه فوالد پیچ است
که بهعنوانمثال میتوان به این موارد اشــاره کرد :شرکت فوالد
پیچ نمایندگی رســمی توزیع و فروش یراقآالت  Endowترکیه
را در اختیار دارد و انواع چســبهای یو.پی.وی.سی و سیلیکونی
محصول ترکیه را به بازار ارائه میدهد .شــرکت فوالد پیچ در حال
حاضر انواع یراقآالت تکحالته ،دوحالته ،کشویی ،فولکسواگنی
به همراه ملزومات نصب در و پنجرههای یو.پی.وی.ســی و لوازم
تولید شیشههای دوجداره و همچنین ورقهای تقویتی گالوانیزه با
برندهایی نظیر Nedex، Endow, Procast, Izo flok kimya,
 Tekaرا در اختیار مشتریان و مصرفکنندگان قرار میدهد .نشریه
پنجرهایرانیان در راستای معرفی مجموعههای موفق در صنعت در
و پنجره به سراغ شرکت فوالد پیچ و مدیر تالشگر آن رفته تا پای
صحبتها و درد دلهای آن بنشیند .متن زیر ماحصل گفتگوی ما با
فرهود جباری ،مدیرعامل شرکت فوالد پیچ است که توجه شما را
به آن جلب میکنیم:

شرکت و زمینه فعالیتتان را بهطور کامل معرفی کنید؟
شــرکت فوالد پیچ از ســال  1388فعالیت خود را درزمینه یراقآالت یو.پی.وی.سی شروع کرده و
در سالهای آتی بنا به درخواست مشتریهای خودمان و اقتضای بازار ورقهای تقویتی گالوانیزه و
لوازم تولید شیشههای دوجداره را به سبد محصوالت خود اضافه کردهایم .بهتازگی قصد داریم وارد
بازار پروفیل یو.پی.وی.ســی هم بشویم .شرکت فوالد پیچ هماکنون نمایندگی رسمی یراقآالت
 Endowترکیه ،نمایندگی شــرکت کیمیا صنعت شــیما ،تولیدکننده لوازم شیشــه دوجداره و
نمایندگی فروش آهن فوالد جهان ،تولیدکننده ورقهای تقویتی گالوانیزه را در اختیار دارد.

گفتگو
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در حال حاضر چه محصوالت و خدماتی توســط شــرکت شما
عرضه میشود؟
شــرکت فوالد پیــچ در زمینه عرضه یراقآالت یو.پی.وی.ســی بــا برند  Endowکه
نمایندگی رســمی آن را در اختیار دارد و لوازم تولید شیشــههای دوجداره با برند Nedex
کــه از برندهای قدیمی و باکیفیت در بازار ایران اســت فعالیت میکند .همچنین نمایندگی
رســمی فروش و توزیع محصوالت شرکت آهن فوالد جهان را که از تولیدکنندگان باسابقه
در زمینه ورقهای تقویتی گالوانیزه اســت در اختیار داریم .در خصوص خدمات هم باید ذکر
کنم انبار شــرکت فوالد پیچ در اســتان مرکزی و شهر اراک واقع است و شرکت برای رفاه
حال مشتریان خود ،حمل کاالها به شهرهای مختلف را به هزینه خود شرکت انجام میدهد.
آیا برنامهای برای ارائه محصوالت جدید به بازار دارید؟
شــرکت فوالد پیچ در نظر دارد برای رفاه حال مشــتریان ،توسعه خدمات و تکمیل سبد
کاالیی خود ،پروفیل یو.پی.وی.سی را به سبد محصوالتش اضافه کند.
تاکنون چه استانداردها یا گواهینامههایی را دریافت کردهاید؟
محصوالتی که شــرکت فوالد پیچ بــه بازار عرضه میکند همگــی دارای ضمانتهای
بینالمللی هســتند چون این محصوالت از برندهای معروف و برتر جهانی هســتند .از همه
مهمتر اینکه شــرکت فوالد پیچ بهغیر از اســتانداردهای محصوالت و گارانتیهایی که به
همراه دارند ،کلیه اقالم خود را نیز با ضمانت تعویض کاال عرضه میکند.
چــه برنامهای برای بهروزرســانی و ارتقا ســطح کیفــی خدمات و
محصوالتتان دارید؟
شــرکت فوالد پیچ قصد دارد بهمنظور رفاه حال مشــتریان و ســرعت بیشتر در ارتباط با
مشــتری و خرید آسانتر ،فروشــگاه اینترنتی محصوالت خود را راهاندازی کرده و در اختیار
مشــتریان عزیز قرار دهد .مشتریان میتوانند کلیه مراحل سفارش کاال و خرید محصول را
از این طریق انجام دهند و از این طریق صرفهجویی بســیار مناســبی در وقت و هزینههای
خودشان انجام دهند.
مهمترین مشــکالت فعلی صنف و فعالیت شما چیست و چه راهکاری
برای برونرفت از این مشکالت پیشنهاد میدهید؟
بــه نظر من در حال حاضر بزرگترین مشــکل صنف ما نبود اتحــاد بین توزیعکنندگان
اســت .ما باید در اداره امور صنفی خودمان با هماهنگی و همفکری بیشــتری اقدام کنیم تا
مشکالتمان کمتر شود .نبود ثبات قیمت در بازار و مشکلهایی که بهتازگی در مسائل مالی
وارد بازار ما شــده است از دیگر مواردی است که ما این روزها با آن دستبهگریبان هستیم.
از دیگر مشکالت مهمی که در بخش گمرک و واردات کاال با آن مواجه هستیم متغیر بودن

نرخ ارز و تعرفههای گمرکی ترخیص کاال است که برای شرکتی مثل ما که بخش عمدهای
از محصوالتمان را از خارج وارد میکنیم دردسرهای زیادی به وجود میآورد.
ارائه خدمات پس از فروش و مشــاوره در شرکت شما به چه صورت
انجام میگیرد؟
شــرکت فوالد پیچ در خصوص خدمات پس از فروش همیشــه خــود را در کنار و حامی
مشتریها دانسته است .به همین خاطر سعی کردهایم با تمام توان در کنار مشتریها باشیم
و مشــکالت را از ســر راه آنها برداریم حاال چه از طریق هزینه کردن چه از طریق تعویض
کاال .بهعنوانمثال در خصوص هزینههای ارسال بار همانطور که عرض کردم این هزینهها
را خود شــرکت عهدهدار شده اســت تا کمک هرچند اندکی از این طریق به مشتریان ارائه
کرده باشیم.
وجود تشکل و اتحادیه صنفی چه میزان در بهبود شرایط کلی فعالیت
صنف تاثیرگذار است؟
وجود تشــکلهای صنفی و انجمنها که باعث متحدشــدن و همفکری اعضا و فعاالن
یک صنف میشــود بســیار ضروری و الزم است و باعث قویتر شــدن و باثبات شدن آن
صنف خواهد شد .تشــکلهای صنفی و اتحادیهها باعث یکدســت شدن توزیعکنندگان و
تولیدکنندگان خواهد شــد و من امیدوار هستم انجمن صنفی با قدرت تمام فعالیتهای خود
را برای بهبود شرایط صنف و رفع مشکالت ادامه دهد.
برگزاری نمایشگاههای تخصصی چه میزان در بهبود وضعیت صنعت
تاثیرگذار است؟
برگزاری و حضور در نمایشگاههای تخصصی برای فعالیت تولیدی و بازرگانی ما امر بسیار
مفیدی است .از همه مهمتر اینکه شما میتوانید در نمایشگاهها محصوالت جدید خود را به
بازار نشــان دهید و اینکه میتوانید مشتریان جدیدی را جذب کرده و در کل باعث وسیعتر
شدن مجموعه میشود .شرکت در نمایشگاههای تخصصی درواقع نوعی سرمایهگذاری برای
پیشبرد اهداف در آینده محسوب میشود.
در حال حاضر مهمترین دغدغه ذهنیتان برای ادامه کار و فعالیت در
این صنعت چیست؟
در حال حاضر بزرگترین مشــکل ما چکهای برگشتی اســت .متاسفانه این چکهای
برگشــتی و به قولی ،برخی مشتریان بدحســاب همه برنامهها و توازن بازار ما را به هم زده
اســت و باعث شده بسیاری از برنامههای کاری ما با مشــکل مواجه شوند .اگر این مسئله
در صنف ما حل شــود میزان نقدینگی زیادی وارد صنف میشود که میتواند باعث تحرک
خوبی در بازار شود.
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گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با امین مبارکی؛

برندهای مطرح جهان
در اریکه تجارت دهگان

170
اشــاره
شــرکت اریکه تجارت دهگان که هماینک در جاده مالرد کرج مستقر است از سال  91فعالیت خود را در زمینه تهیه و توزیع
انواع یراقآالت و ملزومات تولید در و پنجره دوجداره یو.پی.وی.ســی و انواع توری آغاز کرده است .اریکه تجارت دهگان از
آغاز در اندیشــه ارائه محصوالت استاندارد و باکیفیت به بازار و مشتریان بوده و بر همین اساس سیاستگذاری کلی شرکت
بر کســب نمایندگی شرکتها و کارخانههای مطرح دنیا و واردات برندهای برتر صنعت در و پنجره قرار داشته است .نگاهی
به فهرســت محصوالت و اجناسی که این شرکت به مشــتریانش عرضه میکند تاییدکننده این موضوع است و برندهایی
چون  SDS، UK، ENDOW، VORNE، CSK،ASO، PROCASTو  SONMAKازجمله برندهایی هســتند که در این ســالها
محصوالت مختلفشــان از سوی شرکت اریکه به بازار و مشتریان ایرانی عرضه شده است .مدیر جوان و خوشفکر شرکت
اریکه ،جلب اعتماد و همراهی مشتریان را در کنار استفاده از محصوالت باکیفیت و ارائه برندهای مطرح ،در صداقت و همدلی
با مشــتریان میداند و در این راه از هیچ کوششی فروگذار نکرده است .نشریه پنجرهایرانیان در راستای معرفی شرکتهای
موفق صنعت در و پنجره کشــور این بار به سراغ شرکت اریکه تجارت دهگان و امین مبارکی ،مدیر جوان و سختکوش آن
رفته تا سخنان این فعال عرصه یراق و توری را شنیده و به مخاطبان نشریه منتقل کند .در ادامه توجه شما را به مشروح این
گفتگو که در دفتر و انبار مرکزی شرکت اریکه تجارت دهگان انجامگرفته جلب میکنیم:

گفتگو
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مختصری پیرامون ســابقه و تاریخچه فعالیت شرکت اریکه تجارت
دهگان توضیح دهید؟
شــرکت اریکه تجارت دهگان فعالیتش را از ســال  1391در زمینه واردات یراقآالت و
ماشینآالت ساخت در و پنجرههای یو.پی.وی.سی شروع کرده است .این فعالیت همچنان
ادامه دارد و در حال حاضر وارد کار توری هم شدهایم و واردات یراقآالت و ملزومات توری
برند  sdsرا انجام میدهیم .بهتازگی نیز موفق شــدیم نمایندگی انحصاری لوالی  UKرا
به دست بیاوریم که این محصول از جمله محصوالت خاص و ممتازی است که ما بهصورت
انحصاری به بازار عرضه میکنیم .در ســالهای ابتدایی شروع فعالیت ،دفتر و انبار شرکت
در دو مکان مختلف و جدا از هم بود که به دلیل مشکالتی که این وضعیت داشت تصمیم
گرفتیم بهخاطر راحتی کار و رفاه حال مشتریان به مکان جدید که فضای گستردهتری دارد
و دفتر و انبار در کنار هم قرار گرفته است نقلمکان کنیم.
عمدهترین محصــوالت و خدماتی را که به بازار ارائه میدهید
نام ببرید؟
از جمله محصوالتی که ما در شــرکت اریکه تجارت دهگان به مشتریان عرضه میکنیم
میتوان به این موارد اشــاره کرد :در بخش یراقآالت یو.پی.وی.سی برند  VORNEو در
بخش دســتگیره برند  CSKرا عرضه میکنیم که نمایندگی رسمی هر دو برند را در اختیار
داریم .در بخش لوال هم نمایندگی انحصاری شــرکت اورکالپ ترکیه را داریم که لوالهای
این شــرکت را با برند  UKدر ســطح کشــور توزیع میکنیم .در بخش توری نیز تمامی
یراقآالت و ملزومات تولید توری برند  sdsکه نمایندگی انحصاری آن را در اختیارداریم به
مشتریانمان عرضه میکنیم .به تازگی شرکت اریکه بخش تولید توری خود را با استفاده از
جدیدترین دستگاههای روز دنیا راهاندازی کرد.
در مورد برند  UKکه محصول جدیدی است در بازار ایران کمی بیشتر
توضیح دهید تا مخاطبان ما بیشتر با این برند آشنا شوند؟
ما در طول این ســالیانی که در زمینه واردات و فــروش یراقآالت فعالیت میکردیم در
بخش لوال برندهای مختلفی را وارد و به بازار عرضه میکردیم .سیاســت مجموعه ما هم
همواره عرضه محصوالت باکیفیت و اســتاندارد بوده و تالش میکنیم که بهترین کاال را
به دســت مشتریانمان برســانیم .در بخش لوال به دالیل فنی که وجود دارد حساسیتهای
مشتریان ما کمی بیشتر بود و از برخی برندهایی که قبال داشتیم در مواردی ناراضی بودند.
لــوالی خوب باید در مواردی مانند مقاومت در برابر خم و شکســتگی ،چفت شــدن ،نوع
متریال ،رنگ و آبکاری از درجه کیفی قابل قبولی برخوردار باشــد تا رضایت مصرفکننده
را تامین کند .ما بر همین اســاس به دنبال پیدا کردن لوالیی با این مشــخصات بودیم که
به کمپانی اورکالپ و برند  UKرسیدیم و بعد از مذاکرات فراوان توانستیم با دفتر استانبول
و مشــورت مدیر بازرگانی شرکت اریکه نمایندگی انحصاری این برند را در ایران به دست
آوریم .لوالهای  UKبدون اغراق از ســطح کیفی بسیار باالیی برخوردارند و تاکنون حتی

یک مورد نارضایتی از طرف مشتریانمان نسبت به این محصول به ما گزارش نشده است.
لوالهای  UKدر چه مدلهایی به بازار عرضه میشود؟
مدل قبلی که به بازار عرضه میکردیم و همچنان ادامه دارد لوالهای پیمدار  UKاســت
که مدت دو ســه سال اســت در بازار ایران وجود دارد UK .اخیرا مدل جدیدی طراحی و
تولید کرده اســت که این محصول در کشور ترکیه ثبت رسمی نیز شده است .در تولید این
محصول که به نام لوالی بدون پیم  UKشــناخته میشود از جنس زاماک نمره  5استفاده
شــده است .زاماک  5از بهترین متریالهای تولید لوال در دنیا است که در تولید این آلیاژ از
 95درصد روی و  5درصد فلزات دیگر اســتفاده شــده است .از دیگر مزایای این لوال عدم
نیاز به شابلون برای نصب آن است .لوالی جدید بدون پیم  UKدر دو سایز  90برای در و
 70برای پنجره و سه رنگ سفید ،قهوهای و طوسی تولید و به بازار عرضهشده که از طرف
مشتریان نیز مورد استقبال قرار گرفته است.
برند  UKدارای چه ضمانتنامهها و استانداردهایی است و خدمات پس
از فروش آن چگونه است؟
لوالهای  UKمدت  10ســال از طرف شــرکت ســازنده گارانتی دارند و مونتاژکاری که
بهصــورت اصولــی این لوالها را نصب کند میتواند از گارانتی  10ســاله آن اســتفاده کند.
طبیعتا شــرکت ما بهعنوان نماینده انحصاری فروش این محصــول در ایران ،به نمایندگی
از شــرکت اورکالپ ایــن ضمانت را تضمین و اجرا میکند .از جملــه خدماتی که ما در کنار
عرضه محصوالتمان بهویژه لوالهای  UKبه مشــتریان عرضه میکنیم مشاوره و راهنمایی
مســئول فنی انبارمان است که تمامی مباحث مربوط به نصب و مونتاژ اصولی لوالهای UK
را به مشــتریان و کارگاههای مونتاژی که از ما خرید میکننــد ارائه میدهد .به کارگاههای
تولیــدی که از مــا خرید میکنند به ازای خرید هر  10کارتن یــک کارتن بهصورت رایگان
هدیه میدهیم.
آیا در سایر نقاط کشور نماینده دارید؟
بله ما در اســتانهای اصفهان ،گیالن ،کرمانشــاه ،گلستان ،یزد و خراســان نمایندگانی
داریــم که محصوالت ما را بــه بازار عرضه میکنند .ما ســعی میکنیم که بهصورت مداوم
نمایندگیهایمان را از نظر فنی مورد ارزیابی قرار دهیم و مسئول فنی شرکت با حضور در این
نمایندگیها نسبت به رفع مشکالت فنی و آموزش صحیح آنها اقدام میکند .همچنین تالش
میکنیم در نمایشگاههای مختلف در کنار نمایندگانمان در نمایشگاههای استانی حضور داشته
باشیم و ارائه خدمات پشتیبانی به رشد و توسعه کار آنها کمک کنیم.
در حال حاضر عمدهترین مشکالت شــما در بازار و صنف در و پنجره
چیست و چه راهکاری برای رفع این مشکالت پیشنهاد میدهید؟
همانطور که میدانید داشــتن انجمن و اتحادیه صنفی فعال و پیگیر میتواند بســیاری از
مسائل و مشکالت یک صنف را برطرف کند ولی متاسفانه صنف در و پنجره یو.پی.وی.سی
در حال حاضر متولی واحد و مشــخصی ندارد .عدم نظارت بر فعالیتهای صنف هم در بحث
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کارگاهها و تولیدکنندگان ،هم در بخش واردکنندگان و فروشــندگان از بزرگترین مشکالت
ما اســت که بر کیفیت کار ما تاثیر زیادی گذاشته اســت .نبود مرجع برای اعطای مجوز به
واحدهای مختلف تولیدی و توزیعی باعث شده تا تعداد زیادی کارگاه و فروشگاه در محدوده
کوچکــی مثل این بخش از کرج که ما هســتیم فعالیت بکنند بــدون اینکه میزان عرضه و
تقاضا بر اساس نیاز و کشش بازار بررسی شده باشد .ما نیاز داریم انجمن صنفی داشته باشیم
و کســانی در این انجمن حضور داشته باشند که بار علمی و فنی باالی داشته باشند و بتوانند
مسائل و مشکالت صنف را پیگیری و حلوفصل کنند.
با توجه به اینکــه بخش عمدهای از محصوالت شــما از خارج وارد
میشــود ،در بخش گمرک و واردات کاال چه مشکالتی دارید و تغییر قیمت
تعرفهها چه تاثیری بر بازارتان دارد؟
بله متاســفانه ســختترین قســمت کاری ما به همین مرحله یعنی گمرک و ترخیص
کاال برمیگردد و مســائل زیادی در این بخش وجود دارد که همواره مشــکالت فراوانی
در کار ما ایجاد کرده اســت .از بحث افزایش و تغییر همیشگی قیمت تعرفهها که بگذریم
مشــکل دیگری که بهتازگی با این تغییرات جدید در کار گمرک به وجود آمده است بحث
ارزیابیهاست .در این سیستم جدید بهصورت رندوم و تصادفی ارزیاب کاال و بار شما از بین
همه ارزیابان گمرک کشور انتخاب میشود و بدون در نظر گرفتن بحث کارشناسی و لزوم
داشــتن تخصص در ارزیابی برخی کاالها یک ارزیاب همه نوع کاالیی مثل مواد خوراکی،
لوازمیدکی ،لوازمخانگی ،مواد خوراکی ،کشاورزی ،پتروشیمی و ...را کارشناسی میکند .در
برخــی موارد هم میبینیم که نرخ ارزیابی برای یک کاالی واحد بر اســاس نظر متفاوت
ارزیابها تفاوت فاحشی دارد که این موضوع هم در کار ما اختالالتی ایجاد میکند.
برخی مســائلی هم در بازارچههــای مرزی وجود دارد و برخی افــراد از طریق مبادی
غیررســمی و تخلفاتی که انجام میدهند برخی محصــوالت را باقیمتهای پایینتر وارد
میکننــد که این موضوع نیز بر بازار ما که بهصورت رســمی و با هزینههای باالتر همان

کاال را وارد میکنیم تاثیر منفی میگذارد.
تاکنون تالش نکردید که به بخش تولید وارد شوید و همین محصوالت
را در داخل تولید کنید؟
واقعیت این اســت که دوست داریم این کار را بکنیم ولی به دالیلی این کار تاکنون میسر
نشــده است .همانطور که میدانید ایران یکی از بزرگترین صادرکنندگان روی دنیا است و
از طرف دیگر قیمت انرژی و نیروی کار هم در ایران ارزان اســت ولی در بررسیهایی که ما
انجــام دادیم اگر بخواهیم همین یراقی را که از ترکیه وارد میکنیم با همان کیفیت در داخل
تولید کنیم قیمت تمامشــده آن محصول بیشتر از محصول ترک و خارجی میشود .حاال اگر
مشــکالت عدیده بخش تولید در کشــور را هم در نظر بگیریم میبینیم که وارد شدن به کار
تولید با وجود میل باطنیمان کار چندان منطقی نیست.
تبلیغــات را در موفقیت کارتان چه مقدار موثــر میدانید و از چه نوع
تبلیغاتی بیشتر استقبال میکنید؟
تبلیغات در پیشــرفت هر کار و فعالیت حرفهای موثر اســت و در بازار امروز دنیا هر فعالیت
حرفــهای بدون تبلیغات از یک حدی بیشــتر رشــد نمیکند .البته من بهشــخصه تبلیغات
سینهبهســینهای را که مشتری بهواسطه خدمات خوب شــما انجام میدهد بیشتر میپسندم
و احساس میکنم این نوع تبلیغات تاثیر بیشتری دارد.
ضمــن اینکه هر تبلیغی در جای خود الزم و موثر اســت و ما باید از هر فرصت تبلیغاتی
برای معرفی محصول و برندمان اســتفاده کنیم .برخی افراد تصور اشــتباهی از تبلیغات دارند
و فکر میکنند کار تبلیغات این اســت که مثال اگر یک صفحه در نشــریهای تبلیغات منتشر
کردند باید از فردای آن روز مردم با دیدن آن تبلیغ با دفترشــان برای خرید محصول تماس
بگیرند؛ درصورتیکه اینگونه نیســت و این تبلیغات بیشتر بهعنوان یک عامل معرفی کننده،
شناســاننده و تثبیتکننده شرکت ،محصول و برند شــما در جامعه است و الزاما تاثیر آن در
مدتزمان کوتاه مشخص نمیشود.

گزارش

تخریب حیاط خلوت شهرداران مناطق
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پنجره ایرانیان؛ «حاشــیه امن» شــهرداران مناطق ۲۲گانه ،با ابالغ دومین بخشــنامه
«ضدفساد» در شهرداری ،تخریب شد.
دنیای اقتصاد نوشت ،شهردار تهران در بخشنامهای ،ضمن تعریف فرآیند جدید «توافق»
شــهرداریهای مناطق با متقاضیان جواز ساختمانی ،مســئول انواع مجوزها را «شهردار
منطقه» تعیین کرد.
شوراهای معماری مناطق که مطابق رویه شهرداری ،مجاز به گرهگشایی از ساختوساز
با اعمال انعطاف در ضوابط هســتند ،باید هر نوع گواهی را در ســامانه الکترونیکی تحت
رصد معاونت شهرسازی ثبت و به امضای شهرداران مناطق برسانند.
محمدعلی نجفی یک هفته پس از انتشــار بخشــنامه ممنوعیت صدور هولوگرامهای
اعتباری ،بخشــنامهای خطاب به شــهرداران مناطق ۲۲گانه شــهر تهــران برای تعیین
سازوکار و چارچوب جدید عملکرد شــورای معماری مناطق ابالغ کرد .آنچه موجب شده
تا محمدعلی نجفی در ماههای ابتدایی تکیه زدن بر کرســی شهرداری تهران ،بر عملکرد
شوراهای معماری مناطق حساس شود ،خروج این شوراها از ماموریت اصلیشان بود.
به این معنا که اگرچه طی ســالهای گذشــته ،شــورای معماری مناطق محلی برای
جلوگیری از تفسیرهای مختلف از ضوابط مالک عمل بود اما در سالهای اخیر به محلی
برای «توافق بد» یا اضافه خواهی سازندهها از جنس افزایش تراکم ،تغییر کاربری و حذف
پارکینگ که عمال بر خالف ضوابط مصوب طرح جامع و تفصیلی بود ،تبدیل شد.
البته طی  ۱.۵ســال اخیر شیب انحراف عملکرد شورای معماری مناطق با اضافه شدن
دو فاکتور دیگر بیشــتر شــد .به این معنی که در این بازه زمانی عمده تصمیمات شورای
معماری مناطق برای انجام توافقات خارج از ضوابط مصوب ،از یکســو به امضای شهردار
منطقه به عنوان رئیس این شــورا نمیرسید و از ســوی دیگر توافقات صورت گرفته در
ســامانه آنالین شهرسازی شــهرداری تهران که امکان ردیابی و نظارت بر عملکرد این
شــورا را فراهم میکرد ،ثبت نمیشد .اما مطابق با بخشنامه شهردار تهران ،در مدل جدید
توافق شورای معماری مناطق با سازندهها ،سه اتفاق متفاوت در روند عملکرد این شوراها
در مناطق  ۲۲گانه خواهد افتاد.
اتفاق نخســت آن است که پس از ابالغ این بخشنامه ،تمامی دستور جلسات شوراهای
معماری مناطق فقط با امضای شــهردار منطقه برای دفاتر خدمات الکترونیک الزماالجرا
اســت .دوم آنکه تمامی دستور جلسات در سامانه آنالین شهرسازی شهرداری تهران ثبت
خواهد شــد تا از این طریق امکان نظارت و راستیآزمایی این دستور جلسات فراهم شود
و نهایتا ســومین تغییری که پس از این در تصمیمگیری شــوراهای معماری مناطق رخ
میدهد آن اســت که مســئولیت صفر تا صد انواع تصمیمگیری در خصوص مجوزهای
ساختمانی که در این شورا انجام میشود متوجه شخص شهردار منطقه خواهد بود.
در این بخشنامه چهار بندی آمده است :بدیهی است تمامی مسئولیتهای صورتجلسات
یاد شده از قبیل رعایت ضوابط و مقررات طرح تفصیلی تهران ،مقررات ملی ساختمان و...
برعهده شهرداران مناطق خواهد بود .ضمن آنکه صدور هر گونه پروانه و گواهی براساس
تصمیمات شــوراهای معماری صرفا منوط به ثبت و تکمیل مصوبه شــورای معماری در
سامانه شهرسازی و تایید شهردار منطقه است.
بنابراین این مدل جدید توافق هر نوع مجوز همراســتا یا مغایر با ضوابط طرح تفصیلی

را در یک اتاق شیشــهای قرار میدهد و شهردار منطقه را در این زمینه مسئول میداند تا
به صورت خودکار باعث بازدارندگی در شهرفروشــی به معنی فروش خطوط قرمز ضوابط
طرح تفصیلی شــود .کارشناسان شــهری با تاکید بر آنکه این بخشنامه ضدشهرفروشی
درآمد شــهرداری تهران را در ماههای آتی به واســطه انسداد مسیر توافق بد با سازندهها
کاهش میدهد ،عنوان میکنند :اقدام شهرداری تهران در قالب این بخشنامه رعایت منافع
عمومی در برابر اضافهخواهی گروهی خاص (دســتهای از ســازندهها) را تضمین میکند.
بهویژه آنکه شــهردار تهران این دو بخشــنامه در حوزه شهرســازی را ناموس شهرداری
دانسته و هرگونه تخطی از عمل به آن را معادل عزل مدیران مربوطه عنوان کرده است.
محمد ساالری رئیس کمیسیون شهرســازی و معماری شورای شهر تهران با تاکید بر
آنکه ابالغ جســورانه این بخشنامه با هدف حفظ رعایت منافع تمامی شهروندان پایتخت
میتواند هزینههایی برای مدیریت شــهری بهویژه در شــرایط بحران مالی داشته باشد،
گفت :زمان تشــکیل شــوراهای معماری مناطق به دو دهه قبل و همزمان با گســترش
شــهر تهران از یکســو و افزایش حجم مراجعات مردمی به شهرداری تهران بازمیگردد
که شــهردار وقت برای برونســپاری بخشی از وظایف خود شــورای معماری مناطق را
تاســیس میکند .او ادامه داد :متناسب با فلسفه شــکلگیری ،این شوراها که متشکل از
شــهردار منطقه ،معاون شهرسازی منطقه و سایر کارشناسان حوزه شهرسازی منطقه بود،
در مواردی که تفســیر و احیانا برداشت متفاوت از ضوابط و قوانین مالک عمل باالدست
وجود داشت تشکیل شوند.
او با تاکید بر آنکه ورود شــوراهای معماری مناطق به پروندههای ساختمانی به معنای
تغییر ضوابط باالدســت شهرســازی نبود ،عنوان کرد :مواردی همچــون ارتفاع نورگیر
زیرزمین ساختمان ،شــیب رمپ پارکینگها ،ستونگذاری ساختمان و ...از جمله مواردی
بود که اگرچه مغایرت اساســی با ضوابط طرح تفصیلی نداشــت اما ممکن بود در مراحل
ساخت مشــکالتی را برای سازندهها و دریافت پایان کار ســاختمانی ایجاد کند بنابراین
بررسی این موارد در شورای معماری مناطق انجام میشد.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران به تاکید طرح تفصیلی برای
بررســی این موارد جزئی در شــورای معماری مناطق نیز اشاره کرد و افزود :اما آنچه طی
سالهای اخیر موجب بروز انتقاداتی از سوی کارشناسان نسبت به عملکرد شورای معماری
مناطق شده است اتخاذ تصمیماتی در حوزه افزایش تراکم ،تغییر کاربری ،کسری پارکینگ
و ...بر خالف ضوابط طرح تفصیلی و فراتر از اختیارات این شــورا و حتی شهردار منطقه و
کمیسیون ماده  ۵است.
به گفته وی حجم تصمیمات مغایر با ضوابط فرادســت در ســالهای اخیر به اندازهای
گسترده شده که این موضوع در تمامی مناطق شهری تهران به تدریج به یک رویه برای
حل مشــکالت صدور مجوز ساختمانی بدل شده است .ساالری به مطالعات انجام شده از
ســوی کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شــهر تهران اشاره کرد و گفت :مطابق با
بررسیهای به عمل آمده اگرچه سامانه شهرسازی شهرداری امکان ایجاد روال سیستمی
در تمامی مراحل صدور پروانه ساختمانی را ایجاد کرده اما در ماههای گذشته شاهد بودیم
تصمیمات مغایری در شورای معماری مناطق گرفته میشد که نه تنها در سامانه ثبت نبود
بلکه امضای شهردار منطقه را نیز نداشت.
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پنجره ایرانیان؛ وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه شورای شهر ،وزارت راه و شهرسازی،
شــهرداریها باید به فهم مشــترک در نحوه مدیریت اراضی برسند اظهار داشت 13 :هزار
هکتار از اراضی تهران در خطر نابودی قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا ،وزیر راه و شهرســازی در صحن علنی شــورای شــهر تهران
با بیان اینکه یکی از ویژگیهای کالنشــهر تهران پایتخت بودن آن اســت ،اظهار داشت:
به دلیل اینکه کالنشــهر تهران پایتخت کشور اســت مقامات دولتی و مسئوالن مختلف
عالقهمند به اعمال نظر خود درباره مدیریت این شهر هستند .بنابراین نحوه تعامل بین دولت
محلی و ملی در پایتخت نکتهای است که در تمام دنیا مورد توجه قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه ســالها بحث ایــن بوده که آیا تهران ظرفیــت و کیفیت ایفای نقش
پایتخت بودن در کشور را دارد اظهار داشت :در مقاطعی دولت مرکزی پایتخت بودن تهران
را مورد بازنگری قرار داد .قاعدتا اعضای شــورای شــهر تهران باید بتوانند از ظرفیت تهران
بهعنوان پایتخت دفاع کنند.
وزیر راه و شهرســازی گفت :بهطور قطع پایتخت بودن تهران سودها و هزینههایی برای
این کالنشهر دارد.
آخوندی با بیان اینکه در حال حاضر تهران با دو مسئله بنیادی قابلیت سکونت و قابلیت
حرکت مواجه اســت ،گفت :در موضوع قابلیت سکونت تهران بحثهای منابع زیستی ،آب
و هوا ،مســکن و ابعاد فرهنگی ،سیاســی ،اجتماعی و اقتصادی و امنیتی مطرح میشود اما
در موضــوع قابلیت حرکت بحث حرکت کاال و انســان و امکان گفتوگو در درون شــهر
مطرح است.
وی اظهار داشت :قانون ما را موظف کرده است که امکان جمعیتپذیری پایتخت را مورد
بازنگری قرار دهیم و مطالعاتی درباره منطقه شهری تهران انجام دادهایم که پیشنهاد میکنم
اعضای شورای شهر تهران و کرج از یافتههای این مطالعات استفاده کنند.
وزیر راه و شهرســازی با اشــاره به یافتههای مطالعات وزارت راه و شهرســازی از امکان
جمعیتپذیری منطقه تهران شامل مناطق تهران و البرز اظهار داشت :در سال  1345جمعیت
شهر تهران چیزی حدود  2میلیون و  980هزار نفر بوده و در پیرامون شهر تهران یعنی کرج
نهایتا  40هزار نفر سکونت داشتند.

عضو کابینه دولت دوازدهم در صحن علنی شــورای شهر تهران ادامه داد :در طرح جامع
شــهر تهران مصوبه سال  45پیشبینی میشد که جمعیت شهر تهران به پنج و نیم میلیون
نفر در سال  70برسد که این جمعیت در عمل به  6.3میلیون نفر رسید اما موضوع مهم این
بود کــه جمعیت پیرامون تهران به  8میلیون نفر افزایش پیدا کرد به این معنا که ظرف 25
ســال به جمعیت تهران  2.5میلیون نفر و به پیرامون آن  2.6میلیون نفر اضافه شد .هر چند
که جمعیتپذیری شــهر تهران تقریب ًا مطابق با طرح جامع بود اما افزایش جمعیت پیرامون
آن فارغ از هرگونه طرحی انجام شد و این روند تا سال  1395ادامه پیدا کرد.
آخوندی اظهار داشت :آمار ســال  1395نشان میدهد که مجموعه شهری تهران شامل
اســتانهای تهران و البــرز یک افزایش جمعیت قابل توجهی داشــتند .البته تاکید دارم که
تفکیک تهران و البرز یک خطای سیاســی و اســتراتژیک غیر قابل بازگشت است .چرا که
هنوز جمعیت بین این دو منطقه ســیال اســت و تفکیک این دو منطقه نتوانست جلوی این
ارتباطات جمعیتی را بگیرد.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد :در  25سال گذشته جمعیت تهران از  6.3میلیون نفر به 8.7
میلیون نفر رســید .یعنی  2میلیون و  400هزار نفر به جمعیت تهران اضافه شد اما آمار قابل
توجه این اســت که جمعیت تهران و پیرامون آن به  16میلیون نفر افزایش پیدا کرد .یعنی
در بازه زمانی ســالهای  45تا  95در ظرف  50سال جمعیت شهر تهران  3برابر اما جمعیت
پیرامون آن به  5برابر رسید .این یک آشفتگی بیش از حد در شهر تهران است و نمیتوانیم
نسبت به این آشفتگی بیتفاوت باشیم.
آخوندی با اشــاره به علت ایجاد این آشــفتگی اظهار داشت :در این مجموعه شهری46 ،
بخش وجود دارد که تنها در چهار بخش آن به اندازه ساکنان منطقه اشتغال وجود دارد .مردم
مابقی  42بخش برای اشتغال باید از سکونتگاه خود خارج شوند.
ورود و خروج  530هزار دستگاه خودرو از تهران در روز
وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه تهران کامال تحت تاثیر مناطق پیرامونی خود اســت
اظهار داشت :روزانه چیزی حدود یک میلیون و  250هزار نفر از پیرامون وارد تهران میشوند
که همین جمعیت در پایان روز از تهران به منطقه سکونت خود برمیگردند.
وی افزود :بخش اعظمی از این افراد با خودروی شخصی تردد میکنند و طبق آمار ،روزانه
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 530هزار دستگاه خودرو وارد تهران و از تهران خارج میشود.
آخوندی ادامه داد :رشــد اقتصادی در تهران 1.27 ،درصد برابر  میانگین ملی بوده است و
قاعدتا هر جا که رشد اقتصادی دارد جاذب جمعیت است.
صدور  760هزار پروانه ساختمانی از سال  82تا 92
وزیر راه و شهرســازی در صحن علنی شــورای شــهر تهران با بیان اینکه در بازه زمانی
سالهای  82تا  ،92حدود  760هزار پروانه ساختمانی در شهر تهران صادر شد اظهار داشت:
در این بازه زمانی ساالنه چیزی حدود  200هزار پروانه ساختمانی در شهر تهران صادر شده
اســت و اگر متوســط خانوار را  3.3میلیون بگیریم مفهوم این است که در شهر تهران برای
بیش از  2میلیون نفر جمعیتپذیری پروانه ساختمانی صادر شد .وی افزود :اما آیا در واقعیت
جمعیت شهر تهران رشد داشت؟ در پاسخ باید بگوییم خیر.
آخوندی ادامه داد :در حال حاضر باید در تهران  3.3میلیون واحد مســکونی وجود داشــته
باشــد یعنی در حال حاضر تهران باید برای بیــش از  10میلیون نفر ظرفیت جمعیتپذیری
داشته باشد.
در سالهای گذشته هم حداکثر باب برای فروش شهر باز بوده اما در نهایت جمعیت تهران
 8.7میلیون نفر رسید.
جمعیت تهران تا سال  1400به  19میلیون نفر میرسد
وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه در حال حاضر جمعیــت منطقه تهران و پیرامون آن
شامل اســتان البرز حدود  16میلیون نفر است اظهار داشت :برآورد ما این است که جمعیت
منطقه شهری تهران بزرگ تا سال  1400به  19میلیون نفر میرسد یعنی تا  20سال آینده
جمعیت تهران و البرز کمتر از  20میلیون نفر خواهد بود.
آخوندی تاکید کرد :این آمار نشــان میدهد رشــد این منطقه از رشد میانگین ملی کمتر
خواهد بود.
وی با بیان اینکه جمعیتپذیری شــهر تهران در طرح تفصیلی چیزی حدود  12.5میلیون
نفر اســت ،گفت :افق جمعیتی پیشبینی شــده برای تهران  10.5میلیون نفر است که اگر
مدیریت شهری تخلفی در اداره شهر نداشته باشد نهایت جمعیتپذیری تهران  12.5میلیون
نفر خواهد بود.
وزیر راه و شهرســازی با طرح یک ســوال ادامه داد :اما آیا فرض بر این داشته باشید که
مدیریت شهری تهران تغییری نکرده و تخلفها در شهرفروشیها ادامه دارد باید دید باز هم
شهرفروشی بازار خواهد داشت؟
وی تاکید کرد :بنده به صورت روشــن میگویم شهرفروشــی از این پس بازاری نخواهد
داشت و این یک نقطه مثبت در تحوالت آینده است.
آخوندی با بیان اینکه شهرفروشی دیگر مشتری نخواهد داشت ادامه داد :پیش از این هم
درسالهای  93تا  95فروش تراکم در تهران بدون مشتری بود.
وجود  30هزار واحد مسکونی خالی در منطقه یک تهران
عضــو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکــه در حال حاضر در تهران  500هزار خانه خالی
وجود دارد اظهار داشــت :این آمار نشان میدهد با یک عدم تعادل بسیار گسترده در تهران
مواجه هستیم هر چند که به یک ثبات جمعیتی نسبی در این منطقه رسیدهایم.
وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه در حال حاضر تنها در منطقه یک تهران بیش از 30
هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد ادامه داد :این آمار نشان میدهد که بین عرضه و تقاضا
در کشورمان تعادل برقرار نبوده است.
مدیران شهری ریسک تامین مالی را نمیپذیرند
آخوندی با بیان اینکه همه از مدیریت شــهری صحبت میکنند و کمتر کســی از دولت
محلی حرفی به میان میآورد اظهار داشــت :مدیریت شــهری به این معنا است که مدیران
منابعی را برای رسیدن به اهدافی دریافت کنند حال اینکه دولت محلی این معنی را میدهد
که مدیران برای اهداف خود منابع را خودشان تامین کنند.
وی تاکید کرد :شــهرداریها عالقهمند نیستند از دولت محلی حرف بزنند چرا که ریسک
تامین مالی را نمیخواهند بپذیرند.
آخوندی ادامه داد :در حال حاضر فارغ از این ادبیات ،پایتخت  16میلیون نفری را مدیریت
میکنیم بدون اینکه بدانیم چگونه این داد و ستد باید در شهر صورت بگیرد.
این عضو کابینــه دولت دوازدهم گفت :به همین دلیل بود که وقتی کرج را از تهران جدا

کردند مقامات مسئول در تهران هیچ واکنشی نشان ندادند چرا که دولت محلی وجود نداشت
که بگوید این تفکیک چه بالیی بر سر تهران میآورد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حال حاضر بزرگترین مسئله بنیادین پایتخت بحث
تقسیمات کشوری است گفت :یکی از مشــکالت تهران بحث تقسیمات کشوری است که
این مشکل به نبود دولت محلی برمیگردد.
آخوندی افزود :در حال حاضر در این منطقه  22شهرستان 46 ،بخش 61 ،شهر وجود دارد
که اگر این روند موجود ادامه پیدا کند تا  20ســال آینده تقسیمات خردتری خواهیم داشت
به این معنا که  46بخش به  72بخش تبدیل شــود و بهجای  22شهر 44 ،شهرستان داشته
باشیم در این صورت باید بین این بخشها و سطوح باالتر مدیریتی هماهنگیهای بیشتری
صورت بگیرد که این هماهنگیها صورت نخواهد گرفت.
وزیر شــورای شهر ادامه داد :پیشنهاد ما این است که به یک فهم مشترک برسیم تا هیچ
نقطهای از تهران از مدیریت شهری خارج نشود.
وی افــزود :در حال حاضر  1200آبادی در این منطقه وجــود دارد به این معنا که 1200
مرجع صدور پروانه ســاختمانی در حال فعالیت اســت و به همین دلیل در  50سال گذشته
جمعیت این منطقه از  3میلیون به  16میلیون رســیده است چرا که اراضی این منطقه تحت
کنترل هیچ شهرداری نبوده و معموال به صورت تصرفی خانهسازی میشده است.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد :اگر به این فهم مشترک نرسیم این تهدید وجود دارد که
 13هزار هکتار از اراضی و منابع تهران از بین برود و در آن خانهسازی انجام شود.
تهدید بحران آب در منطقه تهران در  20سال آینده
آخونــدی با بیان اینکه اگر همین رونــد پیش برود در آینده با بحران آب در تهران مواجه
خواهیم شــد گفت :اگر در این  13هزار هکتار خانهســازی انجام شود میزان مصرف آب که
در حال حاضر  4.8میلیون مترمکعب در روز اســت به  5.9میلیون مترمکعب میرسد و این
یعنی رشد  20درصدی آب.
وی تاکید کرد :تهران اساســا امکان رشــد  20درصدی مصرف آب را ندارد بنابراین نباید
هیچ منطقهای از اراضی تهران از کنترل شهرداریها خارج شود و هر شهردار منطقهای باید
پاسخگوی مدیریت اراضی منطقه خود باشد.
آخونــدی با تاکید بر اینکه به یک نظام مالیه جدید نیاز داریم اظهار داشــت :بنده در این
زمینه مطالعات کافی داشــتهام و حاضر هســتم در ایجاد این نظام مالی جدید به شهرداری
کمک کنم.
حمل و نقل حومهای ،سوداگری شهرفروشی را از بین میبرد
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه علت تمرکز جمعیت در تهران به دلیل نبود حمل و نقل
حومهای اســت گفت :در دورهای قیمت زمین در تهران به دلیل تمرکز جمعیت به باالی 20
میلیون تومان رســید که اگر میتوانستیم کیفیت زندگی در حومه شهر و زیرساخت حمل و
نقلی آن را افزایش دهیم سوداگری به این حد نمیرسید .وی ادامه داد :به طور قطع باید به
فکر مالیات محلی برای اداره شهر تهران باشیم.
وجود  6هزار هکتار بافت فرسوده در تهران
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به وجود 6هزار هکتار بافت فرسوده در تهران اظهار داشت:
در حال حاضر چیزی حدود  2200هکتار بافت تاریخی2 ،هزار بافت میانی  فرســوده1700 ،
هکتار بافت حاشیهای پیرامونی با کیفیت پایین در شهر تهران وجود دارد.
وی ادامه داد :در تهران با عدم تعادلها مواجه هســتیم که راهکار آن برگشــت به بافت
مرکزی است.
آخوندی با بیان اینکه در تهران بســیار گســترده در بازار مسکن مواجه هستیم گفت :در
حالی که آمار معامالت در بنگاهها نشــان میدهد کــه  65درصد معامالت به خانههای زیر
 70متر اختصاص دارد اما شهرداری تهران پروانههای ساختمانی با میانگین باالی  100متر
را صادر میکرد.
وی تاکید کرد :بنده معتقدم بافت فرســوده تهران راهکار تمام این مشکالت است و تمام
مطالعات نشان میدهد ظرفیت درون شهر پاسخگوی تمام این سواالت به وجود آمده است.
آخوندی با اشاره به لزوم وجود نهاد توسعهگر در احیای بافت فرسوده گفت :باید یک حلقه
میانی بین مالکین بافت فرســوده و شــهرداریها باشد که بتواند این دو طرف را به یکدیگر
متصل سازد و دسترسی به اعتبارات بانکی داشته باشد.
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آلومینیوم بهدلیل کیفیت ،مقاومت و زیبایی خاص ،محصولی اســت که امروزه در
پروژههایی که به این موارد اهمیت میدهند و پروژههای ویژه و لوکس بســیار مورد
استفاده قرار میگیرد .اما محصوالت آلومینیومی مورد استفاده در پنجره ،در و نمای
بناها چه حداقلهایی باید داشته باشند؟
کیفیت پروفیلها:
پروفیلهای تولیدی در کارخانههای معتبر بر اســاس استاندارد اروپا از بیلتهای
 6060-T5و بر اساس استاندارد آمریکا از بیلتهای  6063-T5تولید میگردند
(.)EN12020-1
کارخانههای تولیدکننــده بیلت این گواهینامهها را در اختیــار کارخانههای تولید
پروفیل قرار میدهند.
از جمله خواص بیلتهای فوق میتوان به قابلیت جوشــکاری خوب ،مقاومت به
خوردگی و جلوه آنودایز بسیار خوب و قابلیت ماشینکاری آنها اشاره کرد.
خواص فیزیکی آلیاژ  6063در ذیل ذکر شده است:

پلیآمیدهایــی که از الیاف شیشــه جهت تقویت و افزایــش مقاومت حرارتی تولید
میشــوند در این خصوص نســبت به اســتفاده از پی.وی.ســیهای سخت بسیار
مناسبتر میباشند.
در  یک پنجره سطح شیشه  85درصد از حجم کل پنجره را شامل میگردد.
2
ضریــب انتقــال حرارت در شیشــه  4 + 12 + 4برابر  بــا  2/87 W/M K
میباشــد و همچنین ضریــب انتقال حرارت پنجره که طی فرمولی ویژه بهدســت
میآید ،براســاس اطالعــات ضریب انتقال حرارت شیشــه و ضریب انتقال حرارت
آلومینیوم محاسبه میشود (در شماره  120نشریه پنجره ایرانیان ،مهرماه  ،96به طور
کامل در این خصوص توضیح داده شده است) .بنابراین:
ضریب انتقال حرارت پنجره براساس استاندارد ( DIN4108بند  ) 2/2میبایست
میان  3/5 W/M2 Kتا  2/6باشد.

سطح پروفیل
پروفیلهای آلومینیومی در ،پنجره و نما و پروفیلهای مورد استفاده در ساختمانها
در دو نوع آنودایز یا رنگ پودری الکترواســتاتیک مورد اســتفاده قرار میگیرند .این
رنگها براساس استاندارد  TS4922انجام میپذیرد( .حداقل ضخامت رنگ پودری
الکترواستاتیک  60میکرون و ضخامت رنگ آنودایز  14ـ  10میکرون میباشد).
قطعات و اتصاالت
دســتگیرهها ،لوالها ،گوشــههای آلومینیومی (پانچی یا دگمهای) ،واشرها و تمام
اتصاالت میبایســت براساس کاتالوگهای تولیدی شــرکتهای تولید در و پنجره
بهطور کامل روی پنجرهها نصب گردند.
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در تولید پروفیلهای اکســترود شــده نیز رعایت اســتاندارد  EN755-1جهت
دستیابی به پروفیلهایی با کیفیت باال توصیه میشود.
جهت مقاومت پروفیلها در برابر بارهای ناشی از باد و بار سازه به غیر از زهوارها و
درپوشهای سیستم کرتینوال ،ضخامت پروفیلها باید از  1/8میلیمتر بیشتر باشد
و در  مقاطع بزرگتر با احتمال تحمل بارهای بیشــتر ایــن رقم از  2میلیمتر کمتر
نمیباشد .حتی در  صورتیکه محاسبات اجازه استفاده از ضخامتهای کمتر از 1/8
میلیمتر را بدهد ،بهتر اســت از پروفیلهای با ضخامت مطرح شــده استفاده گردد،
خصوصا در مباحث مربوط به نما و سیستمهای کرتینوال.
پروفیلهای ترمال بریک:
جهــت تولید پروفیلهای ترمال بریک بهطور حتم باید از دو پل حرارتی اســتفاده
کرد و فاصله بین دو پل حرارتی نباید از  15میلیمتر کمتر باشــد و نیز اســتفاده از
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شروط الزم جهت تولید و نصب پنجرهها و نماها
 .1شرکت تولیدکننده پنجرهها میبایست دارای ماشینآالت حرفهای و اطالعات
الزم در این خصوص باشــد و بهتر است از میان شــرکتهایی که عضو سندیکای
آلومینیوم یا دارای پروانه بهرهبرداری یا جواز کسب معتبر هستند انتخاب شوند.
 .2شرکت تولیدی پنجره باید در هنگام تولید پنجره از اتصاالت گوشه آلومینیومی
اســتفاده کند و برای این امر باید از دستگاه مخصوص پرس آلومینیوم استفاده شود.
استفاده از گوشههای فلزی آهنی توصیه نمیگردد.
بهتر اســت در هنگام تولید پنجرهها و اتصال گوشــههای  45درجه از چسبهای
مخصوص گوشه استفاده کرد.
 .3تعبیه راه آب در پنجرهها و درها ضروری است.
 .4هنــگام نصب پنجرهها فاصله میــان کادر کاذب آهنی و پنجره را حتما باید با
چسبهای ماستیک یا سیلیکون مناسب پوشاند.
 .5اســتفاده از واشــرهای   EPDMدر تمامی سیســتمهای در و پنجره و نما
ضروری است و واشرها باید بهطور کامل تمامی سطوح را پوشش دهند.
 .6در پروفیلهــای در و پنجره میان لنگه و چارچوب اســتفاده از  2یا  3واشــر
آببندی و هوابندی توصیه میگردد.
وظایف این واشرها ممانعت از ورود و خروج هوا ،گرد و غبار و آب میباشد.
 .7پنجرههای تولیدی در کارخانه ،هنگام ارســال میبایست بستهبندی شوند تا از
خط و خش و ضربه و در نتیجه خرابی پنجره جلوگیری گردد.
 .8هنــگام نصب شیشــهها در  پنجرهها حتمــا میبایســت از تاکوزهای ویژه
پالســتیکی ،و جهت عدم افتادگی لنگههای درها یا پنجرهها از تاکوزهای ویژه قابل
تنظیم استفاده کرد.
 .9برای درهای ورودی یا پر رفت و آمد بهتر است عالوه بر استفاده از پروفیلهای
ویژه ،از لوالهای دربی پرتردد با حداقل طول  10سانتیمتر استفاده کرد.
 .10در و پنجرهها یا نمای نصب و تکمیل شده نباید با مصالحی از جمله سیمان،
گچ و  ...تماس پیدا کند .بهتر اســت مرحله نصب این محصوالت پس از پایان این
موارد در  ساختمان انجام گیرد یا از برچسبهای محافظ روی پروفیلها استفاده شود
تا پس از اتمام کار برچسبها از پروفیلها (در  ،پنجره یا نما) جدا شوند.
آنچه روشــن اســت ،ماشــینآالت حرفهای و تجربه کاری مناسب در تولید یک
محصول در و پنجره آلومینیومی الزم و ملزوم یکدیگر میباشند ،همچنین استفاده از
سیستمهای محاسبهشده با پروفیل و یراقآالت دقیق که توسط کارخانههای معتبر
تولید میشــوند و دارای اطالعات الزم در خصــوص عایقهای حرارتی ،هوابندی،
آببندی ،مقاومت فشــار باد و حدود تراز مجاز فشــار صوت هســتند ،در ارائه یک
محصول استاندارد و قابل قبول ضروری خواهند بود.
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در بخشهــای پیشــین این مقاله مباحثــی مانند مواد اولیه ســاخت در و پنجره
یو.پی.وی.ســی و انبــارش مواد اولیه و همچنین طراحی مهندســی و محاســبات
اســتاتیکی مورد بحث قرار گرفت در بخش پنجم بــه صورت اختصار تولید را مرور
خواهیم کرد.
تولید بخش اول:
پس از ابعادبرداری محل نصب پنجرهها توسط افراد متخصص و همچنین طراحی
توســط واحد مهندسی ،میبایست جهت تولید اقدام شود .تولید مراحل مختلفی دارد
که به اختصار به آنها اشاره میکنیم:
 .1برش پروفیل یو.پی.وی.سی:
بعد از طراحی درها و پنجرهها بهینهسازی برش توسط نرمافزار انجام میگیرد که
خروجی آن به اپراتور داده شــود .پروفیلهایی که از واحد انبار به واحد تولید ارسال
میگردد باید بدون خط و خش سالم و بدون انحناء و خمیدگی باشند.
قبل از برش میبایســت از کالیبره بودن دستگاه اطمینان حاصل کرده و همچنین
زوایای برش باید با زاویهسنج بررسی گردند.

ـ

        

بعد از برش میبایســت بهصورت رندوم نسبت به چک کردن طول برش و زاویه
بــرش اقدام گردد .پروفیلهای برش خورده باید کدگذاری گردند تا در هنگام مونتاژ
گالوانیزه و جوش دادن پروفیلها به راحتی تشخیص داده شوند.
 .2تعبیه شیار آب:
به منظور خروج آب باران و گازهای جمع شــده در پروفیل ،تعبیه جای شــیار آب
روی پروفیلهای افقی بسیار ضروری میباشد .شیار آب باید توسط دستگاه و با مته
اســتاندارد و به عرض 5میلیمتر و طول  25میلیمتر ایجاد گردند .تعداد شیار آب بر
روی پروفیل بستگی به عرض آن و طراحی پنجره دارد.
محل نصب شــیار آب روی پروفیل با توجه به ســطح مقطع آن تعیین میگردد.
شــیارهای آب هم بهصورت داخلی و هم خارجــی روی پروفیل ایجاد میگردند که
فاصله آنها از همدیگر  100میلیمتر میباشد.
فاصله شیارهای داخلی تا انتهای پروفیل (تا محل نصب مولیون) بین محدوده 30
تا  100میلیمتر بوده و همچنین فاصله شیارهای خارجی تا انتهای پروفیل (تا محل
نصب مولیون) بین محدوده  80تا  150میلیمتر میباشد.
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 .3تعبیه محل قفل و دستگیره:
به منظور نصب قفلها و یراقآالت و دســتگیرههای مربوط ،بر روی پروفیلهای
بازشو میباشد.
برای این منظور میبایست دستگاه مربوطه در فضای شابلون تعریف شده حرکت
کند و از مته مناســب برخوردار باشد بهنحوی که به تخریب محلهای غیر عملیاتی
یا جانرفتن یراق منجر نشــود و بهصورت چشــمی قابل بررسی باشد .باتوجه به نوع
یراقآالت و عرض بکست آن و همچنین محل قرار گرفتن دستگیره برروی پروفیل
عالمتگذاری و سپس فرآیند ماشینکاری انجام میشود.
  

 .5برش گالوانیزه و نصب آن:
با توجه به اینکه پروفیلهای یو.پی.وی.ســی دارای اســتحکام مکانیکی باالیی
نمیباشــند و صلبیت الزم را ندارند ،اســتفاده از گالوانیــزه اهمیت ویژهای دارد که
میبایست به موارد ذیل توجه کرد:
 .1پروفیل گالوانیزه میبایست متناسب با سطح مقطع پروفیل یو.پی.وی.سی باشد
و استفاده از سایر پروفیلهای گالوانیزه با ابعاد کوچکتر مجاز نمیباشد.
 .2حداقل ضخامت مجاز  1/5میلیمتر میباشد.
 .3استفاده از گالوانیزههای دوتیکه به هیچ وجه مجاز نمیباشد.
 .4گالوانیزههای برش خورده میبایست عاری از هرگونه پلیسه باشند.
 .5فاصله مجاز گالوانیزه از طرفین پروفیل یو.پی.وی.سی10،میلیمتر میباشد.
 .6در پروفیلهــای ســفید فاصله نصب پیچهــا از یکدیگــر400 ،میلیمتر و در
پروفیلهای رنگی  250میلیمتر می باشد.
 .7پیچها به نحوی در پروفیل نصب میگردند که با پروفیل هم سطح گردند.
 .8پیچها میبایست در تار خنثی پروفیل نصب گردند.
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 .4فرزکاری پروفیل مولیون:
به منظور نصب و اتصال پروفیلهای میانی به پروفیلهای چارچوب میبایســت
ابتدا پروفیلها فرزکاری شده و سپس از طریق کانکشن مربوطه به چارچوب متصل
گردنــد .هر پروفیل برای انجام فــرزکاری ،تیغچههای مربوط به خودش را دارد که
براســاس زوایای پروفیل طراحی شــدهاند .با فرز کردن پروفیل زبانه  3میلیمتری
بهوجود میآید که در نشــیمنگاه پروفیل چارچوب قــرار میگیرند .کنترل این ابعاد
توسط کولیس انجام میشود و تلرانس آن  ± 0/5میباشد.
تیغچهها میبایســت حتما مورد بررســی قرار گیرند و کند نشوند و پروفیل نباید
دارای پلیسه باشد.
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بخشملزومات

نشریـه پنجره ایرانیـان

نیازمندیهای پنجره
آگهی فروش

آگهی فروش

درنا ماشین ایرانیان فروش دستگاه جوش دوسر مورات

یکستدستگاهتولیدشیشهدوجدارهبامارک CMSشامل:
دستگاه کامل شستشوی شیشه 1700
دستگاه چسب بوتیل
دستگاه چسب پلی سولفاید و میز گردان
دستگاه برش اسپیسر
دستگاه تزریق گاز آرگون
با کارکرد بسیار کم و خیلی تمیز به فروش میرسد.
شماره تماس 09173142960 :

کارکرده (ســال  )2012فروش دستگاه های صفر یلماز

شامل  :دستگاه تمیزکن ،دســتگاه کپی فرز ،دستگاه

کانال تخلیه ،دســتگاه زهوار و دستگاه مولین فروش
ماشینآالت

یونس رنجپورآذریان

آدرس :تهران  -ولیعصر -روبروی پارک ملت  -خیابان

شناسا  -پالک 24

تلفن22010115 | 09128304152 :

استخدام کارشناس فروش
شــرکت طــا پروفیــل ارس تولیدکننــده پروفیل

آگهی فروش

 italmacایتالیا مونتاژ ترکیه مشاوره ,نصب ،راه اندازی
و آموزش رایگان طراحی چیدمان و ارائه نقشه برق و باد
شماره تماس09120630963 | 02634443894 :

اجاره کارگاه
حدود  170متر مناسب تولیدی یا پخش

واقع در تهران نو -خیابان دماوند  -نزدیک به چهار راه آیت
مجهز به برق سه فاز

واحد فروش خود به تعدادی کارشناس فروش و بازاریابی
با تجربه نیازمند میباشد .کسانی که تمایل به همکاری

دارند لطفا رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال کنند.
Email: info@nova-vita.com

استخدام کارشناس فروش
شرکت پرســان صنعت آریا ،نماینده رسمی یراقآالت
 GUآلمان در ایران به منظور تکمیل کادر فروش خود از
کارشناسان فروش خانم وآقا دعوت به همکاری میکند.
تلفن | 88679304-5 :فکس88850413 :
Email: info@parsansanat.com

شماره تماس09129305255 :

روحش شاد و یادش گرامی
جناب آقای احسان منصوریان
مدیریت محترم مهان صنعت رهاو
مصیبت وارده را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض کرده
و برای آن مرحومه علو درجات را از خداوند منان خواستاریم.
ما را در غم خود شریک بدانید.

نشریه پنجره ایرانیان

استخدام کارشناس فروش
دفتر شرکت  ETEMارائه دهنده سیستمهای آلومینیومی
در و پنجره و نما در ایران جهت تکمیل کادر فروش خود
از کارشناســان فروش خانم و آقا ،با سابقه کار فروش
دعوت به همکاری میکند.
لطفا رزومه خود را به شماره فکس و یا آدرس ایمیل ذیل
ارسال کنید.
فکس021-88850413 :
h.shobeirian@etem.ir

نیازمندیهای صنعت در وپنجره ،فرصتی رایگان برای رونق کسب و کار
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فروش ویژه خط دو سر پی وی سی و آلومینیوم تکنولوژی

یو.پی.وی.سی با نام تجاری ( )Nova Vitaجهت تکمیل
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درج نیازمندیها در سایت
و نشریه پنجره ایرانیان
رایگـان میباشد
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آگهی فروش
فروش ماشینآالت خط تولید تمام اتوماتیک شیشههای
 ٢و  ٣جداره
در حال کار و تولید ،واقع در شهرک صنعتی شماره  ٢اهواز
کاملترین خط با ظرفیت باال ساخت شرکت  CMSترکیه
دستگاه برش  CNCسه الین ،دستگاه پرس و شستشو
،دســتگاه اتوماتیک تزریق گاز نم گیر ،دستگاه تزریق
چسب بوتیل و دســتگاه تزریق چسب پلی سولفاید،
دستگاه تزریق گاز ارگون ،دستگاه فریزر ،کمپرسور هوا
آلمانی و ســایر ابزارها برای فروش یا معاوضه و تهاتر با
ملک در اهواز و سایر مناطق کشور.
*قیمت قابل مذاکره*
آدرس :خوزستان اهواز شهرک صنعتی شماره 2
شرکت بتا  -عباس پورفاضل
شماره تماس:

06133739092 | 09161188604

ایمیلpourfazelabbas@gmail.com :

آگهی فروش
فروش فوری دســتگاه  upvcباتی پن ترکیه یک ست
 upvcباتی پن ترکیه در حــد صفر به همراه پمپ 500
آکبند زیر قیمت بازار موجود می باشد.
بازرگانی کارا
شماره تماس09120129060 :
آگهی فروش
دستگاهوکیوم3سینیاتوماتیک2ماهکارکردشرکتاستاروود
شماره تماس:

09125728554

استخدام کارشناس فروش

شــرکت آتاتک جهت تکمیل کادر فروش خود به یک
کارشناس فروش خانم با تجربه در زمینه پروفیل upvc
تلفن021-4751 :

آگهی فروش

فروش دستگاه شستشو و پرس شیشه دوجداره cms
(پرس سطحی غیر غلطکی بدون شکست) به همراه:

بوتیل زن ،دســتگاه تزریق چسب پلی سولفاید ،برش

اسپیسر ،پرکن سلیکاژل ،تزریق گاز آرگون ،میز گردان

و فریزر مخصوص.

شماره تماس09120247829 :

آگهی فروش

یک عدد دســتگاه شستشــو آماده کار تمیز کم کار با

ضمانت کار  - 1700چهــار فرچه با کل موتور های ترک

قوی با مارک یلماز به فروش می رسد.
تکنوسازان

قادری

شماره تماس09183763930 | 09353745736 :
ایمیلmehranbabakhani1372@gmail.com :

آگهی فروش
فروش انواع درب ضد سرقت به قیمت عمده به مدت محدود
تلفن09126985895 | 02122521194 :

آگهی فروش
فروش ریل،تیغه انتهایی ،وزن مناسب و مستحکم ،کیفیت
مناسب و قیمت ویژه
جم رول
تلفن09129624127 | 55446338 | 55509556 :

نیازمندیهای صنعت در وپنجره ،فرصتی رایگان برای رونق کسب و کار

