نخستین ماهنامه تخصصی صنعت در و پنجره و بهینه سـازی انــرژی

ی و پژوهشی
ماهنامه اطالعرسانی ،خبری ،تحلیلی ،آموزش 
سال یازدهم  /شماره  / 122آذر 96
ب امتیاز :مؤسسه پنجره ارتباط ایرانیان
صاح 
مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره :امیر شیری
سردبیر :احسان مصحفی
همکاران تحریریه :احمد جهان بین
همکاران تحریریه این شماره :شهرام علیزاده،
منصور مرادی حقیقی ،آالله عشقی صنعتی
مدیر تبلیغات :عاطفه شفقت

در این شماره میخوانید:
فاجع ه طـبیعی یا قصور انسـانی38...........................................................................................................................
اخبـار صنعت پنجره40. ...................................................................................................................................................
اخبـار ساخت و ساز53...................................................................................................................................................
اخبار انرژی64......................................................................................................................................................................
اخبار فناوری68...................................................................................................................................................................
اخبار معماری72.................................................................................................................................................................
گزارش اختصاصی پنجره ایرانیان از راسته قلعهمرغی تهران 82 ...............................................................
بخش پروفیل - ---------------------------------------------------صفحه 92 -131

بخش تبلیغات :مهدی ملکی ،اشکان شفقت

تقدیر از هـافـمـن در اجالس سراسری مدیریت مشتری مداری94.........................................................

طراح و صفحه آرا :کیوان یزدانی

بخش در و پنجره ------------------------------------------------صفحه 132 -151

امور مشترکین :غزاله پناهلو

گردهـمایی سـاالنه عایـق کـویر یـزد برگزار شد134..................................................................................

لیتوگرافی ،چاپ ،صحافی :صنوبر

گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیرعامل شیشه ایمنی شرق138.................................................

تیراژ 7000 :نسخه

گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیرعامل شرکت صنایع آلومینیوم گنجعلیخان140................

نشانی دفتر نشریه :بزرگراه اشرفی اصفهانی ،پایینتر از

بخش ماشینآالت -----------------------------------------------صفحه 152 -163

همت ،کوچه خانبابایی ،پالک  ،8واحد 45

بخش یراق آالت -------------------------------------------------صفحه 164 -201

تلفکس44489429-33 :
www.panjereh-iranian.com
panjereh.iranian@gmail.com
panjereh_magazine@yahoo.comv
مقالهها و دیدگاههای مندرج لزوما بیانگر

دیدگاه ماهنامه پنجره ایرانیان نیست.

پنجره ایرانیان مسئولیتی در قبال محتوای آگهیها ندارد.
نشریه در انتخاب و ویرایش متون آزاد است.

استفاده از مطالب و آگهی های نشریه بدون مجوز
کتبی و یا ذکر ماخذ قابل پیگرد قانونی می باشد.

آشنایی با یراقآالت مستر166......................................................................................................................................
نسخه «مسکن تدریجی» برای حاشیهنشینها202............................................................................................
انگشـــت اتهام مهندسان و سازندگان بهسوی یکدیگر 204....................................................................
الزامات طراحی و اجرای نمای سنگی206...............................................................................................................
بخش ملزومات- -------------------------------------------------صفحه 210 -222

همایش سـودال در هتل اسپیناس برگزار شد212. .............................................................................................
گفتگوی پنجرهایرانیان با مدیر بخش خاورمیانه ،آفریقا و اقیانوسیه شرکت سودال بلژیک214...
نیازمندیهای پنجره 223-----------------------------------------------------------

www.panjereh-iranian.com

فاجعه طـبیعی
یا قصور انسـانی...
احسان مصحفی

یکشــنبه  21آبان ماه بار دیگر ایران در غم از دســت دادن شماری از
فرزندان خود به ســوگ نشست .دیگر برایمان عادت شده است که هر از
چندگاه زمینلرزهای بخشی از میهن عزیزمان را به لرزه در آورد و در پی
آن موجی از تســلیت و همدردی و مددرسانی سوی مردمان آسیب دیده
سرازیر گشته و پس از آن همه چیز به فراموشی سپرده شود تا نوبت بعد.
میخواســتم بنویسم قهر طبیعت دست از سر هموطنانمان برنمیدارد.
اما کدام قهر؟! که طبیعت حرکتی خارج از قوانین فیزیک ندارد و همواره
بر نظم همیشــگی خود میپوید .از این جهــت هیچگاه نمیتوان برای
عوامل گوناگون طبیعی ارادهای مخرب در نظر گرفت .روشــن است که

اگر ســرای خود را در مسیر رودخانهای خروشان بنا کنیم ،نباید از قهر و
خروش رود بنالیم که از بیتدبیری خویش باید بگرییم.
صحنههای دلخراشی که در این روزها از خانومان ویران مردم مظلوم
غرب کشورمان میبینیم ،تصاویری تکراری هستند که پیشتر آنها را در
منجیل ،بم و بســیاری دیگر از مناطق دیگر مشاهده کردهایم .چرخهای
همیشــگی که گویا پایانــی برای آن متصور نیســت .دیگر همه بر این
حقیقت واقف شــدهاند که ایران برگسلهای سهمگینی واقع شده است
و گویی همگان زمینلرزه را بهعنوان سرنوشت محتوم خود پذیرفتهایم.
فارغ از آنکه کشــورهایی نیز در این کره خاکی هســتند که از این نظر
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وضعیت بســیار وخیمتری دارند اما با بهره جستن از نیروی عقل و به سرپنجه تدبیر
بشری و به مدد فناوریهای پیشرفته بر این عامل سهمگین طبیعی فائق آمدهاند.
اما همه این تصاویر و صحنههای تابســوز به کنــار ،آنچه درد این زخم را افزون
میکند مشاهده تصاویری از فروریختن ساختمانهای نوساز و البته دولتیساز مسکن
مهر اســت ،که جان بســیاری از صاحبان جدید خود را گرفت و باقی آنها را دوباره
بیســرپناه به حال خود رها کرد .در واقع این همان سرنوشت محتومی است که باید
آن را بپذیریم :سرنوشت ما آفریده تدبیر و اراده ماست نه قهر و نفرین طبیعت.
طرحی که قرار بود گرهای از مشکالت مردمان این مرزوبوم باز کند امروز به دردی
مضاعف تبدیل شده است .در سال  1386بود که کلنگ مسکن مهر بر زمین کوفته و
وعده داده شد که هر سال یک میلیون واحد مسکونی ساخته خواهد شد .اما با گذشت
شــش سال چیزی کمتر از  700هزار واحد در سراسر کشور ساخته و به مردمانی که
با هزار امید و آرزو خانهدار شــدن خود را به جشن نشســته بودند واگذار شد .اما چه
واگذارشدنی؟! که بسیاری از آنها فاقد امکانات زیربنایی و رفاهی بودند .گذشته از آن
برای به سرانجام رســاندن این طرح عظیم نابخردانه هزاران میلیارد پول بیپشتوانه
چاپ شــد ،که همین یکی از دالیل اصلی تورم باالی  40درصد آن روزگار بود .تازه
پس از همه این فراز و فرودها دولت یازدهم میراثدار این هیوالی هزینهخوار شــد
در حالی که اعتقادی بدان نداشــت و برای تکمیل آن باید هزاران میلیارد دیگر خرج
میکرد .حــال وزیری را تصور کنید که این طرح را «شــلخته» و «اقتصاد برانداز»
میدانست اما چارهای جز تکمیل آن نداشته و ندارد.
اینها همه تنها گوشــهای از هزینههای مادی و معنوی اســت که کشورمان برای
ایــن طرح عاری از تدبیر پرداخته اســت .طرحی که قرار بود ســاختمانهایی را به
بار بنشــیند که دستکم صد سال عمر کنند .اما دســت طبیعت از عمق این فاجعه
بشری پرده داشــت .تا امروز بیش از دومیلیون واحد مسکونی در قالب طرح مسکن
مهر ســاخته شده و اگر بسیاری از این ساختمانها سرنوشتی همچون ساختمانهای
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کرمانشــاهان ،یا پیشتر از آن ،خراســان شمالی داشته باشــند ،تصور کنید که چه
فاجعهها و مصیبتهایی در انتظار ما نشستهاند.
البته ،وقتی در خصوص امکانات زیربنایی این ســاختمانها یا جانمایی مناسب آنها
فکری نشــده بود ،نباید انتظار داشت که از مصالح باکیفیت برای ساخت آنها استفاده
شــود و ایمنی این بناها نیز مورد توجه مســئوالن وقت قرار گرفته باشد .گذشته از
معیوب بــودن این طرح عظیم ملی و ناآزموده بودن متولیــان اصلی آن ،این فاجعه
در یکی از کاســتیهای دیگر عرصه ســاخت و ساز کشــورمان نیز ریشه دارد و آن
نقش موثر ســازمان نظام مهندسی و موضوع نظارت بر نحوه ساخت و ساز است؛ آن
هم ساخت و ســاز این حجم انبوه از ساختمان که بار مالی سنگینی را بر منابع مالی
کشورمان تحمیل کرد.
در واقع امروز وقت پرسیدن سوالهایی از این دست است که آیا پدیده امضافروشی
حقیقت دارد؟ همدســتی برخی از بازرســان و پیمانکاران واقعی است؟ آیا تخلف از
قوانین ســاخت و ســاز میتواند با پرداخت وجهی به شــهرداریها موجه و قانونی
شوند؟ و ...
بــا دیــدن این تصاویر دیگر نبایــد تردیدی به خود راه داد کــه تخلف از قواعد و
قوانین ساخت و ساز تنها جنبه اداری و حقوقی ندارند ،بلکه میتوانند زندگی بسیاری
از هموطنانمان را در خطر بیاندازند .امروز دســتکم ســازمان نظام مهندسی باید پا
پیش گذاشــته و پیمانکاران و ناظران ساختمانهای تخریب شده مسکن مهر را مورد
بازخواست قرار بدهد و نتیجه را به اطالع عموم مردم برساند.
بههرروی این طبیعت نیســت که انسان را آماج تیرهای قهرآلود خود قرار میدهد.
طبیعــت را ارادهای برای تخریب و ویرانی نیســت .طبیعت را با کیفر مردمان کاری
نیست ،طبیعت همچون رودی خروشــان به راه خود ادامه میدهد .اگر در این میان
فاجعههایی رخ میدهند حتما باید به دنبال ردپای انســان بود .دستکم در طرح ملی
مسکن مهر این ردپا بهخوبی نمایان است.

اخبـارصنعتپنجره

هموطن تسلیت
پنجره ایرانیان؛ وقوع حادثه غمبار زمینلرزه در غرب کشــور که باعث جان باختن
و مصدومیت جمعی از هموطنان عزیزمان شد موجب تاسف و تاثر شدید گردید.
مدیریت و کارکنان نشریه پنجرهایرانیان ضمن عرض تسلیت این حادثه غمانگیز
به ملت شــریف ایران بهویژه خانوادههای مصیبتدیده و مردم بزرگوار کرمانشــاه و
ایالم و طلب شــفای عاجل مصدومان از خداوند متعال صبر و شکیبایی برای تحمل
این مصیبت و کاهش آالم خسارت دیدگان مسئلت میکند.
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تسلیت واناوین در پی حادثه زلزله کرمانشاه
پنجرهایرانیان؛ واناوین ضایعه جان باختن تعداد بیشماری از هموطنان کرمانشاهی
را براثر زلزله تسلیت گفت.
دســت قهار طبیعت بار دیگر از آستین زلزله بیرون آمد تا قدرت بیهمتای خدا و
گوشهای از زلزال آخرت را بر گوش ما نجوا کند.
درگذشــت هموطنان گرامیمان در غرب کشور را تسلیت گفته و از خداوند منان
برای بازماندگان طلب صبر و شکیبایی داریم.

بازدید نشریه پنجرهایرانیان از بازار آلومینیوم قلعه مرغی
پنجرهایرانیان؛ گروه خبری مجموعه پنجرهایرانیان بهمنظور بازدید و تهیه گزارش
خبری از بازار آلومینیوم قلعه مرغی تهران دیدن کردند.
گروه خبری و کارشناسان فروش مجموعه پنجرهایرانیان روز چهارشنبه  3آبانماه
 96بــا حضور در بازار آلومینیوم قلعه مرغی تهران با تعدادی از در و پنجره ســازان،
یراق و پروفیل فروشــان ،صنعتگران و فعاالن صنعت آلومینیوم مستقر در بازار قلعه
مرغی دیدار و گفتگو کردند.
گفتنی است ،مشروح این گزارش و گفتگوها در همین شماره نشریه پنجرهایرانیان
منتشر شده است.

ارائه خدمات آزمایشگاه مجهز همارشتن
پنجرهایرانیان؛ آزمایشــگاه مجهز گروه صنعتی همارشــتن آماده ارائه خدمات به
عموم همکاران و تولیدکنندگان پروفیل یو.پی.وی.سی در کشور است.
آزمایشگاه مجهز همارشتن تحت عنوان آزمایشگاه آکرودیته و مرجع تولید پروفیل
یو.پی.وی.سی بهعنوان آزمایشگاه همکار موسسه استاندارد کشور آماده همکاری و
پاسخ به سواالت همکاران است .کلیه تولیدکنندگان و فعاالن صنعت پروفیل یو.پی.

وی.سی در کشــور میتوانند برای استفاده از تجهیزات و خدمات این آزمایشگاه به
مجموعه همارشتن مراجعه کنند.
گفتنی اســت ،همارشــتن یکی از واحدهای فعال درزمینه تولید انواع محصوالت
پلیمری و پروفیلهای یو.پی.وی.ســی در و پنجره در کشور است که در شهرستان
الیگودرز مشغول به فعالیت میباشد.

اخبـارصنعتپنجره

«همارشتن» واحد تولیدی نمونه سازمان ملی استاندار ایران

راهاندازی ربات تلگرام گروه صنعتی همارشتن
پنجرهایرانیان؛ ربات تلگرامی گروه صنعتی همارشتن راهاندازی شد.
گروه صنعتی همارشتن بهمنظور اســتفاده بهینه از فضای مجازی و ارائه خدمات
و ارتباط گستردهتر با همکاران و مشــتریان اقدام به راهاندازی ربات تلگرامی کرده
است.
گفتنی اســت ،گروه صنعتی همارشتن ازجمله واحدهای صنعتی است که درزمینه
تولید انواع مقاطع پروفیل یو.پی.وی.سی در کشور فعالیت میکند.

صدور پروانه استاندارد تشویقی برای همارشتن
پنجرهایرانیان؛ مدیرکل اســتاندارد لرستان از اخذ پروانه استاندارد توسط همارشتن
برای تولید پروفیلهای یو.پی.وی.سی در و پنجره خبر داد.
مرضیه قنبریان گفت :در نشســت کمیته عالئم ،واحد تولیدی همارشتن موفق به
دریافت پروانه کاربرد عالمت استاندارد تشویقی برای محصول پنجرههای پالستیکی
ساختهشده از پلی وینیل کلراید سخت (یو.پی.وی.سی) شد.
گفتنی اســت ،گروه صنعتی همارشتن تولیدکننده پروفیلهای یو.پی.وی.سی در و
پنجره ،دارای پروانه استاندارد اجباری و در شهرستان الیگودرز مستقر است.
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پنجرهایرانیان؛ گروه صنعتی همارشــتن ،بهعنوان واحــد تولیدی نمونه اداره کل
اســتاندارد ،در همایش گرامیداشت روز جهانی اســتاندارد که در خرمآباد برگزار شد
منتخب و معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی همارشــتن ،اداره کل استاندارد ،این مراسم
را بهمنظور معرفی واحدهای تولیدی نمونه استان با حضور جمعی از مسئوالن برگزار
کرد و مهندس سید محسن صفایی ،مدیرعامل گروه صنعتی همارشتن ،تندیس واحد
نمونه و منتخب سازمان ملی استاندارد ایران را دریافت کرد.
این مراســم به مناســبت گرامیداشت روز جهانی اســتاندارد با شعار «استانداردها
شهرها را هوشمند میکند» و با حضور خانم مهندس نیره پیروزبخت رئیس سازمان
ملی استاندارد و سرکار خانم مهندس مرضیه قنبریان ،مدیرکل استانی سازمان آبان
ماه سال جاری در خرمآباد برگزار شد.
در این مراســم ابتدا خانم مهندس نیره پیروز بخت بیاناتی را در موضوع استاندارد
و نقش آن در زندگی بیان داشــت و در ادامه ســرکار خانم مهندس مرضیه قنبریان
مدیرکل اســتاندارد لرســتان گفت :یکــی از مزیتهای استانداردســازی تاکید بر
هوشمندانه عمل کردن و پرهیز از آزمونوخطا است.
وی افــزود :ارائه خدمات هوشــمند برای جلوگیری از اتالف منابع تنها در ســایه
استانداردها اتفاق میافتد.
مدیرکل استاندارد لرســتان تصریح کرد :روشهای استانداردسازی در حوزههای
مختلــف ارتقا فرهنگ جامعه را به دنبال داشــته و درنهایت به رضایتمندی مردم
منجر خواهد شد.
در پایان همایش گرامیداشت روز ملی استاندارد از واحدهای تولیدی نمونه در سال
95ـ  96تجلیــل به عمل آمد .مدیران واحدهای نمونه لوح تقدیر خود را از دســت
رئیس سازمان ملی استاندارد دریافت کردند.
گفتنی است ،در سالهای اخیر و با تالش  26ساله ،گروه صنعتی همارشتن ضمن
ارائه یک برند ملی و معتمد در صنعت پروفیل و در و پنجره یو.پی.وی.سی و کسب
رضایت مصرفکنندگان ،توانســته است با کســب عناوین متعدد کشوری در زمینه

تولید ،کارآفرینی و صادرات ،برگزیده مجامع و جشــنوارههای طراز اول کشور باشد.
این گروه صنعتی مقتدر همچنین در ســال جاری توانسته است با کسب گواهینامه
رال آلمان از شــرکت  SKZدر حال حاضر در ســایت انجمن تولیدکنندگان پروفیل
یو.پی.وی.ســی ممتاز جهان  GKFPدر بین  20تولیدکننــده طراز اول قرار گیرد.
خاطرنشان ميسازد گروه صنعتی همارشــتن با بهرهمندی از حدود  26سال تجربه
خود در زمینه تولید محصوالت پلیمری ،در سال  1384اقدام به سرمایهگذاری جهت
انتقال فناوری تولید و مونتاژ پروفیلهای عایق پلیمری در و پنجره یو.پی.وی.سی از
شرکتهای معتبر  Krauss Maffeiآلمان Greiner ،اتریش و Elumatac
آلمان كرد .این ایده با انتقال تکنولوژی تولید ورقههای  Sheetsچندالیه ســخت
یو.پی.وی.سی و نرم  PVCژئوممبران و عایقهای رطوبتی جهت کاربرد در صنایع
ســاختمان ،دکوراسیون ،کابینت آشپزخانه ،تبلیغات خیابانی و نمایشگاهی ،پارتیشن،
کفپوش ،ســقف کاذب و نیز کامپوزیتهای چوب ـ پالستیک  ( )WPCبهعنوان
دیوارپوش ،کفپوش ،قرنیز ...،تکمیل شــده و در فضایی بالغبر  55هزار مترمربع در
استانهای لرستان و تهران پایهگذاری شده و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
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تولید و عرضه کابینت پی.وی.سی در مجموعه همارشتن
پنجرهایرانیان؛ همارشتن تولید و عرضه انواع کابینتهای پی.وی.سی را در رنگهای متنوع
آغاز کرده است.
شــرکت همارشتن تولیدکننده انواع محصوالت پالســتیکی ،کابینتهای پی.وی.سی آنتی
باکتریال را بهعنوان جایگزین مناســب چوب به بازار عرضه کرده است .این محصول سبک،
مقاوم در برابر ضربات سخت ،مقاوم در برابر آتشسوزی و بدون نیاز به رنگ است .کابینتهای
همارشــتن که در رنگهای متنوعی تولید میشوند عایق حرارتی مناسبی داشته و ضمن غیر
سمی بودن و داشتن مقاومت شیمیایی باال ،در برابر خوردگی نیز مقاومت مناسبی دارند.
گفتنی اســت ،همارشــتن ازجمله اولین تولیدکنندگان مقاطع مختلف یو.پی.وی.ســی در و
پنجره در کشور است.

تولید ورقهای جدید پی.وی.سی در همارشتن
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پنجرهایرانیان؛ گروه صنعتی همارشتن ورقهای پی.وی.سی در رنگها و طرحهای متنوع
تولید و روانه بازار کرده است.
این ورقها طی فرایند اکستروژن از  3میلیمتر تا  20میلیمتر با عرض  1830میلیمتر در
رنگهای مختلف تولید میشــوند .دانسیته این ورقها   1/4گرم بر سانتیمتر مکعب بوده و
دارای ســطحی صاف و مات هستند .امکان تولید این ورقها در رنگها و طرحهای مختلف
امباس ( )Embossبا روکشهای متنوعی با فیلمهای طرح چوب وجود دارد.
کفپوشهای پی.وی.ســی ضمن داشــتن خواص عمومی کفپوشها ،از انعطافپذیری
قابلتوجهی برخوردار است که این خصوصیت آنها را به پوششی مناسب تبدیل میکند .تنوع
رنگ و زیبایی ظاهری و عدم جذب آب از دیگر خواص این سری کفپوشها بوده که دارای
استحکام مکانیکی و مقاومت شیمیایی و الکتریکی باالیی هستند.
گفتنی است ،گروه صنعتی همارشتن یکی از اولین تولیدکنندگان محصوالت پی.وی.سی و
مقاطع مختلف پروفیل در و پنجره یو.پی.وی.سی در کشور است.

گردهمایی عایق کویر یزد برگزار شد
پنجرهایرانیان؛ گردهمایی و نشســت صمیمانه شرکت عایق کویر یزد مهرماه 96
برگزار شد.
شــرکت عایق کویر یزد نشست صمیمانهای با حضور جمعی از همکاران ،مدیران
شــرکتهای ویستابست و ســیندژ ،نمایندگیهای فروش ،اهالی رسانه و جمعی از
فعاالن صنعت در و پنجره روز پنجشــنبه  28مهرماه  96در باشــگاه تفریحی بانک
صنعت و معدن در آجودانیه برگزار کرد.
در این نشســت که بهمنظور قدردانی از همکاران و نمایندگیهای برتر شــرکت
عایق کویر یزد برگزار شده بود ،مهندس غالمرضا یعقوبی در سمیناری تحت عنوان
«آموزش فروش موفق» مطالب مفیدی در این رابطه بیان کرد .در ادامه جلسه که به
پرسش و پاسخ پیرامون مطالب مختلف فنی صنعت در و پنجره و پروفیل اختصاص
داشت مدیران با طرح سواالتی از حاضران خواستند تا به این سواالت پاسخ دهند و
در پایان به بهترین جوابها جوایزی اعطا شد.
در بخــش پایانی این گردهمایی شــرکت عایق کویر یــزد از برخی همکاران،
نمایندگیهــای فروش و برگزیدگان خود با اهــداء لوح تقدیر و جوایز ویژه قدردانی
به عمل آورد.
گفتنی اســت ،مشروح این نشست در همین شماره نشــریه پنجرهایرانیان منتشر
شده است.
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تقدیر از هافمن در اجالس سراسری مدیریت مشتری مداری
پنجرهایرانیان؛ در «اجالس سراسری مدیریت مشتری مداری» که یکشنبه  30مهرماه 96
در مرکز همایشهای بینالمللی صداوسیما برگزار شد از هافمن تقدیر به عمل آمد.
بزرگترین گردهمایی مدیران صنعت و تجارت ایران با عنوان «اجالس سراسری مدیریت
مشــتری مداری» توســط دبیرخانه دائمی اجالس ملی رضایتمندی مشــتری و با همکاری
مجموعه ( )QALکشور انگلستان و با حضور مدیران و صاحبان صنایع از بخشهای دولتی
و خصوصــی  30مهرماه  1396باهدف معرفی و قدردانی از پیشــگامان این عرصه در مرکز
همایشهای بینالمللی صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران برگزار شد.
فرید موسوی نماینده مردم تهران در مجلس و نایبرئیس کمیسیون اقتصادی ،ابوذر ندیمی
نماینده مجلس و مشــاور عالی معاون رئیسجمهوری ،شهباز حســنپور نماینده بردسیر در
مجلس و رئیس فراکســیون اصناف مجلس ،دکتر ملک اخالق ،رئیس مرکز آموزش مدیریت
دولتی نهاد ریاست جمهوری ،Mohammad S.Obeidat ،استادیار رشته بازاریابی و
فروش دانشــگاه آمریکاییهای دوبی ،دکتر دلقپوش ،عضو هیات مدیره سازمان حمایت از
حقوق مصرفکننده و تولیدکننده ازجمله سخنرانان این اجالس بودند.
در بخــش پایانی این همایش با اهدای لوح تقدیر و تندیس به مهندس حمیدیه مدیرعامل
هافمــن ،از این مجموعه بهعنوان شــرکت برتر در رعایت اصول مشــتری مداری تقدیر به
عمل آمد.

پنجرهایرانیــان؛ انبار مرکزی غرب کشــور هافمن از مهرماه  96در کرمانشــاه آغاز به کار
کرده است.
هافمن باهدف تســریع ،تســهیل و کاهش هزینههای حمل مربوط به خریدهای مشتریان
منطقه غرب کشــور ،اقدام به افتتاح انبار پروفیل یو.پی.وی.سی خود در استان کرمانشاه کرده
است .با آغاز فعالیت این انبار در این منطقه با توجه به موقعیت دو انبار مرکزی دیگر هافمن
و همچنین در نظر گرفتن شــرایط پراکندگی حضور نمایندگان فروش پروفیل هافمن در کل
کشــور ،امکان دسترسی تمامی مشــتریان به پروفیل هافمن بیشازپیش تسهیل شده است.
انبار مرکزی غرب کشــور هافمن از تاریخ اول مهرماه بهصورت رســمی فعالیت خود را آغاز
کرده است.

حضور دکتر وین در دومین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی ایران
پنجرهایرانیان؛ دکتر وین در دومین نمایشــگاه توانمندیهــای صادراتی ایران در آبان ماه
 96شرکت کرد.
دکتر وین در دومین دوره نمایشــگاه توانمندیهای صادراتی ایران اکســپو  ۲۰۱۷که
بــا حمایت معاونــت علمی و فناوری ریاســت جمهوری  ۹تا  ۱۲آبان ماه ســال جاری
برگزار شــد ،حضور داشت .دومین نمایشــگاه توانمندیهای صادراتی جمهوری اسالمی
ایران ،IRAN EXPO 2017در ســال «اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال» با توجه به
سیاستهای دولت تدبیر و امید  ۹تا  ۱۲آبان ماه سال جاری در مرکز نمایشگاههای بینالمللی
شهر آفتاب تهران برگزار شد.
گفتنی اســت ،نمایشــگاه ایران اکسپو در راستای توسعه اقتصاد کشــور اهدافی بلندمدت
همچــون حمایت از تولیدکنندگان داخلی ،تولید ثــروت ،افزایش تولید صادرات محور ،ایجاد
فرصتهای شــغلی ،افزایش صادرات غیرنفتی و ایجاد ارتباط بین صادرکنندگان برتر داخلی
و هیاتهای خارجی را در نظر داشت .با این حال ،عدم برنامهریزی مناسب و کمبود امکانات
باعث نارضایتی بسیاری از غرفهداران شد.
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اریکه تجارت دهگان نماینده فعال میپذیرد
پنجرهایرانیان؛ شــرکت بازرگانی اریکه تجارت دهگان از سراسر کشور نماینده
فعال میپذیرد.
شــرکت بازرگانی اریکه تجارت دهگان نمایندگــی انحصاری لوالهای کمپانی
 UKبه مدیریت مهندس مبارکی از کلیه استانهای کشور نماینده فعال میپذیرد.
عالقهمندان میتوانند جهت کســب اطالعات بیشــتر و آگاهی از شــرایط اخذ
نمایندگی با شرکت اریکه تجارت دهگان تماس حاصل کنند.
گفتنی است ،شــرکت اریکه تجارت دهگان از سال  91فعالیت خود را در زمینه
تهیه و توزیع انواع یراقآالت و ملزومات تولید در و پنجره دوجداره یو.پی.وی.سی
و انــواع تــوری آغاز کرده اســت و برندهایــی چــون sds، UK، endow،
 VORNEH، CSK، aso، porocastو  sonmakازجمله برندهایی هستند
که محصوالتشان از سوی شرکت اریکه به بازار و مشتریان ایرانی عرضه میشود.

عرضه لوالهای بدون پین  UKدر اریکه تجارت دهگان
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پنجرهایرانیان؛ شــرکت اریکه تجارت دهــگان عرضه لوالهای بدون پین  UKرا
آغاز کرده است.
شرکت بازرگانی اریکه تجارت دهگان ،نمایندگی انحصاری کمپانی  ،UKلوالهای
بدون پین این شرکت را به بازار عرضه میکند.
ازجمله مزایای اســتفاده از لوالی  QUICKبا برند تجاری  UKمیتوان به موارد
زیر اشاره کرد:
 -1سرعت باال در تولید که نیاز به شابلون ندارد
 -2مقاومت باالی لوال نسبت به لوالهای دیگر
 -3تحمل وزن باال حدودا  100کیلوگرم
همچنین ســاختار مهندسی و منحصربهفرد لوالی  QUICKبه صورتی است که
لوالی نر و مادگی در سه نقطه (باال و پایین و وسط) به چارچوب و بازشو پنجره پیچ
میشود .این لوالها حاوی  2پین متصل در فاصلههای مشخص شده است که باعث
مقاومت باالی لوال و جلوگیری از شکستن آن میشود.
گفتنی اســت ،شرکت اریکه تجارت دهگان در زمینه تهیه و توزیع انواع یراقآالت
و ملزومات تولید در و پنجره دوجداره یو.پی.وی.سی و انواع توری و همچنین عرضه
برندهایی چون sds، UK، endow، VORNEH، CSK، aso، porocast
و  sonmakفعالیت میکند.
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فروش ویژه بارل  KACYدر اریکه تجارت دهگان
پنجرهایرانیــان؛ اریکه تجارت دهگان فروش ویــژه بارل کامپیوتری  KACYرا
آغاز کرد.
شــرکت اریکه تجارت دهگان ،فــروش ویژه بارل (ســیلندر)  5کلید کامپیوتری
 KACYرا آغاز کرد.
گفتنی اســت ،شرکت اریکه تجارت دهگان در زمینه تهیه و توزیع انواع یراقآالت
و ملزومات تولید در و پنجره دوجداره یو.پی.وی.سی و انواع توری و همچنین عرضه
برندهایی چون sds، UK، endow، VORNEH، CSK، aso، porocast
و  sonmakفعالیت میکند.
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پنجره جدید یو.پی.وی.سی با روکش چوب و ورق طال
پنجرهایرانیان؛ گروه صنعتی گارنو (نوذر) پنجره جدیدی با ترکیب یو.پی.وی.ســی ،چوب و
ورق طال برای اولین بار به بازار ایران عرضه کرده است.
گــروه صنعتی گارنو ،بــه مدیریت خانم مهندس نوذر ،از نخســتین ارائهدهندگان خدمات
تخصصی خم پروفیل یو.پی.وی.سی در ایران ،محصول جدید و متفاوتی به بازار عرضه کرده
اســت .این محصول که از ترکیب موادی مانند یو.پی.وی.سی ،چوب ،ورق طال و ورق نقره
تهیه شــده است با داشتن تنوع رنگی بســیار باال به مشتریان عرضه میشود .در پنجرههای
یو.پی.وی.سی ،چوب ،ورق طال گارنو که برای خاص پسندها و کارهای لوکس مورد استفاده
قرار میگیرد از روکش طبیعی چوبهایی مانند راش ،توسکا ،گردو ،زیتون و دهها چوب دیگر
و همچنین ورق طال و ورق نقره استفاده شده است.
گفتنی اســت ،گروه صنعتی گارنو (نوذر) ارائهدهنــده خدمات تخصصی خم پروفیل یو.پی.
وی.سی در کشور است.

تور دوروزه ورزشی شرکت آهن و فوالد جهان

افتتاح کارخانه تولید یو.پی.وی.سی در خلخال
پنجرهایرانیان؛ کارخانه تولید یو.پی.وی.ســی با سرمایهگذاری بخش خصوصی در خلخال
به بهرهبرداری رسید.
کارخانه تولید پروفیل یو.پی.وی.ســی با حضور علی یزدانی ،معاون وزیر صنعت ،معدن
و تجارت و رئیس ســازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ،نماینده خلخال
در مجلس و فرماندار خلخال در شــهرک صنعتی خلخال افتتاح شــد .این کارخانه با 70
میلیارد ریال ســرمایهگذاری بخش خصوصی و اشــتغالزایی برای  20نفر در خلخال به
بهرهبرداری رسید.
یزدانی در نشســت با صنعتگران و مســئوالن شهرســتان خلخال با اشاره به اینکه تحقق
اقتصاد مقاومتی و تکیه بر تولید و توان داخلی اولویت دولت اســت از پرداخت تســهیالت 6
درصدی طرحهای صنعتی به مناطق روستایی برای ایجاد اشتغال خبر داد.
در مراســم افتتاح کارخانه تولید یو.پی.وی.سی در خلخال ،بابایی فرماندار خلخال و خالقی
نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسالمی نیز در سخنان جداگانه واگذاری زمین
مناســب ،طوالنی شدن مصوبات ستاد تسهیل و مشکل وثیقه و ضمانت برای سرمایهگذاران
را از بزرگترین مشکالت تولید ،صنعت و سرمایهگذاری در شهرستان خلخال برشمردند.
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پنجرهایرانیان؛ شرکت آهن و فوالد جهان به مناسبت هفته گرامیداشت ورزش تور
دوروزه ورزشی با حضور کارکنان خود برگزار کرد.
هفته ورزش و تربیتبدنی همهساله از  ۲۶مهر تا  2آبان بهمنظور آشنايي جامعه با
اهمیت و اثرات كاربرد ورزش در زندگي فردي و اجتماعي ،اشــاعه ،توسعه و ترويج
ورزش در خانــه و خانواده و هدايت جامعه به ورزشهای همگاني برگزار میشــود.
شرکت آهن فوالد جهان به همین مناسبت با برگزاری تور دوروزه ورزشی جمعی از
کارکنان خود را به سفری ورزشی تفریحی برد.
گفتنی اســت ،شــرکت آهن فوالد جهان کــه فعالیت خود را از ســال  1337با
محوریت تولید سازههای فلزی در آذربایجان آغاز کرد هماینک با توسعه بخشهای
مختلف خود ،درزمینه تولید مخازن سوخت ،پروفیلهای باز ،مقاطع فوالدی و ورق،
پروفیلهای تقویتی در و پنجرههای یو.پی.وی.سی ،سوله و سازههای فلزی و تامین
مواد اولیه کارخانههای صنعتی فعالیت میکند.
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عرضه سیستم جدید یراق فولکسواگنی توسط ساتیان
پنجرهایرانیان؛ ساتیان سیستم جدید یراق فولکسواگنی به بازار عرضه کرده است.
شــرکت ســاتیان سيســتم جديد و ارتقاءیافتــه یرا قهــای فولکسواگنی  
 ROTO Patio Alversaرا به بازار عرضه کرده است.
اين سيســتم جديــد يراق در ســايزها و رنگهای متنــوع و همچنين بهصورت
نيمهاتوماتيك ،تماماتوماتیک ،مورب بازشو و تماماتوماتیک ،مورب بازشو با دستگيره
در انبار ساتيان در دسترس است.
گفتنی است ،سري قديمي  160kg- ROTOهمچنان در انبار ساتيان موجود است
و مشتریان تا تاریخ  1آذرماه  96میتوانند برای تهیه آن به انبار ساتیان مراجعه کنند.

جلسه مشترک تولیدکنندگان و مصرفکنندگان شمش آلومینیوم
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پنجرهایرانیان؛ جلسه مشــترک تولیدکنندگان و مصرفکنندگان شمش آلومینیوم
شنبه  29مهرماه  96برگزار شد.
جلســه مشــترک تولیدکنندگان و مصرفکنندگان شــمش آلومینیــوم با حضور
مدیرعامل بــورس کاالی ایران ،ایرالکــو ،المهدی ،ســندیکای آلومینیم در محل
ایمیدرو برگزار شد.
این جلســه بهمنظور بهبود عرضه و مدیریت قیمتها با حضور حامد سلطانینژاد،
مدیرعامل بــورس کاالی ایران ،دکتر اخوان مدیرعامــل ایرالکو ،مهندس نصوری
مدیرعامل المهدی و جمعی از فعاالن صنعت آلومینیوم در سازمان توسعه و نوسازی
معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) برگزار شد.
در اين جلســه با همکاری مهنــدس علیمحمدی ،مالک آلومینیــوم المهدی ـ
هرمزال ،توافق شــد که شــركت آلومينيوم المهدي به مدت حداقل يك ماه براي
تنظيم بازار ،آلومینیوم تولیدی خود را در بورس كاال عرضه كند.

ناتوانی در برگزاری نمایشگاه توانمندیهای صادراتی ایران
پنجرهایرانیان؛ دومین نمایشــگاه توانمندیهای صادراتی جمهوری اسالمی ایران در حالی
کارش را آغاز کرد که ظاهر نامناسب و بههمریختگی غرفهها و فضای نمایشگاه شهر آفتاب
در حد و اندازه نام این نمایشگاه نبود و باعث اعتراض بسیاری از مشارکتکنندگان شد.
دومین نمایشــگاه توانمندیهای جمهوری اسالمی ایران (ایران اکسپو  )2017از  9تا 12
آبان ماه در محل نمایشــگاههای بینالمللی شهر آفتاب تهران برگزار شد .این نمایشگاه که
به گفتــه برگزارکنندگانش از حمایــت معاونت علمی و فناوری نهاد ریاســت جمهوری نیز
برخوردار بود و در راستای عمل به فرامین رهبری در نامگذاری سال «اقتصاد مقاومتی ،تولید
و اشــتغال» برگزار شد ،از ابتداییترین امکانات نظیر پارتیشــنبندی و نور مناسب برخوردار
نبود و ظاهر نامناســب غرفهها صدای همه مشارکتکنندگان را درآورد .همانطور که در این
تصاویر که ســاعت  11روز افتتاحیه نمایشــگاه یعنی  9آبان ماه از این نمایشگاه گرفته شده
اســت نیز بهخوبی مشاهده میکنید ،بینظمی و ظاهر آشفته و نامناسب راهروها ،پارتیشنها،
غرفهها و  ...نشــان از ناتوانی برگزارکنندگان نمایشگاه توانمندی صادراتی جمهوری اسالمی
ایران است .نمایشگاهی که با تبلیغات و سروصدای فراوان شرکتها را با یک نام دهانپرکن
مجاب به مشــارکت در نمایشگاه میکنند و درنهایت با چنین خدمات و تدارکاتی نام و نشان
همه را زیر سوال میبرند.
به گفته برخی همکاران که در این نمایشــگاه حضور داشــتند تــا حوالی ظهر همان روز
هنوز به غرفهها برق و روشــنایی داده نشــده بود و غرفه داران بهسختی در حال برقرسانی
به غرفهها بودند .ســایر موارد در تصاویر ارســالی خبرنگار ما در نمایشگاه مشهود بوده و نیاز
به شرح بیشتری ندارد.
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نسل جدید ست دوحالته  Fapimدر اورین آلومینیوم
پنجره ایرانیان؛ بهزودی نسل جدید ست دوحالته  Fapimتوسط اورین آلومینیوم
به بازار ایران عرضه میشود.
شــرکت اورین آلومینیوم تجارت ،نماینده رســمی یراقآالت در و پنجره و نمای
آلومینیومــی فاپیم ایتالیا ( )Fapimدر ایران بهزودی نســل جدید ســت دوحالته
 Limiteرا به بازار ایران عرضه میکند.
گفتنی است ،اورین آلومینیوم تجارت ،نماینده رسمی یراقآالت آلومینیومی فاپیم
ایتالیا و پروفیلهای آلومینیومی اوبال ترکیه در ایران است.

عرضه پنجرههای ترمال با قیمت نانترمال

محصوالت جدید پارس یراق پروفیل
پنجره ایرانیان؛ شــرکت پارس یراق پروفیل در راستای پیشبرد تولیدات خود در زمینه
انواع پروفیل و ملزومات دکوراتیو ،محصوالت جدیدی را به سبد کاالیی خود اضافه کرد.
انواع پروفیل ریل کشویی ،پروفیل توری پرسان مخصوص ،گلهای دکوراتیو خورشید
و شــاهین در رنگ و اندازههای مختلف ،همچنین گل گلکسی ،تاجمسی و شامپاینی از
جمله محصوالت جدیدی هستند که پارس یراق پروفیل به بازار عرضه کرده است.
گفتنی است ،شرکت پارس یراق پروفیل در زمینه تولید انواع یراقآالت یو.پی.وی.سی
و پروفیلهای توری ثابت ،رولینگ ،پلیسه و پرسان (سیستم جدید نصب از داخل) و کلیه
پروفیلها و یراقآالت دکوراتیو ،انواع کانکشنهای فوالدی ،آلومینیومی ،زاماکی و انواع
زاماک تکپیچ و دوپیچ ،عیار لنگه ،انواع گوشــه اسپیسر ،زیرشیشه ثابت و قابل تنظیم،
انواع ریل کشویی ،گردگیر ،درپوش آب ،عیارلنگه و درپوش پروفیل فعالیت میکند.

دهمین نمایشگاه صنعت ساختمان بوشهر
پنجرهایرانیان؛ دهمین نمایشــگاه تخصصی صنعت ســاختمان بوشهر دیماه 96
برگزار میشود.
دهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان بوشهر از  5تا  8دیماه  96در محل دائمی
نمایشگاههای استان بوشهر برگزار میشود.
عالقهمندان به حضور در این نمایشگاه میتوانند برای کسب اطالعات بیشتر به سایت
نمایشگاه مراجعه کنند.
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پنجرهایرانیان؛ گروتمان با اجرای «طرح فروزش» برخی سیستمهای پنجره ترمال
خود را به قیمت نانترمال به بازار عرضه میکند.
شرکت گروتمان در نظر دارد بهمنظور تشویق و ترغیب مشتریان و مصرفکنندگان
نهایی سیســتمهای پنجره ،با اجرای طرح فروزش برخی سیســتمهای ترمال را به
قیمت نانترمال عرضه کند.
گفتنی است ،مجموعه گروتمان عالوه بر تولید و عرضه پروفیلهای آلومینیومی،
نمایندگی محصوالت آساش را نیز در اختیار داشته و به نمایندگان خود انواع خدمات
مشاورهای درزمینه ساخت در و پنجره و نیز نمای آلومینیومی را ارائه میدهد.
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نمایشگاه تخصصی در و پنجره و انبوهسازی شیراز 96
پنجرهایرانیان؛ ششــمین نمایشــگاه تخصصــی در و پنجره و دهمین نمایشــگاه
انبوهسازی شیراز آذرماه  96برگزار میشود.
ششمین دوره نمایشگاه تخصصی در و پنجره و دهمین نمایشگاه انبوهسازی شیراز،
در تاریــخ  28آذرماه تا  1دیماه  96برگزار میشــود .این دو نمایشــگاه بهصورت
همزمان در  5ســالن و فضایی بالغبر  17000مترمربع در محل دائمی نمایشگاههای
بینالمللی شیراز برپا میشود.
همایش برندسازی در صنعت ســاختمان ،گردهمایی معماران برتر فارس ،مجامع
عمومی و نشســت اتحادیه و انجمنها و ...ازجمله برنامههای جنبی این نمایشــگاه
خواهد بود.

حضور مدیر بازرسی اصناف اصفهان در اتحادیه آلومینیوم
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پنجرهایرانیان؛ مدیر بازرســی و نظارت اصناف استان اصفهان از اتحادیه آلومینیوم
اصفهان بازدید کرد.
مهندس جواد محمدي فشاركي ،مدیر بازرســی و نظارت اصناف استان اصفهان
جهت تعامل و تبادلنظر پیرامون رفع مســائل و مشکالت احتمالی در حوزه اتحادیه
صنف آلومینیوم ،روز سهشــنبه  16آبانماه سال جاری در محل این اتحادیه حضور
یافت و با رئیس و اعضای اتحادیه دیدار و گفتگو کرد.

راهاندازی کانال تلگرامی هورام سازه پارسیان
پنجرهایرانیان؛ هورام سازه پارســیان بهمنظور ارتباط موثرتر با مشتریان و فعاالن
صنعت در و پنجره کانال تلگرامی خود را راهاندازی کرد.
شرکت هورام سازه پارسیان در نظر دارد با اشتراک گذاشتن مطالب فنی و آموزشی
پیرامون آخرین دســتاوردهای فنــی و تکنولوژی صنعت در و پنجــره و نما برای
همکاران ،بتواند گامی هرچند کوچک در جهت توسعه و گسترش این صنعت بردارد.
گفتنی است ،شرکت هورام سازه پارسیان درزمینه تولید در و پنجره یو.پی.وی.سی،
انواع نمای آلومینیوم و شیشههای صنعتی دو و سه جداره عایق فعالیت میکند.
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راهاندازی گروه تلگرامی سازندگان و فروشندگان آلومینیوم اصفهان
پنجرهایرانیــان؛ گروه تلگرامی «ســازندگان و فروشــندگان آلومینیوم اصفهان»
راهاندازی شده است.
جمعی از فعاالن صنعت آلومینیوم اصفهان بهمنظور گســترش ارتباطات ،افزایش
آگاهیهای صنفی و استفاده بهینه از امکانات فضای مجازی اقدام به راهاندازی گروه
تلگرامی کردهاند که با استقبال خوب صنعتگران عرصه آلومینیوم سراسر کشور قرار
گرفته اســت .این گروه که مدتزمان زیادی از راهاندازی آن توسط آقای ابراهیمی
نمیگذرد توانسته با مطالب مفیدی که در راستای بهبود فضای کسبوکار و فعالیت
صنفی صنعتگران آلومینیوم ارائه میدهد اعضای خود را به بیش از هزار نفر برساند.
نشــریه پنجرهایرانیان برای این گروه فعال و تمامی کسانی که در راستای ارتقاء
صنعت آلومینیوم و در و پنجره کشور فعالیت میکنند آرزوی موفقیت دارد.

اخبـارصنعتپنجره

راهاندازی کانال تلگرام شرکت آلوکد
پنجرهایرانیان؛ کانال تلگرامی شرکت آلوم کاردینه (آلوکد) راهاندازی شد.
آلوکد بهمنظور ارتباط مستقیم و گستردهتر با مشتریان ،همکاران و فعاالن صنعت
در و پنجره در فضای مجازی ،کانال تلگرامی خود را راهاندازی کرد.
گفتنی اســت ،شــرکت آلوم کاردینه (آلوکد) درزمینه تولیــد در و پنجره و نمای
آلومینیومی فعالیت دارد.

کنفرانس آلومینیوم عربال برگزار شد

راهاندازی کانال تلگرامی اورین آلومینیوم تجارت
پنجرهایرانیان؛ کانال تلگرامی شرکت اورین آلومینیوم تجارت راهاندازی شد.
اورین آلومینیوم تجارت بهمنظور ارتباط مستقیم و گستردهتر با مشتریان ،همکاران
و فعاالن صنعت در و پنجره در فضای مجازی ،کانال تلگرامی خود را راهاندازی کرد.
گفتنی اســت ،اورین آلومینیوم تجارت ،نماینده رسمی یراقآالت آلومینیومی فاپیم
ایتالیا ( )fapimو پروفیلهای آلومینیومی اوبال ترکیه ( )obalدر ایران است.
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پنجرهایرانیان؛ بیستویکمین کنفرانس بینالمللی آلومینیوم عرب (عربال  )۲۰۱۷از
 9تا  18آبانماه  96در عمان برگزار شد.
بیســتویکمین کنفرانس بینالمللی آلومینیوم عرب (عربال  )۲۰۱۷از روز سهشنبه
 31اکتبر به میزبانی شــرکت صحار آلومینیوم عمان در شهر مسقط برپا و تا  ۹نوامبر
ادامه داشت.
طبــق اعالم مجری برگزارکننده این کنفرانس بالغبــر  ۵۰۰هیات و غرفهگذار در
عربال  ۲۰۱۷حضور داشتند .از غولهای زنجیره صنعت آلومینیوم خاورمیانه میتوان
به  ،EGAصحار آلومینیوم ،قطر آلومینیوم ،معادن ،مصر آلومینیوم و آلبا اشاره کرد که
همگی در عربال  ۲۰۱۷شرکت داشتند.
در کنار کنفرانس عربال ،نمایشگاه بزرگی نیز با حضور شرکتهای فعال در زنجیره
تولید آلومینیوم برپا شد.
گفتنی اســت ،از ایران نیز امیر صباغ ،مدیر برنامهریــزی ایمیدرو در عربال ۲۰۱۷
حضور یافت.
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اعطای نمایندگی فروش پروفیل پاپاوین در کشور
پنجرهایرانیــان؛ گروه تولیدی غفاری نماینده انحصــاری پروفیل پاپاوین ،نماینده
فعال از سراسر کشور میپذیرد.
گروه توليدى صنعت یو.پی.وی.ســی غفارى ،نمايندگي انحصاری پخش و فروش
پروفيل پاپاوين ســری  -  ۶۰چهار کانال  -در ایــران جهت عقد قرارداد و اعطای
نمايندگى و عامليت فروش در سرتاســر كشــور از میان فعاالن این صنعت نماینده
فعال میپذیرد.
گفتنی است ،متقاضیان میتوانند برای کسب اطالعات بیشتر به سایت و دفتر این
شرکت مراجعه کنند.

اخبـارصنعتپنجره

بازدید استاندار آذربایجان غربی از غرفه پاپاوین
پنجرهایرانیان؛ اســتاندار آذربایجان غربی به همراه جمعی از مسئوالن استانی
در جریان دیدار از نمایشــگاه صنعت ســاختمان ارومیه از غرفه پاپاوین بازدید به
عمل آورد.
دکتر شهریاری اســتاندار آذربایجان غربی ،آقای اســکندری ،رئیس اداره صنایع
و معادن اســتان و آقای علیاکبری ،معاون طــرح و برنامهریزی از غرفه پاپاوین در
چهارمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان ارومیه دیدن کردند.
گفتنی اســت ،چهارمین نمایشگاه تخصصی صنعت ســاختمان ارومیه از  9تا 12
آبانماه  ۹۶در محل دائمی نمایشگاههای استان آذربایجان غربی برگزار شد.

عرضه محصول جدید بلووین توسط داتیس تجارت
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پنجرهایرانیان؛ شــرکت داتیس تجارت ماد نماینده انحصــاری بلووین در ایران،
بهزودی محصول جدید این برند را به بازار عرضه میکند.
پروفیل یو.پی.وی.سی سری  6 - 77کانال  BlueWinمحصول جدیدی است
که داتیس تجارت ماد بهزودی در ســبد کاالیی خــود ارائه میکند .داتیس تجارت
ماد پیشازاین پروفیلهای ســری  70میل  5کانال ،سری  60میل  4کانال و سری
کشویی تکریل و جفتریل را به بازار عرضه کرده است.
گفتنی است ،شــرکت داتیس تجارت ماد نماینده رسمی یراقآالت ،ENDOW
یراقآالت  Wbossو محصوالت  nedexدر ایران است.

جشنواره فروش دستگیرههای ورنه در هدیپن
پنجرهایرانیان؛ شرکت هدیپن جشنواره فروش دستگیرههای در بالکنی و سرویس
ورنه ( )Vorneرا برگزار کرد.
جشنواره فروش دستگیرههای در بالکنی و سرویس ورنه از  1تا  15آبان ماه  96در
شرکت هدیپن برپا شد .در این جشنواره محصوالت ورنه باقیمتهای بسیار مناسب
به مشتریان عرضه شدند.
گفتنی اســت ،شرکت هدیپن در ســال  1392تاسیس و فعالیت خود را در زمینه
واردات پروفیل ،یراق و ماشــینآالت یو.پی.وی.سی آغاز کرد .از عمده فعالیتهای
این شــرکت میتوان به فــروش پروفیل ،یراقآالت و ماشــینآالت مونتاژ پروفیل
یو.پی.وی.سی و مشاوره و طراحی در و پنجره یو.پی.وی.سی اشاره کرد.
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جشنواره فروش پاییزه محصوالت بازرگانی کارا
پنجرهایرانیــان؛ بازرگانی کارا محصوالت خود را در جشــنواره فروش ویژه پاییزه
خود عرضه میکند.
جشــنواره فروش پاییزه محصوالت بازرگانی کارا با قیمت و شــرایط اســتثنایی
همچنان ادامه دارد .عالقمندان در این جشنواره فروش پاییزه میتوانند ماشینآالت
مورد نیاز خود را با تخفیف مناسب خریداری کنند.
انواع ماشینآالت و دســتگاههای شستشوی شیشه ،جوش دوسر ،دیاموند ،تزریق
چسب هاتملت ،دستگاه پرس حرارتی ،تزریق گاز اتومات ،کوره خم ،ست شش تکه
یو.پی.وی.سی مجهز به تمیز کن  CNCو ...ازجمله اجناسی هستند که برای فروش
در بازرگانی کارا عرضهشدهاند.

اخبـارصنعتپنجره

برگزاری اولین سمینار فنی رهاو
پنجرهایرانیان؛ اولین سمینار فنی یکروزه رهاو ( )REHAUآبان ماه  96برگزار شد.
شــرکت رهاو سمینارهای منظم فنی برای تولیدکنندگان پنجره خود را آغاز کرده تا آنها را
بهطور مداوم مطابق با استانداردهای کیفیت آلمان آموزش داده و ممیزی کند.
سمینار فنی یکروزه منحصرا برای پنجرهسازان رهاو در تاریخ  9و  10آبان ماه سال جاری
و با نظارت آقــای   Raimund Kniefaczیکی از مدیران فنی  REHAUاز اتریش و
آقای ســینا داودی ،مدیر فنی سیســتمهای در و پنجره یو.پی.وی.سی  REHAUدر ایران
برگزار شد و پنجرهسازان  REHAUاز سراسر ایران در این سمینار شرکت کردند.
در این ســمینار یــکروزه موضوعات مختلــف فنی از تاریخچه پیدایش پی.وی.ســی تا

دســتورالعملهای عمومی تولید و نصب و همچنین سرفصلهایی مانند محاسبات استاتیکی
به حاضران ارائه شــد .آقای ســینا داودی عالوه بر طرح مباحث فنی ،یکی دیگر از ابزارهای
قدرتمنــد و موثر رهاو ،به نام “ ”REHAU Planning Softwareرا نیز رونمایی کرد.
ایــن نرمافزار تاثیر بســزایی در درک و تحلیل مفاهیم فنی پنجــره دارد و همچنین ابزاری
قدرتمند برای فروش اســت .در پایان سمینار به همه پنجرهسازان حاضر ،گواهی شرکت در
سیمنار فنی از طرف رهاو اعطا شد.
گفتنی اســت ســمینار بعدی رهاو با موضوع تخصصی و معین در اوایل سال آینده برگزار
خواهد شد.

پنجرهایرانیان؛ شــرکت دیاکو کیش کاتالوگ تولید سیســتم فولدینگ خود را در
کانال تلگرامی این مجموعه قرار داد.
با توجه به ســواالت متداول و اشــکاالت زیادی که تولیدکنندگان در زمینه تولید
پنجرههای فولدینگ داشتند ،شرکت دیاکو کیش تصمیم گرفته است برای اولین بار
کاتالوگ تولید این سیســتم را در کانال تلگرامی دیاکو کیش به اشتراک بگذارد .این
کاتالوگ از مرحله اندازهگیری و محاسبه برش پروفیلها ،پیچ کاری ،نوع بستن یراق
و نصب را آموزش میدهد.
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 (گسگت) کمپانی
ســچیل ( )secilترک و پروفیلهای یو.پی.وی.ســی با برند ( )winsaدر ایران
فعالیت میکند.
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کاتالوگ تولید سیستم فولدینگ در کانال دیاکو کیش
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عرضه اپلیکیشن کاتالوگ رآل ( )RALبرای سیستم اندروید
پنجرهایرانیان؛ اپلیکیشــن کاتالوگ رآل ( )RALآلمان برای سیستمهای اندروید
گوشیهای تلفن همراه و تبلت به بازار آمده است.
با اپلیکیشــن کاتالوگ رآل ( )RALبرای سیســتمهای اندروید میتوانید تمامی
کدهــای رنگ را بهصورت تمام صفحه بر روی گوشــیهای تلفــن همراه و تبلت
مشاهده کنید.
این اپلیکیشن را میتوانید از  google playدانلود کنید.

اخبـارصنعتپنجره

همایش سودال در هتل اسپیناس برگزار شد

پنجـره ایرانیـان /سـال یازدهم   آذر    96شمـاره 122

پنجرهایرانیان؛ همایش سودال با حضور جمعی از فعاالن صنعت در و پنجره و ساختمان
در هتل اسپیناس پاالس تهران برگزار شد.
گردهمایی همکاران و فعاالن شرکت سودال با حضور کوئن وویت (،)koen wuyts
مدیر بخش خاورمیانه ســودال ،مدیران شرکت سودال پارس ،جمعی از مدیران و فعاالن
صنعت در و پنجره و ســاختمان روز دوشنبه  1آبان ماه  96در سالن التون هتل اسپیناس
پاالس برگزار شد.
در ابتدای این مراســم آقای کوئن وویت به معرفی شرکت سودال بلژیک پرداخت که
سخنانشــان توسط آقای فرشید بیات ترجمه میشد .پسازآن مهندس بیات ،مدیر بخش
ایران شرکت سودال به معرفی شرکت سودال پارس ،فعالیتها و محصوالت این شرکت
در ایران پرداخت.
در ادامــه برنامه ،با پخش فیلم کوتاهی از مجموعه ســودال ،فعالیتها ،محصوالت و
بخشهای مختلف آن به حاضران معرفی شــد .ســخنران بعــدی همایش آقای گرجی
از شــرکت پارس نوین ســازه بود که مطالبی پیرامون چســبهای نما و چسب دوجزئی
آلومینیوم بیان کرد .پسازآن آقای رضایی مهر در تکمیل سخنان آقای گرجی مطالبی در
خصوص محصوالت سودال ایراد کردند.
در بخش بعدی همایش ،از مجموعههای همکار با اهدای لوح توسط آقای کوئن وویت
تقدیر به عمل آمد و به مجموعههای منتخب گواهی عاملیت فروش اعطا شد .پایانبخش
مراسم ،برگزاری قرعهکشی و اهدای جایزه به دو نفر از حاضران در همایش بود.
گفتنی اســت ،مشروح این همایش در همین شــماره نشریه پنجرهایرانیان منتشر
شده است.

عرضه محصوالت جدید سودال به بازار ایران
پنجرهایرانیان؛ شرکت سودال ( )SOUDALمحصوالت جدید چسب و فوم خود
را به بازار ایران عرضه کرده است.
شرکت ســودال که بهتازگی دور جدید فعالیت رســمی خود را با تاسیس شرکت
ســودال پارس در ایران آغاز کرده است جدیدترین محصوالت خود را که با آخرین
تکنولوژی روز دنیا تهیه و تولید شــدهاند به بازار ایران عرضه کرده اســت .درزگیر
ســهجزئی پایه اســید ،درزگیر چسبی پایه ســیلیکون ،درزگیر پایه سیلیکون خنثی،
پلی اورتان ســاختمانی ،پلی اورتان کارباند ،فوم چسبی بهصورت اسپری و ...ازجمله
محصوالت ارائهشده از سوی سودال به بازار و فعاالن صنعت کشور است.
گفتنی است ،سودال بلژیک ازجمله بزرگترین شرکتهای تولیدکننده چسب ،فوم
و محصوالت شیمیایی در دنیا است که محصوالتش را به  130کشور عرضه میکند.
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دهمین نمایشگاه تخصصی بازار صنعت ساختمان برگزار میشود
پنجرهایرانیان؛ دهمین نمایشــگاه تخصصی بازار صنعت ســاختمان و هشــتمین
همایش تخصصی تجهیزات و فناوریهای نوین صنعتی ســازی ســاختمان آذرماه
 96برگزار میشود.
دهمین نمایشــگاه تخصصی بازار صنعت ساختمان و هشتمین همایش تخصصی
تجهیزات و فناوریهای نوین صنعتی ســازی ســاختمان از  19تا  21آذرماه  96در
مصلی امام خمینی تهران برگزار میشود.
گفتنی اســت ،عالقهمندان به حضور در این نمایشــگاه میتوانند برای ثبتنام و
کسب اطالعات بیشتر به سایت نمایشگاه مراجعه کنند.

اخبـارساختوساز

بازسازی و بهسازی یکمیلیون و  950هزار واحد مسکونی در کشور

بررسی مشکالت حقوقی  ۳۶هزار واحد مسکن مهر

پنجرهایرانیان؛ سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی تاکید دارد که مشکالت
حقوقی مسکن مهر تاثیری بر بسته شدن پرونده مسکن مهر در تیرماه سال  ۹۷ندارد.
به گزارش خانه ملت ،صدیف بدری ،با اشــاره به اینکه  36هزار واحد مسکن مشکل
حقوقی دارند ،اظهار داشــت :مشکالت حقوقی مسکن مهر به اختالفات بین پیمانکاران
با تعاونیها برمیگردد.
عضو هیات رئیســه کمیسیون عمران مجلس شورای اســامی در ادامه توضیح داد:
برخی محالت و ادارات تعاونی مسکن داشتهاند که در حال حاضر برخی از آنها به دلیل
عدم متعهد بودن پیمانکاران به قراردادی که با وزارت راه و شهرسازی داشته با مشکالت
حقوقی مواجه شدهاند .نماینده مردم اردبیل ،نمین ،نیر و سرعین در مجلس دهم شورای

اســامی با بیان اینکه این مشکل در شهرهای جدید رخ داده است ،ادامه داد :از سوی
دیگر این امکان وجود دارد که دولت به تعهدات خود برای فراهم کردن زیرساختها در
مســکنهای مهر عمل نکرده است و آمادهسازی یا اجرای شبکه جمعآوری فاضالب یا
برقرسانی را به تاخیر انداخته و این باعث شده که در کار پیمانکاران با تعلل پیش برود.
وی با بیان اینکه بیشــترین اختالفات حقوقی در مسکن مهر به همین موارد محدود
میشود ،گفت :همچنین این احتمال وجود دارد که مشکل تملک زمین نیز وجود داشته
باشــد ،حق و حقوقی بــرای مالکان زمینها وجود دارد که باوجــود اینکه وزارت راه و
شهرسازی سند دارد اما باید این اختالفات را برطرف کند.
این نماینده مجلس به تاثیر مشکالت حقوقی مسکن مهر به اتمام پروژه مسکن مهر
در وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد و بیان داشت :حق مشکالت حقوقی نیاز به اعتبار
ندارد هرچند که تعدادی از این مســائل با پرداخت پول رفع میشــود اما در کل میزان
مشــکالت حقوقی در واحدهای مسکن مهر به میزانی نیست که تاثیری بر اتمام پروژه
مسکن مهر داشته باشد.
بــدری در ادامه اظهار داشــت :آخوندی وزیر راه و شهرســازی از اتمام و تحویل
مســکن مهر تا تیرماه ســال آینده خبر داده اســت که اتمام آن تنها به تخصیص
اعتبارات بستگی دارد.
سخنگوی کمیســیون عمران مجلس شورای اســامی اعتقاد دارد که اگر اعتبارات
کمکی که برای اتمام پروژه مســکن مهر پیشبینی شده است بهموقع از سوی سازمان
برنامهوبودجه در اختیار وزارت راه و شهرســازی قرار بگیرید ،این وزارت میتواند پرونده
مسکن مهر را تیرماه سال  97ببندد.
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پنجرهایرانیان؛ معاون بازســازی و مسکن روستایی
بنیاد مسکن انقالب اسالمی گفت :یکمیلیون و 950
هزار واحد روستایی و آســیبدیده در سطح کشور در
طول  10سال تاکنون بهسازی شده است.
عزیزاله مهدیــان در گفتوگو با ایســنا افزود :این
تعداد واحد روستایی از ابتدای آغاز طرح توسعه تاکنون
بهسازی شــدند .از این تعداد یکمیلیون و  600هزار
واحد مسکن روســتایی در غالب بهسازی و بازسازی
 350هزار واحد نیز در مناطق ســانحه دیده در کشور
صورت گرفته است .تالش میشــود این روند نیز در
قانون برنامه ششم ادامه پیدا کند.
معاون بازســازی و مسکن روســتایی بنیاد مسکن
انقالب اسالمی خاطرنشان کرد :در ابتدای این طرح 8
درصد از خانههای روستایی کشور مقاومسازی یا دارای
ســازه بودند که در حال حاضر این میزان به  40درصد
رسیده است .تالش میشود تا پایان سال این میزان به
 75درصد نیز برسد.
وی افزود :هرسال در کشور  200هزار واحد روستایی
سهمیه نوسازی وجود دارد که به آنها تسهیالت 200
میلیون ریالی با کارمزد  5درصد پرداخت میشود.
معاون بازســازی و مســکن روســتایی بنیاد مسکن
انقالب اسالمی ادامه داد :در روستاهای کشور حدود پنج

میلیون و  300هزار واحد مسکن روستایی وجود دارد.
وی گفت :خانوادههای دارای دو معلول و یا بیشتر
عالوه بر تســهیالت  180میلیون ریــال نیز کمک
بالعوض دریافت خواهند کرد که این مبلغ از ســوی
بهزیســتی و بنیاد مســکن انقالب اســامی تأمین
میشود .در پرداخت تســهیالت و کمکها ،سازمان

ستاد اجرایی فرمان امام نیز در این راه به بنیاد مسکن
انقالب اسالمی کمک میکند.
مهدیان بیان کرد :از محل حساب سد حضرت امام
مبلــغ  35میلیون ریال و برای بازســازی  120هزار
واحد مســکونی نیز در امسال و ســال آینده کمک
خواهد شد.

57
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توقف  ٢٠درصد از واحدهای تولیدی شهرکهای صنعتی

پنجـره ایرانیـان /سـال یازدهم آذر     96شمـاره 122

58

پنجرهایرانیان؛ معاون وزیر صنعــت ،معدن و تجارت با
اســتناد به آمارهای موجود از توقف حــدود  ۲۰درصد از
واحدهای صنعتی مســتقر در شــهرکها و نواحی صنعتی
خبر داد.
به گزارش ایسنا ،علی یزدانی در مراسم رونمایی از سامانه
مدیریت طرح و پروژههای ســازمان شــهرکهای صنعتی
سراســر کشور از استقرار  ۴۰هزار واحد صنعتی در شهرکها
و نواحی صنعتی سراسر کشــور با اشتغالی بالغبر  ۸۰۰هزار
نفر خبر داد.
وی با اشــاره به جلوگیری از رانتهای اطالعاتی و امکان
دسترســی آزاد اطالعات با بهرهمندی از سامانه مکانیابی

شــهرکهای صنعتــی ،گفت :با اجــرای ســامانه ،GIS
مکانیابی وضعیت شــهرکهای صنعتی و سامانه مدیریت
طرح و پروژههای سازمان تمامی طرحها و پروژهها در داخل
شهرکهای صنعتی بهصورت شفاف رصد خواهد شد.
علــی یزدانی ضمــن تاکید بر ارتقای ســامت اداری در
دســتگاههای اجرایی ،خاطرنشان کرد :عالوه بر این ،سامانه
دیگری در جهت ارتقای رضایتمندی مردم راهاندازی خواهد
شد که بر اساس آن طرحهای پژوهشی نیز بهصورت شفاف
مورد پایش قرار خواهد گرفت.
معاون وزیر صنعت ،معــدن و تجارت با بیان اینکه قانون
دسترسی آزاد به اطالعات در دولت دهم تصویب و در دولت

یازدهم مقدمات اجرای آن فراهم شــد ،عنوان کرد :این دو
سامانه بسترهای الزم را برای دسترسی آزاد اطالعات فراهم
کرده و امکان ایجــاد رانت اطالعاتی برای عدهای خاص را
از بین خواهد برد.
یزدانی افزود :با ابالغ این قانون تمامی اطالعات مربوط
به قوانیــن ،مناقصههــا و مزایدهها در مجموعه ســایت
ســتاد و شرکتهای اســتانی بارگذاری شده است و همه
متقاضیان ســرمایهگذاری در شــهرکها و نواحی صنعتی
میتوانند از قوانین و مقررات و همچنین مزایای استقرار در
شهرکهای نواحی صنعتی مطلع شوند.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت ضمن انتقاد از ارائه
آمارهــای مختلف از وضعیت تعطیلــی واحدهای صنعتی
تصریح کرد :برخی بدون اتکا به مراجع رســمی انتشــار
آمــار ،اطالعاتی را مطرح میکنند که با آمارهای درســت
همخوانی ندارد.
یزدانــی در ادامه به همکاری ســازمان صنایع کوچک و
شــهرکهای صنعتی ایران با مرکز آمار اشاره و خاطرنشان
کرد :طی تفاهمنامهای که با این مرکز منعقد شــده اســت
بــهزودی آمار دقیقی از وضعیت واحدهــای صنعتی فعال و
غیرفعال در شهرکها و نواحی صنعتی استخراج خواهد شد.
وی ادامه داد :همچنین همه مدیران عامل شــرکتهای
شهرکهای صنعتی سراسر کشور موظف به اعالم آمار دقیق
از تعداد واحدهای فعال شدند.

مالیاتهای مسکن نیازمند اصالح و بازنگری
پنجرهایرانیان؛ سیســتم مالیات در بخش مســکن نیازمند اصالحات و بازنگری
جدی است.
عباس شــوکتی در گفتوگو با ایســنا ،اظهار کرد :در چند سال اخیر موضوع اخذ
مالیات از خانههای خالی ســازندگان مطرح شد که تاکنون اجرایی نشده و با توجه
به وضعیت امروز بازار مسکن را با مشکالت عدیدهای مواجه میکند .عالوه بر این
درحالیکه امالکیها باید مالیات بر درآمد پرداخت کنند ،انواع دیگر مالیاتها مانند
مالیات بر ارزشافزوده از صنف مشاوران امالک دریافت میشود که با شرایط مالی
آنها همخوانی ندارد.
وی با بیان اینکه نباید زمین مشــمول مالیات شود ،گفت :نهادهای مختلف مانند
ســازمان ملی زمین و مســکن از زمینهای ذخیره شهری برای افزایش سرانهها و
کنترل بازار مســکن برخوردارند ،اما از این ابزار کمتر اســتفاده میکنند و از طرفی
تمایل به ثبت امالکشان در سامانههایی مانند امالک و مستغالت ندارند.
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به فضای مجازی خریدوفروش امالک گفت:
صنف مشاوران امالک حدود  ۵۵سال سابقه دارد و باوجود اپلیکیشنهای موجود در
بازار دچار بیکاری گستردهای شده است .معتقدم فعالیت این سامانههای مجازی باید
زیر نظر اتحادیه مشــاوران امالک باشد و از طرفی کاربران آنها مشاوران امالک
باشــند نه خریداران و فروشندگان .این تغییر باعث پویایی بیشتر مشاوران امالک و
سهولت معامالت خواهد شد.
وی ادامه داد :متاســفانه امروز شاهد مشاوران امالک فاقد مجوز در بازار مسکن
هســتیم که بدون ثبت کد رهگیری در معامالت مشکالت عدیدهای برای مردم و

همصنفیهای خود به وجود آوردهاند .قطعا برخورد با این امالکیها در نهادینه شدن
کد رهگیری مهمترین اقدام خواهد بود.
شــوکتی با اشــاره به اینکه در کشور ما بیمه آتشســوزی به طرز نادرستی اجرا
میشــود ،عنوان کرد :برخالف کشورهای توســعهیافته که شرکتهای بیمهای بر
فرایند ساخت احاطه دارند و از بیمه ساختمانهای غیراستاندارد جلوگیری میکنند،
در کشــور ما بیمهها بدون اطالع از کیفیت ساختمان این بیمهنامه را با ارزانترین
قیمــت صادر کرده و زمانی که حادثه آتشســوزی در ســاختمان اتفاق میافتد با
لطایفالحیلی از پرداخت هزینهها امتناع میکنند؛ بنابراین بیمه آتشسوزی به شکل
کنونی باید متوقف شود.
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وام  ۲۰میلیون تومانی برای کیفیسازی مسکن
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پنجرهایرانیان؛ سرپرســت معاونت بازســازی و مسکن
روســتایی بنیاد مسکن انقالب اســامی استان تهران در
روز ملی روســتا گفت :بنیاد مسکن اســتان تهران برای
نوســازی واحدهایی که مبحث  ۱۹مقررات ملی ساختمان
را رعایت کنند  ۲۰میلیون تومان تســهیالت با سود پنج
درصد پرداخت میکند.
حمیدرضا روستایی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :مبلغ
تســهیالت برای تخریب و نوســازی واحدهای مسکونی
فرســوده با رعایت مبحث  ۱۹مقــررات ملی  ۲۰میلیون
تومــان و جهت احــداث واحدهای مســکونی جدید ۱۸
میلیون تومان با نرخ ســود پنج درصد و مدت بازپرداخت
 ۱۲ساله است .این تسهیالت بدون سپردهگذاری و مدت
انتظار در بانک به روستائیان عزیز پرداخت میگردد.
وی در خصــوص فرآیند اخذ تســهیالت بهســازی و
شرایط دریافت تســهیالت مذکور گفت :متقاضیان عزیز
در صورت داشــتن زمین با کاربری مسکونی در روستا و
شــهرهای زیر  ۲۵هزار نفر جمعیــت و پس از اخذ پروانه
ساختمانی از مراجع صدور پروانه باید نسبت به مراجعه به
بنیاد مسکن محل سکونت خود و تحویل مدارک موردنیاز
جهت تشکیل پرونده اقدام و بنیاد مسکن نسبت به معرفی
متقاضی به بانک عامل توســط بنیاد مســکن شهرستان
اقدام کنند .عقد قرارداد مشــارکت مدنی متقاضی با بانک
عامل با تامین تضامین بانک آزادسازی تسهیالت حداقل
در  ۳مرحله و متناســب با پیشرفت فیزیکی کار بر اساس
گزارش ناظر نظام فنی و تائید کارشناس بنیاد خواهد بود.
روســتایی تاکید کرد :بنیاد مســکن برنامه جامع تامین

مسکن اقشار کمدرآمد را در دستور کار قرار دارد .همچنین
اعطای تســهیالت به خانوارهای تحت پوشش بهزیستی
دارای دو نفــر معلول و بیشــتر در روســتاها با پرداخت
تسهیالت طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی
به مبلــغ  ۱۸۰میلیون ریال و کمک بالعوض نیز به مبلغ
 ۱۸۰میلیون ریال اعطای تسهیالت بالعوض به واحدهای
فرسوده و غیر مقاوم و اعطای تسهیالت به زوجهای جوان
که قصد احداث مسکن در روستاها را داشته باشند ازجمله
خدمات بنیاد مسکن است.
وی همچنین اظهار کرد :بنیاد مسکن از طریق اعطای
تســهیالت قرضالحســنه با عاملیت بانک قرضالحسنه
مهر ایران به واحدهای فرســوده و غیــر مقاوم بهعنوان
تخریب و آواربرداری مساعدت میکند.
به گفته روستایی ،سال  ۱۳۹۶فرصتی نو در راستای بهبود
کیفیت مسکن روستایی و احیای بافت فرسوده روستاها و
همچنین ایمنسازی روســتاهای در معرض خطر سوانح
طبیعی است .بنیاد مسکن خدمات نوینی در عرصه بهبود
شرایط زندگی در روستاها دارد .بهعنوانمثال بیمه حوادث
واحدهای مســکونی که از تســهیالت طرح ویژه استفاده
کنند به مدت  ۱۰سال و ترویج بهینهسازی مصرف انرژی
و استفاده از انرژیهای پاک در سطح روستاها (استفاده از
آبگرمکنهای خورشــیدی) و همچنین توسعه گردشگری
روستایی و اعطای تسهیالت قرضالحسنه جهت مرمت و
احیای واحدهای بومگردی روستایی ازجمله خدماتی است
که ارائه میشود.
سرپرست معاونت بازســازی بنیاد مسکن استان تهران

یادآور شــد :پس از زلزله رودبار و منجیل در سال ۱۳۶۹
به سبب وسعت خسارات ایجادشده به واحدهای مسکونی
روستایی ،طرح بهسازی مسکن روستایی بهمنظور احداث
مسکن مقاوم با محوریت بنیاد مسکن در دستور کار دولت
قرار گرفت.
وی افزود :از سال  ۱۳۷۴طرح بهسازی مسکن روستایی
باهدف احداث مســکن مقاوم روســتایی آغاز شد .اجرای
طرح مذکور بســیار با کندی صــورت گرفته بهطوریکه
طی یک دوره  ۱۰ســاله ( )۱۳۸۴-۱۳۷۴فقط  ۲۰۰هزار
واحد مسکونی در سطح کشــور از تسهیالت مقاومسازی
در مناطق روستایی استفاده کردهاند.
سرپرســت معاونت بازسازی و مســکن روستایی بنیاد
مســکن اســتان تهران با بیان اینکه پس از زلزله ۱۳۸۲
بم ضرورت ســرعت بخشیدن به احداث مسکن مقاوم در
روستاهای کشور بیشتر احســاس شد خاطرنشان کرد :از
ســال  ۱۳۸۴بر اســاس تصویبنامه هیات وزیران مقرر
شد ســازمان مدیریت و برنامهریزی کشــور اعتبار الزم
جهت پرداخت کمک ســود تسهیالت بانکی (یارانه) برای
بهســازی و نوســازی ســاالنه  ۲۰۰هزار واحد مسکونی
روستایی در ســطح کشور طی ســالهای برنامه چهارم
توسعه پیشبینی و در بودجههای سالیانه تأمین کند.
روستایی تصریح کرد :بر اساس آمارگیری از ویژگیهای
مسکن روستایی سال  ،۱۳۹۲اســتان تهران دارای ۷۵۷
روســتا و  ۲۲۶هزار و  ۹۱۸واحد مسکونی روستایی بوده
که  ۶۳درصد واحدهای مذکور به میزان  ۱۴۲هزار و ۹۵۸
واحد مسکونی نا مقاوم و  ۳۷درصد مقاوم است.
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پنجرهایرانیان؛ با توجه به اینکه در سال جاری شاهد
افزایش نسبی ساختوســازها هستیم ،در قراردادهای
مشارکت ســاخت چندین موضوع باید مورد دقت قرار
گیرد کــه از جمله آنهــا اطمینان مالــکان از توانایی
فنی و مالی ســازندگان و نیز اطمینان ســازندگان از
صحتوسقم اسناد و اهلیت مالکان است.
به گزارش ایســنا ،قراردادهای مشــارکتی ساخت از
جمله موضوعاتی است که عدم دقت هریک از طرفین
میتواند به خســارات بعضا جبرانناپذیر منجر شود .با
توجه به خروج تدریجی بخش مســکن از رکود و نیز
افزایش نسبی ساختوســاز ،توجه به مبانی حقوقی و
فنی اینگونه قراردادها از اهمیت ویژهای جهت تامین
منافع طرفین برخوردار است.
طی فرآیند انعقاد قراردادهای مشــارکت در ساخت
مالکان زمین با تحویل آن به ســازندگان ســاختمان
بهعنوان آورده و متقابال سازندگان نیز با سرمایهگذاری
جهت ســاخت و اجرا در قبال مالکان زمین متعهد به
انجام اموری میشوند.
طرفین اینگونه قراردادها میتوانند اشخاص حقیقی
یا حقوقی باشــند .لذا در وهله اول شناســایی هویت
طرفین از اهمیت زیادی برخوردار اســت .در خصوص

اشــخاص حقیقی مراجعه به مــدارک هویتی از قبیل
اســناد سجلی و احراز اهلیت آنها جهت انعقاد قرارداد
از جمله عاقل ،بالغ و رشید بودن ،اصیل یا وکیل بودن
و در خصوص اشــخاص حقوقی مراجعه به مشخصات
ثبتی مندرج در روزنامه رسمی و آخرین آگهی تغییرات
و نیز اطمینان از صحتوســقم مدارک و اسناد ابرازی،
دارندگان حق امضا ،سهامداران و  ...قابلتوجه و بلکه
ضروری است.
ازآنجاییکه یکی از دالیــل ورود مالکان عرصه به
اینگونه قراردادها تامین سرمایه جهت احداث اعیانی
است لذا توجه به شــرایط و توان مالی سرمایهگذاران
نیز موضوع مهمی اســت .چراکه صرفا انعقاد قرارداد با
اشخاصی که نه ســابقه اجرایی و فنی الزم را دارند و
نه توان مالــی جهت اجرای پروژه میتواند هزینههای
زیادی را برای مالکان به همراه داشــته باشــد و آنها
را با اختالفات عدیده ناشــی از عدم انجام تعهدات از
سوی سازندگان مواجه سازد .از سوی دیگر سازندگان
نیز میبایست با بررسی دقیق اسناد و مدارک مالکیت
اطمینان الزم در خصوص تعلق ملک بهطرف قرارداد
را به هر نحو مقتضی کســب کنند .اینکه ملک مذکور
متعلق بهطرف قرارداد اســت یا نامبرده بهعنوان وارث

ملــک قصد انعقاد قرارداد دارد؟ در این صورت آیا روند
قانونی انحصار وراثت طی شــده است یا نه؟ یا اینکه
ملک دارای شریک اســت یا نه؟ مشاع است یا مفروز
و مــواردی از این قبیل که در رونــد اجرای کار نقش
تعیینکنندهای دارند.
یک کارشناس حقوق کســبوکار در این خصوص
گفت :کســب اطمینــان الزم از توان مالــی ،فنی و
اجرایی ســازندگان و بعضا تجارب گذشته آنها و نیز
احراز مالکیت مالک میتواند یکی از دغدغههای مهم
طرفین اینگونه قراردادها تلقی شود.
مصطفی خلیلــی افزود :لحاظ تضامیــن در قرارداد
میتواند تا حدودی بــه اینگونه دغدغهها پایان دهد.
بهعنوانمثال در خصوص اشــخاص حقیقی اخذ یک
یا چندیــن فقره چک بهعنوان تضمین حســن انجام
تعهــدات و در خصوص اشــخاص حقوقــی دولتی یا
شــرکتهای بزرگ خصوصی اخذ ضمانتنامه بانکی
معمول و متداول است.
بــه هرحال مســئله تضامین و حتی لحــاظ جرائم
دیرکرد در خصوص انجام امور اجرایی یا تحویل ملک
از ســوی مالک بسیار مهم و تعیینکننده است که باید
مورد توجه قرار بگیرد.
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پنجره ایرانیان؛ قیمت اوراق تســهیالت مسکن در این
روزها چندان نوســان قابلتوجهی نداشته و در حال حاضر
حداکثــر قیمت هر برگ از این اوراق کمی بیشــتر از ۷۸
هزار تومان است.
به گزارش ایسنا ،مدتی است که قیمت اوراق تسهیالت
مسکن چندان فراز و فرودی نداشته و هر برگ آن در حدود
قیمت  ۷۷الی  ۷۹هزار تومان نوســان کرده است ،در این
روزها حداکثر قیمت تســه به ازای هر برگ کمی بیشتر از
 ۷۸هزار تومان است.
همچنین امتیاز تســهیالت مســکن آبان ماه  ۱۳۹۴که
زمان زیادی تا انقضایش نمانده به حدود هر برگ  ۷۷هزار
تومان میرسد که کمترین قیمت تسه در بازار این روزهای
فرابورس ایران است.
اگر قیمت هر ورق از اوراق تســهیالت مسکن را تقریبا
حدود  ۷۸تومان در نظــر بگیریم با علم به اینکه زوجهای
تهرانی برای دریافت وام  ۱۰۰میلیون تومانی مســکن باید
 ۲۰۰برگه تســهیالت مسکن خریداری کنند باید گفت که
آنها بایــد  ۱۵میلیون و  ۶۰۰هزار تومان صرف خرید این
 ۲۰۰برگ کنند .این مبلغ با احتساب  ۱۰میلیون تومان وام
جعالــه که بابتش باید  ۲۰برگ بهادار به قیمت یکمیلیون
و  ۵۶۰هزار تومان از اوراق تســهیالت مسکن را خریداری

کنند ،درمجمــوع برای دریافــت وام  ۱۱۰میلیون تومانی
مسکن حدود  ۱۷میلیون و  ۱۶۰هزار تومان میشود.
همچنین زوجهای غیر تهرانی که در شهرهایی با جمعیت
بیشــتر از  ۲۰۰هزار نفر جمعیت زندگی میکنند ،میتوانند
تا ســقف  ۸۰میلیون تومان وام بگیرند که برای گرفتن این
مبلغ باید  ۱۶۰ورق بهادار خریداری کنند که با این حساب
باید  ۱۲میلیون و  ۴۸۰هــزار تومان بابت خرید این اوراق
بپردازند که با احتساب یکمیلیون و  ۵۶۰هزار تومان اوراق
وام جعالــه ،درمجموع برای دریافت وام  ۹۰میلیون تومانی
باید  ۱۴میلیون و  ۴۰هزار تومان پرداخت کنند.
زوجهای ســاکن در ســایر شــهرهای بــا جمعیت زیر
 ۲۰۰هــزار نفر میتوانند برای گرفتــن  ۶۰میلیون تومان
وام مســکن  ۱۲۰برگ بهادار خریــداری کنند که باید ۹
میلیون و  ۳۶۰هزار تومان بابــت خرید اوراق بپردازند که
بــرای دریافــت  ۱۰میلیون تومان دیگر بابــت وام جعاله
بایــد یکمیلیون و  ۵۶۰هزار تومــان بپردازند .این زوجها
درمجمــوع برای دریافت وام  ۷۰میلیــون تومانی باید ۱۰
میلیون و  ۹۲۰هزار تومان بپردازند.
الزم به توضیح است که مجردهای تهرانی نیز میتوانند
تا ســقف  ۶۰میلیون تومان و غیر زوجهایی که در مراکز
استانهای باالی  ۲۰۰هزار نفر جمعیت دارند تا سقف ۵۰

میلیون تومان و درنهایت غیر زوجهای ســاکن در ســایر
مناطق تا ســقف  ۴۰میلیون تومــان وام دریافت کنند که
بــه ترتیب هرکدام باید  ۱۰۰ ،۱۲۰و  ۸۰برگ بهادار اوراق
تسهیالت مســکن را از فرابورس ایران خریداری کنند .با
این حســاب مجردهای تهرانی باید برای خرید این اوراق
 ۹میلیون و  ۳۶۰هزار تومان ،افراد ســاکن در مراکز استان
باالی  ۲۰۰هزار نفر جمعیت مبلغ  ۷میلیون و  ۸۰۰تومان
و افراد گروه سوم مبلغ شــش میلیون و  ۲۴۰هزار تومان
پرداخت کنند .البته در صورت تمایل برای دریافت وام ۱۰
میلیــون تومانی جعاله باید مبلــغ یکمیلیون و  ۵۶۰هزار
تومان دیگر هم بپردازند.
اوراق تســهیالت مسکن (تسه) توســط بانک مسکن
منتشــر میشــود .این اوراق قابلیت معاملــه در فرابورس
ایران را دارد و ارزش اســمی هر بــرگ پنج میلیون ریال
است .مدت اعتبار اوراق تسه حداکثر تا دو دوره ششماهه
قابل تمدید اســت .این اوراق با توجه بــه اینکه چقدر تا
زمان اعتبارش زمان باقیمانده دارای قیمت متفاوتی است.
درصورتیکه مدت اعتبار این اوراق به اتمام رسیده و دارنده
اوراق از تســهیالت آن اســتفاده نکند ،نماد معامالتی آن
متوقف خواهد شــد و وجوه پرداختی دیگر به دارنده اوراق
بازپرداخت نخواهد شد.
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پنجرهایرانیــان؛ امکان دسترســی عمومــی به مباحث
۲۲گانــه مقررات ملی ســاختمان از طریق ســایت دفتر
مقررات ملی ســاختمان وابسته به معاونت مسکن وزارت
راه و شهرسازی فراهم شد.
مباحث 22گانــه مقررات ملی ســاختمانی حاوی کلیه

دســتورالعملها و ضوابط ساختوســاز ســاختمانهای
مســکونی و دیگر ســاختمانها در حالی بهتازگی و برای
دسترســی عموم به این مقررات بهمنظور بهرهبرداری از
اطالعات مندرج در آن در زمان ســاخت یا خرید مسکن،
روی ســایت دفتر مقررات ملی ساختمان قرار گرفته است

که پیشازاین ،این امکان مهم وجود نداشت.
مقررات ملی ساختمان شامل  22مبحث ساختمانی است
که درواقع باالترین سطح از قوانین و مقررات ساختمانی را
در  22کتاب جداگانه ارائه میکند .در مقدمه تمام مباحث
مقررات ملی ســاختمان آمده است این مقررات برای تمام
ساختوســازهای کشور الزامآور اســت و درواقع مقررات
ملی ســاختمان نوعی مقررات آمرانه محســوب میشود
که در باالدســت تمام مقررات و ضوابط ســاختمانی قرار
گرفته اســت .مطابق مقررات قانونی ساختوساز ،هر نوع
ساختوســاز مسکن یا هر شکل دیگری از ساختمانهای
احداثی ،نبایــد کوچکترین اختالف و مغایرتی با مقررات
ملی ســاختمان داشــته باشــد در غیر این صورت نهاد
یا شــخص تخطیگــر از این مقررات بهعنــوان متخلف
شناسایی خواهد شد و باید در برابر قانون پاسخگو باشد.
بااینحال بهتازگی امکان دسترســی به آخرین نســخه
مقررات ملی ســاختمان در ســایت دفتر مقــررات ملی
ســاختمان وابســته به معاونت ســاختمان وزارت راه و
شهرســازی به آدرس اینجا فراهم شده است که با ایجاد
این دسترســی ،بهرهبرداران ســاختمانی و عموم مردم از
طریق این ســایت قادر به دانلود مباحث  22گانه مقررات
ملی خواهند بود.

ظرفیت اقتصاد مسکن به یکسوم رسیده است
پنجرهایرانیان؛ سهم بخش مســکن از تسهیالت بانکی در شش ماه نخست سال جاری
نشان میدهد هماکنون یکسوم ظرفیت واقعی این بخش فعال است.
به گزارش ایسنا ،ســهم  ۱۲.۸درصدی بخش مسکن از کل تسهیالت پرداختی سیستم
بانکی در شــشماهه ابتدای سال جاری نشان میدهد ســرمایهگذاران هنوز وارد این بازار
نشدهاند و عمده تسهیالت به مصرفکنندگان اختصاص دارد.
با توجه به اینکه بخش مسکن قابلیت جذب و راهاندازی  ۴۰درصد از حجم اقتصاد کشور
را دارد ســهم این بخش از تسهیالت بانکی حدود یکسوم ظرفیت واقعی این بخش است.
این موضوع نشان میدهد بازار مسکن باوجود رسیدن به رشد  ۷درصد در چهارماهه ابتدای
سال جاری هنوز با حداکثر ظرفیت خود فعال نیست.
در شــشماهه ابتدای ســال « ۱۳۹۵مسکن و ســاختمان» حدود  ۱۹هزار و  ۹۴۸هزار
میلیارد تومان از کل تســهیالت  ۲۷۰هزارمیلیــاردی را در قالب بیش از  ۴۳۲هزار و ۳۰۰
فقره دریافت کرده که درمجموع  ۱۲.۸درصد کل تســهیالت بوده است .از این مبلغ ۲۱.۴
درصد برای تامین ســرمایه در گردش پرداخت شــده و تا  ۴۴.۷درصد آن در خرید مسکن
بوده اســت .این در حالی اســت که بخش «خدمات» باالترین سهم از تسهیالت بانکی را
به میزان  ۱۰۸هزار میلیارد تومان داشــته است« .صنعت و معدن» بیش از  ۸۲هزار و ۵۰۰
میلیارد تومان ،بخش «کشــاورزی»  ۲۱هزار میلیارد تومان و حوزه «بازرگانی»  ۲۹هزار و
 ۳۰۰میلیارد تومان دریافت کرده است.
جدا از اینکه کشــور ســالیانه به یکمیلیون واحد مســکونی نیاز دارد و طبق برآوردها
هماکنون تعداد تولید بیش از  ۴۰۰هزار واحد نیست ،ارائه تسهیالت ارزانقیمت برای تولید
مســکن در استطاعت و همچنین نوسازی و بهســازی بافتهای ناکارآمد برای این بخش
ضروری به نظر میرسد.

در حال حاضر بانک مســکن تسهیالت  ۹.۵درصد از طریق ســپردهگذاری برای خرید
مســکن پرداخت میکند؛ اما از ابتدای ســال  ۱۳۹۴تاکنون تعداد تقاضا برای دریافت این
تسهیالت  ۲۸۲هزار فقره بوده که پاسخگوی نیاز کشور نیست .لذا بازار مسکن به ابزارها و
مشوقهای بیشتری برای ایجاد تعادل عرضه و تقاضا نیاز دارد.
با اینکه گفته میشود در شهر تهران  ۴۹۰هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد نیاز فوری
به تولید و نوســازی مسکن بر اساس آمارها ضروری به نظر میرسد .بهطور مثال هماکنون
تعداد معامالت خریدوفروش مسکن در شهر تهران در هر فصل حدود  ۴۵هزار واحد است؛
درحالیکه تعداد پروانههای ســاختمانی برای ایجاد واحد مسکونی در هر فصل به یکسوم
این رقم میرســد .لذا میتوان پیشبینی کرد در آینده نهچندان دور با فشار تقاضا در بخش
مسکن مواجه باشیم.
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مالیات مسکن اصالح میشود

نتیجه مسکن مهر جهش  ۷۶۰درصدی قیمت زمین بود

پنجره ایرانیان؛ مســکن مهر میخواست به مردم کمک کند ولی وقتی نتیجه این مداخله
 ۷۶۰درصد افزایش قیمت زمین و  ۵۰۰درصد قیمت مســکن اســت این چه کمکی است؟
ممکن اســت تک خانوار یک اســتفادهای کند ولی بهصورت ملــی ،نتیجه این مداخالت
معکوس خواهد بود.
به گزارش ایسنا ،عباس آخوندی در هفدهمین همایش سیاستهای توسعه مسکن اظهار
کرد :آنچه باید بپذیریم تغییر و ســکونت جمعیت شهری در ایران است اما به نظر می رسد

هنوز از  این موضوع یک تصور واقعی نداریم .به همین دلیل انتظارات از بخش مســکن در
حوزههای مختلف از بهرهبردار و سیاستگذار فاصلههای زیادی از هم دارد.
وی افزود :آنچه برای من بســیار مهم است داشــتن تصویری از وضعیت سکونتگاههای
ایران است .شاید این بحثها را صدها بار شنیده باشید ،ترکیب جمعیت روستایی ،مهاجرت
روســتایی ،تغییر تناسب جمعیت و غیره که زیاد شنیدیم و همه هم درست است .ولی وقتی
این ســخنها گفته میشــود یک تصویری در ذهن ما  است که این روند با شتاب گذشته
ادامه دارد و به همین دلیل از سیاستگذار انتظار ایجاد میشود .اما فارغ از اینکه ما دوست
داشــته باشــیم یا نداشته باشیم روند مهاجرت بهشدت کند شــده است و در حوزه جمعیت
شهری به یک تعادل جمعیتی نسبی رسیدهایم این پیام اصلی است که اگر قبول کنیم تمام
ساختار سیاستگذاری جابهجا میشود.
وزیر راه و شهرســازی بابیان اینکه جمعیت حدود  ۳میلیونــی تهران به  ۸.۷میلیون نفر
رسیده اســت گفت :نکته بسیار مهم این است که بدانیم روند تحول جمعیت چگونه است.
تهران جاذبترین بخش جمعیت بوده است .دقیقا در اوج زمانی که شهر فروشی در تهران
در جریان بوده است که  ۷۶۰هزار پروانه ساختمانی صادر شده جمعیت تهران از سال ۱۳۹۰
تا ۱۳۹۵کال  ۴۸۰هزار نفر رشــد کرده است .این نشان می دهد درست است که این شهر
پایتخت است و از نظر تصورات ذهنی و آمار دهه  ۶۰ ، ۵۰و  ۷۰نشان می دهد رشد بسیار
باال بوده است ولی این رشد مراحل نهایی خود را طی میکند.
آخوندی تصریح کرد :همین االن جمعیتپذیری شــهر تهران بدون اینکه واحد جدیدی
ساخته شــود حدود  ۱۰.۵میلیون است؛ در حالی که  ۸.۷میلیون نفر جمعیت دارد .پس باید
ببینیم آیا میتوانیم سیاستهای گذشته را ادامه دهیم .اتفاقی افتاده که مجبوریم تجدیدنظر
کنیم .اگر به این اجماع نرسیم همچنان میخواهیم با یکدیگر کشتی سیاسی بگیریم.
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پنجرهایرانیــان؛ معــاون وزیر راه و شهرســازی گفت:
تصحیح نظام مالیات در بخش مســکن یکی از برنامههای
یک سال آینده وزارت راه و شهرسازی خواهد بود.
حامــد مظاهریــان در گفتوگو با ایســنا ،اظهــار کرد:
مهمترین برنامه و سیاســت اصلی وزارت راه و شهرسازی
در بخش مسکن افزایش قدرت خرید مردم است؛ بنابراین
همه ابزارهایی که بتواند میزان تســهیالت را افزایش دهد
جزو سیاستهای ما تلقی میشود.
وی افزود :بخشی از این سیاستها شامل تصحیح قوانین
ازجمله قانون پیشفروش اســت که بهشدت دنبال اصالح
آن هستیم؛ چراکه در حال حاضر عملکرد قانون پیشفروش
بههیچوجه مناسب نیســت .قانون مالیات نیز باید تغییراتی
کند .همچنین ابزارهای جدید مالی باید اضافه شود .بعضی
از این ابزارها را در سالهای گذشته توانستیم وارد بازار کنیم
و بعضی دیگر باقی مانده است .این ابزارها کمک میکند که
قدرت وامدهی بانکها افزایش پیدا کند و خریداران واقعی
مسکن این توان را پیدا میکنند که وارد بازار شوند.
معاون مســکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان
اینکه خوشــبختانه در بازار موجودی مسکن به حد کفایت
وجود دارد گفت :اگر بتوانیم قدرت خرید را از طریق افزایش
تسهیالت باال ببریم میتوانیم به تقاضاها پاسخ دهیم.

مظاهریان در خصــوص قانون مالیات بر خانههای خالی
نیز گفت :قانون مالیات بر خانههای خالی فرآیندی است که
میتواند مالکان را تشــویق به عرضه خانهها در بازار کند.
ولی میزان مبلغ مالیات بهاندازهای نیست که مالکان ترغیب
شوند بهاندازه نیم برابر مالیات ،خانه را اجاره بدهند؛ بنابراین
معتقدم باید این قانون اصالح شود.
وی ادامــه داد :تصحیح نظام مالیات در بخش مســکن
یکی از برنامههای یک سال آینده وزارت راه و شهرسازی
خواهد بود .سعی میکنیم با تعامل با وزارت امور اقتصادی
و دارایی در طرح جامع مالیاتی روندی را اجرا کنیم که ابزار

مالیاتی بتواند واحدها را در بازار خریدوفروش وارد کند.
معاون وزیر راه و شهرســازی دربــاره اخباری مبنی بر
کاهش نرخ ســود و افزایش مدت بازپرداخت تســهیالت
خانهاولیهــا گفت :بــه اعتقاد من رســانهها در خصوص
انتشار این خبر درست عمل نکردند .یک نفر صحبت کرد
درباره اینکه پیشنهادهایی در گفتوگوها وجود دارد ولی به
نظر میرســد مقداری در این خصوص بدفهمی شد و این
تلقی صورت گرفت که گویی موارد اعالمی ،سیاستهای
مصوب اســت؛ بنابراین نوعی عدم فهم یکسان از موضوع
صورت گرفت.

63
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مسکن دو درصد باالتر از تورم میایستد
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پنجرهایرانیان؛ در نیمه دوم سال جاری قیمت مسکن
 ۱۱تا  ۱۲درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش
قیمت خواهد داشت.
سعید آگشــته در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :شواهد
نشان میدهد بخش مسکن بهتدریج در دو حوزه قیمت
و تقاضا با افزایش نســبی مواجه شده است .هماکنون
قیمت مســکن تقریبا بــا نرخ تورم برابــری میکند و
پیشبینی من این اســت که در ماههای آینده یک تا دو
درصد باالتر از نرخ تورم قرار گیرد.
وی با بیان اینکه سیاستهای حمایتی دولت در حوزه
تســهیالت به افزایش تقاضای مسکن منجر شده است
گفت :امیدواریم دولت حمایتهای خود را از بازار مسکن
ادامه دهد .البته حمایت از طریق تســهیالت بهتنهایی
نمیتواند مسکن را از رکود درآورد بلکه اصالح ساختار
نظام پولی کشــور باید به این بخش کمک میکند .بر
این اســاس دولت باید با سرسختی ،مسئله کاهش نرخ
سود سپردههای بانکی را پیگیری کند.
این کارشــناس اقتصاد مسکن تصریح کرد :تا زمانی
که نرخ ســود بانکی کمتر از ارزشافزوده بخش مسکن
نباشد ،مسکن آن جان اصلی را نخواهد گرفت .هماکنون
واحدهای صنعتی بیــن  ۲۵تا  ۳۵درصد با رکود مواجه
هستند که در هر سه حوزه اشتغال ،تولید و فروش دچار
کاهش شــدهاند .بخصوص در صنایع وابسته به بخش
مسکن این رکود عمیقتر است.
آگشــته ،مخاطبشناســی را در حوزه تولید مسکن،
ضروری دانست و گفت :سالیانه در ایران باید یکمیلیون
واحد مسکونی ساخته شــود .البته مسکن متقاضی ،نه
مســکن عرضهکننده .عرضه مــازاد  ۲.۵میلیون واحد

مســکونی بهاینعلت بود که عرضهکننده با یک سری
تعاریف وارد تولید شــد و متقاضی با شاخصهای خود
اقــدام به خرید کرد .تا زمانی که ایــن دو گروه به هم
نزدیک نشود همان اتفاقی میافتد که در مسکن مهر و
مسکن لوکس افتاد.
وی خاطرنشــان کرد :هماکنون حــدود  ۲.۵میلیون
واحد مســکونی خالی داریم .این عدد شاید بهظاهر زیاد
باشد ولی درواقع این میزان تولید  ۲.۵سال است .برای
این  ۲.۵میلیون واحد تقاضا هســت ولی تقاضا همراه با
توان خرید باال نرفته است .البته این واحدهای خالی هم
مخاطب خاص خود را دارد که در زمان مناســب تحت
تاثیر اقتصاد کالن و با ارائه مشــوقهایی اقدام به خرید
خواهند کرد.

ایــن کارشــناس اقتصاد مســکن با بیــان اینکه
سیاســتهای ناصحیح در بخش مسکن مهر منجر به
ایجاد واحدهای بدون متقاضی شــد ،تاکید کرد :یکی
از مهمترین ایرادات مســکن مهــر در حوزه مطالعات
صفر و مکانیابی اشتباه بود که در اکثر سایتها اتفاق
افتاد .هماکنون در پرند سازندگان ساختمان میسازند
ولی خالی است؛ چون متناسب با نیاز متقاضیان ساخته
نشده است.
آگشــته تصریح کرد :دولــت سیاســتی را در حوزه
بازآفرینی شــهری اتخاذ کرده که به اعتقاد من سیاست
اصولی اســت .اگر این روند ادامــه پیدا کند هم اصالح
کالبد شــهری اتفاق میافتد و هــم تنظیم بازار در این
مناطق ایجاد خواهد شد.

استفاده از عنوان اتحادیه مشاوران امالک کشوری مصداق جعل است
پنجره ایرانیان؛ رییس سابق اتحادیه مشاوران امالک با بیان اینکه استفاده از عنوان اتحادیه
مشــاوران امالک کشوری مصداق جعل اســت ،گفت :در حالی که اتحادیه مشاوران امالک
کشوری در سال  90منحل شد متاسفانه عدهای هنوز از این عنوان استفاده میکنند.
مصطفی قلی خســروی در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا ،با بیان اینکه ســال  90با مصوبه

مجلس اتحادیه مشــاوران امالک کشوری منحل شد ،گفت :متاســفانه امروز عدهای برای
ارتقای جایگاه خود از عنوان اتحادیه مشــاوران امالک کشــوری اســتفاده میکنند که این
مصداق جعل است .
وی بــا بیان اینکه انتخابات دور جدید اتحادیه مشــاوران امالک اســتان تهران  22آبان
ماه انجام میشــود ،ادامه داد :این دوره از انتخابات به صورت الکترونیکی انجام میشــود و
تاکنون  87نفر برای انتخابات اعضای هیات مدیره و  44نفر برای بازرســی کاندید شــدهاند.
در نهایت  7نفر برای هیات مدیره و یک نفر برای بازرســی انتخاب میشوند .این کارشناس
بازار مسکن گفت :در حال حاضر در تهران  10هزار نفر عضو اتحادیه هستند که اجازه شرکت
در انتخابات را دارند.
قلی خســروی با اشاره به مشکالت صنف اتحادیه مشــاوران امالک استان تهران اظهار
داشــت :در حال حاضر یکی از مشکالت اصلی این نصف پرداخت مالیات و مالیات بر ارزش
افزوده است .مشاوران امالک را جزو مشاغل خاص قلمداد میکنند و میزان مالیات پرداختی
مشــاوران امالک چیزی حدود  35درصد است .البته در مقطعی حتی به  43درصد هم رسید
که با چانهزنیها این رقم را کاهش دادیم.
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امسال  ۳۰هزار میلیارد تومان وام به تولیدکنندگان پرداخت میشود
پنجرهایرانیــان؛ امســال  ۳۰هــزار میلیــارد تومان
تســهیالت از محل منابع داخلی بانکها به واحدهای
تولیدی ،صنعتی و معدنی کشور تزریق میشود.
علی یزدانی با اشاره به برنامههای دولت برای کمک
به رونق تولید در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی،
به ایسنا گفت ۳۰ :هزار میلیارد تومان تسهیالت از منابع
داخلی بانکها برای این منظور در نظر گرفته شده است.
معــاون وزیر صنعت ،معدن و تجــارت ادامه داد :این
تسهیالت در سه بخش کمک به واحدهای راکد و نیمه
راکد ،واحدهای نیازمند نوسازی و طرحهای با پیشرفت
فیزیکی بیش از  ۶۰درصد است.
به گفته این مسئول قرار است از محل این تسهیالت
 ۵۰۰۰واحد نوســازی شــوند ۶۰۰۰ ،طرح نیمهتمام به

بهرهبرداری برســد و  ۱۰هزار بنگاه تولیدی که راکد یا
نیمه فعال هستند ،حمایت شوند.
رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی
بــا بیان اینکه یکی از عوامل رکود بســیاری از واحدها
کیفی نبودن محصوالت است ،تاکید کرد :این امر ناشی
از فرسودگی و قدیمی بودن تجهیزات واحدها است .به
همین دلیل امســال نوسازی واحدها در دستور کار قرار
گرفت و تاکنون  ۳۱۱۵واحد صنعتی و  ۲۱۲واحد معدنی
در این خصوص ثبتنام کردهاند.
وی تعداد واحدهای ثبتنامشــده در سامانه بهینیاب
را نیز تاکنون  ۳۱هزار و  ۸۲۵مورد عنوان کرد و افزود:
از ایــن تعداد  ۴۹۵۱مورد برای دریافت تســهیالت به
بانکها رفته است.

بازار سنتی مسکن چگونه تسلیم تکنولوژی شد؟
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پنجرهایرانیان؛ سرانجام دفاتر مشاور امالک با راهاندازی سامانهای بهمنظور سهولت
معامالت بهنوعی در برابر تکنولوژی تســلیم شدند؛ موضوعی که احتماال با کاهش
اشتغال در این بخش و فشار نیروی کار به دیگر سطوح اقتصادی همراه میشود.
به گزارش ایســنا ،از اولین روزی که در سال « ۱۳۹۲دیوار» اقدام به درج تبلیغات
همه نوع کاال ازجمله فروش مســکن در ســایت خود کرد زنــگ خطر برای دفاتر
مشاور امالک که ســالها به شکل سنتی فعالیت میکردند به صدا درآمد .به دنبال
آن ســایتهای مجازی بخش خصوصی یکی پس از دیگری رونمایی شــدند .ابتدا
مشاوران امالک مقاومت کردند؛ مقاومتی که رئیس اتحادیه خیلی زود متوجه بیثمر
بودن آن شد .حاال اتحادیه امالک هم صاحب یکی از همین سامانهها به نام «فست
ملک» شــده و به نظر میرســد با مقداری زیرکی ،از تجارب سایتهای قبلی برای
تکمیل سامانه خود استفاده کرده است.
وقتی حســام عقبایی ـ رئیس اتحادیه مشــاوران امالک تهران ـ در مراسم افتتاح
یکی از ســایتهای مجازی مسکن شرکت کرد ،موج انتقادات از سوی دفاتر سنتی
باال گرفت .عقبایی در همان روز اعالم کرد که «دیوار را خراب میکنم» اما همانجا
گفت «ما از ابزارهای نوین و طرحهای جدید که بتواند به روند رشد معامالت کشور
و باال بردن صنایع مرتبط با ساختمان در حوزه دیجیتال و فضای مجازی کمک کند
اســتقبال میکنیم» .بعدا هم چند بار عنوان کرد «نمیتوان در برابر فناوری مقاومت
کــرد بلکه باید آن را در جهت منافع صنف به خدمت درآورد»؛ بنابراین دفاتر امالک
یکی پس از دیگری به ســایتهای مجازی فروش ملک لینک شدند؛ اما موضوع به
این ســادگیها نبود .بعضی دفاتر از انحصار فایلها در دســت بعضی دیگر از طریق
معدود ســایتهایی که به آنها قدرت میبخشــید نگران شــدند؛ نگرانی که به نظر
میرسد هنوز رفع نشده است.
با اینکه استفاده از فناوری میتواند موجب شکوفایی در هر بخش باشد ،تالطمی
که ســایتهای امالک به حوزه اشتغال واســطههای ملکی وارد کرد شدیدتر از آن
بــود که ابتدا تصور میشــد؛ مانند همان اتفاقی که با ورود اســنپ و تپســی برای
آژانسهای تاکسیتلفنی افتاد و ضربهای کاری به صاحبان پروانه در این صنف وارد
کرد؛ بنابراین اتحادیه امالک به این نتیجه رســید که جلوی ضرر را از هر جا بگیرد
منفعت است.
اما موضوعی که حاال به دلخوری ســایتهای مجازی منجر شــده ،این است که
رئیس اتحادیه امالک ابتدا با این وعده که قصد دارد راه اشتغال بخش خصوصی را

هموار کند به آنها چراغ سبز نشان داد؛ حتی در مراسم رونمایی «آلونک»« ،آیهوم»
و «شابش» شــرکت کرد و عکس یادگاری انداخت .حاال اما این سایتها احساس
میکنند با راهاندازی سامانه رسمی اتحادیه پشتشان خالی شده است.
وی معتقد است که اپلیکیشنها ،سامانهها و استارتاپهای جدید درواقع مردم را به
این ســمت سوق میدهد که خودشان معامله کنند .با اینوجود مطمئنا ضربه زیادی
بــه خریداران وارد میشــود و قیمتها باال میرود؛ چراکه خریــدار قدرت چانهزنی
کارشناس را ندارد؛ کارشناسی که بعضا برای ورود به این حرفه تحصیالت دانشگاهی
را طی کرده است .در حال حاضر بخش مسکن در رکود است و امسال مقدار اندکی
معامــات رونق گرفته اما با ورود ســایتهای مجازی به بحث خریدوفروش ملک،
خطر بازگشت به رکود وجود دارد.
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تحرک  300صنعت با رونق بازار مسکن
پنجره ایرانیان؛ یک کارشناس مسکن و صنایع وابسته
با اشــاره به تحرکات اخیر در بازار مسکن گفت :با ورود
صنعت ســاختمان به دوره رونــق 300 ،صنعت از رکود
خارج میشود.
به گزارش خبرگزاری ایلنا ،رامین قاسمپور با بیان اینکه
صنعت ساختمان پیشران اقتصاد کشور محسوب میشود
و چنــد صد صنعت باال و پایین دســتی با این صنعت در
ارتباط است ،گفت :طبق گزارشهای رسمی چیزی حدود
 300صنعت در ارتباط با صنعت ســاختمان هستند که با
تحرک صنعت ســاختمان این صنایع هم وارد دوره رونق
خواهند شد.
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وی با بیان اینکه صنعت ســاختمان از ســال  91دچار
رکود شد ،ادامه داد :پس از گذشت چند سال از دوره رکود
بازار مسکن ،خوشبختانه اخیرا شاهد تحرکاتی در این بازار
هستیم که قطعا این تحرکات به سایر صنایع مرتبط با این
حوزه از جمله ســاخت و ســاز هتل ،تجهیزات سختمانی،
معماری داخلی ،دکوراســیون ،چوب ،روشــنایی ،تهویه،
برودتی ،گرمایشی و سرمایشی منتقل میشود.
قاسمپور افزود :برای رونق بازار مسکن ساالنه باید یک
میلیون واحد ساخته شود که در حال حاضر یک سوم این
نیاز در حال عرضه به بازار مسکن است اما میتوانیم برای
افزایش تولید در صنعت ســاختمان تقاضا برای ساخت و

ساز سایر ســاختمانها از جمله هتلسازی و  ...را افزایش
دهیم که این خود به افزایش اشتغالزایی منجر خواهد شد.
وی تاکیــد کــرد ۹۶ :درصد مجوز بهرهبــرداری برای
فعالیت تولیــدی و بنگاههای کوچک و متوســط  صادر
میشــود که این بنگاهها  ۵۳درصد از اشتغال و  ۳۳درصد
از تولید ناخالص داخلی را شــامل میشوند اما با این حال
متاسفانه فقط  ۸درصد تســهیالت به بنگاههای کوچک
و متوســط داده میشــود که این در تضاد با سیاستهای
اقتصاد مقاومتی است.
این کارشــناس مسکن و صنایع وابســته با بیان اینکه
برگزاری نمایشــگاه ها محل پیونــد و تالقی مخاطبان
صنایع مختلف و عرضه کنندگان و تولیدکنندگان اســت،
اظهار داشت :میتوان با برگزاری نمایشگاههای مرتبط با
صنعت ســاختمان از جمله هتل و رستوران و   ...به کوتاه
کردن دورههای رکود آن کمک کرد.
قاســمپور با تاکید بــر اینکه نمایشــگاهها تنها محلی
برای فــروش تولیدات و محصوالت نیســتند ،ادامه داد:
ما در کشــور از یک طرف دانشگاهها ،شرکتهای دانش
بنیــان و نخبگان را داریم و از طرف دیگر شــرکتهایی
فشــل یک طرف دیگر هســتند .در حالی که اگر این دو
گروه با یکدیگر تلفیق شــوند میتوانند کاالهای باکیفیت
تولید کننــد و دیگر نیازی به محصوالت بیکیفیت چینی
نخواهیم داشت .یکی از اهداف درازمدت این است که این
ارتباط را برقرار کنیم.

حاشیهنشینان سند میگیرند؟
پنجره ایرانیان؛ به دنبال توجه دولت و مجلس به وضعیت  ۱۱میلیون حاشیهنشــین ،اخیرا
رییس مجلس اعالم کرده طبق قانون برنامه ششــم به حاشیهنشــینان مهلت سه ساله داده
میشــود تا نســبت به آب ،برق ،گاز و تلفن اقدام کنند و ظرف این مدت به موضوع مالکیت
آنها رسیدگی میشود.
به گزارش ایسنا ،موضوع رسیدگی به وضعیت  ۱۱میلیون حاشیهنشین در ایران مدتی است
کــه مورد توجه دولت و مجلس قرار گرفته اســت .از ابتدای دولــت یازدهم بحث بازآفرینی
شهری با تشــکیل ســتاد ملی بازآفرینی مورد توجه قرار گرفت که یکی از اهداف آن سر و
سامان دادن به وضعیت حاشیهنشینان عنوان شد؛ چرا که جمعیت حاشیه نشین از  ۴.۵میلیون
نفر در دولت اصالحات به  ۱۰تا  ۱۱میلیون نفر در پایان دولتهای نهم و دهم رسید.
در حال حاضر برآورد میشــود که حدود  ۱۹میلیون بدمسکن در بافتهای ناکارآمد میانی،
فرسوده ،تاریخی و حاشیه شــهرها زندگی میکنند که از این تعداد جمعیت حاشیهنشین ۱۱
میلیون نفر است و وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم میگوید مسکن مهر نه تنها نتوانست
به معضل حاشیهنشینی پایان دهد بلکه این راهکار هیچ جذابیتی برای حاشیهنشینان نداشت و
انتقال قابل توجه و قابل ذکری از حاشیه به مسکن مهر صورت نگرفت.
به همین دلیل ،دولت چاره را در آن دید که به بحث نوســازی و بهسازی حاشیهها جدیتر
ورود کنــد .دی ماه ســال  ۱۳۹۴طبق تفاهمنامهای که به امضای مدیرعامل ســازمان ملی
زمین و مســکن و مدیر عامل شــرکت عمران و بهسازی شهری رســید ،قرار بر این شد تا
ارتقاء کیفیت زندگی ،ایمنی ،ارائهی تســهیالت و سنددار کردن واحدهای مسکونی واقع در
بافتهای ناکارآمد محقق شــود .اخیرا نیز رییس مجلس شــورای اسالمی با بیان اینکه حل
مشکل مسکن و اشتغال حاشیهنشــینان از اولویتهای قانون برنامه ششم است ،اظهار کرد:

متوجه شدیم بسیاری از حاشیهنشینان امالکی دارند که مالکیت آنها در هالهای از ابهام است
برای همین آب ،برق ،گاز و تلفن نیز ندارند ،از اینرو این قانون گذاشــته شد که سه سال به
آنها این امکانات داده شود و آنها نیز ظرف این مدت به موضوع مالکیت رسیدگی کنند چراکه
تهیه غیرقانونی این اقالم نیز باعث مخاطراتی برای آنها شده بود.
الریجانی افزود :مســئله مسکن و اشتغال حاشیهنشیان از مهمترین معضالت است که باید
برطرف شود اما انجام راهکارها نیز اندکی کند است که باید تسریع شود.
گفتنی اســت ،وزارت راه و شهرســازی طی چهار سال گذشــته برای ساماندهی وضعیت
حاشیهنشــینان و بافتهای ناکارآمد  ،ماموریتهایی را به شــرکت عمران و بهسازی شهری
محــول کرد که شناســایی  ۱۴۱هزار هکتار مســاحت بافتهای ناکارآمــد ،تهیه طرحهای
بازآفرینی بافتهای تاریخی و فرسوده در  ۲۱۶شهر و ارائه برنامه توانمندسازی سکونتگاههای
غیررسمی برای  ۱۱۰شهر از جمله مهمترین فعالیتهای این شرکت بوده است.
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جذب  ۱۸۰۰میلیارد تومان سرمایه به شهرهای جدید

هیچ کجای دنیا بیمه سهمیهبندی نیست!
پنجــره ایرانیان؛ نایب رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ســاختمانی میگوید
اگر بیمه کارگران ســاختمانی با مشکل اعتبار مواجه اســت تامین اجتماعی برای تغییر
دستورالعمل ماده  ۵بیمه کارگران ساختمانی از مجلس کمک بخواهد.
هادی ســاداتی در گفتوگو با ایســنا ،اظهار کرد :در حال حاضر بنیه اقتصاد کشور در
جایگاهی است که بازار مسکن در وضعیت مناسبی به سر نمیبرد و به دلیل رکود بخش
عمدهای از درصد کارگران ساختمانی بیکار و بسیاری از پروژههای ساختمانی متوقفند.
او با انتقاد از اشتغال کارگران اتباع بیگانه در بخش ساختمان ،گفت :متاسفانه بسیاری
از کارفرمایان به دلیل ارزان بودن از کارگران اتباع خارجی در کارهای ساختمانی استفاده
میکنند در حالی که با این کار موجب بیکاری  ۷۰درصدی کارگران ســاختمانی شدهاند
و گذران زندگی را به آنها سخت کردهاند.

به گفته ســاداتی در حوادث ناشــی از کار ،در مورد کارگران اتباع خارجی کســی
پاسخگو نیست ،ولی کارفرما در قبال جان نیروی کار ایرانی مسئول است و نمیتواند
بیتفاوت باشد.
نایب رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ســاختمانی در ادامه سهمیهبندی بیمه
کارگران ساختمانی و افت شدید تعداد پروانههای ساختمانی در ایران را از مشکالت موجود
دانست و تصریح کرد :بارها مخالفت خود را با سهمیهبندی بیمه کارگران ساختمانی اعالم
کردهایــم ،ولی با وجود قانون مصوب مجلس میبینیم که همچنان نســبت به کارگران
ساختمانی اجحاف میشود.
وی درباره کاهش ســاخت و سازها و پروانههای ســاختمانی و عدم تامین اعتبار بیمه
کارگران ســاختمانی گفت :در صورتی منابع بیمه کارگران ســاختمانی قابل تامین نباشد
میتــوان از طریق مجلس اقدام کرد .مجلس و هیات دولت باید این مســئله را پیگیری
کنند به شرط آنکه تامین اجتماعی خود مایل به این کار باشد.
ساداتی متذکر شد :هربار که از مجلس مصوبه میگیریم و منبع اعتبار را تغییر میدهیم
باز هم سهمیهای عمل میشود تا کارگران ساختمانی همچنان در صف انتظار بیمه بمانند.
به گفته این مقام مســئول کارگری بر اســاس قانون رفع موانع اجرایی همه کارگران
ساختمانی ملزم به بیمه هستند و سهمیهبندی هیچ توجیهی ندارد .منابع درآمدی سازمان
تامین اجتماعی بحث جدایی اســت و اگر ســازمان از عهده تامیــن منابع بیمه کارگران
ساختمانی برنمیآید و با مشکل مواجه است باید به مجلس اعالم کند تا دستورالعمل ماده
 ۵بیمه کارگران ساختمانی را تغییر بدهند.
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پنجــره ایرانیان؛ عضو هیــات مدیره شــرکت عمران
شــهرهای جدید خبر داد :در شش ماهه ابتدای سال جاری
رقم ســرمایهگذاری در شــهرهای جدید از  ۱۸۰۰میلیارد
تومان عبور کرد.
بــه گزارش ایســنا ،میریان در نهمین نمایشــگاه معرفی
فرصتهای سرمایهگذاری در ایران که طی روزهای  ۸تا ۱۱
آبان ماه در جزیره کیش برگزار میشود ،اظهار کرد :تا قبل از
سال  ۱۳۹۲سرمایهگذاری چندانی در شهرهای جدید انجام
نشد اما از سال  ۱۳۹۲به بعد تاکنون جمع سرمایههایی که در
شهرهای جدید ایجاد شده  ۱۸۰۰میلیارد تومان بوده است.
وی افزود :در سال  ۲۵ ،۱۳۹۲میلیارد تومان سرمایهگذاری
در شــهرهای جدید انجام شد ،ســال  ۱۳۹۳این عدد به ۴۸
میلیارد تومان رســید ،سال  ۱۳۹۴شاهد جهش فوقالعادهای
بودیم که  ۷۲۳میلیارد تومان ســرمایهگذاری در شــهرهای
جدید صورت گرفت و در  ۱۳۹۵بالغ بر  ۱۲۲۶میلیارد تومان
شــد و در شش ماهه اول سال  ۱۳۹۶مجموع سرمایهگذاری
در شهرهای جدید از رقم  ۱۸۰۰میلیارد تومان عبور کرد.
عضو هیات مدیره شــرکت عمران شهرهای جدید با بیان
این که برای توسعه شهرهای جدید عالوه بر سرمایهگذاری
داخلی به سرمایهگذاریهای خارجی احتیاج داریم ،گفت :در
این رابطه بالغ بر هشــت تفاهمنامه با شــرکتهای خارجی
امضا کردهایم و نیز همکاریهای خوبی را با دانشــگاهها و
مراکز تحقیقاتــی خارجی صورت پذیرفت .به طور مثال پنج
تفاهمنامه با کشور آلمان منعقد کردیم از جمله تفاهمنامهای

در زمینــه بهرهوری در تامین آب انجام شــد ،چرا که ما در
کشــور کمآبی زندگی میکنیم و باید در بهینهسازی مصرف
آب اهتمام الزم را صورت دهیم.
میریان تصریــح کرد :برای این کــه بتوانیم زمینه جذب
ســرمایهگذاری در شــهرهای جدید را بیشــتر کنیم تمام
پروژههای شــهری و حمل و نقل خــود را تعریف کردهایم
و به طور دقیق مشــخص کردیم که پروژههای مدنظر ما در
چه مدت زمان ،با چه شرایط و با چه سودی میتواند محقق
شــود .عمده پروژههای حمل و نقل ریلی ،آمادهسازی زمین
و پروژههای شهری ،زمینههای سرمایهگذاری در شهرهای
جدید اســت .وی با اشاره به این که طبق برنامههای توسعه

ایران باید سالیانه به رشد هشت درصد اقتصادی برسد ،تاکید
کرد :این امر محقق نمیشــود مگر این کــه امکان جذب
سرمایه را ایجاد کنیم.
عضو هیات مدیره شرکت عمران شهرهای جدید با اشاره
به تاریخچه ایجاد شهرهای جدید ،یادآور شد :بعد از پیروزی
انقالب اسالمی مهاجرتهای شدیدی از روستاها به شهرها
صورت گرفت به تبع این مســئله شــهرهای بزرگ بســیار
گسترده و بیرویه توسعه پیدا کردند .میریان ادامه داد :براین
اســاس دولت به فکر افتاد برای ســرریز جمعیت ،شهرهای
جدید را ایجاد کند ،لذا اواخر دهه  ۶۰برنامه ایجاد  ۱۷شــهر
جدید ارائه شد که به تصویب هیات دولت رسید.
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 ۴.۱میلیارد دالر تقاضای سرمایهگذاری خارجی برای نیروگاههای تجدیدپذیر
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پنجره ایرانیان؛ رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر
و بهرهوری انــرژی برق (ســاتبا) از بهرهبرداری ۱۰۰
مــگاوات نیروگاه بادی تا پایان ســال جاری خبر داد و
گفت :امروزه  ۴.۱میلیارد دالر تقاضای ســرمایهگذاری
خارجی برای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر داریم که
حدود  ۴۰۰میلیون دالر آن وارد ،نصب و به بهرهبرداری
رسیده است.
به گزارش ایســنا ،ســید محمد صادقزاده در آئین
برگزاری پنجمین کنفرانس انــرژی بادی ایران اظهار
کرد :از این میزان ســرمایهگذاری حــدود  ۱.۵میلیارد
دالر آن نیز وارد شــده یا در حال وارد شــدن و احداث
نیروگاه است که بخشی از آن تا پایان سال و مابقی در
سالهای آینده به بهره برداری میرسد.
وی همچنین با بیان اینکه اینها سرمایههای خارجی
معطل بودهاند افزود :انرژی تجدیدپذیر این توانمندی را
دارد کــه همه منابع معطل را از خارج از کشــور جذب
کرده و به فعالیت انرژیزا تبدیل کند.
صادقزاده با بیان این مطلب که در سالهای گذشته
نفت و گاز محــور اصلی انرژی کشــور و انرژیهای
تجدیدپذیر به عنوان مکمل مد نظر قرار داشتند ،افزود:
امروزه حداقل  ۱۰کشــور جهان رسما اعالم کردهاند تا
سال  ۲۰۵۰مصمم هستند  ۱۰۰درصد انرژیهای مورد

نیاز خود را از انرژیهای تجدیدپذیر تامین کنند و وقت
آن رسیده که ما نیز در این زمینه جدیتر عمل کنیم.
وی بــا بیان آنکه این منبع انــرژی کامال اقتصادی
اســت و از نظر هزینه با هیچ منبع انرژی فسیلی قابل

رقابت نیســت افزود :در ایران انــرژی تجدیدپذیر نه
بهعنوان انرژی جانبی بلکه باید محور انرژی باشد و به
سمت تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر در زمینه
نفت و گاز گام برداریم.

اجرای طرح مدیریت انرژی محله محور در ورودی غربی پایتخت
پنجره ایرانیان؛ شــهردار منطقــه ۲۱از اجرای طرح مدیریت انــرژی محله محور با
مشارکت سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) وابسته به وزارت
نیرو در محالت سیزده گانه ورودی غربی پایتخت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،رحمانی شــهردار این منطقه با بیان اینکه محله بهعنوان
کوچکترین واحد تقسیمات شهری در نظام برنامهریزی و اداره شهر دارای نقشی ویژه
و خاص است ،گفت :بیشــک در کالنشهر تهران با جلب مشارکت آگاهانه شهروندان
در اداره امور شــهر و واگذاری کار به مردم و همچنین شــناخت هرچه بیشتر ویژگی و
پتانسیلهای محیطی در محالت با رویکرد و نگاه به هویتبخشی به فعالیتهای درون
محلهای با در نظر گرفتن عوامل محیطی اثرگذار ،مقدمات تغییر و تحول ســاختاری در
کالبد شهر را فراهم آورده و بدین صورت ،محالت در مناطق مختلف و در کنار همدیگر
میتوانند به شهر معنا و هویت تازهای بخشند .
وی در همین راســتا افزود :حرکت در راستای اهداف توســعه پایدار و بهبود شرایط
زندگی شــهروندان ،مســتلزم ارتقای سواد زیست محیطی آنان اســت و توجه به این
امر میتواند ضمن تضمین مشارکتهای مردمی در تصمیمسازیها و برنامهریزیهای
توســعه شهری ،شرایط الزم را برای ایجاد محیط زیســتی سالم و الیق شهروندان در
خالل پیشرفت شتابان شهر فراهم آورد.
رحمانی در خاتمه با اشاره به اهمیت ویژه بهینهسازی مصرف انرژی در زندگی مدرن
امروزی که از اولویتهای اصلی ایجاد بستر توسعه پایدار است ،یادآور شد :واحد محیط
زیســت معاونت خدمات شــهری و محیط زیســت منطقه ۲۱در راستای ارتقای سطح
فرهنگ بهینهســازی مصرف انرژی و همچنین اجرای سیاســتهای ابالغی از سوی

مرکز مدیریت محیط زیســت و توسعه پایدار شهرداری تهران با عنوان مدیریت انرژی
محله محور (مام) ،اقدام به برگزاری جلســات توجیهی آموزشی متعددی ویژه دبیران و
مســئوالن کارگروه آب سالم و انرژی پاک کانونهای محیط زیست محالت منطقه۲۱
در محل دبیرخانه مرکزی کانونهای محیط زیست ورودی غربی پایتخت کرد.
شــایان ذکر اســت؛ هدف از اجرای طرح مدیریت انرژی محلهمحور ،توانمندسازی
کانونهای محیط زیســت محالت ســیزده گانه منطقه ۲۱در جهت اشــاعه فرهنگ
صرفهجویی و بهینهسازی مصرف انرژی در میان شهروندان است.

اخبـارانرژی

امکان تامین انرژی کل جهان با نیروگاه بادی

یکــی از محققان این تحققیق در ایــن رابطه گفت :تند
بــودن بادها در این مناطق میتوانــد وضعیت تولید انرژی
را بهبود دهد و میتوان بهره بهتری نسبت به نیروگاههای
خشکی از آنها دریافت کرد .هر چند که تمام انرژی باد قابل
استفاده نباشد .محققان با اســتفاده از مدلسازی رایانهای

متوجه شــدند که در صورتی که دقیقا مشابه یک نیروگاه
زمینی را در اقیانوس احداث کنند میتوانند سه برابر انرژی
تولید شده آن را در خروجی دریافت کنند .دلیل این اختالف
عالوه بر تفاوت حجم باد ،تفاوت شــرایط جوی در دریا و
خشکی است.

بازار برق خورشیدی در عربستان داغ میشود
پنجره ایرانیان؛ شرکتهای عربســتان سعودی به دلیل نگرانی از افزایش قیمتهای برق
پس از کاهش یارانههای انرژی ،بهدنبال برق خورشیدی هستند.
بــه گزارش ایســنا ،پدی پادماناتــان ،مدیرعامل شــرکت ACWAپاور اینترنشــنال در
مصاحبهای به بلومبرگ گفت :همه متقاعد شــدهاند که قیمتهای برق ظرف سه سال آینده
اصالح میشوند که به معنای افزایش قیمتها خواهد بود.
عربســتان ســعودی در بحبوحه اجرای برنامه افق  ،۲۰۳۰برای کاهش وابستگی به نفت
و متنوع کردن اقتصاد قرار دارد .بخشــی از اصالحاتی که این کشــور به اجرا گذاشته است،
احتماال شامل کاهش یارانههای انرژی برای کنترل قیمتهای سوخت و برق خواهد بود.
عربســتان سعودی ســوم اکتبر در نخستین مناقصه خورشــیدی رکورد برجای گذاشت و
پیشنهاد  ۱.۷۹سنت برای هر کیلووات برق را دریافت کرد که یک چهارم کمتر از ارزانترین
قیمت قبلی برای انرژی خورشــیدی در جهان اســت .شــرکت  AWCAهفتــه آینده در
مناقصهای برای فراهم کردن نیروی خورشیدی پایین  ۱۰۰مگاوات برای یک شرکت فرآوری
غذا ،شرکت خواهد کرد
بر اساس گزارش بلومبرگ ،توافقهای خرید انرژی پاک میان شرکتها و توسعه دهندگان
پروژه ،کسب و کاری بزرگی در بازارهایی مانند آمریکا و کشورهای حوزه اسکاندیناوی است.
شــرکتهایی مانند فیس بوک ،اپل و آمازون قراردادهایی امضا میکنند که قیمت برق مورد
نیازشان را ثابت میکند .اکنون شرکتهای سعودی به این رویکرد عالقمند شدهاند.
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پنجــره ایرانیان؛ محققان به تازگــی ادعا کردهاند که
بادهای اقیانوســی میتوانند برای گــردش توربینهای
بادی به قدری موثر باشــند که برق مورد نیاز کل جهان
را تامین کنند.
بــه گزارش ایســنا و به نقــل از گیزمگ ،بــاد یکی از
پاکترین منابع تامین انرژی در جهان محســوب میشود.
در تحقیقی که به تازگی منتشر شده است محققان موسسه
تحقیقاتی کارنگی اعالم کردهاند که نیروگاههای بادی که
در اقیانوسها احداث میشوند میتوانند تولید انرژی بسیار
بیشــتری نســبت به نیروگاههای بادی که در خشکی قرار
دارند ،داشته باشند.
با توجه بــه نتایج این تحقیق اقیانوس اطلس شــمالی
میتواند به تنهایی انرژی مورد نیاز کل تمدنهای بشــری
امروز را با نیروگاههای بادی تامین کند.
در زمینه استفاده از نیروگاههای بادی آمریکا در مقام سوم
بعد از انگلســتان و اتحادیه اروپا قرار دارد و به همین دلیل
مقامات وزارت انرژی این کشور در حال تالش برای بهبود
وضعیت آمریکا در این زمینه هستند.
یکــی از مزایای احداث این نیروگاهها در اقیانوس عالوه
بر حجم بیشتر باد ،فاصله آنها از محل زندگی شهروندان و
خطر کمتر برای پرندگان است.
در محاســبات تئوری مشــخص شده اســت که میزان
بازدهی این نیروگاهها حدودا پنج برابر بیشتر از نیروگاههای
خشکی اســت اما ســوالی که وجود دارد این است که آیا
میتوان تمام انرژی بادی موجود را به برق تبدیل کرد یا نه.
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پنجره ایرانیان؛ وزیر پیشــین نیرو با تاکید بر اینکه کشور
در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر در آستانه یک جهش بزرگ
اســت ،گفت :اوج گرفتن فعالیتهای این بخش بزرگترین
خدمت برای حفظ محیط زیست خواهد بود.
به نقــل از وزارت نیــرو ،حمید چیتچیــان ،در افتتاحیه
پنجمین کنفرانــس انرژیهای بادی ایران با تاکید بر اینکه
کشور در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر در آستانه یک جهش
بزرگ است ،عنوان کرد :دست اندرکاران این صنعت اعم از
بخش دولتی ،سرمایهگذاران ،صنایع این حوزه ،دانشگاهیان
و مراکز تحقیقاتی میتوانند با مشارکت هم برای اوج گرفتن
فعالیتهای این بخش بزرگترین خدمت را برای حفظ محیط
زیست کشور انجام دهند.
وی به روند شکلگیری انرژیهای تجدیدپذیر در کشور
اشــاره کرد و یادآور شد :ســال  ۱۳۷۲نخستین جرقههای
فعالیــت در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر در وزارت نیرو زده

شــد .با اینکه قبل از آن هم در زمینه احداث نیروگاههای
برقابــی فعالیتهای بزرگی انجام شــده و کمک کننده به
حفظ محیط زیســت بود ولــی روند شــروع فعالیتهای
نیروگاههای بادی ،خورشــیدی ،زمینگرمایی و ..به اوایل
دهه  ۷۰باز میگردد.
وزیر پیشین نیرو افزود :در آن مقطع ابتدا اداره کلی به نام
دفتر انرژیهای نو با حضور افراد عالم و فرهیخته این حوزه
در وزارت نیرو شــکل گرفت .آن هم در شــرایطی که هیچ
کســی این موضوع را باور نداشــت و در مراکز برنامهریزی
و حتی در داخل وزارت نیــرو تالشهای صورت میگرفت
تا موانعی را بر ســر راه رشــد این نوع انرژی در کشــور به
وجود آورند.
چیتچیــان تصریح کرد :در پی تشــکیل دفتر خال وجود
یک بازوی اجرایی در این حوزه به خوبی احســاس میشــد
بنابراین با تدابیر صورت گرفته شــرکت انرژیهای نو ایران
تشکیل شــد .پس از احداث این شــرکت مجموعه به این
نتیجه رســید که این شــرکت نباید تنها درگیر فعالیتهای
احداث نیروگاههای این حوزه باشــد بلکه باید بایستی نقش
حمایــت از بخش خصوصی را در این زمینه ایفا کند لذا این
شرکت بهعنوان مجموعه دولتی تلقی شد.
وی با تاکید بر اینکه در یکســال اخیر طبق قانون مصوب
مجلس این ســاختار به ســازمان انرژیهــای تجدیدپذیر
و بهرهوری انرژی مبدل شــده اســت ،بیان کرد :در ابتدای
ایــن کار تالش فعــاالن این حوزه بــر روی معرفی چنین
نیروگاههای برای آحاد جامعه متمرکز شــد .لذا برنامهریزی
وســیعی برای اجرای پروژههای پایلوت این بخش صورت
گرفت تا این صنعت بهخوبی در بین مردم شناخته شود.
وزیر پیشین نیرو یادآور شد :همزمان با این اقدام تحقیقات

توســط دانشــگاهها و مراکز تحقیقاتی نیز مورد توجه قرار
گرفــت و با معرفی ایــن امر به مجامع علمی و پشــتیبانی
وزارت نیــرو طرحهای جدی برای توســعه پژوهش در این
بخش برداشته شد.
چیتچیان با اشاره به اینکه خرید تضمینی و ابالغ نرخها
روح جدیدی به فعالیتهای این حوزه بخشــید ،خاطرنشان
کــرد :هم اکنون امکان ســاخت  ۱۰۰مگاوات توربین بادی
در کشــور وجود دارد که براساس برنامهریزی صورت گرفته
امسال حداقل  ۵۰توربین بادی در کشور نصب خواهد شد.
وی با بیان اینکه به همت دانشــگاههای صنعتی شــریف
و تهران توربینهای آبی کوچک ســاخته و به بهره برداری
رسیده اســت ،افزود :در ابتدای کار تامین منابع مالی صرفا
متکی به اعتبارات دولتی بود ولی هم اکنون بخش خصوصی
وارد کار شده و استفاده از فاینانس و سرمایهگذاری مستقیم
خارجی نیز امکانپذیر شده که چنین ظرفیتهای انرژیهای
بادی ما را در آستانه یک حرکت جدی قرار داده است.
وزیر پیشــین نیرو در بخش دیگری از سخنان خود ،گفت:
هــم اکنون قریب به  ۱۱هــزار و  ۵۰۰مگاوات نیروگاههای
برقابی در حال بهرهبرداری اســت کــه از این تعداد هزار و
 ۷۹۸مگاوات در دولت یازدهم به بهرهبرداری رســیده است.
همچنین در ابتدای دولت یازدهم  ۱۲۸مگاوات ظرفیت تولید
برق بادی و خورشــیدی در حال بهره بــرداری بود که هم
اکنون این رقم نیز به  ۴۰۰مگاوات رسیده است.
چیتچیان با اشــاره بــه امضای قرارداد خریــد دو هزار
مگاوات برق تولیدی انرژیهای تجدیدپذیر در کشور ،گفت:
امیدواریم با حمایت بخشهای مختلف کشــور از این حوزه
در ســالهای آینده شــاهد چهره دیگری از این صنعت در
ایران باشیم.

سرمایهگذاری  ۲.۵میلیارد یورویی نروژ در ایران
پنجره ایرانیان؛ یک شــرکت نروژی قراردادی را به ارزش  ۲.۵میلیارد یورو برای ساخت
یکی از بزرگترین نیروگاههای خورشیدی جهان با ایران امضا کرد.
بــه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس  ،۲۴درســت چند روز بعداز اظهارات دونالد
ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر انزوای بیشتر ایران ،یک شرکت فعال در حوزه انرژی
خورشــیدی قــرار دادی را با ایران بــه ارزش  ۲.۵میلیارد یورو بــرای ارائه خدمات انرژی
خورشیدی به مدت پنج سال با طرف ایرانی را به امضاء رساند.
در همین حال «الرس نوردرم» ســفیر نروژ گفت :نروژ کامال به برجام متعهد اســت و
این گشایش و عقد قرار داد نشان میدهد که بسیار جدی هستیم و در آینده نزدیک شاهد
سرمایهگذاری بیشتری خواهیم بود.
این قرارداد میان شرکت انرژی «ساگا» نروژ با یک شرکت ایرانی  بهمنظور راه اندازی دو
گیگاوات پنل خورشیدی در چندین مکان در اطراف کویر مرکزی ایران امضا شد.
انعقاد این قرارداد چند روز پس از ســخنان جنگطلبانه ترامپ مبنی بر وضع تحریمهای
بیشــتر علیه ایران و فراخواندن متحــدان اروپایی خود برای محدود کردن مراودات مالی با
ایران صورت میگیرد.
بر همین اساس پروژهای جدید انرژی خورشیدی در ایران در حال فاینانس شدن توسط

کنسرسیوم ســرمایهگذاران خصوصی و دولتی اروپایی است و توسط یک صندوق ضمانت
دولتی از سوی دولت ایران حمایت میشود.
گائوت اســتینکوپف مدیر توسعه شرکت «ساگا» در مراســم عقد قرارداد با طرف ایرانی
گفت :امیدواریم با ساخت این کارخانه و ساخت پنلهای خورشیدی به اشتغالزایی در ایران
کمک کرده باشیم.
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انعقاد نخستین قرارداد فروش تضمینی برق خورشیدی شهرداری

تولید  ۵هزار مگاوات برق در بزرگترین پارک خورشیدی دنیا
پنجره ایرانیان؛ قرار است بزرگترین پارک خورشیدی دنیا در دوبی گستردهتر شود
و به این ترتیب تا  ۲۰۳۰میالدی ظرفیت تولید برق آن به  ۵هزار مگاوات برسد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس ،بزرگترین پارک خورشیدی دنیا در
دوبی در حال گســترش است .دولت دوبی قصد دارد  با احداث یک برج خورشیدی
تولیــد برق پارک را  ۷۰۰مگاوات افزایش دهد .به این ترتیب با افزوده شــدن  یک
برج  ۲۶۰متری خورشــیدی ظرفیت تولید برق پارک تــا  ۲۰۳۰میالدی به  ۵هزار
مگاوات میرسد.
پارک خورشــیدی محمد االبن راشد المکتوم  در  ۵۰کیلومتری جنوب دوبی قرار
دارد و فاز نخست آن در  ۲۰۱۳میالدی افتتاح شد .از آن زمان تاکنون ظرفیت پارک
افزایــش یافته تا  ۲.۳میلیون پنل خورشــید فتوولتائیک و قابلیت تولید ۲۰۰مگاوات
را نیز شامل شود.
با توجه به تصمیم برای احداث برج مساحت پارک به  ۲۱۴کیلومتر مربع میرسد
و ساالنه  ۶.۵میلیون تن از انتشار دی اکسید کربن میکاهد.
در هرحال مراحل ســاخت این برج از  ۲۰۲۰میالدی آغاز می شود و در حقیقت
بزرگترین ســایت نیروی خورشیدی متمرکز  را در دنیا تشکیل میدهد .این واحدها

با اســتفاده از لنزها و منعکسکنندهها  نور خورشید را متمرکز و مایعات را به نقطه
جوش میرســانند .در مرحلــه بعد از بخار این مایعات بــرای حرکت دادن توربین
استفاده میشود.
یکی از مزایای این سیستم  امکان ذخیره کردن انرژی به شکل گرما و انتقال آن
در زمان نیاز است.
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پنجره ایرانیان؛ نخســتین قــرارداد فروش تضمینی برق
نیروگاه های خورشــیدی نصب شــده توســط شهرداری
تهران ،منعقد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،امیرحســن جعفری ورامینی
قائم مقام این مرکز با تاکیــد بر اینکه در حال حاضر کلیه
کشــورها از جمله ایران با مشــکل انرژی روبهرو هستند،
گفت :نگرانی فعلی درباره انرژی ناشی از این واقعیت است
کــه منابع نفت و گاز که از مهمترین انواع انرژی هســتند،
محدود و پایانپذیرند .از طرفی پدیدار شــدن بســیاری از
پدیدههای نامطلوب محیط زیستی مربوط به مصرف حامل
های انرژی و ســوختهای فســیلی است ،چرا که مصرف
آنهــا ،عالوه بر انتشــار آالیندهها ،باعث انتشــار گازهای
گلخانهای و گرمایش زمین میشود.
وی ادامــه داد :جهــان نیازمنــد تصمیمگیریهایــی
تعیینکننــده و اقداماتــی قاطع در کوتاهمدت اســت تا از

تاثیرات و پیامدهای بیشــتر بحرانهای محیط زیستی به
ویژه تغییــرات اقلیم جلوگیری گردد .در این راســتا ،یکی
از بهتریــن و موثرترین راهحلها ،جایگزینی ســوختهای
فسیلی با انرژیهای تجدیدپذیر است.
جعفری افــزود :این تغییــر رویکرد و نگــرش نیازمند
شناســاندن انرژیهای تجدیدپذیر ،آموزش وسیع و تعیین
استراتژیهای کارا جهت مرسوم کردن استفاده از این نوع
انرژیها در زندگی روزمره مردم و تغذیه صنایع ،کارخانهها
و نیروگاهها است.
وی با اشــاره به اینکه شــهر تهران به عنوان بزرگترین
کالنشــهر ایران ،در بهرهگیــری از انرژیهای تجدیدپذیر
به ویژه انرژی خورشــیدی (میانگین ساالنه  ۵۸/۴کیلوات
ســاعت بر مترمربع) پتانســیل باالیی دارد ،گفت :کاربرد
انرژیهای پاک عالوه بر کاهش مصرف سوخت و کاهش
حاملهای انرژی موجب کاهش اثرات حاصل از آالیندگی

سوختهای فسیلی نیز میشود که خود یکی از فاکتورهای
اصلی توســعه پایدار شهری و از اهداف مدیریت شهری در
سال های اخیر در تهران بوده است.
قائم مقام مرکز مدیریت محیط زیســت و توسعه پایدار
به دیگر مزایای گسترش استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر
از جملــه کاهش هزینهها در شــهرداری تهران با توجه به
اینکه این منبع خدادادی و رایگان است ،اشاره کرد و گفت:
از ســوی دیگر اســتفاده از انرژیهای تجدیدپذیر موجب
فرهنگسازی و ارتقا سطح آگاهی مردم و مسئوالن نسبت
به مقوله کاربردهای متنوع انرژیهای تجدیدپذیر و تشویق
سازمانها و نهادهای دولتی به استفاده از این نوع انرژیها
نیز خواهد شد.
وی در ادامه خاطرنشــان ســاخت :در حال حاضر بیش
از  ۲۰۰کیلووات نیروگاههای کوچک مقیاس خورشــیدی
تحت نظارت مرکز مدیریت محیط زیســت و توسعه پایدار
شــهرداری تهران نصب و راهاندازی شــده کــه اکثر این
نیروگاهها با ظرفیتی کمتر از  ۲۰کیلووات در ساختمانها یا
بوستانهای شهرداری تهران نصب شدهاند.
الزم به ذکر اســت ،اولین قــرارداد فروش تضمینی برق
نیروگاههای خورشیدی نصب شده توسط شهرداری تهران،
مربوط به ساختمان نیلو واقع در منطقه  ۶شهرداری تهران
است که در شهریورماه سال جاری منعقد گردید .ساختمان
نیلو واقع در خیابان حضرت ولیعصر(عج) با مساحت زیربنای
 ۱۳۵۰مترمربــع ،در  ۵طبقه با کاربــری اداری ،مجهز به
یک نیروگاه  ۱۰کیلوواتی ،آبگرمکن خورشــیدی با ظرفیت
 ۴۰۰لیتــر و توربین بــادی  ۴۰۰واتی بهعنــوان یکی از
ساختمانهای انرژی شهرداری تهران است.

71
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تالش کشور برای تجاریسازی سلول خورشیدی
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پنجره ایرانیــان؛ محققان دانشــگاه صنعتــی خواجه
نصیرالدین طوســی موفق به طراحی و ساخت آشکارساز
امــواج فروســرخ ( )IRو تراهرتز ( )THzبــر پایه دیود
شــاتکی گرافین -سیلیکون شــدند و با پذیرش طرح در
برنامه نانو مچ ستاد توسعه فناوری نانو این طرح در مسیر
تجاریسازی قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار ایسنا ،در این طرح سلول خورشیدی
و آشکارســاز مادون قرمز بر پایــه گرافین ،اولین ماده دو
بعــدی و نانومتری پایداری که در ســال  2004میالدی
کشف شده اســت ،ارائه میشــود .به دلیل بهرهمندی از
خواص ممتاز و منحصربهفرد گرافین همچون شــفافیت
باال و امکان تولید زوج الکترون ـ حفره در آن و همچنین
طراحــی متمایز ،این قطعات عملکرد بهتر در مقایســه با
قطعات مشابه دارند.
در یک ســلول خورشــیدی و یا یک آشکارساز از مواد
جاذب نور که با قرار گرفتن در معرض تابش ،زوج الکترون
ـ حفره تولید میکنند ،استفاده میشود .برای ایجاد جریان
خارجــی در بار ،حاملها (زوج  الکتــرون ـ حفره) باید از
هم تفکیک شوند .این تفکیک از طریق میدان الکتریکی
داخلی ایجادشده توسط قطعه صورت میپذیرد.

در میان ســاختارهای بررسیشــده برای طراحی این
گونه قطعات ،ســاختار بر پایه اتصال شاتکی که از جمله
ساختارهای پذیرفتهشده برای تبدیل انرژی خورشیدی به
الکتریسته و یا آشکار سازی امواج است ،در مقایسه با سایر
ساختارها از محاســنی چون عمومیت مواد مورد استفاده،
هزینه کم و فرآیند ساخت آسان برخوردار است.
از ایــن رو در میــان ســلولهای خورشــیدی و یــا
آشکارسازهای مادون قرمز بر پایه اتصال شاتکی ،اتصال
شــاتکی گرافین و سیلیکون در ســالهای اخیر به طور
گستردهای از سوی محققان و پژوهشگران مورد استقبال
قرار گرفت؛ چراکه از ایــن طریق میتوان از خصوصیات
ممتاز سیلیکون و گرافین به طور همزمان بهره برد.
در یک ســلول خورشــیدی با این ســاختار با توجه به
شفافیت باالی گرافین ،نور خورشید به آسانی به داخل آن
نفوذ کرده و به سد شــاتکی میرسد .زوجهای الکترون-
حفره تولیدشده در سیلیکون در اثر میدان الکتریکی داخلی
از هم تفکیک شده و توسط الکترودها جمعآوری میشوند.
از ســوی دیگر به دلیل صفر بودن شکاف باند گرافین،
تولیــد زوج الکتــرون ـ حفــره در این مــاده نیز صورت
میپذیرد .در این طرح با بهینهســازی فلز کاری کانتکت

روی قطعه ،امکان جمعآوری زوجهای الکترون -حفره در
گرافین فراهم شــده که از طریق جریان خارجی بازدهی
سلول افزایش یافته است.
در آشکارساز مادون قرمز طراحی شده نیز به دلیل جذب
گرافین در محدوده مادون قرمز نزدیک ،امکان آشکارسازی
این ناحیه از طیف در دمای اتاق فراهم شده است.
برای ســاخت این قطعات ســنتز گرافیــن به  3روش
شــیمیایی ،ورقه کردن مکانیکی و  CVDصورت پذیرفته
اســت؛ اما در نهایت ســنتز گرافین به روش شیمیایی که
فرآیندی بسیار آسان و بدون نیاز به تجهیزات و مالحظات
خاص است ،برای ساخت قطعات انتخاب شد.
بنابراین عالوه بر انتخاب ســاختار شاتکی برای طراحی
ساختار قطعات که منجر به کاهش هزینه ساخت میشود،
این روش ســنتز منجر به تولید گرافین با هزینه کم و به
مقدار زیاد خواهد شد که در کاهش هزینه تمام شده طرح
بسیار موثر است.
این محققان همچنین برای مقایســه بهتر قطعه ساخته
شــده با نمونه ســاده (ســیلیکون بدون گرافین) نمونه
مشابهی ســاختند .نمونه مشابه نســبت به امواج مادون
قرمز پاســخ نشان نمیدهد .سلول خورشیدی ساخته شده
بر پایه گرافین نسبت به نمونه بدون گرافین ولتاژ مدار بار
و جریان اتصال کوتاهی در حدود  3برابر تولید میکند.
سلولهای خورشیدی بر پایه سیلیکون و آشکارسازهای
امواج مادون قرمز از مرایایی چون تبدیل نور خورشــید به
الکتریسیته با بازدهی باال ،آشکارسازی امواج مادون قرمز
در دمای اتاق ،هزینه ســاخت کم و فرآیند ســاخت آسان
برخوردار هستند.
از این سلول ساختهشده میتوان در ساخت سلولهای
خورشــیدی ،آشکارســازی نور مادون قرمــز در دمای
اتاق ،سنســور آتش یا شعله ،شــمارش در خط تولید و
دوربینهای دید در شــب و یا حســگرهای تشــخیص
حرکت بدن استفاده کرد.

خانهای شناور با قابلیت استفاده از انرژی خورشیدی
پنجره ایرانیان؛ بهتازگی طرح اولیه قایقی تفریحی ارائه شــده که مانند یک خانه شــناور
است و قابلیت جمعآوری آب باران و انرژی خورشیدی را دارد.
بــه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس ،یک شــرکت آمریکایی طرح اولیهای از
یک قایق تفریحی لوکس برقی ارائه کرده که در حقیقت یک خانه شناور است .این قایق با
دو موتور الکتریکی حرکت میکند .قایق دو طبقه مذکور دارای پایههای هیدرولیکی اســت
که مانند لنگر عمل میکند .این پایهها تا عمق  ۶متری فرو میروند و به این ترتیب قایق
باالتر از سطح آب قرار خواهد گرفت.
این قایق آب باران را برای تامین آب برداشت میکند و روی سقف آن پنل خورشیدی
با ظرفیــت  ۳۰کیلووات قرار دارد .پنل مذکور انرژی مورد نیــاز باتری لیتیومی قایق را
تامین میکند.
عالوه برتمام این موارد مجهز به یک وحد مخابرات با اینترنت  ،4Gتلویزیون ماهوارهای،

وایفای و رادیو VHFاســت .حداکثر ســرعت موتور الکتریکی آن نیز با قدرت  ۱۳۶اسب
بخار ۷ ،گره  اعالم شده است .فضای داخلی این خانه شناور  ۴۰۴متر مربع است.
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خودروی هلندی برترین اتومبیل خورشیدی دنیا شد
پنجره ایرانیــان؛ با پایان رقابتهای موســوم به چالش
جهانی خورشــیدی در کشــور اســترالیا یــک خودروی
خورشیدی ساخت هلند عنوان برترین خودروی خورشیدی
دنیا را برای سومین بار کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز ،این
خودرو توانست نزدیک به  ۳۰۰۰کیلومتر را تنها با تکیه بر
نور خورشید طی کند.
رقابتهای یادشده از ســی سال قبل و هر دو سال یک
بار برگزار میشــود و خودروی هلندی  Nuonتوانست دو
ســاعت زودتر از بقیه رقبا به خط پایان برســد .این خودرو
مســافت تقریبا  ۳۰۰۰کیلومتری را در عرض  ۳۷ساعت و

 ۱۰دقیقه و  ۲۱ثانیه پیمود و متوسط سرعت آن  ۸۸کیلومتر
در ساعت بود.
بعد از  Nuonخودروی خورشــیدی دانشگاه میشیگان
در رتبه دوم قرار گرفت و یک خودروی خورشیدی بلژیکی
هم رتبه ســوم را کســب کرد  .این خودروها بعد از پشت
سرگذاردن سواحل شمالی استرالیا مسیری را تا شهر آدالید
پیمودند .خودروهای یادشــده هر روز از ساعت  ۸صبح تا ۵
بعداز ظهر مســابقه میدادند و هر بار در هفت نقطه کنترل
متوقف میشدند.
امسال این رقابتها با دشــواریهای خاصی همراه بود،
زیرا در مواردی وجود ابرهای فراوان و وزش باد با ســرعت

 ۱۰۰کیلومتر در ساعت مشکالتی را برای شرکت کنندگان
ایجاد کرد.

سریعترین دوچرخه برقی دنیا معرفی شد

معرفی جدیدترین اجاق خورشیدی
پنجره ایرانیان؛ در ســال  2013شــرکت "گوسان"
نخستین اجاق خورشــیدی قابل حمل را با استفاده از
آینههای سهمیشکل برای تمرکز نور خورشید معرفی
کــرد تا انواع غذاها را بدون نیــاز به یک منبع گرمای
سنتی تهیه کنید.
در حــال حاضر ،پس از چندیــن تولید متفاوت ،این
شرکت ارزانترین و قابل حملترین نسخه از این اجاق
را معرفی کرده است.
به گزارش ایسنا و به نقل از گیزمگ ،طی چند سال
گذشته به نظر میرسد گوســان مدلهای خورشیدی
بزرگتر خود را بهبود بخشیده است .مدل جدید با وزن

 900گرم حدود  200گرم سبکتر از  Doggerاست
و توانایی آن برای جوشــاندن آب ،آن را از هر نسخه
دیگری که قبال ارائه شده متمایز میکند.
این مدل به دمای  500درجه فارنهایت ( 260درجه
ســانتیگراد) میرسد و همچنین قادر به طبخ غذاهایی
مانند ماهی ،مرغ و ســبزیجات است و میتواند ظرف
 30دقیقه  400میلی لیتر آب را بجوشاند.
یکی از چیزهای شگفت انگیز در مورد این تکنولوژی
آن است که ظاهرا در دماهای سرد نیز به خوبی دمای
گرم کار میکنــد .بنابراین تا زمانی که حتی کمی نور
خورشید وجود دارد ،اجاق عملکرد خوبی خواهد داشت.
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پنجره ایرانیان؛ با "گوالس" میتوانید با سرعت  115کیلومتر بر ساعت جاده را پدال بزنید.
به گزارش ایســنا و به نقل از گیزمگ ،سریعترین دوچرخه برقی دنیا  128کیلوگرم وزن و
 38اســب بخار قدرت و گشتاوری  100نیوتون متری دارد .اگر با سوار شدن بر یک دوچرخه

الکتریکی عادی احســاس کنید که دارای پاهای النس آرمسترانگ هستید ،سواری گرفتن از
"گوالس" باعث میشود حس سوپرمن بودن داشته باشید.
این دوچرخه با نام کامل " "Gulas Pi1Sیک دوچرخه برقی با قدرت  38اســب بخار
اســت که به شما اجازه میدهد با پدال زدن تا ســرعت  115کیلومتر بر ساعت ( 71مایل بر
ساعت) ،در بزرگراه تردد کنید.
این دوچرخه بسیار شــبیه به دوچرخه " "ErockITاست که در سال  2008معرفی شد.
به نظر میرسد طی این ســالها تغییراتی داشته است .اما طراح اصلی این دوچرخه ،استفان
گوالس آلمانی ،دوباره با یک شرکت جدید به نام خود و واقع در برلین ،یک پرچمدار معرفی
کرد که سریعترین دوچرخه برقی تاریخ است.
سیســتم تعلیق این دوچرخه و فرمان تلسکوپی آن بیشــتر شبیه یک موتور سیکلت است
تا یک دوچرخه .دو باتری متفاوت برای گوالس وجود دارد .یک باتری  6.5کیلوواتســاعت
که پیمایش حدود  125کیلومتر ( 78مایل) توســط استفاده ترکیبی را ممکن میسازد و یک
باتری  10کیلوواتســاعت که میتوان  200کیلومتر ( 124مایل) را با استفاده ترکیبی پیمود.
قیمت  این دوچرخه  23هزار دالر برای مدل مدل  6.5و  34هزار دالر برای مدل  10است.
قیمت این دوچرخه بســیار گران اســت اما واقعیت این اســت که گوالس تنها وسیلهای
اســت که با آن میتوانید هم به تفریح و دوچرخه ســواری بپردازید و هم در مواقع نیاز مثل
یک موتورســیکلت از آن اســتفاده کنید .این دوچرخه حکم موتور ســیکلت را دارد و قوانین
موتورسیکلت در مورد آن صدق میکند.
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اولین نیروگاه خورشیدی پرتابل  2.5کیلوواتی رونمایی شد
بررسیهای انجام شــده در این خصوص ،لزوم طراحی و
ساخت سامانه تامین انرژی الکتریکی خورشیدی که بتواند
مصرف متوســط روزانه یک خانوار را تامین کرده و قابلیت
حمل و نقل نیز داشــته باشد ،به شدت احساس میشد؛ از
این رو ســازمان جهاد دانشگاهی استان سامانه خورشیدی
قابل حمل دو کیلوواتی را طراحی کرده و ساخته است.
قراچورلــو تصریح کرد :قابلیت تامیــن برق یک خانوار،
قابلیت حمل و نقل ،نگهداری آســان ،عدم نیاز به سوخت
فسیلی و عدم وابستگی به شبکه توزیع برق در نقاط دور از
دسترس از جمله مزایای این سامانه است.

پنجره ایرانیان؛ نیروگاه خورشیدی پرتابل  ۲.۵کیلوواتی
کــه بــرای اولین بار در کشــور توســط ســازمان جهاد
دانشگاهی آذربایجانشــرقی طراحی و ساخته شده است،
با حضور عیســی کالنتری معاون رییس جمهور و استاندار
آذربایجانشــرقی در پنجمین نمایشگاه نوآوری و فناوری
ربعرشیدی رونمایی شد.
نجف قراچورلو ،رئیس پژوهشکده توسعه و برنامهریزی
ســازمان جهاد دانشگاهی استان در حاشیه رونمایی از این
نیروگاه در گفتوگو با ایســنا ،در این خصوص اظهار کرد:
در راستای توسعه استفاده از منابع تجدیدپذیر و با توجه به

احداث بزرگترین کارخانه باتری خودروهای الکتریکی در لهستان

پنجـره ایرانیـان /سـال یازدهم آذر  96شمـاره 122

74

پنجــره ایرانیان؛ بزرگترین کارخانه تولید باتــری خودروهای الکتریکی جهان با هزینه
 1.63میلیارد دالر در لهستان احداث خواهد شد.
به گزارش ایســنا و به نقل از انگجت ،شرکت الجی اعالم کرده است که تا سال آینده
بزرگترین کارخانه تولید باتری خودروهای الکتریکی جهان را در اروپا خواهد ساخت.
با توجه به تسریع تولید خودروهای الکتریکی ،نیاز شرکتهای خودروساز به باتریهای
قدرتمند و پرظرفیت روز به روز افزایش مییابد.
شرکتهای خودروسازی زیادی در اروپا مجبور هستند که واردات باتری خودروی خود
را از آســیا انجام دهند و در همین راستا شــرکت ال.جی تصمیم گرفته که تا سال آینده
اولین کارخانه تولید باتری برای خودروهای الکتریکی را در لهستان راهاندازی کند تا بتواند
به نیاز روزافزون اروپا در زمینه باتری به شکل بهتری پاسخ دهد.
معاون اول شــرکت ال.جی در رابطه با انتخاب لهســتان بــرای احداث کارخانه گفت:
لهستان از لحاظ جغرافیایی بهترین مکان برای پاسخگویی به نیازهای شرکتهای متعدد
اروپایی و جهانی است.
این تشکیالت حدود  1.63میلیارد دالر قیمت داشته و در شهر وروکالو در نزدیکی مرز
آلمان که دارای شــرکتهای خودروســازی بزرگی همچون بنز ،ب.ام.و و فولکس واگن
است ساخته خواهد شد.

این کارخانه دارای یک مرکز تحقیق و توسعه خواهد بود و با استخدام  2500نفر ساالنه
 100هزار باتری مخصوص خودروهای الکتریکی تولید خواهد کرد.
کشــورهای اروپایی نیز اقبال بسیار باالیی به گســترش خودروهای الکتریکی دارند و
در همین راســتا فرانسه اعالم کرده است که از سال  2030خودروهای بنزینسوز در این
کشور اجازه فروش نخواهند داشت.
انگلســتان نیاز اعالم کرده است که از سال  2040از فروش خودروهایی که با سوخت
فسیلی کار میکنند جلوگیری خواهد کرد.

نخستین نیروگاه انتشار منفی آالینده دنیا

پنجــره ایرانیان؛ نخســتین نیــروگاه انتشــار منفی
دیاکسیدکربن در ایسلند افتتاح شده که این آالینده را به
سنگ تبدیل میکند.
بــه گزارش ایســنا و به نقل از گیزمــگ ،این نیروگاه

قبل از این کشــف تصور میشد که این فرایند کانیسازی
حرارتی در ایســلند تبدیل به اولین نیروگاه انتشــار منفی
جهان شده اســت .شرکت سوییسی کالیم ورکز در حال میتواند از صدها تا هزاران ســال طول بکشد ،اما تیم  این
حاضر برای اولین بار از نیروگاه حرارتی در ایســلند برای پروژه از کشــف تبدیل دیاکسیدکربن  به یک ماده معدنی
ایجاد اولین نیروگاه انتشــار منفی گازهای گلخانهای در جامد ظرف مدت کمتر از دو سال غافلگیر شد.
دکتــر یورگ ماتر سرپرســت این پــروژه میگوید :نتایج
جهان استفاده میکند.
برای چندین ســال اســت که یــک تیــم بینالمللی از ما نشــان میدهد که بین  95تا  98درصد دیاکســیدکربن  
دانشمندان در حال کار بر روی یک روش جدید برای تبدیل تزریق شــده در طول مدت کمتر از دو ســال تبدیل به مواد
معدنی شده است ،که به طرز شگفت انگیزی سریع است.
دیاکسیدکربن  به مواد معدنی جامد هستند.
کالیم ورکز پیشــگام سیســتم جدید  DACدر چند سال
این پروژه  CarbFixنامیده میشــود و شــامل محدود
کردن دیاکسیدکربن  با آب و سپس انتقال آن به  700متر گذشته بوده است .این فناوری میتواند دیاکسیدکربن  را از
( 2300فوت) زیر زمین اســت .این محلول دیاکسیدکربن   محیط اطراف جمع کرده و قبل از خالص ســازی آن به یک
در تماس با سنگهای بازالت به سرعت به یک ماده معدنی فیلتر مخصوص برســاند و سپس به شرکتهایی که نیاز به
گاز در یک زمینه تجاری دارند ،فروخته شود.
کربناته تبدیل میشوند.

اخبـارفناوری

افزایش بهرهوری سلولهای خورشیدی با جلبک
دنیــا ،میتــوان از آنها به عنــوان بهتریــن منابع بهبود
فوتوولتاییکها نام برد.
محقق ارشد این تحقیق در رابطه با این جانوران جالب
گفت :واقعا شگفتانگیز اســت که این چیزها در طبیعت
وجود دارد .با استفاده از آنها میتوان نور را به دام انداخت
و با قرار دادن آنها در سلولهای خورشیدی ،راندمان آنها
را تا حد زیادی افزایش داد.
سلولهای خورشیدی فتوولتاییک دارای یک الیه فعال
از پلیمرهای آلی هستند که هزینه ساخت آنها بسیار کمتر
از سلولهای خورشیدی عادی است اما خروجی آنها کمتر
از سلولهای عادی است.
دلیل این موضوع این است که قطر الیه فعال باید بسیار
نازک و کمتر از  300نانومتر باشــد تا تبدیل انرژی با نرخ
بهتری انجام شود .در گذشته محققان تالش میکردند با
استفاده از نانوساختارهای مختلف این مشکل را رفع کنند
اما نتایج راضیکننده نبود.
به همین دلیل محققان دانشــگاه ییل به سراغ طبیعت

پنجره ایرانیان؛ محققان دانشــگاه ییل از نوعی جلبک
دســتکاری شــده به نام "دیاتــوم برای بهبــود کارایی
سلولهای خورشیدی استفاده کردند.
به گزارش ایســنا و به نقل از گیزمــگ ،با وجود تمام
دستاوردهای فناورانه بشری همچنان طبیعت میتواند بشر
را شــگفتزده کرده و در فناوری و کارایی گوی سبقت را
از بشر برباید.
این اتفاق در تحقیقات محققان دانشگاه ییل آمریکا رخ
داده است و محققان با استفاده از موجودات فسیلی موجود
در جلبکها و دستکاری آنها موفق شدند با افزایش میزان
جذب نور در ســلولهای خورشیدی آلی کارایی آنها را تا
حد قابل توجهی بهبود ببخشند.
دیاتومهــا نوعی از فیتوپالنکتونها هســتند که به آنها
جواهر دریا نیز گفته میشــود زیرا پوسته خارجی بدن آن
از جنس ســیلیس شیشهای است که سبب درخشان شدن
آنها در نور آفتاب میشــود .با توجه به تعداد بســیار زیاد
این موجودات در اقیانوسها و آبهای شــیرین سراســر

رفتند .دیاتومها عالوه بر توانایی به دام انداختن پرتوهای
نــور میتوانند تا حد زیادی در پراکنده کردن نور نیز موثر
باشــند .محققان دریافتند که این مــواد میتوانند با قطر
بسیار کمتری به همان میزان انرژی تولید کنند و در واقع
صرفهجویی تا باالترین حد ممکن امکانپذیر شود.

پنجره ایرانیان؛ یک شرکت انگلیســی پنلهای خورشیدی انعطافپذیری ساخته که مانند
طومار لوله میشوند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ماشــابل ،یک شــرکت انگلیســی به تازگی پنلهای
خورشیدی انعطافپذیری ساخته که مانند پارچه یا طومار میتوان آن را لوله کرد.
این شــرکت پنلهای خورشیدی قابل حمل و انعطافپذیری ســاخته است .این پنلها را

بهراحتی میتوان روی کامیون یا تریلر نصب کرد.
جالب آنکه جزیره  Flat Holmدر انگلســتان هم اکنون بهوســیله این پنلها برق مورد
نیاز خود را تامین میکند.
هدف این شــرکت  فراهم کردن این پنلهای انعطافپذیر در مناطقی اســت که به دلیل
بالیای طبیعی به طور فوری نیاز به برق دارند.

سه ابرپروژه ملی در حوزه انرژی اجرایی میشود
پنجره ایرانیان؛ دبیر ستاد توسعه فناوریهای حوزه انرژی
از اجرای  3ابر پروژه ملی توســط این ستاد خبر داد و گفت:
کمک به ایجاد واحدهای زبالهسوز در شهرهای شمالی ،حوزه
خودروهای الکتریکی و ذخیرهســازی انرژی عناوین این ابر
پروژهها هســتند که اقدامات اجرایی الزم برای هر یک آغاز
شده است.
به گزارش ایسنا ،سیروس وطنخواه مقدم به طراحی چندین
برنامه ملی در حوزه انرژی اشاره کرد و گفت :این برنامههای
ملی در حوزههای کلیدی و اولویتدار کشور است که در آنها
با چالش و مشکلی مواجه هســتیم .یکی از آنها برنامه ملی
مواد شــیمیایی و کاتالیستهای حوزه نفت و توسعه فناوری
در حوزه جمعآوری ،تصفیه و استفاده از گازهای فلر یا مشعل
را شامل میشود .در حوزه بهینهسازی برای بخش صنعت و
ساختمان برنامههای متفاوتی در ستاد تعریف شده است که
از مصادیق آن میتوان به ایجاد کلینیکهای بهینهســازی
مصرف سوخت ،رشــد شــتابدهندههای حوزه ساختمان،
تقویــت شــرکتهای دانشبنیــان در حوزه بهینهســازی

ســاختمان ،جایگزینــی موتورهای الکتریکــی کولر آبی با
فناوری نســل جدید اشــاره کرد .همچنین توجه به فناوری
ازدیاد برداشت در حوزه نفت نیز از برنامههای دیگر این ستاد
در سال جاری است.
وی در بخش بعدی ســخنان خود از اجرای  3ابرپروژه در
ستاد خبر داد و ابراز کرد :کمک به ایجاد واحدهای زبالهسوز
در شــهرهای شمالی کشور عنوان نخســتین ابرپروژه ستاد
است ،البته فعالیتهای زیرساختی در این حوزه نزدیک به دو
ســال است که در معاونت علمی با همکاری نزدیک و تیمی
دســتگاهها و وزارتخانههای مرتبط آغاز شده است و الیحه
تامین منابع مالی ایجاد زبالهســوزها در شــهرهای شمالی
توســط رییسجمهــوری تایید و بــرای تصویب به مجلس
ارسال شده است.
وطنخواه ،دومین ابرپروژه را در حوزه خودروهای الکتریکی
دانســت و اظهار کرد :با همکاری و راهبری معاونت نوآوری
و تجاریســازی فناوری در معاونت علمی توســعه فناوری
خودروهــای الکتریکی با توجه به معضالت محیط زیســتی

که در کشــور وجود دارد ،با جدیت پیگیری میشود .در این
زمینه اقداماتی همچون کمک به تهیه بســته تشویقی برای
شــرکتهای دانشبنیان و خصوصی توانمند و عالقهمند در
این حوزه ،ایجاد ظرفیت شبکهای و تخصصی الزم در داخل
کشور و همکاری بینالمللی در این حوزه الزم است.
دبیر ستاد توسعه فناوریهای حوزه انرژی خاطرنشان کرد:
ابرپروژه ســوم در حوزه ذخیرهسازی انرژی است و اقدامات
اولیه برای اجراییسازی این پروژهها انجام شده است.
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معماری اسالمی در ترکیب با معماری مدرن در طراحی فرودگاه مراکش
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پنجره ایرانیان؛ در طراحی ترمینال فرودگاه بینالمللی مراکش از معماری اســامی
استفاده شده است.
به نقل از وبســایت آرشــیتکت ،معماری ترمینال فرودگاه موروکو در مراکش توسط
شرکت معماری  E2Aانجام شد .فرودگاه بینالمللی مراکش ،فرودگاهی بزرگ و شلوغ
اســت که روزانه پروازهای زیادی به سمت کشــورهای اروپایی دارد .شرکت معماری
 ،E2Aترمینالی را برای این فرودگاه طراحی کرد .نکته جالب این طرح این اســت که
پنجرههای ترمینال با طرحهای اسلیمی پوشیده شده است.
ترمینال الحاقی در تضاد با ســاختمان موجود ،فضایی روشــن و شــفاف است و با
سازهای فوالدی با طول  183متر ،عرض  84متر و ارتفاع  13.70تا  15.80پوشیده شده
است .سازه فوالدی  24لوزی و  3مثلث را بر روی سقف ایجاد کرده است.
داخل این اشــکال با پنلهای فوتوولتاییک به شــکل هرم پوشیده شده است .روی
این هرمهای شیشــهای طرحهایی برگرفته از ســرامیکهای معماری اسالمی ایجاد
شده است .طراحی داخلی ترمینال دربردارنده طرحهایی از سنن خالص و قدیمی شهر
موروکوســت .برای مثال میتوان به مبلمان داخل ترمینال اشاره کرد که با پارچههایی
با طرحهای سنتی پوشیده شده است.
در ترمینال بینالمللی موروکو معماری معاصر با ســنن مراکشــی ترکیب شده است.
کف ترمینال با ســنگ گرانیت پوشیده شده است و ستونهای داخلی با تقلید از شکل
لوزی مانند سازه اصلی ،با صفحات گچی و چوبی پوشیده شده است .معماری ترمینال
همچنین دارای مالحظاتی برای افراد مسن و ناتوان است.

اخبـار معماری

معماری و طراحی خانهای کوهستانی در برزیل
پنجــره ایرانیان؛ یک گروه معماری در یکی از مناطق کوهســتانی کشــور بزریل
خانهای جالب توجه را طراحی کردهاند.
به نقل از وبسایت آرشیتکت ،معماری و طراحی این خانه توسط استودیوی mk27
انجام شــد .این خانه در  180کیلومتری شهر ســائوپائولو در منطقهای کوهستانی با
دمای پایین قرار دارد .به دلیل سرمای هوا تعداد فضاهای داخلی زیاد است تا راحتتر
گرم شوند.
بخش خارجی خانه نیز از دو بخش شــفاف و مات تشــکیل شده است .خانه روی

سکویی چوبی قرار گرفته تا فضایی برای آفتاب گرفتن ساکنان در تابستان فراهم آید.
در بخش مات حجم که  50متر طول دارد ،ابعاد بازشــوها کوچک اســت و برای
برقراری انســجام بین درون و بیرون از درهای کشویی اســتفاده شده است .رابطه
پر و خالی در حجم ســاختمان باعث کارایی باالی حرارتی ســاختمان و صرفهجویی
در مصرف برق شــده است .بخش شفاف حجم نیز  14متر طول دارد و تهویه داخل
نیز بهگونهای اســت که مانع از جمع شدن بخار روی سطوح شیشهای به هنگام گرم
کردن استخر میشود.
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ایدههای جدید پاییزی برای طراحی شومینه
پنجره ایرانیان؛ شــومینه میتواند بهعنــوان نقطه اصلی یک خانه در نظر گرفته و
طراحی شود.
به نقل از وبسایت آرشیتکت ،یک راه برای داشتن یک خانه جذاب و تاثیرگذار این
است که در دکوراسیون داخلی سالن نشیمن منزل خود یک نقطه اصلی تعریف کنید.
دلیل این که میگوییم این نقطه را در سالن نشیمن درست کنید این است که این
قسمت از خانه پرکاربردترین فضاست و هر کسی که وارد منزل شما بشود به سمت
نشیمن منزل شما حرکت می کند.
با توجه به این که وارد فصلهای ســرد سال شــدهایم و ممکن است که طراحی
شومینهای مدرن و شــیک را بهعنوان نقطه اصلی خانه خود انتخاب کرده باشید در
اینجا نمونهها و ایدههایی را در این خصوص نشان میدهیم.
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طراحی خانه آپارتمان 144
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پنجره ایرانیان؛ معماری آپارتمان  144طرحی مبتکرانه و جالب از علی ســوداگران
و نازنین کازرونیان میباشد که در شیراز اجرا شده است.
به نقل از وبســایت آرشــیتکت ،امــروزه روند زندگی شــهری و صنعتی بر تمام
فرآیندهای فیزیولوژیک ،جســمی و روانی انسان تاثیرات منفی داشته است در واقع
میتوان دلیل استرس و اضطراب ،افسردگی ،خستگی روانی و بسیاری از مشکالتی
را که انســان در زمینههای مختلف زندگی با آن روبهروست جدا افتادن از طبیعت و
فشارها و یکنواختی زندگی دانست .در حال حاضر پژوهشهای گوناگونی به اهمیت
تاثیر طبیعت بر بهداشت جسمانی و روانی اشاره میکنند.
ایده اصلی بــرای طراحی این پالک مســکونی با توجه بــه موقعیت قرارگیری
آن در منطقه باغ گلشــن (باغ عفیف آباد شــیراز) و باغهای میوه اطراف آن که به
علت گسترش شهر هم اکنون در مرکز شــهر واقع گردیدهاند ،تامین نیازهای اولیه
بهرهبــرداران و توجه به طبیعت منطقه و انعکاس آن در فضای داخل در راســتای
توســعههای پایدار بوده اســت .طرح پیش رو در تالش بوده تــا ضمن بازنگری بر
پارادایمهای تکرارشونده پیشین ،منطبق بر ضوابط و قوانین منطقه با محوریت انسان
و توجه به اقتصاد ،اجتماع و محیط زیســت ،تاثیرگذار در فضای شهری و همچنین
تامینکننده نیازهای ساکنانش باشد .هر انتخابی در این پروژه از سه فیلتر اقتصاد (از
نگاه خرد و کالن) ،اجتماع (ســاکنان و رهگذران) و محیط زیست (محیط بیرونی و
فضای درون پروژه) عبور کرده است و تاثیر خود را به گونهای بر پروژه گذاشته است.
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طراحی و معماری آسمان خراشی در شهر ونکوور
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پنجره ایرانیان؛ آســمان خراشی جالب توجه و سازگار با محیط زیست در شهر ونکوور
کانادا طراحی شده است.
به نقل از وبســایت آرشیتکت ،معماری این آسمان خراش با ایده ایجاد گشودگیهایی
در محور عمودی آن پدید آمده اســت به گونهای که مانند مجســمهای پذیرای شهر و
طبیعت در سه بعد باشد .برج در خیابان اصلی شهر ونکوور و در محل برخورد محورهای
اصلی شهر واقع شده است و مانند برج دیدهبانی و محوری استراتژیک برای شهر است.
معمار با بیرون کشیدن مدولهای مسکونی چیدمانی پویا را پدید آورده است ،در عین
حال با چرخاندن این مدولها بر زندگی شــخصی ساکنان تاکید دارد .به بیانی دیگر ،در
این برج زندگی افقی بر روی آسمانخراشــی عمودی ایجاد شــده است بدین صورت که
مدولهای بیرونزده ،تراسهای وسیعی را برای واحدهای مسکونی فراهم کردهاند بدین
ترتیب درون و بیرون به یکدیگر متصل شدهاند.
طبیعــت بکر اطراف این شــهر از زمینهای حاصلخیزی برخوردار اســت که امکان

جدیدی را برای ایجاد شــهری دوستدار محیط زیست فراهم میکند .بدین ترتیب شهر
در تعادلی مناســب با محیط زیســت قرار دارد .از اهداف اصلی معماری برج بدین گونه،
برقراری ارتباط دوباره محل زندگی انسان ها با طبیعت بود.
همانطور که ذکر شــد مدولهای مســکونی خود به صورت افقی توســعه یافتهاند در
عین حال بر روی برجی عمودی قرار دارند ،این باعث شــده تا ارتفاع برج کمتر به نظر
آید .همچنین این توســعه افقی باعث ایجاد فضاهای نیمهباز عمومی برای شهروندان و
ســاکنان شده اســت .در این برج از راهکارهایی جهت صرفهجویی در مصرف انرژی به
صورت فعال و غیر فعال بهره گرفته شده است.
راهکارهای ذکر شــده بهخوبی با معماری ساختمان ترکیب شدهاند و این موجب شده
تــا این برج پایدار بتواند امتیــاز  LEEDرا در مصرف انرژی دریافت کند .برای مثال در
بخش باالیی برج تدابیری جهت بهرهمندی از منابع تجدیدپذیر انرژی تعبیه شــده است
که تمام انرژی مورد نیاز طبقه همکف برج را فراهم میکند.

اخبـار معماری

طراحی و معماری تاالر بزرگ شهر
پنجره ایرانیان؛ تاالر بزرگ شــهر فورده در نروژ در انطباق کامل با محیط زیســت
منطقه طراحی شده است.
به نقل از وبسایت آرشــیتکت ،در مسابقه معماری تاالر کنار رودخانه شهر فورده در
کشور نروژ ،پیشــنهاد یک شرکت معماری برنده شد .زیرا در طراحی ساختمان آنها به
تطابق بنا با محیط زیســت منطقه و ســاکنان محل توجه شده است .از لحاظ سازهای
میتوان گفت این ساختمان انعطافپذیر بوده و پاسخگوی نیاز مردم شهر میباشد.
ساختمان تاالر شــهر حول یک حیاط مرکزی طراحی شده و یکی از دسترسیهای
حیاط به سمت رودخانه را دارد .با طراحی و معماری آمفیتئاتر روباز ارتباطی میان فرم
ساختمان و رودخانه مجاور به وجود آمده است.
یک مشــخصهای که در طراحی ساختمان قرار داده شده راه پلهای در نمای خارجی
و حیاط مرکزی آن میباشد .راهپله با شکل اریب خود هم فضایی بهعنوان ایوان ایجاد
کرده و هم باعث پخش نور در داخل ساختمان میشود.
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طراحی و معماری مجتمع مسکونی با تراسهای سبز
پنجره ایرانیان؛ یک مجتمع مســکونی با رویکرد ایجاد ســاختمانی پایدار که در آن
هویت هر واحد مسکونی به تنهایی حفظ شود ،در چین طراحی شده است.
به نقل از وبســایت آرشــیتکت ،طراحی و معماری این مجتمع مســکونی توســط
اســتودیوی  Zeller & Moyerانجام شــد .این طرح برنده مســابقه بینالمللی
 Molewaبرای طراحی مجتمع مســکونی در کشور چین بود .رویکرد معماری این
پروژه ،ایجاد ســاختمانی پایدار بود که در آن هویت هر واحد مسکونی به تنهایی حفظ
شده است .در معماری ســنتی چین ایده بر محور طراحی فضاهای سبز خارجی شکل
میگیرد و تراسهای وســیع جزو جدانشــدنی فضای زندگی است .طرح نیز بر اساس
همین ایده ،فضای سبزی را احاطه کرده است.
طرح متشــکل از مجموعهای تراس کنسول شده اســت که باعث ارتباط واحدهای
آپارتمانی با محیط خارج شــده اســت .استفاده از شــاترهای چوبی طرحدار در پشت
پنجرهها عــاوه بر ایجاد محرمیت ،امکان تهویه طبیعی هــوا و ورود نور به داخل را
میسر می کند .ساکنان میتوانند در تراسهای خصوصی خود گیاه بکارند و مانند حیاط
از آن استفاده کنند .این مجتمع مســکونی مجموعهای است پایدار و دوستدار طبیعت
با مصرف پایین انرژی.
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طراحی و معماری مهد کودک و شیرخوارگاه هانازونو
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پنجــره ایرانیان؛ مهــد کودک و شــیرخوارگاه هانازونو با الهــام از طبیعت و نیز
سنتهای معماری منطقه در ژاپن ساخته شده است.
به نقل از وبسایت آرشیتکت ،این بنا در جزیره مییاکوجیما واقع در  2000کیلومتری
جنوب غربی شهر توکیو در ژاپن طراحی شده است .مییاکوجیما از آب و هوای نیمه
گرمســیری اقیانوسی برخورددار است و جزیرهای است که توسط دریا و صخرههای
مرجانی احاطه شده است  .
بــرای مقاومت در برابر گردباد و جلوگیری از مزاحمت نور خورشــید ،جهتگیری
پالن به سمت جهت وزش باد مطلوب است.
همانطور که در پالنهای زیر مشاهده میکنید ،طبقه اول به کاربریهای عمومی
مانند کارگاه هنری ،آتلیه و غذاخوری اختصاص داده شــده اســت .طراحی کارگاه
هنری برای این مهدکودک به رشــد خالقیت در کــودکان کمک میکند .اما طبقه
دوم برای فعالیتهای خصوصیتر طراحی شده است و اتاقهای نگهداری کودکان و
فضاهای مخصوص کتاب کودکان در این طبقه واقع هستند .در معماری ساختمان،
از باریک بودن زمین بهره گرفته شــده  است .به این صورت که جانمایی فضاهای
بزرگتر مانند کارگاه هنــری ،غذاخوری ،و زمین بازی در طبقه اول به ایجاد فضایی
باز و یکپارچهتر منجر شده و این موجب شده تا با باز بودن پنجرهها هوا بهراحتی در
این فضای یکپارچه گردش کند.
معماری بنا مطابق با معماری سنتی منطقه است که در آن از نوارهای چوب قرمز
در ســقف استفاده میشود .برای مقاوم شدن ســاختمان در برابر گردباد ،سازه بنا از
بتن مسلح است.
قرارگیــری کارگاه هنری در مجاورت زمین بازی ،آتلیه در مجاورت حیاط و احاطه
شدن غذاخوری با تراس موجب ایجاد معماری دلپذیر و امتداد یافتن فضا از درون به
بیرون شــده است .کودکان در کارگاه هنری به نواختن موسیقی و در آتلیه به انجام
فعالیتهای هنری مشــغولند و با صرف غذا در فضایی دلپذیر که دائما بادی مطلوب
در آن در جریان است ،از اوقات خود لذت میبرند .در حیاط مجموعه و باغ غذاخوری
درختانی سنتی کاشته شدهاند که حس گذر فصول را القا میکنند.
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طراحی و معماری هتلی در ویتنام
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پنجره ایرانیان؛ در ویتنام هتلی با رویکرد ایجاد فضایی آرام برای استراحت توریستها
طراحی شده است.
به نقل از وبســایت آرشیتکت ،این هتل در سایتی ســاحلی و در میان مجموعهای از
ویالهــا و خانههای ییالقی قــرار دارد و با رویکرد ایجاد فضایی آرام برای اســتراحت
توریســتها طراحی شده است .جداره سبز ساختمان متشکل از گیاهانی است که به دور
لوور بتنی پیش ساخته پیچیده شدهاند.
جداره ســبز ساختمان نه تنها زیباست بلکه مانع از ورود مستقیم نور خورشید به داخل
میشــود ،اکســیژن تولید میکند ،باعث تهویه طبیعی ســاختمان میشود و محرمیت
فضاهای داخلی را حفظ میکند.
در داخل نیز فضاها با پالنی باز کنار هم چیده و مینیمال و روشن طراحی شدهاند .هر
اتاق دارای بالکن خصوصی مخصوص به خود میباشد که مناظر زیبایی از دریای مجاور
را برای ساکنان فراهم میکند.

اخبـار معماری

طراحی و معماری ویالیی در تعامل کامل با طبیعت
پنجره ایرانیان؛ در استرالیا ویالیی در تعامل کامل با طبیعت طراحی شده است.
به نقل از وبســایت آرشیتکت ،طراحی و معماری این ویال توسط شرکت معماری
 Jamisonدر کوئینزلند استرالیا انجام شد.
در مرکز سایت درختی  100ساله وجود داشت و این درخت به عنوان نقطه کانونی
برای طراحی در نظر گرفته شــد .در این خانه برای برخورداری تمام فضاها از چشم
اندازهای زیبا ،پالن کشــیده طراحی شده است .همچنین پالن دارای ستون فقراتی
مرکزی است.
نشــیمن و فضاهای زندگی در شــمال این محور مرکزی و فضاهای مرطوب در
جنوب آن قرار گرفتهاند .در طول این ســتون فقرات حیاطخلوتهایی نیمه باز قرار
گرفتهاند تا ســاختمان از حداکثر نور و تهویه طبیعی بهره برد .در این ویال تعامل با
طبیعت به حداکثر مقدار خود رســیده به طوری که در اتاق خواب صدای آبی که در
طبیعت جاری است شنیده میشود.
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گزارش ویژه

گزارش اختصاصی پنجره ایرانیان از راسته قلعهمرغی تهران؛

گرد خستگی بر قامت
بازار قدیمی آلومینیوم ایران
اشــاره
بازار آلومینیوم قلعهمرغی یکی از قدیمیترین بازارهای آلومینیوم ایران اســت .این بازار که در منطقه  17تهران واقع شده است با نام جدید خیابان
شهید برادران حسنی شــناخته میشود .بازار قلعهمرغی در اوایل دهه چهل خورشیدی و همزمان با ورود آلومینیوم به صنعت کشور در این منطقه از
تهران راهاندازی شــد .اولین کسبه این خیابان را بیشتر استادکاران و شاگردانی تشکیل میدادند که بعد از فراگیری اصول اولیه ساخت و تولید در و
پنجره در شرکت ایران پویا در ساختمان آلومینیوم تهران به این مکان آمدند تا پایههای اولین بازار آلومینیوم سازهای ایران را بنیان نهند .راسته قلعه
مرغی که بهجز تغییراتی اندک همچنان همان رنگ و روی قدیمیاش را حفظ کرده است ،نقش عمدهای در تجارت و بازرگانی فلز مهم و استراتژیک
آلومینیوم در کشور بر عهده دارد .اگرچه این روزها وضعیت کلی بازار آلومینیوم کشور چندان مساعد نیست اما همچنان این بازار قلعهمرغی است که
این نقش مهم را ایفا میکند و روزانه مقادیر زیادی از انواع مقاطع آلومینیوم ،ورق ،لوله ،یراقآالت و لوازم جانبی صنعت آلومینیوم از بازار قلعهمرغی
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تهران به سراســر کشور ارسال میشود .گروه خبری نشریه پنجرهایرانیان در راســتای معرفی بازارهای مهم مرتبط با صنعت در و پنجره ،این بار
به ســراغ بازار قلعهمرغی و کسبه محترم این راسته قدیمی تهران رفته تا گوشهای از حرفها و درد دلهای این عزیزان را به گوش مخاطبان خود
برساند .متن زیر ماحصل این گفتگو است که در ادامه آن را باهم میخوانیم:
سواالت زیر بهصورت مشترک از مصاحبهشوندگان پرسیده شد:
 .1ضمن معرفی کارگاه ،مدتزمان حضورتان در بازار قلعهمرغی را بیان کنید؟
 .2وضعیت کلی صنعت و بازار آلومینیوم کشور را چگونه ارزیابی میکنید؟
 .3عمدهترین مشکالت بازار قلعهمرغی در حال حاضر چیست؟
 .4اگر فضایی مانند شهرک آهن مکان برای فعالیت صنف آلومینیوم تهران ایجاد شود ،شما به آنجا نقلمکان خواهید کرد؟

سعید اسالمی | آلو تکنیک امید
 .1آلــوم تکنیک امیــد در زمینه ســاخت در و پنجره
دوجداره آلومینیوم و همچنین فروش انواع توری فعالیت
میکند .ســابقه این مغازه بیش از  35سال است ولی ما
مدت  15سال است که در اینجا فعالیت میکنیم.
 .2شــرایط بازار چند سال اســت که خوب نیســت و جدیدا هم به خاطر باال رفتن
قیمت دالر بدتر شــده است .وضعیت بازار سالبهسال دارد بدتر میشود و کاری هم از
دســت ما برنمیآید .البته امسال نشانههایی مبنی بر بهتر شدن بازار مشاهده شد ولی
نمیتوان انتظار داشت تغیر آنچنانی اتفاق بیفتد.
 .3ازجمله مشــکالت مــا در بازار قلعهمرغی مشــکل فضا اســت .در اینجا فضای
کارگاهها کم و قیمت اجارهها باال اســت .این محله بیشــتر مســکونی است و برخی
از همســایهها نسبت به ســروصدای فعالیت ما معترض هستند و چندین بار هم اقدام
به شــکایت کردهاند بهصورتی که ما در حال حاضر ســاعت  8شب به بعد نمیتوانیم
کار کنیم.
 .4بله حتما خیلی بهتر ازاینجا است و من با این کار موافقم .مطمئنا دیگر مشکالت
اینجــا را نداریم و میتوانیم در محیط بزرگتری که مناســب با فعالیت ما اســت به
کارمان ادامه دهیم.

گزارش ویژه

صمد غالمزاده | سجاد

علیاصغر زارع زاده | سایوان
 .1مدت  50سال اســت که در صنعت آلومینیوم فعالیت
میکنم و کارگاه تولیــد در و پنجره آلومینیوم برادران زارع
(سایوان)  42سال است که در بازار قلعهمرغی مستقر است.
 .2ما جزو اولین افرادی بودیم که در پارکینگ ساختمان
آلومینیوم زیر نظر شــرکت ایران پویا به کار ساخت و تولید در و پنجره آلومینیومی مشغول
شــدیم .بعد از چند ســال ازآنجا به همین ملک فعلی در خیابان قلعهمرغی آمدیم و تاکنون
در همین کارگاه به ســاخت در و پنجره آلومینیومی مشــغول هســتیم .وضعیت فعلی بازار
آلومینیوم نســبت به ســالهای قبل اصال خوب نیســت .باوجود عالقهای که به این کار
دارم ولــی دیگر امید و انگیزهای نداریم که ایــن کار را ادامه دهیم و اگر فرصتی به وجود
بیاید این کار را ترک میکنیم .خیلی از مردم کار خوب و ضعیف را تشــخیص نمیدهند و
بهصرف پایین بودن قیمت حاضرند کارشــان را به دســت هر تازهکاری بدهند که این هم
ازجمله مشکالت ماست.
 .3واقعیت این اســت که بازار قلعه مرغی مشــکالت زیادی دارد و ما که از روزهای اول
اینجا بودیم این مشــکالت را بیشتر درک میکنیم .در بازار هرکسی یک قیمتی به مشتری
میدهــد و اصال نظارتی روی فعالیت کارگاهها نمیشــود .باید هــر کارگاهی را با توجه به
توانایی و ســطح کارشان درجهبندی کنند و یک قیمتی ارائه بدهند تا مردمی که از جزئیات
کار اطالع ندارند با توجه به آن دســتورالعمل کارشــان را انجام دهند .وجود اتحادیه برای
این کار خوب اســت اما مهم نگاه مردم اســت که باید تغییر کند تا بتوانند کار درســت را
تشــخیص بدهند تا نتیجه کار کســی مثل من که  50ســال در این کار سابقه دارم با یک
تازهکار تفاوت داشته باشد.
 .4ما که دیگر آخرهای کارمان اســت و اگر همین امروز یک نفر بیاید و اینجا را از من
بخرد واگذار میکنم و میروم ولی از مســئوالن میخواهم که به فکر جوانانی باشند که در
این کار هســتند و برای آنها کاری انجام دهند تا هم بتوانند شــغلی داشته باشند و هم این
صنف به فعالیتش ادامه دهد.
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 .1فروشــگاه یراق ســجاد مدت  23سال است در زمینه
فــروش انواع یــراقآالت در و پنجره آلومینیــوم در بازار
قلعهمرغی فعالیت دارد.
 .2بازار آلومینیوم سالبهســال دارد بدتر میشود و هیچ
تغییر مثبتی ندارد .بعد از آمدن یو.پی.وی.ســی کال بازار ما خوابید چون تبلیغات آنها بیشتر
اســت و مردم دنبال جنس ارزان هســتند .اگر تولیدکنندگان بزرگ پروفیل آلومینیوم مانند
یو.پی.وی.ســی تبلیغات گســترده داشته باشــند و پروفیلهای ترمال بریک و پنجرههای
دوجداره آلومینیوم را به مردم معرفی کنند وضعیت شــاید بهتر شود.
 .3یکــی از مشــکالت اصلی بــازار قلعهمرغی و این راســته از بازار که به اســم گاراژ
شــناخته میشود این است که امالک و مغازههای اینجا وقفی هستند و اوقاف با مستاجران
مشکالت زیادی دارد .تداخل فعالیت هم یکی دیگر از مشکالت ماست مثال کسی که جواز
کسب یراقآالت دارد نباید پروفیل بفروشد یا کسی که در و پنجرهساز است نباید یراق هم
بفروشــد ولی متاســفانه چون نهادی برای نظارت بر این مسائل نیست هرکسی هر کاری
بخواهد میکند .اتحادیه هم فقط ســالی یکبار و موقعی که میخواهد حق عضویت از ما
بگیرند پیدایشــان میشود و دیگر خبری ازشان نیست تا سال دیگر.
 .4اگر جای مناسبی ایجاد شود مطمئنا بهتر است چون اینجا محله مسکونی است و اکثر
امالک هم مشکالت ملکی و وقفی دارند.

87

گزارش ویژه

فریدون موسیزاده | صدف
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 .1فروشگاه صدف مدت  25سال است که در بازار
قلعه مرغی به عرضه و فروش یراقآالت در و پنجره
آلومینیوم میپردازد.
 .2وضعیت کلی بازار تا سه چهار سال پیش بد نبود
ولی االن اصال شرایط خوبی ندارد و هرسال بدتر از سال قبل میشود .این مسئله
هم به رکود بازار ساختوساز برمیگردد که دلیل اصلی آن هم این است که مردم
نقدینگی و توان انجام کار ســاختمانی را ندارند .در این شرایط اجناس هم هرروز
تغییــر قیمت دارند و هم اجناس داخلی و هم خارجی گران میشــوند که اجناس
داخلی بهانهشــان گران شــدن آلومینیوم و مواد اولیه و اجناس خارجی هم گران
شدن دالر است .در یک ماه گذشته آلومینیوم سه مرتبه افزایش قیمت داشته است
دیگر خودتان حساب بقیه موارد را داشته باشید.
 .3در این شــرایط همانطور که خودتان هم مشــاهده میکنید بازار قلعهمرغی
که بازار آلومینیوم ایران اســت در این موقع روز اینگونه خلوت است و هیچ خبری
از مشــتری نیســت .تمامی وانتهایی که یکزمانی باید التماسشان میکردی تا
بارت را ببرند همه کنار خیابان پارک شــدهاند و رانندگانشان هم بیکار نشستهاند.
وضعیت همه بازارهای این حوالی همینگونه اســت و در این نزدیکی بازار پوشاک
امامزاده حســن ،بازار کاترپیالر ،بازار ضبط فروشها و  ...هم وضعیت خوبی ندارند
و همه مینالند .در این شرایط نه سندیکا نه اتحادیه هیچ کمکی به رفع مشکالت
نمیکند و باید از جاهای باالتر این مشــکالت حل شود که نمیشود .تا زمانی که
سیاستهای کالن مملکتمان اینگونه است و برای یک کاالی  10هزارتومانی 8
هزار تومان گمرک ببندند همین آش اســت و همین کاسه!
 .4تا سایر مشکالت ما حل نشود این مسئله نمیتواند کمک چندانی به وضعیت
مــا بکند .ما چه اینجا باشــیم چه هر جــای دیگر تا زمانی که نقدینگی نباشــد،
ساختوســاز نباشد و مشکالت گمرکی و سیاستهای کلی اقتصاد مملکت درست
نشود وضعیت بازار کار صنفی ما هم تغییری نمیکند.

مجید هزاوه | ولیعصر (ع)
 .1تولیدی در و پنجره ولیعصر (ع) مدت  5ســال
است در بازار قلعهمرغی فعالیت میکند .قبل از اینجا
در خیابان حافظ مســتقر بودیم که بیشتر صنف چوب
و پارتیشن بود به همین خاطر تصمیم گرفتیم به بازار
قلعهمرغی که عموما صنف آلومینیوم کار در اینجا فعالیت میکنند نقلمکان کنیم.
 .2بــازار در و پنجره آلومینیومی در حال حاضر چندان بازار خوبی نیســت ،زیرا
یو.پی.وی.ســی یک مقدار بر بازار آلومینیوم تاثیر گذاشته بود اما بازار کمکم دارد
به سمت آلومینیوم برمیگردد.
از طرف دیگر چون ساختوساز کم شــده است میزان فعالیت ما هم کمتر شده
است و بیشتر پروژههای بازسازی به ما مراجعه میکنند.
 .3بزرگترین مشکل ما در بازار قلعهمرغی بحث اجاره کارگاههاست که متاسفانه
خیلی گران اســت و مالکان مغازهها هم ساالنه قیمتها را افزایش میدهند.
واقعیت این اســت که اگر کســی ملک از خودش نداشته باشد فشار زیادی باید
تحمل کند.
 .4اگر شهرکی مختص آلومینیوم کاران ایجاد شود حتما از اینجا بهتر است و اگر
چنین محیطی فراهم شــود و جای مناسبی قرار داشته باشد ما استقبال میکنیم.

گزارش ویژه

رضا رئیس دانایی | یراق شاهد

حمیدرضا مقدم | مقدم
 .1مجتمع تولیدی مقدم مدت  30سال است در زمینه
تولیــد و فروش انــواع مقاطع آلومینیومــی در و پنجره
فعالیت میکند .کارخانه ما در شهرک صنعتی شمسآباد
است و فروشگاه ما مدت  15سال است که در قلعهمرغی
دایر است.
 .2شــرایط کار ما به دلیل اینکه ساختوساز در مملکت خوابیده است اصال خوب نیست
چون کار ما ارتباط مســتقیم به ساختمانسازی دارد .در حال حاضر کارخانه ما با  10درصد
توانش در حال فعالیت است .بهعنوانمثال از سه پرسی که در کارخانه فعال بودند االن یک
پرس بهصورت نیمهوقت و بدون اضافهکاری فعالیت میکند و پنجشــنبه جمعه هم تعطیل
اســت .ما شــاید به این دلیل که خودمان کار فروش و توزیع تولیداتمان را انجام میدهیم
توانســتیم تاکنون دوام بیاوریم وگرنه مانند برخی از همکاران که نتوانســتند ادامه بدهند و
کارشان را تعطیل کردهاند ما هم باید جمع میکردیم.
 .3وضعیــت بازار قلعهمرغــی هم مانند همه جــای دیگر این مملکت اســت و همان
مشــکالت را دارد .در چند ماه گذشــته ســاختمان گران شــده یا آلومینیوم در همین ماه
نزدیک به دو هزار تومان گران شــده ولی این مسائل روی بازار هیچ تاثیر مثبتی نگذاشت
و وضعیت ساختوســاز همچنان در رکود به ســر میبرد .تا زمانی که مشکالت بهصورت
مبنایی در مملکت حل نشــود و مســائلی مانند سود بانکی درســت نشود نمیتوان انتظار
داشت وضعیت بازار ما هم خوب شود .ســندیکاها و اتحادیهها هم نمیتوانند هیچ کمکی
به رونق بازار ما بکنند.
 .4چند وقت است که میگویند بازار قلعهمرغی به دلیل مزاحمتی که برای ساکنان محله
دارد باید جمع شــود .برای این مســئله اتحادیه چه کمکی کرده است؟! میگویند خودتان
بروید یکجایی را پیدا کنید ،بخرید ،بســازید و بروید آنجا همین!
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 .1یراق شاهد مدت  40سال است که در زمینه فروش و
توزیع انواع یراق آلومینیومی در و پنجره در بازار قلعهمرغی
فعالیت میکند.
 .2شــرایط کلــی بــازار و فعالیت مــا به خاطــر نبود
ساختوساز ،خیلی ضعیف است .از ســوی دیگر شرکتهای زیادی در زمینه تولید پروفیل
و فروش یراق در کشــور فعالشدهاند که نظارتی روی نوع فعالیت آنها صورت نمیگیرد و
مثال فروشــگاهی که باید فقط پروفیل بفروشد بهصورت غیرقانونی یراق ،ملزومات ،شیشه
و ...را نیز در کنار هم میفروشــد .این مســئله ضعف اتحادیه است که نظارت درستی روی
اعضا ندارد و چنین مســئلهای به وجود میآید .گران شــدن آلومینیوم در چند ماه اخیر هم
تاثیر زیادی روی کار ما داشته است.
 .3بازار قلعهمرغی تبلیغات مناسبی ندارد و خدمات و کاالی آن بهدرستی به مردم معرفی
نمیشــود .ما برای گذاشتن یک تابلو روی ســردر مغازه باید به چندین جا مراجعه کنیم و
مبالغی هم بابت عوارض و دارایی و شــهرداری و ...بپردازیم .محله قلعهمرغی بافت قدیمی
دارد و اکثر مغازههای اینجا شــکل و شــمایل کهنه و قدیمی دارند به همین خاطر بیشــتر
کسبه هم تفکری ســنتی دارند و هنوز وارد فضاهای مدرن برای تبلیغات و فعالیت تجاری
جدید نشدهاند.
 .4ما عضو اتحادیه هســتیم ولی انجمن و ســندیکا نداریم .این مسئله به یک سندیکای
قوی نیاز دارد که مقدمات آن را فراهم کند که ما متاسفانه چنین انجمنی نداریم .بااینحال
به دلیل مشــکالتی که در اینجا داریم از این موضوع استقبال میکنیم.
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حسن حسینزاده (خانی) | آلومینیوم امید

پنجـره ایرانیـان /سـال یازدهم آذر  96شمـاره 122

90

 .1فروشــگاه آلومینیوم امید از اولین روزهای راهاندازی
بازار قلعهمرغی در اینجا فعال بوده و تقریبا ســابقهای 35
ساله دارد.
 .2مشکالت کلی صنف و بازار آلومینیوم مانند همه جای
کشور و همه صنفهای دیگر در اینجا هم وجود دارد .مسائلی مانند عدم ثبات قیمتها،
افزایش ناگهانی قیمت مواد اولیه ،بیثباتی قیمت دالر و ...ازجمله مواردی است که روی
بازار آلومینیوم هم تاثیر منفی میگذارد .تاثیر مســائل سیاسی بر روی مسائل اقتصادی
از دیگر مواردی اســت که همواره بازار ما را دستخوش تغییرات ناخواسته قرار داده است
بهگونــهای کــه برخی از همکاران ما به دلیل بیثباتی که در مســائل وجود دارد تا مرز
ورشکســتگی پیش رفتهاند و حتی مجبور به تعطیل کردن فعالیتشان شدهاند .آلومینیوم
فلز پربها و گرانقیمتی اســت که اگر بهدرستی روی آن کار شود میتواند ارزشافزوده
فراوانی نصیب ما کند .مــا عالوه بر  300کارخانه بزرگ و کوچک ،کارخانههای بزرگی
مانند ایرالکو و المهدی در کشــور داریم که دچار مشکالت عدیدهای هستند و باید این
مشــکالت رفع بشود تا صنعت آلومینیوم به شرایط طبیعی خودش بازگردد.
 .3بــازار قلعهمرغــی قدمتی بالغبر  35ســال دارد و اولین بازاری بــود که در تهران
بهصــورت اختصاصی بــه کار تولید و فــروش در و پنجره آلومینیــوم و یراقآالت آن
پرداخت .مشکالت جانبی این بازار زیاد است بهعنوانمثال به دلیل قرار گرفتن در بافت
شهری ،ســاکنان از ســروصدایی که کارگاهها ناچارا به وجود میآورند ناراضی هستند.
برخی مشــکالت صنفی که با شهرداری داریم و برخی کسبه اینجا را مرتب آزار و اذیت
میکنند و نمیگذارند به فعالیتشــان بپردازند .مشــکالت دارایی و مالیات ظالمانهای که
مشــخص نیست بر اساس چه قانونی وضع شده است از دیگر مشکالت کسبه بازار قلعه
مرغی است.
 .4برای پیشرفت صنعت آلومینیوم به عوامل زیادی نیاز داریم .وجود سندیکاها هرچند
در این مقطع زمانی کاری از دستشــان برنمیآید ولی الزم است وجود رسانه و نشریات،
تبلیغات و همه عوامل جانبی برای پیشــرفت و رشــد صنعت ضروری است .با سالم و
صلوات نمیتوان کشــور را صنعتی کرد و صنعت را هدایت کرد.

نقی نظری | مهرگان
 .1فروشــگاه آلومینیوم مهرگان مدت  15سال است
که در بازار قلعه مرغی فعالیت دارد.
 .2در حال حاضر چون ساختوساز نیست بازار ما هم
راکد اســت .قیمتها هم هرروز افزایش دارند و برخی
مســائل هم در دست مافیا اســت که ما نمیتوانیم در این موارد کاری بکنیم .ما
هرروز با افزایش قیمت مواجه هســتیم بدون اینکه دلیل مشــخصی داشته باشد.
نابســامانی که در قیمتها وجود دارد همه کاسبیها را با مشکل مواجه کرده است
و مصرفکنندگان اعتمادی به بازار و قیمتها ندارند .این مسئله باعث شده قدرت
خرید مردم پایین بیاید و مردم جرات خرید ندارند .در این شرایط پولدارها پولدارتر
و فقرا فقیرتر میشوند.
 .3مشکالت عمده ما در بازار قلعهمرغی همین خلوت بودن بازار و رکود کاسبی
است ولی از نظر بقیه موارد مشکل خاصی نداریم.
 .4اگر جایی باشــد که امکانات مناسبی بدهند و جا و مکان مناسبی باشد که به
کارمان کمک کند ما خوشــحال میشویم .اگر طوری باشد که ارزان باشد و همه
بتوانند حضور داشته باشند خوب است.

گزارش ویژه

ابراهیم صابری | دکورال سیستم

هومن فروغی پور | ستایش
 .1فروشــگاه پروفیل ســتایش مدت  10ســال اســت
در زمینــه فــروش پروفیل آلومینیــوم در و پنجره در بازار
قلعهمرغی فعالیت میکند.
 .2شــرایط بازار آلومینیوم از بعد از انتخابات بسیار خراب
شــده است و اصال کاســبی نکردیم .نوســانات قیمت آلومینیوم و باالرفتن قیمت دالر از
اصلیترین دالیل کســادی بازار ماست .رکود بازار ساختوســاز هم بسیار تاثیر دارد چون
بههرحال باید ساختوســاز باشد تا نیاز به پنجره داشته باشد.
 .3بازار قلعهمرغی بازار قدیمی و شناختهشــدهای اســت ولــی بههرحال چون کارگاهها
و فروشــگاههای زیــادی در اینجا فعالیت میکنند مشــکالت خاصی هــم دارد .برخی از
همسایگان به خاطر سروصدا اعتراض دارند و مشکالت ملکی و شهرداری هم برای برخی
کسبه وجود دارد.
 .4بازار قلعه مرغی چون از قبل وجود داشته و کامال شناخته شده است ،خیلی بهتر است.
اگر جای جدیدی ایجاد شود زمان زیادی نیاز است تا شناخته شود و مردم با آنجا آشنا شوند
و در این شــرایط بازار چندان منطقی نیست که این جابهجایی صورت بگیرد.
جواد پورصفرقلی | ایرانیان
 .1کارگاه آلومینیومسازی ایرانیان مدت  17سال است در
بازار قلعهمرغی فعالیت میکند.
 .2بازار آلومینیوم به خاطر آمدن یو.پی.وی.سی چند سال
است که خراب شده است.
همچنین برخی که به کیفیت کار اهمیت نمیدهند و قیمت ارزان برایشــان مهم اســت
ســمت ما نمیآیند .نوســانات قیمت آلومینیوم و مصالح و باالرفتن قیمت دالر اصلیترین
دلیل کســادی بازار ما و بازار ساختوســاز اســت .ما هرروز که کرکره را باال میکشــیم
منتظریم ببینیم جنس چقدر گران شــد و باید چه قیمتی به مشتری بدهیم.
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 .1کارگاه تولیدی دکورال سیســتم از سال  62در
زمینه ســاخت در و پنجره و پارتیشــن در شــهرک
چهاردانگه فعالیتش را آغاز کرد و از  15سال پیش در
بازار قلعهمرغی مستقر است.
 .2شــرایط کلی کار ما چند ســال است که وضعیت خوبی ندارد و تا ساختوساز
نباشــد ما هم نمیتوانیم کاری بکنیم .این چند ماه اخیر هم گرانی آلومینیوم باعث
شــده وضعیت ما از قبل هم بدتر شــود .بحث برجام و مســائل سیاسی هم روی
اقتصاد ما تاثیر زیادی دارد و گران شــدن دالر و اجناس وارداتی دستبهدست هم
دادهاند تا شــاهد شرایط مناسبی در بازار نباشــیم .ورود پی.وی.سی هم از طرف
دیگر روی بازار آلومینیوم تاثیر گذاشــته است که البته با آمدن آلومینیومهای جدید
مانند ترمال بریک کمبودهای آلومینیوم قدیمی تا حدی جبران شــده است.
 .3از مهمترین مشــکالت بازار قلعهمرغی بحث حملونقل اینجا است که برای
بارگیری و آمدن کامیون داخل کارگاه مشکل داریم .شهرداری به خاطر مشکالتی
که با مالکان دارد جلوی فعالیــت ما را میگیرد و هرچند وقت یکبار کارگاههای
ما را پلمپ میکند .بحث ســروصدای فعالیت ما و اعتراض اهالی محل که باعث
شده زمان کاری ما تا  8شب باشد و بعدازآن نمیتوانیم کار کنیم .مالیات و دارایی
و مسائلی مانند این هم در بازار قلعهمرغی وجود دارد.
 .4اینکه جای مناســبی برای تجمع یک صنف باشد خوب است اما معموال این
جاها در خارج از شــهر و دور از دسترس اســت که آمدن خانواده و مردم به آنجا
ســخت است .بسیاری از مشتریان ما نمیتوانند به چنین جاهایی بیایند.
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ابوالفضل عظیمی | تک
 .1کارگاه تولیــد در و پنجــره آلومینیوم تک مدت 8
سال است در بازار قلعهمرغی فعالیت میکند.
 .2وضعیت کلی بــازار تولید در و پنجــره آلومینیوم
نســبت به قبل خیلی بدتر شده اســت که اصلیترین
دلیل آنهم گران شــدن آلومینیوم است .تا یک سال پیش قیمت آلومینیوم  5هزار
تومــان بود ولی االن نزدیک به  12هزار تومان شــده اســت .ورود پروفیل یو.پی.
وی.ســی هم روی کار ما تاثیر گذاشــت چون ارزانتر است و مردم از کاالی ارزان
بیشتر استقبال میکنند.
 .3کســبوکار در بازار خوب است ولی از نظر زمان کار به دلیل سروصدایی که
داریم و اعتراض همسایهها محدودیت داریم؛ یعنی از  10صبح تا  8شب میتوانیم
فعالیــت کنیم و قبــل و بعدازاین زمان امکان کار وجود ندارد .شــهرداری هم به
خاطر مشــکالت ملکی که مکان مــا دارد مرتب به ما گیر میدهد و مغازههای ما
را پلمپ میکند.
 .4اینجا به خاطر نزدیکی به مرکز شهر و در طرح نبودن خوب است ولی اگر جای
مناســبی در بیرون از محدوده شهر باشد من اولین نفری هستم که از اینجا میروم.
البته جای جدید هم مشــکالت خاص خودش را دارد ولی درمجموع بهتر است.
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میالد ساریخانی | آلومینیوم اراک
 .1کارگاه آلومینیوم اراک مدت  12ســال است در
زمینه ساخت در و پنجره آلومینیوم در بازار قلعهمرغی
فعالیت میکند.
 .2چندین سال است که نوساناتی در بازار ما وجود
دارد و یک مدت خوب میشــود و دوباره ضعیف میشــود ولی در حال حاضر به
ســبب گران شدن آلومینیوم و اینکه مردم به ســمت یو.پی.وی.سی رفتهاند بازار
کار ما خراب شده است.
 .3بیشتر مشــکالت ما در اینجا سروصدای کار ماســت و همسایگان اعتراض
میکنند .شــهرداری هم برای مسائل ملکی مشکالتی با برخی کسبه دارد.
 .4البته چنین جایی حتمــا خوبیهایی دارد ولی ما ترجیح میدهیم اینجا بمانیم
چون برخی مشــتریان هستند که شاید کارشان کوچک باشد و هزینههای حمل و
غیره برایشــان مقرونبهصرفه نباشد که به چنین شهرکی مراجعه کنند.
محمدعلی زارع | آلوم تاب
 .1فروشگاه آلوم تاب مدت  11سال است در زمینه تولید
و فروش در و پنجره آلومینیومی در قلعهمرغی فعال اســت.
 .2گرانــی آلومینیــوم باعــث شــده بــازار نتوانــد با
یو.پی.وی.سی رقابت کند و چون تولید یو.پی.وی.سی هم
بیشتر است شرایط برای آلومینیوم سخت شده است.
 .3از مشــکالت اصلی قلعهمرغی این است که برخی همکاران به خاطر اینکه کار را به
دســت بیاورند قیمتهای پایین میدهند و بازار را خراب میکنند .این کار باعث میشــود
کیفیت کار پایین بیاید و مشــتری ناراضی شــود و این مسئله در نهایت بهپای همه صنف
نوشته میشود.
 .4چندین سال است این بحث مطرح است ولی جاهای مناسبی پیشنهاد نمیدهند و اکثرا
مشــکل دارند یا خیلی دور از دسترس هســتند یا مشکالت دیگری دارند که برای ما توجیه
ندارد .اگر جای خوبی پیدا شود و همه توافق کنند که به آنجا بروند ما هم استقبال میکنیم.

گزارش ویژه

یوسف عطار | آکپا و آالکس

عزتاهلل افشار | ثامن
 .1فروشــگاه ثامن مدت  42سال اســت در زمینه
فــروش پروفیــل و یــراقآالت آلومینیــوم در بازار
قلعهمرغی فعالیت میکند.
 .2عدم ثبات قیمت مشخصا اصلیترین مشکل حال
حاضر بازار آلومینیوم کشــور ماســت .من که بیش از  40ســال است در این بازار
فعالیــت میکنم نمیتوانم برای یک ســاعت بعد این بازار قیمــت تعیین کنم و
پیشبینــی کنم که چه اتفاقی میافتــد! پایین بودن قدرت خرید مردم نیز از دیگر
مشکالتی است که عواقب آن بیشتر گریبان ما کسبه بازار را میگیرد از چکهای
برگشتی تا خوابیدن ســرمایه و مشکالتی ازایندست همه روی دوش ما سنگینی
میکند .چون از جانب مســئوالن و سیاستگذاران هم هیچ تحرکی در جهت رفع
این مشــکالت نمیبینم لذا هیچ چشــمانداز مثبتی برای بــازار آلومینیوم و در و
پنجره نمیبینم.
ســندیکاها و نهادهای مردمی بسیار قابلاحترام هستند ولی چون در مملکت ما
همه تصمیمات کالن در پشت درهای بسته و اتاقهای تاریک گرفته میشود ،در
نتیجه نمیتوان نقش مثبت و تاثیرگذاری از این نهادها انتظار داشــت.
 .3قلعهمرغی یکی از محلههای قدیمی تهران اســت که از دیرباز به نام صنعت
آلومینیوم شــناخته شده اســت .بازار قلعهمرغی باوجود قدمت و پیشینهای که در
بازار آلومینیوم ایران دارد ولی متاســفانه هیچ دخالت و تاثیرگذاری در تعیین قیمت
و سیاســتگذاری بازار آلومینیوم کشــور ندارد و این مسائل از جاهای دیگر تعیین
و دیکته میشــود و ما هم اینجا اجرا میکنیم .صنعــت آلومینیوم در انحصار چند
شــخص است که همینها برای همهچیز این فلز از باال تا پایین تصمیم میگیرند
و هیچکســی نمیتواند در کار این آقایان دخالتی داشته باشد.
 .4خانه از پایبســت ویران است؛ خواجه در بند نقش ایوان است!
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 .1اینجا در واقع انبار و فروشگاه محصوالت آکپا و
آالکس است که مدت  3ماه است در بازار قلعهمرغی
دایر شده است.
 .2وضعیت کلی بازار آلومینیوم االن چندان مساعد
نیســت ولی چون برندهایی که ما عرضه میکنیم در بازار ایران شــناخته شــده
هستند همیشه فروش و بازار خودشان را دارند.
آکپا که کامال شــناخته شده است و نیاز به گفتن من ندارد آالکس هم در حال
حاضر بســیار قــوی کار میکند و بهعنوان تنها کارخانه تولیــد یراق آلومینیوم در
کشور فعالیت دارد.
 .3مــا چــون قبل از آمــدن به اینجا بــازار خودمــان را داشــتیم و برندهای
شناختهشــدهای در صنعت آلومینیوم کشور هستیم وضعیت بازار قلعهمرغی تاثیری
در شرایط ما ندارد.
بر همین اســاس نوســانات بازار هم تاثیر زیادی بر روند کاری ما ندارد و تقریبا
در هر شــرایطی فروش نســبی خودمان را داریم .در ماه گذشته که دو بار افزایش
قیمت در آلومینیوم داشــتیم اتفاقا فروش ما بیشتر شــد چون مردم فکر میکنند
جنس دارد گران میشــود پس برای خرید و انبار کــردن کاال هجوم میآورند .با
همه این احوال فکر میکنم بازار قلعهمرغی دارای پتانســیل خوبی اســت و جای
کار زیادی در اینجا برای ما وجود دارد.
 .4ما که تازه به اینجا آمدهایم و بازار اینجا هم بازار خوب و رقابتی هست .برای
ما فرقی نمیکند کجا باشــیم چون محصوالتمان را با بهترین کیفیت به مشتریان
عرضه میکنیم.
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بهروز وظیفه | دوهزار
 .1گروه صنعتی دوهزار مدت  35ســال اســت در
زمینه ســاخت در و پنجره و نمایندگی فروش پروفیل
آلومینیوم آکرول در بازار قلعهمرغی فعالیت دارد.
 .2واقعیت این است که در حال حاضر بازار آلومینیوم
خراب اســت البته ما در حدود  6یا  7ســال پیش که یو.پی.وی.سی وارد بازار شد
رفتیــم به ســمت این متریال ولی دوباره االن برگشــتیم و فعالیــت آلومینیوم را
بیشــتر کردیم .گرانی آلومینیوم و تنوع یو.پی.وی.ســی باعث شد که ما به سمت
یو.پی.وی.ســی برویم ولی االن کال بازار در و پنجره خراب است و فرقی نمیکند
آلومینیوم کار کنیم یا یو.پی.وی.ســی .البته سیســتمهای جدیــد آلومینیوم مانند
ترمال بریک تاثیر خوبی داشته و بازار خوبی دارد.
 .3بازار قلعهمرغی بازار قدیمی و خوبی است ولی مشکالت خاص خودش را هم
دارد .بعضی افراد متاســفانه بدون سابقه و تخصصی با خرید چندتا دستگاه و اجاره
یــک کارگاه اقدام به ســاخت و تولید در و پنجره میکننــد که باعث بیاعتمادی
مردم نسبت به کار ما شده است .اگر مرجعی باشد که روی نحوه فعالیت کارگاهها
و قیمتها نظارت داشــته باشد این مشکالت خیلی کمتر میشود.
 .4اگر فضا و مکان مناســبی باشد و مشکالت اینجا را نداشته باشد حتما استقبال میکنیم.
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علی نریمانی | تلئوس پنجره
 .1صنایع آلومینیوم تلئوس پنجره مدت  10ســال است
درزمینه تولید و ساخت در و پنجره آلومینیومی در بازار قلعه
مرغی فعالیت میکند.
 .2شــرایط فعلی بازار به خاطر نوســان قیمتها چندان
مناســب نیست .آلومینیوم در ماه گذشــته نزدیک به  3هزار تومان گرانتر شده است و در
این شــرایط نبود بازار و کار این گرانی هم مزید بر علت شده است.
 .3مشــکالت عمده ما در بازار قلعه مرغی این اســت که اتحادیه هیــچ خدماتی به ما
نمیدهد .شــما اگر به چندتا کارگاه در این بازار مراجعه کنید میبینید که هرکدام برای یک
کار مشــخص ،قیمتهای متفاوت میدهند و نهادی هم نیست که به این مسائل رسیدگی
کند .قیمتها روزبهروز باال و پایین میشــوند و برخی همکاران هم رعایت نمیکنند و در
این شــرایط بیثباتی قیمت باعث بیاعتمادی مشــتری میشــوند .یکزمانی جواز کسب
اعتبار داشــت ولی متاســفانه االن اینگونه نیســت و حداقل  90درصد کسبه اینجا بدون
مجوز فعالیت میکنند .ضایعات فروشــیها که این روزها زیاد هم شــدهاند نیز یک مقدار
ظاهر خیابان و بازار قلعه مرغی را خراب کردهاند.
 .4من با این کار صد درصد موافقم و حتما اگر چنین جایی ایجاد شود به آنجا نقلمکان
میکنم چون حجم کارم باال اســت و فضای فعلی کارگاهم در اینجا جوابگوی کارم نیست.
البته اگر جایی تهیه شــود و با گرفتن پول پیش مناسب بهصورت اجاره بهشرط تملیک آن
فضا را به کســبه بدهند خیلی بهتر اســت .به این صورت همه موافقاند چون میدانند که
پس از چند ســال صاحب یک فضای کارگاهی مناسب میشوند.
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تقدیر از هـافـمـن

در اجالس سراسری مدیریت مشتری مداری
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پنجرهایرانیان؛ در «اجالس سراسری مدیریت مشتری مداری»
که یکشــنبه  30مهرمــاه  96در مرکز همایشهــای بینالمللی
صداوسیما برگزار شد از شرکت هافمن تقدیر به عمل آمد.
بزرگتریــن گردهمایی مدیران صنعت و تجارت ایران با عنوان
«اجالس سراســری مدیریت مشــتری مداری» توسط دبیرخانه
دائمی اجالس ملی رضایتمندی مشــتری و با همکاری مجموعه
( QALکشور انگلســتان) و با حضور مدیران و صاحبان صنایع از
بخشهــای دولتی و خصوصی  30مهرماه  1396باهدف معرفی و

قدردانی از پیشگامان این عرصه در مرکز همایشهای بینالمللی صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران
برگزار شــد .شرکت هافمن نیز ازجمله مجموعههایی بود که توانست با کسب امتیازات الزم ،موفق به
دریافت لوح تقدیر و تندیس افتخار اجالس سراســری مدیریت مشتری مداری شود و مهندس محمد
حمیدیه ،مدیرعامل هافمن این جوایز را از دست نمایندگان مجلس دریافت کند.
اجالس سراســری مدیریت مشــتری مداری با توجه به تغییرات بنیادین علــوم نوین مدیریت در
کسبوکار (رضایتمندی مشــتری و بهرهگیری از بازاریابی نوین) و همچنین آشنایی و الگوبرداری از
کشــورهای صنعتی توسعهیافته بهمنظور بهرهگیری از مدیران دانشبنیان ،استادان برجسته کشوری و
بینالمللــی در حوزه  )CRM) Customer Relationship Managementو با حضور و
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حمایت نمایندگانی از وزارتخانهها ،سازمانها و نهادهای پژوهشی
و آموزشی اجرا شد.
سخنرانی مقامات بلندپایه کشوری و نمایندگان مجلس شورای
اسالمی ،سخنرانی استادان برجسته کشوری و بینالمللی در حوزه
ارتباط با مشــتری  ،CRMنشستهای تخصصی پرسش و پاسخ
در حوزه  ،CRMبرگزاری نمایشــگاه جانبــی ازجمله برنامههایی
بود که در ارتباط با محورهای اصلی اجالس اجرا شــد .محورهای
اصلی اجالس سراســری مدیریت مشــتری مداری شامل تبیین
جایــگاه حمایــت از حقــوق مصرفکننــدگان و تولیدکنندگان،
بررســی چگونگی ارتباط با مشــتری ،اندازهگیری و تحلیل سطح
رضایتمندی مشــتریان و ارتقای ســطح رضایتمندی و رسیدن به
وفادارسازی مشتریان بود.
سید فرید موســوی ،نماینده مردم تهران و نایبرئیس کمیسیون
اقتصادی مجلس شــورای اســامی ،ابوذر ندیمی نماینده مجلس
شورای اسالمی و مشاور عالی معاون رئیسجمهوری ،شهباز حسنپور
نماینده بردسیر در مجلس شورای اسالمی و رئیس فراکسیون اصناف
مجلس ،دکتر ملک اخالق ،رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی نهاد
ریاست جمهوری ،Mohammad S.Obeidat ،استادیار رشته
بازاریابی و فروش دانشــگاه آمریکاییهای دوبی ،دکتر دلقپوش،
عضو هیــات مدیره ســازمان حمایت از حقــوق مصرفکننده و
تولیدکننده ازجمله سخنرانان این اجالس بودند.
با اقتصاد دولتی نمیتوان از مشتری مداری حرف زد
ســید فرید موســوی ،نماینده مردم تهران در مجلس شــورای
اســامی و نایبرئیس کمیســیون اقتصادی کــه بهعنوان اولین
ســخنران این اجالس پشــت تریبون قرار گرفــت ،اظهار کرد:
نگذاشتهایم که بخش خصوصی در کشورمان توانمند شود.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد :یکی از دالیل
ناکارآمدی الگوهای ســازمانهای دولتی و نظامهای اداری وجود
بخشهای مختلف در دولت هســتند .تا وقتی اقتصاد کشور دولتی
است نمیتوانیم از مشتریمداری صحبت کنیم.
وی بیان کرد :مشــتری مداری در فضــای اقتصادی ما چندان
نهادینه نشــده اســت هرچند اقداماتی در حوزه آکادمیک ما اتفاق
افتاده اســت .مــا نمیتوانیم از مشــتریمداری صحبت کنیم اما
اقتصاد کشورمان دولتی باشد.
نایبرئیس کمیســیون اقتصادی مجلس گفت :بحث مشــتری
مداری در فضای مدیریتی از سال  ۸۰آغاز شد.
موســوی ادامه داد :در فضای کســبوکار کشور مشتریمداری
نهادینه نشده است و فاصله زیادی با مدینه فاضله قانون اصل 44
دارد .بحث خصوصیسازی را در دهه  80ترسیم کردیم ولی اکنون
بعد از چندین سال نتوانستیم قدمهای اول را هم بهدرستی برداریم.
مــا از تفکر مدیریت دولتی فاصلــه نگرفتیم و به بخش خصوصی
اجازه توانمند شــدن را ندادیم و امروز یک الگوی ســازمانی نظام
دولتی را بهدرستی طراحی نکردیم.
وی با بیان اینکه مشــتریمداری در اقتصادهای دیگر و ســایر
کشورها بیشــتر از کشورمان است ،اظهار داشت :ما گرفتار اقتصاد
دولتی هستیم و باوجود شعارهای موجود ،از آن فاصله نگرفتهایم.
نایبرئیس کمیســیون اقتصادی مجلس بیان داشــت :یکی از
موانع اصلی تحقق مدیریت مشتریمداری در بنگاهها تفکر غالب 
مدیریت دولتی است که نگذاشتهایم خصوصیسازی توانمند شود.
موسوی گفت :بسیار جای تاسف است که اعالم کنم حدود پنج
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تا شش وزارتخانه دولت جمهوری اسالمی ایران اصال قانون ندارند
و معلوم نیست ابعاد و فلسفه وجودی این وزارتخانهها چیست .وزیر
بر اســاس برداشت خودش برنامه میدهد و نماینده مجلس هم بر
اســاس برداشت خودش آن را بررســی میکند و دستگاه نظارتی
هم بر اساس برداشت خودش نظارت میکند و آنچه مغفول مانده
مشتریمداری است.
وی اظهار داشــت :ما در کشــور کم قانون نداریــم بلکه تغییر
مدلهای حاکم بر اقتصاد کشــور موردنیاز اســت و آنچه اهمیت
دارد بحث تغییر پارادایمهای مدیریتی است .تغییر وضعیت موجود
با عزم جدی مردم میسر میشود.
ایجاد رقابت ،نیاز مبرم و ضروری بازار ما است
در ادامــه این همایش ابــوذر ندیمی ،نماینده مجلس شــورای
اســامی و مشــاور عالی معاون رئیسجمهور بهعنوان سخنران
پشت تریبون قرار گرفت و گفت :مهمترین کاری که میشود برای
حمایت از مشــتری انجام داد رقابت است زیرا با رقابت هم کیفیت
باال میرود و هم قیمتها تنظیم میشــود .ایجاد رقابت ،نیاز مبرم
و ضروری بازار ما است.
وی اظهار داشــت :اولین چیزی که جهان توسعهیافته آن را حل
کرد این بود که رقابت ایجاد کرد.
ندیمی گفت :بخشــی از رکود به این دلیل است که ما متناسب
عملنکردهایم .اولین و مهمترین موضوعی که اقتصاد ما را عوض

میکند رقابت تام و تمام بین داخل و خارج اســت که البته با موانع مختلفی ازجمله ارزی و سیاســی
مواجه است.
وی اظهــار داشــت :دومین موضوعــی که اقتصاد مــا را عوض میکند عرصه فناوری اســت که
عرضهکننده کاال باید خودش را با آن تطبیق دهد .مسئله فناوری در مشتری مداری مهم است .در این
حالت مشــتری بهصورت آنالین کاالها را رصد میکند و مردم بهراحتی تسلیم عرضهکننده نمیشوند.
در این فضا عرضهکننده باید با تالش بیشتر و شناخت فضای فناوری محصول مناسب به بازار عرضه
کند تا مشتری خود را پیدا کند.
مشــاور عالی معاون رئیسجمهور گفت :در پنج ســال گذشته یک زلزله فناوری در دنیا ایجادشده و
امکان رصد اجناس در هرجایی که باشد بهصورت آنالین وجود دارد.
ندیمی بیان داشت :سومین موضوع که اقتصاد ما را عوض میکند شرایط سیاسی ایران است که در
این عرصه ناچاریهایی اقتصادی ،ارزی ،پول ملی و امثال آن ما را ناچار میکند که در راستای تنظیم
روابط با مشتری عوض شویم.
وی گفت :دولت وقتی خودش در اقتصاد باشــد نمیتوان مشتریمداری ایجاد کرد زیرا خود دستگاه
تولیدکننده دولتی اســت .بدون مدیریت کارها بهخوبی انجام نمیشود و دولت در حال حاضر شریک
معامله است.
ندیمــی بــا تاکید بر اینکه فعاالن اقتصادی امروز باید مشــتریمدار باشــند و شــرایط خود را بر
اســاس خواست مشتری تغییر دهند ،گفت :برای داشتن مشــتریمداری باید مدیریت و نظارت را در
کشــورمان افزایش دهیم و هرچقدر قانون داشــته باشیم نمیتوان به این مهم دست یابیم و از حقوق
مصرفکنندگان دفاع کنیم.
مشاور عالی معاون رئیسجمهور در پایان گفت :شرایط اقتصاد در حال تغییر است و هر موقع دولت
از اقتصاد کنار بکشد رقابت و مشتریمداری خودبهخود ایجاد میشود.
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 ۸۰درصد صادرات ایران به  ۱۰کشور انجام میشود
در ادامه این همایش شــهباز حســنپور ،رئیس فراکسیون اصناف
مجلس شورای اسالمی به جایگاه آمد و ضمن اشاره بهضرورت توجه
به موضوع اقتصاد مقاومتی اظهار داشــت :اقتصاد مقاومتی مربوط به
ایران نیست و این اقتصاد از  50سال پیش در برخی از کشورها شروع
شده و ما خیلی دیر آن را شروع کردهایم.
حسنپور گفت :ما در حال حاضر  ۵۰میلیارد در صندوق توسعه ملی
داریم ولی در کشورهای حاشیه خلیجفارس  1300تا  5000میلیارد در
صندوقشان موجود است.
وی افــزود :در گذشــته با کمترین نوســاناتی کــه در بحثهای
منطقهای اتفاق میافتاد دچار تزلزل میشــدیم اما اکنون با توجه به
اینکــه گامهایی در اقتصاد مقاومتی برداشــتهایم این اتفاق نمیافتد
بهطوریکــه خیلی از افراد در داخل و خارج از کشــور در چند روزی
که قرار بود ترامپ ســخنرانی کند خواب آشفته میدیدند اما به خاطر
مقدار مقاومســازیهایی که در اقتصاد انجــام داده بودیم آب از آب
تکان نخورد.
حسنپور بیان داشت :در طی  110سال گذشته که مجلس و دولت
داشتهایم همه دولتها در بحث مســائل اقتصادی و مشتریمداری
ناموفق بودهاند.
وی بــا بیان اینکه بعضی از رایزنهای بازرگانی ما فقط راه منزل و
ســفارتخانه را بلدند ،گفت :اینان میترسند که با چند بازرگان ارتباط

برقرار کنند مبادا صندلی خود را از دســت بدهند .ریاست فراکسیون اصناف مجلس افزود :امروز در بحث
رایزنان اقتصادی به دنبال تغییر رویکرد اساسی در وزارت صنعت ،اقتصاد و امور خارجه هستیم.
وی بــا بیان اینکه اخیراً در ســطح باالترین مقام کشــور یعنی مقام معظم رهبری تاکید شــده روابط
بینالمللی را باید با تمام دنیا گســترش دهیم ،گفت :این در حالی اســت که  80درصد صادرات ما به 10
کشور جهان است و از  150بازار غافل بودهایم.
حســنپور در پایان تاکید کرد :در بحث مشتری مداری باید ذائقه بازار جهانی را تشخیص دهیم و آنها
را شناسایی کنیم.
مشتری مداری راهحل سودآوری شرکتهای دانشبنیان
اســماعیل ملک اخالق ،رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی دیگر ســخنرانی بود که در مراسم اجالس
مدیریت مشتری مداری در سالن همایشهای بینالمللی صداوسیما پشت تریبون قرار گرفت و اظهار کرد:
حرکت جهان بعد از جنگ جهانی ،بر اساس بحث تولیدگرایی بوده و تقاضا بیشتر از عرضه بوده است.
رئیــس مرکز آموزش مدیریت دولتی بیان کرد :کیفیت گرایی مبحث مهمی اســت و دانش مدیریت در
خصوص کنترل کیفیت باید ارتقا پیدا کند.
ملــک اخــاق ادامه داد :محیطگرایی در پاســخگویی به نســل آینده مطرح شــده و تولید گرایی به
مشتریگرایی رسیده است.
وی عنوان کرد :برای کسب بازار شرکتهای دانشبنیان و فروش تولیدات ،مشتریها بسیار موثر هستند
زیرا بهخوبی کیفیت کاال را ارزیابی میکنند.
ملک اخالق ادامه داد :مشتری مداری همان سود رساندن به شرکتهای دانشبنیان است.
در بخش پایانی این همایش با اهدای لوح تقدیر و تندیس از شــرکتها و مجموعههای برتر تقدیر شد
و مهندس حمیدیه ،مدیرعامل هافمن نیز بهعنوان شرکت برتر در مدیریت مشتری مداری ،لوح و تندیس
خود را از دست برگزارکنندگان همایش دریافت کرد.
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پنجرهایرانیان؛ گردهمایی و نشست صمیمانه شرکت
عایق کویر یزد امســال نیز مانند سال گذشته با حضور
جمعی از همکاران ،مدیران شــرکتهای ویستابست و
ســیندژ ،نمایندگیهای فروش ،اهالی رسانه و جمعی
از فعاالن صنعت در و پنجره کشــور روز پنجشنبه 28
مهرماه  1396در باشگاه تفریحی بانک صنعت و معدن
در آجودانیه برگزار شــد .در این نشســت که بهمنظور
قدردانی از همکاران و نمایندگیهای برتر شرکت عایق
کویر یزد برگزار شــده بود ،از طرف دستاندرکاران و
عوامل شــرکت عایق کویر یــزد برنامههای مختلفی
ازجمله سمینار آموزشی تدارک دیده شده بود.
در بخــش آغازین برنامه ،مهندس غالمرضا یعقوبی
در ســمیناری تحت عنوان «آمــوزش فروش موفق»
مطالــب مفیدی در رابطه با نحــوه مدیریت فروش و
بازاریابی بیان کرد .در ابتدای بحث مهندس یعقوبی از
حاضران خواست تا به این سوال پاسخ دهند.
ـ آﻳﺎ ﻛﺎر ﺑﺪون ﻧﻘﺺ ﻛﺎرﻛﻨﺎن میتواند ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ ﺑﺮاي
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ؟
بعد از پاســخهایی که حاضران دادند اســتاد یعقوبی
اینگونه ادامه داد :در جواب این ســوال باید گفت که
کار بدون نقص کارکنان برای موفقیت یک ســازمان
الزم اســت ولی کافی نیست؛ یعنی مســائل و موارد
دیگری نیز وجود دارد که در این زمینه تاثیرگذار است
و باید رعایت شــود .ازجمله اینکه باید یک استراتژی
و رهبری جهت هماهنگی گروه وجود داشــته باشد تا
همه اعضای بر اســاس آن کار کننــد و نتیجه گرفته
شــود؛ مانند یک گروه ارکستر که حتی اگر همه افراد
کارشــان را به بهترین نحو انجام دهنــد ولی باهم و
با رهبر ارکستر هماهنگ نباشند موسیقی گوشنوازی
نخواهیم شنید.
فروش موفــق صرفا نتیجه واحد فروش نیســت و
مجموعه زیادی از عوامل باید دستبهدست هم بدهند

تا فروش موفقی داشــته باشــیم .بایــد جهت حرکت
درســت در سازمان مشخص شــود .اﻣﺎ ﺟﻬﺖ درﺳﺖ 
ﻛﺪام اﺳﺖ؟
رســیدن به ســود و درآمد ،رضایتمندی مشــتری،
خدمات پس از فروش ،نتیجه مطلوب و ...جوابهایی
بود که از سوی حاضران داده شد.
برای رســیدن به فروش مناســب باید یک ســری
ســوالهایی برای خودمان طــرح کنیم .ﻣﺎ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻴﻢ 
و ﻛﻪ میخواهیــم ﺑﺎﺷﻴﻢ؟ ﻣﺎ چــهکاری را ﻋﺎﻟﻲ اﻧﺠﺎم
میدهیم؟ مشــتریان ما چه قشری هستند؟ ﭼﻪ ﭼﻴﺰي
ﺑﺎﻋﺚ میشــود ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن از ﻣﺎ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪ؟ ﻣﺰﻳﺖ 
رﻗﺎﺑﺘﻲ منحصربهفرد ﻣﺎ ﭼﻴﺴﺖ؟ ما چه ارزشــی برای
مشتری خلق میکنیم؟
در فرایند فــروش یک مبحث به نام اســتراتژی و
یک مبحث به نــام تاکتیک داریم .اگر ﻫﻤﺴﻮﻳﻲ میان
اســتراتژیها و تاکتیکهای ما وجود نداشته باشد چه
اتفاقی میافتد؟
اســتراتژی برنامه بلندمدت ما برای ســازمان است
و تاکتیــک ،شــیوهنامههای عملیاتی برای پیشــبرد
این برنامههاســت .اســتراتژیها دو نــوع اﺛﺮﺑﺨﺶ و
ﻏﻴﺮ اﺛﺮﺑﺨﺶ هســتند و تاکتیکها هــم بر دو نوع با
ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﺎﻻ و با ﻛﺎراﻳﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ تقســیم میشوند .برای
رسیدن به بهترین نتیجه باید استراتژیهای اثربخش
بــا تاکتیکهایی با کارایی باال همراه باشــند تا نتیجه
مطلوب همــراه با ﭘﻴﺸﺮفت حاصل شــود در غیر این
صورت ســازمان دچار ﻣﺮگ ﺳﺮﻳﻊ یــا ﻣﺮگ ﺗﺪرﻳﺠﻲ 

خواهد شد .در امر فروش نیز باید سیاستهای کالن و
تکنیکهای فروش همسو و در جهت تکمیل همدیگر
باشند تا ما فروش موفقی داشته باشیم .بیشتر سازمانها
باوجود اینکه افراد آن سازمان تکنیکهای فروش را
بهخوبی میدانند اما در بخش سیاستهای فروش دچار
مشکل هستند .برخی سیاستهای غلط در امر فروش
(مانند تخفیفهای نامناسب) هرچند شاید باعث بیشتر
شدن فروش شود ولی به همان اندازه به سازمان ضرر
وارد میکنند.
ما باید به دنبال شــناخت نیازهای مشــتری باشیم
یعنی بهجای شــناخت و معرفی فعالیتهای خودمان
و محصوالتمان باید بیشــتر به دنبال این باشــیم که
بفهمیم مشتری چه چیزی میخواهد و ما در آن راستا
خدمات و کاالیمان را عرضه کنیم .شــاید ما بهترین
کاال و خدمات را داشــته باشــیم ولی آن چیزی نباشد
که مشــتری میخواهد پس مطمئنا در عرضه آن کاال
دچار مشکل میشــویم .بهعنوانمثال شرکت بزرگ و
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معروف استارباکس که کافیشــاپهای زنجیرهای را و موقعیت مناسب شــناخته و به آنها پاسخ داده شود
اداره میکنــد بهجای معرفی کاال و خدماتش و اینکه میتوانند به فروش سازمان کمک زیادی کنند.
نیازهــای اﺳﺎﺳﻲ ،ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮدي ،نیازهــای
بگوید ما بهترین قهوهها و ...را به شما عرضه میکنیم
در تبلیغاتش میگوید که «ﻣﺎ در کســبوکار ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ  اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ هرکــدام در جــای خود تاثیرگذار هســتند
ﻫﺴﺘﻴﻢ!» یعنی به دنبال این هســتیم که در محیطی و میتواننــد به پیشــرفت کار ما کمک کننــد اما از
مناســب میزبان خوبی برای شما باشــیم .مثال دیگر ســوی دیگر وابســتگی این نیازها به همدیگر است
شرکت والت دیزنی است که با این شعار که «ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ  بهعنوانمثال اگر شــما نیازهای اساســی را بهدرستی
واﻟﺖ دیزنــی ،ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻛﺮدن ﻣﺮدم اســت» همین پاســخگو نباشــید هرچقدر هم در نیازهای انگیزشی
موضوع را در نظر دارد .شــرکت معظم مایکروســافت ســنگ تمام بگذاری اثر مطلوبی نخواهد گذاشــت .از
با شعار «ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي انسانها از ﻃﺮﻳﻖ نرمافزارهای طرف دیگر نیازهای انگیزشــی بهمرور رنگ میبازند
شــگفتانگیز در ﻫﺮ زﻣﺎن ،ﻫﺮ ﻣﻜﺎن و ﺑﺮ روي ﻫﺮ  و پاســخگویی به آنها هم سیر صعودی دارد مثال اگر
امسال  5درصد تخفیف دادید سال دیگر باید  10درصد
ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ» مثال دیگری از همین موضوع است.
تشخیص ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ مشــتریان و پاسخگویی و سال بعد  15و همینطور افزایش داده میشود.
ﺗﺠﺎرت روي ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎك  اﺳﺖ  و ﻧﺸﺎن
بــه آنها در زمان مناســب یکی از راههــای موفقیت
هــر ســازمان اســت .ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮدي مانند زﻣﺎن میدهد ﺷﻤﺎ ﺑﺎزار ﺧﻮد را نمیشناسید! نباید وارد جنگ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮي و ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ  ماننــد قیمت با رقبا شویم چراکه باعث از بین رفتن تدریجی
ﺗﺨﻔﻴﻒ ،حملونقــل ﻣﺠﺎﻧﻲ ،ﻫﺪایا و ...نیز اگر در زمان ما خواهد شــد .جنگ قیمتی که بین اسنپ و تپسی به

وجود آمده اســت مثال مناسبی از جنگ قیمت بین دو
شرکت است که با توجه به پیشینه و قدرت مالی اسنپ
احتمال موفق شــدن تپسی بســیار کم است و در این
جنگ قیمت شکست خواهد خورد.
طبــق تحقیقی که در بــازار تهران انجــام گرفته
اســت ﺳﻬﻢ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ  در ﺑﺎزار در و ﭘﻨﺠﺮه ﺗﻬﺮان
(یو .پی .وی .ســی) به این شکل اســت که سه برند
 A,B,Cتوانســتهاند  70درصد سهم بازار در و پنجره
تهران را به خود اختصاص دهند 30 .درصد باقیمانده
میان  39برند دیگر تقســیم شــده اســت که نشان
میدهد بهصورت میانگین ســهم هر برند کمتر از 1
درصد اســت .با نگاه به این موضوع که نزدیک به 65
برند در کل کشــور فعال هستند میبینیم که بیشتر از
 20برند اصال سهمی از بازار در و پنجره تهران ندارند.
ضمنا سهم برندهای آلومینیوم از کل در و پنجرههای
تهران نزدیک به  10درصد اســت و  90درصد دیگر
عموما یو.پی.وی.سی هستند.
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در بخش بعدی همایــش ،آقای صداقت مدیرعامل
شرکت ویستابست بعد از خوشــامدگویی به حاضران
مطالب کوتاهی پیرامون فعالیت شــرکت ویستابست و
همکاریشان با مجموعه عایق کویر یزد بیان کرد .وی
با اشــاره به پیشینه دوستی و رفاقت با مجموعه سیندژ
گفت :ما مبنای کارمان را بر اساس رفاقت گذاشتهایم
نه رقابت بر همین اســاس صحبتهای من در اینجا
برند محور نیست و بهصورت کلی عنوان میشود.
وی افــزود :نقش تبلیغات در تجارت و فروش موفق
را نمیتوان نادیده گرفت و در کار ما هم تبلیغات نقش
تعیینکنندهای دارد .برخی مشــتریان هستند که شب
هنگام تبلیغ هر چیزی را از تلویزیون دیدند فردا همان
را از بازار مطالبه میکنند .بیشترین تبلیغ را در سال 94
در تلویزیون ویستابست داشت و کمترین فروش را هم
ویستابست در سال  94داشــت! درواقع هزینههای ما
در تلویزیون بیشتر به درد برند ما خورد نه فروش ما.
صداقت اظهار کرد :تخریب رقیب بیشتر از آنکه به
ضرر رقیب باشد نشــاندهنده ضعف ،زبونی و سقوط
اخالقی خود ما اســت و اینکه نتوانســتیم آن ارزش
موردنیاز مشــتری را بهدرستی تولید و عرضه کنیم .ما
بهجای تخریب رقیب باید بر تواناییها و داشــتههای
خودمان تکیه کنیم تا مشتری نسبت به ما و محصول
ما احساس مطلوبی داشته باشد.
صداقــت در انتهای صحبتهای خود پرسشــی را
مطرح کرد کــه به جواب صحیح از طرف برگزارکننده
جلسه جایزهای تعلق گرفت.
در ادامه برنامه آقای تاجیک مدیرعامل ســیندژ نیز
ضمن خوشآمد گویی به حضار و تشــکر از مجموعه
عایق کویر یزد و آقای دســتمالچی به خاطر برگزاری
این مراسم از نمایندگان فروش بهعنوان همکارانی که
در نوک پیکان فعالیت شــرکت حضــور دارند تقدیر و
تشکر کرد.
تاجیک افزود :وجود مجموعهای مانند ویستابست در
ایــن صنعت باعث افتخار همه ما اســت .جناب آقای
صداقت نکات بســیار مهم و کلیــدی بیان کردند که
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در ادامه مطالبی که آقای یعقوبی مطرح کردند بســیار
الزم و ضروری بــود .من در تکمیل این ســخنان و
مطالبی که پیرامون اهمیت تبلیغات مطرح شــد چند
نکته عــرض میکنم .همانطور کــه میدانید برخی
شرکتها تبلیغات گســتردهای در رسانهها و فضاهای
مختلف انجام دادهانــد ولی باید ببینیم این تبلیغات آیا
منافعی هم ایجاد کرده اســت یــا نه؟ چون مهمترین
هدف ما در بازار رســیدن به انتفاع است و بقیه موارد
در مراحل بعدی قرار میگیرند .ما زمانی به این انتفاع
میرســیم که بهصورت گروهــی ()Team work
کارها را انجام دهیم.
تاجیک با اشاره به همکاری موفق سیندژ با مجموعه
عایق کویر یزد گفت :مجموعه ســیندژ چندین ســال
اســت که با شرکت عایق کویر همکاری همهجانبهای
دارد و در همه فعالیتها ،سمینارها و همین گردهمایی
اخیر همیشــه در کنار هــم بودهاند .مــا در مجموعه
ســیندژ و عایق کویر با همکاری و همراهی مجموعه
ویستابست به دنبال ارائه محصول و خدماتی در سطح
مطلوب به همه مشتریان هستیم و امیدواریم روزبهروز
این همکاری گستردهتر و محکمتر ادامه داشته باشد.
تاجیک در پایان ابراز امیدواری کرد که همه همکاران
بتوانند با بهکارگیری آخرین شیوههای صحیح مدیریت
فروش و بازاریابی و کار گروهی به موفقیتهای بیشتر
دست یابند.
در ادامه جلسه که به پرسش و پاسخ پیرامون مطالب
مختلف فنی صنعــت در و پنجره و پروفیل اختصاص
داشت مدیران با طرح ســواالتی از حاضران خواستند
تا به این ســواالت پاســخ دهند و در پایان به بهترین
جوابها جوایزی اعطا شد.
در بخــش پایانی ایــن گردهمایی شــرکت عایق
کویر یــزد از برخی همــکاران ،نمایندگیهای فروش
و برگزیــدگان خود با اهداء لوح تقدیــر و جوایز ویژه
قدردانی به عمــل آورد .پس از پذیرایی و صرف ناهار
حاضران با گرفتن عکس یادگاری در فضای باز باشگاه
بانک صنعت و معدن به گردهمایی پایان دادند.
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با مدیرعامل شیشه ایمنی شرق؛

طلوع خورشید
صنعت از آسمان شرق
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اشــاره
صنعت شیشه امروزه یکی از مهمترین ارکان مورد نیاز در ساخت و تولید در و پنجره است .به گفته کارشناسان بخش عمدهای از کارایی و کیفیت یک
پنجره استاندارد به نوع شیشه آن مربوط است چراکه نزدیک به  90درصد سطح یک پنجره به شیشه اختصاص دارد .ورود فناوریهای مدرن در صنعت
شیشــه کشور باعث شده تا این صنعت پابهپای سایر صنایع از رشد نسبتا خوبی برخوردار باشد و امروزه شاهد حضور موفق برخی محصوالت صنایع
شیشــه ایران در بازارهای منطقهای و بینالمللی باشیم .شرکت شیشه ایمنی شرق با مدیریت محمد استقبال در سال  1372در مشهد تاسیس شد و
فعالیت تولیدی خود را در زمینه تولید شیشــههای سکوریت ســاختمانی و صنعتی مطابق با استانداردهای جهانی آغاز کرد .در سال  1374برای اولین
بار در ایران موفق به کســب اولین نشان استاندارد ملی برای شیشههای  10میلیمتر ساختمانی گردید .به منظور توسعه واحد تولیدی در سال 1378
ساختمان جدید شامل سالنهای تولید چاپ ســیلک ،برشکاری و پرداخت شیشه احداث شد .در سال  1379با خرید کوره  Horizontalبرای اولین
بار در اســتان خراسان موفق به تولید شیشههای تخت و خم به ابعاد  410 × 244سانتیمتر مطابق با استانداردهای روز دنیا گردید .در سال  1380با
واردات ماشین آالت برش  CNCاز کشور ایتالیا امکان برش انواع شیشهها با دقت باال و خطای کمتر از یک صدم میلیمتر به صورت گونیا و دقیق فراهم
شــد .در سال  1382با خرید خط تولید پیشرفته و کامال اتوماتیک شیشههای دو و چندجداره و تولید این محصوالت ،این شرکت گام بزرگی به منظور
جلب رضایت مشتریان خود برداشت .در سال  1383به منظور توسعه مجدد ،زمین فضای تولیدی تا بیش از  14000مترمربع افزایش و به بهرهبرداری
رســید .این شرکت در ســال  1383موفق به دریافت گواهینامه ISO 9001: 2000مدیریت کیفیت از شــرکت  URSانگلستان شد و در سال 1385
بهعنوان واحد نمونه برتر اســتاندارد از سوی اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان خراسان انتخاب گردید .در سال  1387با راهاندازی خط تولید
شیشــه لمینت برای اولین بار درایران موفق به تولید شیشــههای لمینت ،ضد گلوله ،ضدسرقت و ضدحریق بهصورت تخت و خم در ابعاد 250 × 720
ســانتیمتر گردید .شیشه ایمنی شرق از آغاز با بهرهگیری از متخصصان مجرب در قسمتهای مختلف و آموزش کلیه پرسنل و استفاده از مدرنترین
ماشــینآالت و تجهیزات در سایه حمایت و راهنماییهای مدیریت آگاه موفق به دســتیابی کیفیت برتر در محصوالت خود شده است .در سال 1392
شرکت شیشــه ایمنی شرق موفق به اخذ گواهینامه های استاندارد  ISO 9001: 2008، ISO 30001: 2011و گواهینامه کیفیت  CE markingجهت
تولید شیشههای لمینت ،دو جداره ،سکوریت و ضد گلوله گردید .در سال  1395برای اولین بار درایران کوره کانوکشن با قابلیت تولید شیشه سکوریت
با ابعاد  6 × 3متر ،خط تمام اتوماتیک شیشــه دو جداره با ابعاد  6 × 3متر ،تجهیزات برشکاری ،لبهزنی و دیاموندکاری شیشــههای  6 × 3متر و خط
لمینت برای تولید شیشــههایی با ابعاد  7 × 2/80متر خریداری و بهکارگیری شد .نشریه پنجرهایرانیان بهمنظور معرفی مجموعههای موفق در صنعت
در و پنجره کشور پای صحبتهای آقای مصطفی استقبال ،مدیرعامل شرکت شیشه ایمنی شرق نشسته که در ادامه این گفتگو را باهم میخوانیم:
یک سال از آخرین مصاحبه ما با شما گذشته است ،با توجه به بهروزرسانی
همیشگی ماشینآالت خطوط تولیدتان چه تغییراتی را امسال شاهد هستیم؟
ســال پیش در مصاحبه با شما بیان شــد که برای اولین بار در کشور ،شیشه ایمنی شرق
کوره  6متری تولید شیشه سکوریت با تکنولوژی کانوکشن را خریداری و بهکار گرفته است.

همینطــور خبر از بهکارگیری خطوط لمینت با طول هفــت متر را دادیم که پسازآن مطلع
شــدیم تعدادی از رقبای محترم ما ،البته نه در مقیاس مدرنسازی شرکت ایمنی شرق ،اقدام
به بهروزرســانی خطوط تولید خودکردهاند و این جای امیدواری در بهتر شــدن هرچه بیشتر
سطح تولید شیشه در کشور دارد .در حال حاضر باید بگویم از این به بعد شرکت شیشه ایمنی

گفتگو

پنجـره ایرانیـان /سـال یازدهم   آذر    96شمـاره 122

شرق توان تولید تماماتومات شیشههای دوجداره ،سکوریت و لمینت و چاپ دیجیتال پرینت با
طول  6متر را نیز به قابلیتها و توانمندیهای خود اضافه کرده است .همینطور ماشینآالت
و رباتهای چســب زنی تماماتومات دیگری مجدد به خطوط تولیدمان اضافه شده است که
ســرعت و ظرفیت تولید را در اواخر ســال  96و با افزایش حجم سفارشها به دلیل سرمای
هوا چند برابر کرده اســت .همچنین به دلیل خرید برخی ماشینآالت پیشرفته دیگر که فعال
به دلیل بعضی مالحظات صالح نیســت نام برده شود ،برای برجسازان و شرکتهای محترم
نماکار پیشنهادهای مهم و جالبی داریم که به امید خدا در آینده نزدیک اعالم خواهد شد.
در حال حاضر چه محصوالت و خدماتی توســط شــرکت شیشه
ایمنی شرق عرضه میشود؟
محصوالت این شــرکت به سه دسته عمده شیشههای ســکوریت ،دو یا چندجداره تخت
و خم و لمینت تخت و خم تقســیمبندی میشــود و این دســتهبندی با توجه به نوع شیشه
کوتینگدار ( )coated glassیا ســادهای که در ساختار خود جای میدهد به دستههای
کوچکتری تقسیم میشوند .شــاید جالب باشد که بدانید تعداد شرکتهای مطرح و بنام در
زمینه تولید انواع محصوالت شیشــه که بتوانند کلیه نیازهای یک پروژه ســاختمانی اداری،
تجاری یا مســکونی را فراهم کنند در سطح کشور انگشتشــمارند و این بابت خدا را شکر
میکنیم که شــرکت ایمنی شرق با کسب ســالها تجربه و تالش فراوان ،سبد کاالی خود
را در زمینه تولید انواع شیشــههای مورد نیاز در ســاختمانها و برجها از جمله شیشــههای
کاهشدهنده مصرف انرژی بهصورت لمینت شــده یا چند جداره شده به شکلهای تخت یا
خم با قابلیت تولید کمترین میزان شعاع که تقریبا  650میلیمتر است ،به بازار عرضه کند .در
حال حاضر ایمنی شرق بهگونهای خود را در کشور مطرح کرده است که بهعنوان یک مرجع
تمام و کمال در تولید انواع شیشــههای چند جداره یا لمینت متشکل از شیشههای کوتینگ
دار یا ساده بهحساب میآید.
شیشه ایمنی شرق مواد اولیه خود را از کجا تامین میکند؟
همانطور که میدانید یکی از عوامل خوشنام شدن یک برند تجاری استفاده از مواد اولیه
مرغوب و با کیفیت باالســت که قطعا این امر باعث تولید محصوالت باکیفیت میشود .مواد
اولیه مصرفی این شــرکت به گروههای مختلفی تقسیم میشوند که بزرگترین و عمدهترین
آن جامهای شیشــه هســتند .تهیه این جامها از داخل و خارج کشــور صورت میگیرد .در
ابتدا اشــاره کردم که یکی از عوامل تولید محصول باکیفیت و مرغوب اســتفاده از مواد اولیه
باکیفیت اســت؛ به همین منظور ما سالها است که از این اصل پیروی کرده و سعی کردیم
تمامی جامهایی که از خارج از کشور تهیه میشوند از شرکتها و برندهای مطرحی همچون
 AGCیا  Guardianباشد .در اینجا الزم است به نکتهای اشارهکنم :متاسفانه بسیار دیده
شده اســت که خریداران در پروژههای ســاختمانی مختلف ،شیشههای شرکت  AGCرا از
شرکتهایی خریداری میکنند که تایید کیفی این شرکت را در خصوص عدم آسیبرسانی به
محصوالت  AGCندارند و در نهایت شیشــههایی که در پنجره ساختمانها استفاده میشوند
به دلیل آســیب غیرقابل رویتی که در هنگام سکوریت شدن شیشههای کوتینگدار در کوره
رخ میدهد ،خاصیت خود را ازدست داده و با شیشههای ساده تفاوتی ندارند؛ و این در شرایطی
است که مشتریان هزینه نسبتا باالیی را جهت خریداری این قبیل شیشهها متحمل میشوند.
چه گواهینامهها و استانداردهایی را تاکنون دریافت کردهاید؟
ایمنی شرق اولین شــرکتی بوده که در کشور موفق به دریافت عالمت استاندارد در زمینه
تولید شیشــههای  10میلیمتر ساختمانی شــده است .قطعا از ابتدا سعی ما بر این بوده است
که بهجای ســاخت یک برند حباب گونه بر پایه تبلیغات ،از پایه و اســاس محصوالتمان بر
اســتانداردها و گواهینامههای رایج و مورد نیاز منطبق باشد که در این خصوص میتوانیم به
استاندارد کشورمان ،گواهینامههای iso 9001: 2008، iso 50001: 2011، CE
و تایید شــرکت  AGCو تایید شرکت  SIKAاشارهکنم .البته اگر لزوم اخذ استاندارد دیگری
را احساس کنیم که به لحاظ عملی برای فضای بازار کنونی نیاز باشد ،قطعا در اخذ آن درنگ
نخواهیم کرد.
به نظر شــما وجود پنجرهسازان بیشناســنامه در بیاعتبار کردن این
صنعت چقدر تاثیر دارند؟
در هر کاری عدهای افراد ســودجو هســتند که حاضرند به هر قیمتی و به هر شکل ممکن
و تنها به جهت تامین منافع خودشــان دســت به تولید محصوالت بیکیفیت و البته بســیار

ارزانقیمتتــر از محصوالت اصلی بزننــد و این امر تنها باعث ایجاد یــک درآمد کاذب و
کوتاهمدت برایشان میشود که این درآمد را نیز عدهای معدود از خریداران که آگاهی کافی در
خصوص محصول باکیفیت ندارند برایشان فراهم میکنند .در کل ،بدیهی است که نتیجه آن
سلب اطمینان از تولیدکنندگانی میشود که تالششان ارائه یک محصول باکیفیت است .قطعا
در مرحله اول امید به دســتگاههای نظارتی است که بهعنوان یک اهرم بازدارنده عمل کنند،
اما تجربه نشان داده است که این امر کافی نیست؛ اما همانطور که  25سال سیاست کاری
شیشــه ایمنی شرق این بوده اســت ،ما به همه احترام میگذاریم و تمرکز را بر محصوالت
خودمان و ارتقا کیفی آن گذاشتهایم و باوجود برخی حرکات شیطنتآمیز از سوی برخی رقبا،
سعی بر حفظ احترام متقابل و جلوگیری از ایجاد هیجانات قیمتی در بازار کردهایم.
کیفیت شیشــه دوجداره در تولید یک پنجره استاندارد ،چه نقشی
ایفا میکند؟
ابتدا باید دید منظور از یک پنجره اســتاندارد چیســت؟ در تعریف ســاده و غیر فنی،
پنجره اســتاندارد از دید یک مصرفکننده امروزی پنجرهای اســت که عالوه بر تامین
نیازهایی همچون نور کافــی و ایجاد پل ارتباطی با محیط بیرون ،در جلوگیری از هدر
رفتن گرما و سرما که متاسفانه امروزه هزینههای آن روزبهروز رو به افزایش است ،تاثیر
بسزایی داشته باشد.
پرواضح است که بیشترین قسمت یک پنجره را شیشه آن تشکیل میدهد و قطعا مهمترین
سد در مقابل هدر رفت انرژی محسوب میشود .اگر شیشه دوجداره بهخوبی تزریق گاز نشده
باشــد ،بهخوبی تزریق چسب نشده باشد یا اسپیســر آن از مواد رطوبتگیر مرغوب پر نشده
باشــد و چندین پارامتر دیگر در فرایند ساخت شیشه دوجداره رعایت نشده باشد ،قطعا کاربرد
آن پنجره به سطح دوران گذشته و بسیار قدیم تنزل مییابد و دیگر هیچ انتظاری جز انتقال
نور خورشــید از آن نمیتوان داشت و از آنجاییکه یک پنجره از عناصر دیگری نیز همچون
پروفیلهای نگهدارنده شیشه تشــکیل میشود ،عدم وجود پروفیل مناسب در ساختار پنجره
مزید بر علت میشود.
به نظر شما شیشههای ساختمانی چه ویژگیهایی باید داشته باشند؟
ســالها پیش وقتی صحبت از پنجره و بهتبع آن شیشــه میشــد ،در ذهن افراد یکالیه
بســیار ضعیف و شــکننده تداعی میشــد که هدفی جز تامین نور کافی در داخل ساختمان
نداشــت؛ اما امروزه میبینیم در تمام دنیا تامین نور داخل ســاختمان توسط شیشه تنها یکی
از کاربردهای الزم و نه کافی در یک پروژه ســاختمانی است .امروزه به شیشه به چشم یک
فاکتور بســیار مهم در زیبایی خارجی نما و زیبایی داخلی ســاختمان نگاه میشود و بهعنوان
عاملی تعیینکننده در میزان مصرف انرژی جهت گرم نگهداشــتن یا سرد نگهداشتن فضای
داخلی ساختمان در فصول مختلف سال مطرح است.
برای بهرهگیری از دانش و فناوری روز چه اقداماتی انجام دادهاید؟
خوشــبختانه روابط بسیار خوبی با شــرکتهای مطرح درزمینه کاری خود در سرتاسر دنیا
داریم ،بهگونهای که مرتبا در حال مکاتبه با کارشناســان آنها جهت دریافت اطالعات بهروز
هســتیم .البته ناگفته نماند که به اشتراک گذاشــتن این اطالعات توسط آنها چندان ساده یا
بدون هزینه نبوده و مستلزم پرداخت هزینههای نسبتا باال جهت خریداری و دریافت اطالعات
بهروز تولید درزمینه شیشــه است؛ اما باوجوداین ،بازدیدهایی که بهصورت دورهای از برخی از
این شرکتها توسط مهندسان ما صورت میگیرد یا جلساتی که در محل شرکتهای آنها یا
در محل شرکت ایمنی شرق با مهندسان ما انجام میشود ،در بهروزرسانی و دریافت اطالعات
کاربردی بسیار موثر بوده است.
جایگاه صنعت شیشه کشور را در عرصه جهانی چگونه ارزیابی میکنید؟
خوشــبختانه در ســالهای اخیر پیشرفتهای چشــمگیری در صنعت شیشه کشور
صورت گرفته اســت ،همینکه یک شــرکت مثل ایمنی شرق تالش کند سالبهسال
فناوری تولید و اطالعات خود را بهروز کند و در کنار آن سایر تولیدکنندگان نیز بهجای
توقف در یک نقطه حرکت روبهجلو داشــته باشــند ،خود باعــث یک حرکت عظیم و
هماهنگ میشود.
البته کامال آشــکار است که در مقایسه با کشورهای توسعهیافته هنوز باید راه بسیار
زیادی طی شــود تا خودمان را در ســطح آنها یا نزدیک آن قرار دهیم ،ولی بااینوجود
میتوان گفت در مقایسه با همسایگان خود در جایگاه مطلوبی قرار داریم.
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گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیرعامل شرکت صنایع آلومینیوم گنجعلیخان؛

اوج کیفیت و اطمینان در خطه کرمان
اشــاره
شــرکت صنایع آلومینیوم گنجعلیخان با حدود  50سال تجربه ،نســل دوم مدیریتی خود را تجربه میکند .جناب آقای محمد گنجعلیخان حاکمی در
اوائل دهه  1350این مجموعه را پایهگذاری کرد .با مدیریت مدبرانه ایشان این مجموعه مراحل ترقی را بهصورت پیوسته طی کرد تا امروز که بعد از
نزدیک به پنجاه ســال به برندی معتبر در تولید محصوالت آلومینیومی در خطه کرمان تبدیل شده است .همین تدبیر باعث شد که محمد گنجعلیخان
حاکمی از بدو تاســیس اتحادیه صنف آلومینیومکاران در کرمان تا کنون ریاست آن را برعهده داشته باشد .امروز مدیریت شرکت صنایع آلومینیوم
گنجعلیخان به مهرداد گنجعلیخان حاکمی محول شــده است .برای آگاهی از چند چون فعالیتهای این مجموعه موفق ،پای صحبت وی نشستیم .با
هم این گفتگو را میخوانیم:

تاریخچه فعالیت شــرکت صنایع آلومینیــوم گنجعلیخان را بهصورت
مختصر بیان کنید؟
شــرکت صنایع گنجعلیخان از ســال  ۱۳۵۰به عنوان اولین تولیدکننــده در و پنجرههای
آلومینیومــی فعالیت خود را در کرمان به مدیریت محمــد گنجعلیخان حاکمی آغاز کرد .در
آن زمــان به علت بی ثباتی بازار و کمبود آلومینیوم ،تصمیم دولت آن بود که تعاونیهایی در
سراســر کشور تاسیس شوند .در این میان ،مدیریت شرکت تعاونی آلومینیوم در جنوب کشور
نیز بر عهده مدیر شــرکت گنجعلیخان بود و از سال ۱۳۶۳با دایر شدن تعداد زیادی تولیدی،

جهت تاســیس اتحادیه صنــف آلومینیومکاران انتخاباتی برگزار شــد که در آن آقای محمد
گنجعلیخان حاکمی با اکثریت آراء به عنوان رئیس اتحادیه منصوب شــد و هم اکنون بعد از
گذشــت ۳3سال از تاسیس این اتحادیه و همچنین  ۸دوره متوالی انتخابات ،همچنان ایشان
در این سمت قرار دارند .البته مدیریت شرکت صنایع گنجعلیخان از سال۱۳۸۵به من (مهرداد
گنجعلیخان حاکمی) واگذار شــد و در انتخابات آبان مــاه ۱۳۹۳محمد گنجعلیخان حاکمی
(پدرم) با اکثریت به عنوان آرا رئیس اتحادیه و من با رای دوم به عنوان نایب رئیس اتحادیه
آلومینیومکاران کرمان به مدت  ۴سال برگزیده شدیم.
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در حــال حاضر صنایــع آلومینیوم گنجعلیخان چــه فعالیتی دارد و چه
محصوالتی به بازار عرضه میکند؟
هــم اکنون صنایع گنجعلیخان با داشــتن کادری مجرب و باتجربه همچنین اســتفاده از
تکنولوژی روز دنیا ،توانســته گامهای موثری در راستای تولید محصوالتی باکیفیت و بهروز
بردارد .این شرکت در راســتای تولید پنجرههای دوجداره اختصاصی و ترمال بریک ،اجرای
نماهای فریملس و کرتین وال و تولید پیشــرفتهترین توریهای جمعشونده (رولینگ ،پلیسه
معمولــی و دبل فریم) و انــواع نردههای آلومینیوم ،درهای کرکــره برقی و کلیه مصنوعات
آلومینیوم (یراق آالت کابینت و  )...فعالیت دارد .همچنین ما مشــتریانی از بســیاری از نقاط
کشــور داریم .از همین رو شرکت صنایع گنجعیلخان در اکثر اســتانها و شهرها نماینده یا
عاملیت فروش دارد.
آیا نمایندگی برند خاصی را در اختیار دارید؟
با توجه به ســابقه و کیفیت باالی تولید محصوالت صنایع گنجعلیخان این شرکت ناگزیر
میبایســت از مواد اولیه مرغوب و مطمئن اســتفاده کند لذا در این راســتا بعد از تحقیقات
انجام  شده توانستیم با شــرکت آلومرول نوین تولیدکننده محصوالت آکرول ،برند برتر ،به
توافق رســیده و ضمن دریافت نمایندگی رسمی این شــرکت در استان کرمان فعالیت خود
را ادامه دهیم .
ســطح کیفی و اســتاندارد محصوالت شــرکت شــما چگونه است؟
محصوالتتان تاکنون چه استاندارد یا گواهینامههایی را دریافت کردهاند؟
در ایــن خصوص صنایــع گنجعلیخان با ارتقا دســتگاهها و آموزش نیروهــا همچنین با
بهرهگیری از تکنولوژی روز دنیا توانسته همگام با استانداردهای جهانی پیش رود.
چه عواملی بیشــترین تاثیر را در تولید یک محصول باکیفیت در صنعت
آلومینیوم دارند؟
در بحث پنجرههای دوجــداره بهویژه پنجرههای دوجداره آلومینیــوم ،عایق بودن پنجره
مهمترین مورد اســت که آیتمهای مهمی در این امر نقش دارند .این شــرکت تالش دارد با
استفاده از چسب ســیلیکون جهت عایق کردن پنجره و استفاده از چسبهای دوجزئی برای
اســتحکام گوشهها و در نهایت پرس کردن گوشهها همچنین استفاده از گسگت (الستیک )
درجه یک ( )EPDMو ...بهترین محصول را به بازار عرضه کند.
چه برنامهای برای بهروزرسانی و ارتقاء سطح کیفی محصوالتتان دارید؟
شــرکت در جهت ارتقاء محصوالت و باال بردن سطح کیفی اقداماتی از جمله ایجاد واحد
کنتــرل کیفی در تمامی روند تولید ،تحویل و نصب همچنین گرفتن رضایتنامه مشــتریان
و تهیه فرم نظر ســنجی انجام داده اســت .الزم به ذکر است که کلیه متریال این شرکت از
برندهای معروف و معتبر بوده و تک تک این مواد اولیه مورد بررســی و تســت قرار گرفته
سپس مورد استفاده قرار میگیرند.
نیروی کار متخصص و آموزشدیده چه تاثیری در روند کار شــما دارد؟
چه برنامهای برای آموزش و ارتقاء سطح فنی و علمی نیروی کارتان دارد؟
یکــی از عوامل مهم و تاثیرگــذار در کیفیت محصوالت نیــروی کار حرفهای و مطمئن

است که خوشــبختانه این شرکت با سیاستگذاری خوبی که داشته توانسته نیروهای مطمئن
و کادری حرفه ای را جذب و آموزش داده و ســطح کیفی را به ســطوح باالتر ببرد .همچنین
شرکت در راستای ارائه محصوالت بهروز ،اقداماتی انجام داده و همگام با محصوالت روز دنیا
سطح کیفی محصوالت خود را باال برده و نیروها را آموزش میدهد.
با توجه به نوسانات قیمت آلومینیوم در ماه اخیر ،صنعت آلومینیوم کشور
در حال حاضر در چه شرایطی قرار دارد؟
متاسفانه به علت نامعلوم بودن قیمت بیلت و نوسان آن نمیتوان به طور قطعی پیش فاکتور
صادر کرد و چون قیمتها میبایســت بهروز باشند این بیثباتی باعث نارضایتی مشتریان و
ایجاد دغدغه برای شــرکت میشود .البته شــرکت صنایع گنجعلیخان با دپوی سنگین خود
توانسته این موضوع را تا حد زیادی کنترل کند.
ارائه گارانتی و خدمات پس از فروش در شــرکت شما به چه صورت
انجام میگیرد؟
محصوالت صنایع گنجعلیخان دارای  10ســال گارانتی تغییر رنگ و تغییر شکل است.
همچنین ارائه خدمات پس از فروش از ســوی این شــرکت جهت رفع نیاز مشــتریان و
رضایتمندی آنها انجام میشود اما به طور کل حتی پنجرههای تولید شده در زمان تاسیس
این شرکت نیز هنوز در حال کار کردن و گاهی با یک سرویس جزئی رفع عیب میشوند.
مهمترین مشکالت فعلی صنف و فعالیت شما چیست و چه راهکاری
برای برونرفت از این مشکالت پیشنهاد میدهید؟
مشــکالت فراوانی گریبانگیر تولید بوده و هســت .اما مهمترین آن ورود شــرکتها و
اشخاصی است که بدون برنامه و صرفا جهت گرفتن پروژه آن هم به هر قیمتی وارد این
صنف میشوند .در نهایت به دلیل بیتوجهی به هزینهها و استهالکها زمین میخورند اما
این افراد نه تنها به خود بلکه به کل صنعت در و پنجره لطمه میزنند .در اینجا از مسئوالن
ذیربط خواستارم تا در جهت رفع موانع تولید اقدامات الزم را انجام دهند که این امر خود
به اشتغالزایی جوانان نیز کمک بهسزایی میکند.
رکود حاکم بر صنعت کشــور بهویژه صنعت ساختمان چه تاثیری بر
کار شما داشته است؟
متاسفانه رکود در صنعت ساختمان روی اکثر مشاغل تاثیرگذار است اما به لطف خداوند
و ســابقه دیرینه این شــرکت همیشه ظرفیت تولید پر بوده و مشــکل خاصی نداشتهایم.
همچنین در بحث توســعه و جذب بازارهای خارجی این شــرکت توانســته در مذاکرات
 B2Bبا ســه کشور عراق و عمان و قطر شــرکت کرده و با ارائه نمونه کار و توضیحات
الزم ،قراردادی را به امضا رســانده و سهم قابل توجهی از پروژههای این کشور را به خود
اختصاص دهد.
آیا تبلیغات تاثیری در پیشــرفت کســبوکار و رونق بازار شما دارد؟
بهترین تبلیغ را چه نوع تبلیغی میدانید؟
تبلیغات نقش بهسزایی در پیشرفت کسب و کار و رونق دارد و معتقدیم که بهترین تبلیغ
عرضه محصوالت باکیفیت میباشد.
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پنجره ایرانیان؛ کارشناســان و صاحبنظران حوزه مسکن و شهرسازی با تشریح یک
راهکار جهانی برای بهبود وضعیت ســکونت حاشیهنشــینان ،دو پیششرط ساماندهی
سکونتگاههای غیررسمی را اعالم کردند.
به گزارش دنیای اقتصاد ،در شــرایطی که تجارب موفق جهانی در حوزه ســاماندهی
سکونتگاههای غیررســمی و ارتقای وضعیت سکونت حاشیهنشــینها ،الگوی ساخت
«مســکن تدریجی» را به مسئوالن مسکن کشــورهای مواجه با بحران حاشیهنشینی،
همچون ایران ،توصیه میکنند ،کارشناسان حوزه مسکن معتقدند در شرایط فعلی حذف
ســکونتگاههای غیررسمی و ویرانی آنها با هدف اســکان حاشیهنشینها در واحدهای
مســکونی ساخته شده از سوی دولت ،مشابه مسکن مهر ،به هیچ وجه نمیتواند نسخه
درست برای درمان معضل حاشیهنشینی محسوب شود.
به اعتقاد آنها «توجه به تجربههای ناموفق گذشته در حذف حاشیهنشینهای شهری»،
«تبعیت از الگوهای موفق جهانی»« ،به رســمیت شناختن سکونتگاههای حاشیهای»،

«جلوگیری از تخریب و ویرانی این ســکونتگاهها»« ،توانمندســازی حاشیهنشینها»
و در نهایت «ســاخت مســکن تدریجی همراه با بهسازی و نوســازی سکونتگاههای
نامطلوب فعلی» راهکار نهایی حل مشکالت کنونی ناشی از توسعه ناموزون و نامطلوب
سکونتگاههای حاشیهای است.
کارشناسان حوزه مسکن و شهرسازی در یک نشست مشترک ،با اشاره به ضرورت
پیادهســازی الگوی موفق ســاخت مسکن تدریجی و نوســازی و بهسازی واحدهای
مسکونی ساخته شــده در حاشــیهها بهعنوان گزینه برتر تامین مسکن و ساماندهی
سکونتگاههای غیررسمی ،اعالم کردند :حذف سکونتگاههای غیررسمی به هیچ وجه
راهکار نهایی برای حل معضل حاشیهنشینی نیست؛ بلکه باید با توانمندسازی ساکنان
این محدودهها و به رســمیت شــناختن آنها از طریق «پرداختپذیر کردن واحدهای
نوســازی شده» و همچنین «کمک به طراحی مناسب و ساخت مسکن در استطاعت

گزارش

عضو هیات مدیره شــرکت عمران و بهســازی شــهری ایران نیز با اشاره به اینکه
هماکنون بهترین رویکرد برای ســاماندهی ســکونتگاههای غیررسمی ساخت مسکن
تدریجی و همچنین توانمندکردن خانوارهای حاشیهنشــین از طریق ساخت مسکن در
اســتطاعت و پرداختپذیر است ،گفت :عمده سکونتگاههای غیررسمی در طول زمان از
ســاخت یک اتاق از سوی یک خانوار فاقد مسکن آغاز شده و سپس با شکلگیری یک
واحد مســکونی و ساخت واحدهای مســکونی دیگر در اطراف آن ،یک محله یا بافت
غیررســمی شــکل گرفته اســت که در برخی از آنها برخی خدمات اولیه نیز بهصورت
خودساخته یا غیررسمی از سوی ساکنان ،تامین شدهاست  .
مجید روســتا با بیان اینکه مسکنهای غیررسمی ساخته شده از سوی حاشیهنشینها
نه تنها ســرپناه زندگی آنان بلکه به نوعی نمود نیازها ،ارزشها و ویژگیهای فرهنگی،
اقتصــادی و اجتماعی آنهاســت ،افزود :مجاورت کپرها و مســکنهای غیررســمی با
واحدهای مســکنمهر در برخی مناطق ،نشــان میدهد حاشیهنشــینها و ســاکنان
سکونتگاههای غیررسمی را نمیتوان در این نوع واحدها اسکان داد و الگوهای بومی و
فرهنگی این خانوارها را نباید بهطور کلی حذف کرد  .در این نشســت همچنین ،گیتی
اعتماد ،صاحبنظر ارشــد حوزه شهرســازی اعالم کرد :سکونتگاههای غیررسمی یک
واقعیت عینی هستند و حذف و ویرانی آنها سیاستی ناموفق است.
وی با اشــاره به مطالعات وســیع انجام شده روی ســکونتگاههای غیررسمی واقع
در شــهرهای قم ،اصفهان و ســاوه گفت :بررسیها نشــان میدهد دو عامل مهم در
شکلگیری ســکونتهای غیررســمی نقش اساســی دارد که یکی از آنها «نامناسب
بــودن ضوابط طراحی شــهری» و دیگری «نادیده گرفته شــدن اقشــار کمدرآمد در
برنامهریزیهای تامین مسکن» است.
اعتماد تصریح کرد :هماکنون عمده این ســکونتگاهها با مشــکالت حقوقی برای به
رســمیت شناخته شدن حق مالکیت خانوارها در سکونتگاههای خودساخته مواجهند و تا
زمانی که مســاله مالکیت در این بافتها حل و فصل نشود امکان دریافت جواز ساخت
نیز به منظور بهسازی و نوسازی واحدهای ساختهشده فراهم نمیشود.
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متناسب با ویژگیهای اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی ساکنان این بافتها» ،معضالت
موجود ناشی از گسترش نامطلوب و محروم از خدمات اولیه سکونتی در این بافتها را
به حداقل رساند .بر اساس این گزارش هماکنون نزدیک به  ۱۱میلیون نفر از جمعیت
کشور در سکونتگاههای غیررسمی و حاشیهای و در شرایط بدمسکنی زندگی میکنند.
فردین یزدانی ،نویســنده طرح جامع مسکن در این نشست با اشاره به گسترش ابعاد
فقر در طول زمان گفت :نظام تولید مســکن در کشــور طی سالها و دهههای گذشته
تاکنون نوعی نظام مبتنی بر تولید انبوه مسکن در تالش برای رعایت ضوابط و مقررات
اســتاندارد و یکپارچه برای همه متقاضیان و خانوارها بوده است؛ این درحالی است که
گاهی این ضوابط و مقررات یکپارچه به نوعی با شرایط اقتصادی و اجتماعی گروههای
کمدرآمد به خصوص حاشیهنشینان شهری ناهمخوان بوده است.
وی با بیان اینکه فقر شــهری همواره در حال بازتولید اســت و یکی از نمودهای فقر
شهری ،فقر مســکن در میان گروههای کمدرآمد است ،خاطرنشان کرد :در سال  ۸۳از
کل جمعیت شــهری کشــور حدود ۲۵درصد زیر خط فقر قرار داشتهاند که این میزان
در ســال  ۹۴به ۳۰درصد افزایش یافته اســت؛ تعداد فقرای شهری روز به روز در حال
افزایش اســت .همچنین با درنظر گرفتن سرانه  ۱۳مترمربع مسکن به ازای هر فرد در
خانوار ،هماکنون  ۳۳درصد از افراد شهری متعلق به سه دهک اول کمدرآمد و نیمی از
دهکچهارم ،زیرخط فقر مسکن قرار دارند.
یزدانی «پرداختپذیر کردن» واحدهای مســکونی غیررسمی ساختهشده در حاشیهها
برای بهرهمندی از تسهیالت بانکی به منظور فراهم شدن امکان نوسازی و بازسازی و
همچنین «ســاخت مسکن تدریجی» برای خانوارهای حاشیهنشین را مهمترین راهکار
حل معضل توسعه نامطلوب سکونتگاههای غیررسمی در حواشی کالنشهرها و شهرهای
بزرگ عنوان و تاکید کرد« :ارائه خدمات فنی برای ساخت مسکن در استطاعت گروههای
حاشیهنشــین» یکی از مهمترین اقدامات در ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی است؛
چرا که هماکنون ســکونتگاههای غیررسمی از کوچکترین خدمات معماری و طراحی
محروم هســتند و به نوعی سبکهای خاصی از ساخت مسکن را در پیش گرفتهاند که
میتوان به آنها «معماری نامعماری» اطالق کرد.
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ضرورت ارائه تعریف جامع و دقیق از امضافروشی؛

انگشـــت اتهام مهندسان
و سازندگان بهسوی یکدیگر
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پنجره ایرانیان؛ ارائه مباحث و نظرات ضدونقیض از امضافروشی مهندسان که اخیرا
سازمانهای نظام مهندسی را مورد هجمه قرار داده ،موجی از انتقادات مسئوالن این
ســازمانها را به دنبال داشته است .بهطوری که این مســئوالن ضمن تکذیب آمار
باالی امضافروشــی ،تاکید کردهاند که این تخلف در حوزه نظام مهندســی در حدی
نیست که بتوان آن را به تمامی مهندسان عمومیت و تعمیم داد.
به گــزارش صما ،اگرچه به عقیده این مســئوالن ،برجســته کردن بحث
امضافروشی مهندسان صرفا برای دادن آدرس غلط به مردم و بیارج کردن
خدمات ارزشمند مهندسان بوده ،اما واقعیت آن است که اگر بخواهیم با یک
دیــد منصفانه و به دور از تعصب به این موضوع نگاه کنیم ،امضافروشــی
یکی از معضالت و مصائب بزرگ صنعت ساختوســاز در سالهای اخیر
بوده است.
تاثیر سیستم ارجاع نظارت بر امضافروشی
در ایــن میــان ،در حالی که به عقیــده برخی از کارشناســان ،آمار
امضافروشــی در بین مهندســان به  90درصد میرسد ،برخی دیگر بر
این باورند که بعد از ســال  ۹۲و با راهاندازی سامانه ارجاع نظارت ،میزان
امضافروشی به زیر یک درصد رسیده است.
به نحوی که بیژن خطیبی ،عضو هیات مدیره ســازمان نظام مهندســی
ســاختمان در این رابطه میگوید :پیش از سال  ۹۲به دلیل انتخاب مهندس
ناظر و بازرس ساختمان از سوی مالک ،میزان تخلفات مهندسی بسیار افزایش
یافته بود .اما در حال حاضر که انتخاب مهندس ناظر و بازرس ساختمان بر عهده
ســازمان نظام مهندسی اســت ،امکان تخلف در این بخش بسیار کاهش یافته و
طبق آمار شــورای انتظامی ،در حال حاضر میزان پروندههای تخلفات ساختمانی به
زیر یک درصد رسیده است.
اما این در حالی اســت که به اذعان برخی دیگر از فعاالن صنعت ساختمان ،اتفاقا
نظام ســهمیهبندی ازجمله دالیل دامن زدن به معضل امضافروشــی بوده است و از
همین رو آزادســازی کنترل شده سهمیه اشتغال مهندسی ،یکی از راهکارهای اصلی
برای جلوگیری از شیوع معضل امضافروشی خواهد بود.
به گفته برخی ســازندگان ،سالهاست که تخلف امضا فروشی در سطح گستردهای
اتفاق میافتد و مهندســان نباید این معضل را انکار کنند .برای نمونه شــواهد حاکی
از آن اســت که افراد غیرمتخصص با راهاندازی شــرکتهای حقوقی و اســتفاده از
ظرفیتهای پروانه اشتغال مهندسان باعث شدهاند که صوری کاری در بخش خدمات
مهندســی و امضا فروشی ،طی چند سال گذشــته به اوج خود برسد .حتی بررسیها
نشان میدهد که برخی افراد سودجو از عایدی حاصل از فروش سهمیه پروانه اشتغال
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مهندسان متوفی کسب درآمد میکنند و از این طریق ساختوساز صورت میگیرد.
بر پایه این گزارش ،ســازندگان مســکن در حالی انگشــت اتهام خود را بهسوی
اعضای ســازمان نظام مهندسی نشــانه میگیرند که در مقابل ،به عقیده مسئوالن
نظام مهندســی ،امروزه اکثر ســازندگانی که مســتقیما در اجرای ساختمان دخالت
میکنند ،صرفا جزو افراد فاقد صالحیتی هســتند که به صرف داشــتن سرمایه ،در
اجرای ســاختمان دخالت میکنند و بدون اینکــه این ایراد و ضعف را در خود ببینند،
مهندســان را متهم به امضافروشــی میکنند؛ اما این در حالی است که بعد از اتمام
ســاخت و تحویل ساختمان به بهرهبرداران ،دیگر نامی از سازنده مطرح نیست و در
فرایند ساختوســاز ،بیشترین مســئولیت بر عهده مهندسان است چراکه در طول
تمام سالهای بهرهبرداری از یک ساختمان ،در صورت بروز هر مشکلی مهندس
مربوطه بهواسطه امضای خود باید مسئولیت مستقیم آن را بپذیرد.
تعریف جامع و دقیق از امضافروشی
بر اســاس این گــزارش ،این اختالف و تناقض نظــرات و آمارها در بخش
امضافروشــی ،آن هم در شــرایطی که عرفانیان جم ،مشاور معاونت مسکن
وزارت راه و شهرســازی معتقد است که بیش از  90درصد امضافروشیها در
نظام مهندسی اتفاق میافتد ،جای بحث و بررسی بسیار دارد.
بر این اســاس ،هدف ما از این نوشــتار ،تائید صحت و سقم آمار مطرح شده
درباره بحث امضافروشــی نیســت .درواقــع با توجه به این اختــاف نظرها بین
مســئوالن نهادهای متولی ،به نظر میرســد آنچه در این حوزه باید پیش از هر چیز
مورد توجه قرار گیرد ،این است که باید مشخص شود امضافروشی چه تعریفی دارد و
اساسا فرد امضافروش به چه کسی گفته میشود .با این اوصاف شاید بتوان گفت که
برای رفع این ابهامات ،ارائه یک تعریف جامع و دقیق از امضافروشی ضروری است.
فراوانی امضافروشی در بین اشخاص حقیقی و حقوقی
موضوع مهمی که در این رابطه از ســوی کارشناســان مطرح میشــود ،آن است
که امضافروشــی بیشــتر در شــرکتهای حقوقی اتفاق میافتد و آمار و ارقام باالی
امضافروشی هم که مطرح میشود ،در شرکتهای حقوقی اتفاق میافتد .به این معنا
که مهندســان پروانه خود را در اختیار یک سری شرکتهای حقوقی قرار میدهند و
این شرکتها با استفاده از سهمیه و امضای مهندسان خاطی ،اقدام به فعالیت میکنند.
بر این اســاس ،اگر فرض کنیم که آمار باالی امضافروشــی توســط اشخاص و
شــرکتهای حقوقی انجام میگیرد ،پس در این صورت شاید بتوان گفت که ادعای
کاهش آمار امضافروشی به یک درصد ،البته در بین مهندسانی که بهصورت اشخاص
حقیقی در ساختوسازها فعالیت میکنند ،چندان هم بیربط نباشد.
در این بخش نیز میتوان چنین تفســیر کرد که امضافروشــی در بین اشــخاص
حقیقی ،به شــکلهای دیگری یعنی با کم کاری و عدم حضور بهموقع مهندسان بر
سر ساختوسازها نمایانگر میشود .به این معنا که گروهی از مهندسان با وجود اینکه
در شغلهای دیگری مشغول به کار هستند و فرصت و انرژی کافی را برای پرداختن
به فعالیت حرفهای در بخش ساختمانسازی ندارند ،اما اقدام به گرفتن پروژه بیش از
ظرفیت خود میکنند و در نهایت امکان حضور مفید و موثر در محل پروژه را ندارند.
در این میان تعداد دیگری از مهندســان نیز هســتند که به خاطر ارتباطاتی که با
بعضــی از کارفرمایان دارند و یا منافعی که از این طریق به دســت میآورند ،از ارائه
هرگونه گزارشها تخلف در ساختوســازها ممانعت میکنند .برای نمونه ،نقشه اولیه
و تایید شده ساختمان ،در فرایند اجرا تغییر میکند و مهندس مربوطه با وجود اطالع
از این تخلف چشمپوشی و برگه آن را امضا میکند.
عالوه بر این ،کارشناســان از ارائه خدمات غیرواقعــی و صوری نیز بهعنوان یکی
دیگر از مصادیق امضافروشــی یاد میکنند .بنابرایــن اگر بخواهیم اینگونه تخلفات
مهندســان را امضا فروشی بهحســاب بیاوریم ،میزان امضافروشی در بین مهندسان
شخص حقیقی هم چندان کم بهحساب نمیآید.
ارتباط کاهش امضافروشی با شناسنامه فنی و بیمه تضمین کیفیت
با این تفاســیر ،بحث اصلی ما اثبات کردن امضافروشــی مهندســان و یا تخلف
سازندگان و ســایر عوامل اجرایی در بخش ساختوساز نیست .بلکه هدف آن است

که پاسخگویی ،قبول مسئولیت و توجه به اخالق حرفهای بهعنوان یک اصل اساسی
در دســتور کار تمامی عوامل دخیل در ساختوساز قرار گیرد و هر فردی که بهنوعی
در این حرفه ایفای نقش میکند ،آن را نه بهعنوان ساختمانی برای سکونت دیگران،
بلکه بهعنوان ســرپناهی برای خود و عزیزان خود در نظر بگیرد و همان حساسیت و
دقت را در خصوص تمامی ساختوسازها اعمال کند.
در همین راســتا صاحبنظران ضمن هشــدار به لزوم تغییرات اساســی در شیوه
ساختوســازهای کشــور معتقدند :درج تمامی اطالعات مربوط بــه طراحی ،اجرا و
ســاخت ،نوع مصالح کاربردی و ...در ســاختمانها در ســندی به نام شناسنامه فنی
و ملکی ســاختمان ،یکی از حقــوق اصلی مصرفکنندگان و بهرهبرداران اســت و
شــهرداری نباید برای ســاختمانهای فاقد شناســنامه فنی و ملکی پایان کار صادر
کند .همچنین ســازندگان موظفاند تضامین الزم را در خصوص واحدهای مسکونی
تولیدی خود ارائه دهند.
با این حال ،اگرچه در قانون هم بر موضوع بیمه تضمین کیفیت و شناســنامه فنی
و ملکی تاکید شــده و شهرداری موظف است با در نظر گرفتن این دو موضوع برای
ســاختمانها پایان کار صادر کند ،اما امروز شاهدیم که چنین اتفاقی رخ نمیدهد و
به همین دلیل تا زمانی که این موارد عملیاتی نشــود ،نمیتوانیم شاهد تحول مثبتی
در این زمینه باشیم.
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الزامات طراحی و اجرای نمای سنگی

مهندس شهرام علیزاده
مدیر عامل شرکت آلوکد

اشــاره
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در ادامه بررســی نماهای متداول و توصیه شــده از ســوی
مرکز تحقیقات راه و مســکن و شهرسازی ( ضابطه  )714به
مشخصات و الزامات اجرای سنگ به روش خشک میپردازیم.
مطالب ذیل عینا بر اســاس ضوابط و مشــخصات پیشنهاد و
توصیه شده ذکر گردیده است.
ضمن اینکه ســنگ از قدیمیترین مصالح ســاختمانی بوده و
درعینحال به دلیل زیبایی ظاهری و هزینه نگهداری پایین ،از
جمله نماهای متداولی اســت که امروزه نیز توجه ویژهای را به
خود معطوف داشته است.
در صورت اجرای صحیح و اصولی ،نمای سنگی از دوام باالیی
نیز برخوردار است .طراحی و نصب سنگ نما به روشی صحیح
و اصولی بر اساس قابلیتهای سنگ و محدودیتهای حاکم بر
سنگ و سیستمهای نگهدارنده جهت مقاومت در برابر نیروهای
وارده از جمله زلزله ضوابط و مقرراتی از سوی مرکز تحقیقات
راه ،مسکن و شهرسازی و امور نظام فنی و اجرایی الزماالجرا
شده که بهصورت اجمالی در دو بخش به بررسی آن میپردازیم.

قسمت اول:

بخشهای مختلف سیستم نمای سنگی
سیســتم نمای ســنگی ،دارای پنج بخش اصلی مرتبط با هم است که در هنگام
طراحی سیستم پوشش باید مد نظر قرار گیرد:
 .1قطعات یا پانلهای سنگی که پوشش نما هستند.
 .2مهار ،که پوشش نما را به پشت بند متصل میکند.
 .3قابهای فرعی ،که زمانی که مهار مســتقیما به ســاختمان متصل نیســت،
بهصورت واسط ،نما را به سازه ساختمان متصل میکند.
 .4درزهای بین قطعات یا پانلهای سنگی.
 .5دیوار پشــتیبان یا سازه اصلی ساختمان (بســته به نوع سیستم نما) که بارهای
وارده به سنگ توسط مهارها یا چسبانندهها به آن انتقال داده میشود.

قطعات یا پانلهای سنگی (پوشش نما)
 .1انواع سنگهای نما
از نظر زمینشناســی سنگها به سه دسته سنگهای رسوبی ،سنگهای آذرین و
ســنگهای دگرگون تقسیمبندی میشوند که هر سه دسته نیز بهنوبه خود برحسب
خصوصیات سنگشناسی و کانیشناسی ،به دستههای کوچکتری تقسیم میشوند.
عمده ســنگهای مورد اســتفاده در نما عبارتند از گرانیت (ســنگ آذرین) ،سنگ
آهک ،تراورتن و ماسه سنگ (سنگ رسوبی) ،سنگ لوح ،ماربل و کوارتزیت (سنگ
دگرگون) .در ادامـه این نوع سنگها بهصورت اجمالی معرفی شده است.
 1-1گرانیت
گرانیت یا ســنگ خارا در پوســته جامد زمین بهوفور یافت میشــود و حدود 50
درصد از ســنگهای آذرین درونی را شامل میشــود .از نظر ترکیب شیمیایی این
ســنگ دارای حدود  65تا  70درصد اکســید سیلیســیم  14 ،تا  15درصد اکســید
آلومینیوم بهاضافه اکســیدهای آهن ،سدیم ،پتاسیم ،کلسیم ،منیزیم و تیتانیوم است.
این ســنگ به لحاظ ترکیب شیمیایی و وجود کانیهای مختلف به رنگهای سفید،
قرمز ،ســبز ،خاکستری و سیاه در بسیاری از نقاط جهان یافت میشود .گرانیتها از
سنگهای سخت محســوب میشوند و به این ترتیب جزو مصالح بادوام ساختمانی
قــرار میگیرند .گرانیتها در برابر نفوذ آب و اثر ضربه مقاومند و محیطهای صنعتی
را بهخوبی تحمل میکنند .ظاهرا گرانیت متاثر از کار انجام شــده روی سطح نهایی
آن است که ممکن است چکشی ،کلنگی ،تیشهای یا صیقلی باشد.
بهترین نمای ســنگ گرانیت حالت صیقلی آن اســت که زیبایی رنگ و انعکاس
کریســتالهای آن را نمایش میدهد .ســطح گرانیت بر اثر حرارت و تفاوت ضریب
انبســاط و انقباض بین اجزای کریســتالی مختلف آن بهصورت سوخته در میآید.
ســنگ گرانیت به علت هزینه سنگین استخراج ،برش و صیقل ،نسبتا گران است به
همین دلیل بیشتر در نمای ساختمانهای مهم به کار برده میشود.
از دیدگاه تجاری گرانیت ،سیسیت ،کوارتز ،مونزونیت ،گرانودیوریت ،کوارتز دیوریت
که از سنگهای آذرین درونی هستند ،در اصطالح تجاری (گرانیت) نامیده میشود
و به ســنگهای آذرین تیره رنگ گابرو ،بازالت ،دیاباز ،انورتوزیت و پیروکسینیت (از
سنگهای اولترامافیک) در اصطالح تجاری (گرانیت سیاه) گفته میشود.
 1-2تراورتن
تراورتن نوعی ســنگ آهک متخلخل و سبک اســت که در چشمههای معدنی و
غارها تشکیل میشود .تراورتنها از نظر شیمیایی ،کربنات کلسیم هستند که در اثر
عبور آب چشــمهها از الیههای آهکی به وجود میآیند .انواع مختلف این سنگ در
کشــور بهوفور یافت میشود و میتوان از رنگهای قرمز ،لیمویی ،گردویی ،سفید و
کرم آن نام برد .تراورتن به دلیــل مقاومت قابل قبول ،برشپذیری و صیقلپذیری
خوب ،شــرایط اســتخراج خوب (به دلیل اینکه اغلب با الیهبندی افقی ،شیب کم و
در نقاط کم ارتفاع و قابل دسترســی تشــکیل میگردند) ،عدم وجود ســاختارهای
تکنوتیکی بر روی این ذخایر ،زیبایی ظاهر ،وجود تخلخل جهت تسهیل چسبیدن به
مالت ،از پرمصرفترین ســنگهای ساختمانی است .تراورتن گاهی اوقات بهمنظور
مقاصد تجاری در گروه سنگ آهک طبقهبندی میشود (زیرا اساسا از کربنات کلسیم
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تشــکیل شــده) و بعضی مواقع در صورتی که صیقلپذیر باشــد ،در گروه مرمرها
( )marbleقرار  میگیرد.
سنگ آهک در سه گروه تقسیمبندی میشود :
(  -Iچگالی کم) ،ســنگ آهکی که دارای چگالی بین  1760تا  2160کیلوگرم بر
مترمکعب میباشد.
 ( -IIچگالی متوســط) ،ســنگ آهکی که دارای چگالی بیشتر از  2160تا 2560
کیلوگرم بر مترمکعب میباشد.
( -IIIچگالی زیاد) ،ســنگ آهکی که دارای چگالی بیشــتر از  2560کیلوگرم بر
مترمکعب میباشد.

 1-4مرمر
مرمرها بهصورت سنگهای دگرگونشده سفید ،خاکستری و رنگی ،درخشندگی و
شفافیت و زیبایی خاصی دارند و به همین جهت در صنعت سنگهای تزئینی جایگاه
ویژهای یافتهاند .مرمر درشــت بلور ،سفید یا خاکســتری روشن تا کرم را اصطالحا
کریستال میگویند .مرمر کریستال سفید را اصطالحا سنگ چینی مینامند.

 1-5سنگ لوح (اسلیت)
شــیلها ،ماسهسنگهای ناخالص و بهطور کلی همه سنگهایی که دارای مقادیر
زیادی کانی رســی هســتند ،درصورتیکه تحت فشــار قرار بگیرند متراکم شده و
تخلخلشــان را از دست میدهند .چنین سنگی که به مقدار کمی دگرگون شده است
و قابلیت جداشــدگی بهصورت ورقههای ضخیم را داراســت "سنگ لوح" (اسلیت)
نامیده میشــود .این ســنگ دگرگون ریز بلور که غالبا از شــیل مشتق شده بیشتر
حاوی میکاها ،کلریت و کواترز است .کانیهای میکادار جهتیابی شبه موازی دارند
و بنابراین رخ جنوبی به سنگ میدهند که سبب میشود سنگ بهصورت ورقههایی
نازک اما سخت بشکند.
ویژگیها و مشخصات فنی کلی و حدود قابلپذیرش سنگ نما
برای نماسازی ســاختمانها باید از سنگهایی استفاده کرد که مشخصات زیر را
داشته باشند:
 از نظر بافت و ظاهر سالم بوده و پوسیدگی نداشته باشد .همچنین بادوام و عاریاز هوازدگی و رگههای سســت مارنی ،میکایی ،الیوین ،پیریت ،ترکیبات سولفاتی و
سولفیدی و سایر موادی که در اثر عوامل جوی و هوازدگی تخریب میشوند باشد.
 سنگ نما باید فاقد شیار ،ترک ،درزهای باز ،حفره یا دیگر نقصهایی که احتمالدارد به انســجام ســاختاری آن در زمینه استفاده مورد نظر آســیب وارد کند ،باشد.
همچنین سطوح و خطوط مرئی سنگ نباید لبپریدگی داشته باشد.
 در مقابــل عوامل جوی نظیر باران ،تابش خورشــید ،گازهــای موجود در هوا،بخارآب و وزش باد مقاوم باشد.
 ســنگ باید متراکم و دارای ســاخت و بافت یکنواخت بــوده و از بلورهای ریزتشکیل شده باشد و درجه خلوص آن تا حد امکان زیاد باشد.
 حداکثر قدرت مکش آب برابر 8%وزن سنگ باشد. در برابر یخزدگی و هوازدگی مقاومت کافی داشته باشد. آب درون آن نشــت نکند به عبارت دیگر در آب از هم پاشــیده نشــده و با آنترکیب نشود.
 دارای سختی بیش از  3باشد. در مورد ســنگهای نما ضریب انبســاط حرارتی کانیهای مختلف ســنگ وهمچنین مالت پشــت آن باید نزدیک باشد تا از خرد شدن سنگ و جدا شدن آن از
مالت جلوگیری به عمل آید .میزان رنگپریدگی ســنگهای تزئینی نمای خارجی
ساختمان در اثر آفتاب و هوازدگی نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است که باید مورد
توجه قرار گیرد.
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 1-3ماسه سنگ
از دیدگاه تجاری ماســه سنگ ،ســنگی رسوبی است که اساسا از قطعات کانی و
خردهســنگ در اندازه ماســه (از  0/06میلیمتر تا  2میلیمتر) تشکیل شده است.
جنس ذرات ماسه عمدتا از انواع کانیهای مقاوم و بیشتر از نوع کوارتز و در مواردی
کلســیت یا کانیهای دیگر اســت و دارای حداقل  60درصد سیلیس میباشد که
توســط موادی همچون سیلیس ،اکسیدهای آهن ،کربناتها یا رس به درجات کم
یا زیاد ســیمانی شده باشد .ماسهســنگ معموال دارای مقاومت فشاری بیش از 28
مگاپاســکال بوده و ممکن است از محل ســیمان یا از بین دانههای تشکیلدهنده
بشــکند اما بهطور معمول از محل سیمان میشــکند .رنگ ماسهسنگها اغلب از
ســیمان آنها منشا میگیرد .ماسهسنگها متخلخل و نفوذپذیر بوده و تخلخلشان از
 1تا  30درصد متغیر اســت " .ماسهسنگ کوارتزیتی" نوعی سنگ مقوم و متراکم
و معموال ســفید رنگ اســت که تقریبا بهطور کامل از ذرات کوارتز تشکیل یافته
اســت (حداقل  90درصد سیلیس آزاد شــامل دانههای کوارتز و سیمان سیلیسی).
"کوارتزیت" ماسهســنگ بهشدت سخت شــده و دگرگون شده حاوی  95درصد
سیلیس آزاد و دارای سطح ناهمواری است که بهطورمعمول از بین دانهها میشکند.
این نوع ســنگ که اغلب با ســنگ گرانیت نیز اشتباه میشــود دارای ویژگیهای
متفاوتی بوده و از گرانیت ســختتر اســت .این ســنگ با ظاهر زبر و بلوری خود
قابل شناسایی است .کوارتزیت به دلیل ظاهر زبر آن بیشتر در ساختمانهای ارزان
قیمت و روســتایی به کار برده میشود و به رنگ قهوهای سوخته ،سرخ ،خاکستری
و قهوهای نیز یافت میشود.
بهطور معمول انواع ماســه ســنگ بر حسب نوع ســیمان یا ماده دربرگیرنده آن
نامگذاری میکنند ،ماسه سنگ سیسیلی (ماده دربرگیرنده آن عمدتا سیلیس است)،
ماسه ســنگ آهکی (ماده دربرگیرنده یا دانههای آواری یا هر دو را کربنات کلسیم
تشــکیل میدهد) ،ماسه سنگ رســی (دارای مقدار کافی رس برای اتصال جزئی
سیلیسی بین دانههای کوارتز بوده و کماکان میتواند در این گروه قرار بگیرد) ،ماسه
ســنگ آهندار (ماسهســنگی با مقادیر فراوان از کانیهای اکسید آهن که مشخصا
رنگ قرمز متمایل به قهوهای به سنگ میدهد).
ماسه ســنگ با توجه به میزان اکســید سیلیسوم (ســیلیس) آزاد موجود در آنها
بهصورت زیر طبقهبندی میشود:
 -Iماسه سنگ ،محتوی حداقل  60درصد اکسید سیلیسیوم ( سیلیس) آزاد
 -IIماســه ســنگ کوارتزی ،محتوی حداقل  90درصد اکســید سیلیسیوم
(سیلیس) آزاد
 -IIIســنگ کوارتز ( کوارتزیت) ،محتوی حداقل  95درصد اکســید سیلیسیوم
(سیلیس) آزاد

از نظر تجاری مرمر شــامل کلیه سنگهای آهکی اعم از دگرگون یا غیر دگرگون
میشــود که برای صیقل دادن مناســب بوده و جالی خوبی دارند .مرمر را برحسب
مقدار کربنات منیزیم یا کلســیم به نامهای مرمریت کلســیتی ،مرمریت منیزیتی (یا
دولومیتی) مینامند .این ســنگ با توجه به وجود ناخالصیها به رنگ روشن و سفید
تا رنگی و نهایتا تیره وجود دارد .ســختی کلسیت  3ولی سختی کربنات منیزیم 3/5
الی  4اســت ،از این رو مرمرهای کلســیمدار از منیزیمدار مقاومتر هستند .مرمرهای
متشــکل از کلسیت خالص مصرف شده در پلهها و کف یا بیرون ساختمانها معموال
زود خرد میشــوند .به خاطر تداخل و قفلبنــدی دانههای بلور ،مرمر دارای تخلخل
بســیار کمی است که از حدود  0/0002الی  0/5درصد حجم سنگ را اشغال میکند.
از این رو قادر به آبگیری زیاد نیست و در مقابل عمل یخزدگی مقاومت بیشتری دارد.
این نوع ســنگ نیز در کشــور ایران فراوان یافت میشــود و مورد مصرف قرار
میگیرد .مرمرهای ایران به رنگهای بســیار متنوع از سیاه گرفته تا کرم ،صورتی،
کــرم گلدار ،صورتی گلدار ،گل پنبهای ،قرمــز و طیفها و تلفیقهای متفاوتی از
رنگهای فوقالذکر وجود دارند .از معادن معروف این نوع ســنگ میتوان به معادن
مرمر سیاه نجفآباد و الشتر ،سفید تا کرم جشقان صورتی ،کرم و گل پنبهای منطقه
خوروبیابانک در استان اصفهان و کرم دهبید اشاره کرد.
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 حداقل ضخامت ســنگهای نمای ریشهدار  150میلیمتر و سنگ پالک نمایچسبانده شده  20میلیمتر است.
 حداقل عرض و ارتفاع سنگ بادبر در نما به ترتیب باید  200و  150میلیمتر وحداکثر بار سنگ  40میلیمتر باشد.
 در مورد ســنگ بادبر ســرتراش و بادکوبهای باید حداقل ارتفاع هر سنگ 180میلیمتر ،حداقل تراش ســطوح زیری و باالیی سنگ  150میلیمتر و سطوح جانبی
آن  80میلیمتر و حداکثر بار آن  15میلیمتر باشد.
 در مورد سنگهای تمام تراش باید کلیه سطوح سنگ با قلم تراشیده و تیشهداریشود بهنحویکه مسطح و بدون اعوجاج بوده و حداکثر بار آن  2میلیمتر باشد.
 ارتفاع سنگ ریشهدار در نما نباید از عرض و ریشه آن بیشتر باشد. جذب آب ،میزان حل شــدن در آب ،تخلخل ،پایداری در برابر هوازدگی و موادشیمیایی باید با استانداردهای مربوطه تطبیق داشته باشد.
 بافــت و رنگ مطلــوب ،در دامنه تغییــرات مجاز از طریق کنترل و مقایســهنمونههایــی که معرف کل مصالح تولیدی برای پروژه میباشــد باید تایید شــود.
نمونههای معرف با بررسی تعدادی کافی از نمونهها ،قبل از تولید ،که نشانگر گستره
کاملی از تغییرات در رنگ و بافت رنگ مشخصی میباشد ،انتخاب میشود.
سنگهای ساختمانی نما باید با الزامات فیزیکی جدول  1مطابقت داشته باشد.
الف ـ مقاومت فشــاری حداقل ،مقاومت خمشــی و مدول گسیختگی باید بر پایه
حداقل متوســط مقاومت نمونههای تستشده در چهار شرایط تر یا خشک و موازی
یا عمود بر برش باشد.
ب ـ مشخصات فیزیکی مفروض در جدول  1معرف مشخصات سنگی میباشد که
تاریخچهای موفق برای استفاده در ساختمان و مقاصد سازهای داشته است .استفاده
از ســنگ با مقاومت و مقاومت در برابر ساییدگی کمتر از حداقل مقادیر تجویزی در
جدول  1پیشنهاد نمیشود.
جدول  1حدود پذیرش و الزامات سنگهای مختلف
نوعسنگ

استاندارد

حداکثرجذبآب
در صد

حـد اکثر
چگالی
kg/m2

حـد اکثر
مقا و مت
فشاری

گرانیت

ISIRI
5694
ASTM
C615

. /4

25 60

131

10/ 34

ســنگ

ISIRI
5695
ASTM
C568

چگالیکمI

12

17 60

12

2/ 9

چگالیمتوسطII

7/5

2160

28

3/ 4

چگالیزیاد I I I

3

25 60

55

6/ 9

ماربل

ISIRI
5696
ASTM
C503

کلیست

0/ 2

25 95

52

7

7

دولومیت

0/ 2

2800

52

7

7

سنگلوح

ISIRI
14216
ASTM
C629

کاربردبیرونی

0/ 25

ISIRI
5699

آهک

ISIRI
5698

Mpa
ISIRI
5698

حـد اکثر
ضر یــب
گسیختگی

Mpa
ISIRI
5697

حـد اکثر
مقا و مت
خمشی

Mpa
ISIRI
8229

حـداکثر
مقا و مت
در برابر
ا سید

M m
ISIRI
14215

8/ 27

حداقل ضخامت سنگ مهارشده
ضخامت مورد نیاز سنگ برای پروژههای مختلف نمای سنگی از طریق محاسبات
سازهای یا آزمایشها عملکردی بهخصوص مقاومت خمشی و بار گسیختگی در مهار
تعیین میشــود .همچنین ضروری است که هم مقاومت خمشی قطعه در بین نقاط
مهاربندی و هم با گسیختگی در نقاط مهاربندی در نظر گرفته شود .حداقل ضخامت
قطعات ســنگی میتواند بر اساس نوع سنگ و مشــخصات آن ،ابعاد قطعه سنگی،
بارهای واردشــده ،محل قرارگیری و جهت آن روی ســاختمان ،رویارویی با شرایط
جوی و عمر خدمت مورد انتظار ،نوع مهار و سیســتم مهاربندی و ترتیب قرارگیری،
مالحظات مربوط به حمل ونقل و سهولت کار با آن و مشخصات معماری نظیر نوع
پرداخت تغییر کند.
حداقل ضخامت سنگ نما بر اساس بار باد وارده
حداقل ضخامت نمای ســنگی مهار شده (نمای خشــک) برای تحمل بار باد در
جداول  2تا  4آمده اســت .در این جداول بار باد با حداکثر نیروی فشــاری یا مکش
کمتر از  )kg/m2 ( 90بار باد کم (محیطهای بســته نظیر طبقات پایین ساختمان
در نواحی شــهری یا شــهرهای بار باد کم) ،بار بین  90تا  )kg/m2 ( 135بار باد
متوسط (نواحی باز نظیر طبقات باالی ساختمانهای بلند و شهرهای با باد متوسط)
و بار بین  135تا  )kg/m2 ( 180بار باد زیاد (نواحی باز ساحلی و شهرهای با باد
شدید) در نظر گرفته شده است.
جدول 2حداقل مقاومت خمشی مورد نیاز بر حسب  Mpaبرای بار
باد با شدت زیاد

ضخامت قطعه سنگ بر حسب mm
حداکثــر بعــد
سنگ یا فاصله
بیـن دو تکیه گاه
سنگ ( )mm

20

30

40

50

60

70

300

3/04

1/35

0/76

0/49

0/34

0/25

450

6/83

3/04

1/71

1/09

0/76

0/56

600

12/15

5/40

3/04

1/94

0/35

0/99

750

18/98

8/44

4/75

3/04

2/11

1/55

900

27/34

12/15

6/83

4/37

3/04

2/23

جدول  3حداقل مقاومت خمشی مورد نیاز بر حسب  Mpaبرای
بار باد با شدت متوسط

در عرض
الیه 62/1

ضخامت قطعه سنگ بر حسب mm
0/ 38

در طول
الیه 49/6

حداکثــر بعــد
سنگ یا فاصله
بیـن دو تکیه گاه
سنگ ( )mm

20

300

2/28

1/01

0/57

0/36

0/25

0/19

450

5/13

2/28

1/28

0/82

0/57

0/42

9/11

4/05

2/28

1/46

1/01

0/74

6/33

3/56

2/28

1/58

1/16

9/11

5/13

3/28

2/28

1/67

تراورتن

ISIRI
13247
ASTM
C1527

کاربردبیرونی

2/ 5

2305

52

6/ 9

پایهکوارتز

ISIRI
14213
ASTM
C616

ماسهسنگ

8

2003

27 / 6

2/ 4

600

ماســه سنگ
کوارتزی

3

2400

68/ 9

6/ 9

750

14/24

کوارتزیت

1

25 60

137 / 9

13/ 9

900

20/20

6/ 9

30

40

50

60

70

مقاله

جدول 5حداقل مقاومت مورد نیاز در محل اتصال مهار بر
حسب نیوتن ()N

جدول  4حداقل مقاومت خمشی مورد نیاز بر حسب  Mpaبرای
بار باد با شدت کم

ضخامت قطعه سنگ بر حسب mm
حداکثــر بعــد
ســنگ یا فاصله
بیـن دو تکیه گاه
سنگ ( )mm

20

30

40

50

60

70

300

1/52

0/68

0/38

0/24

0/17

0/12

450

3/42

1/52

0/85

0/55

0/38

0/28

600

6/08

2/70

0/52

0/97

0/68

0/50

750

9/49

4/22

2/37

1/52

1/05

0/77

900

13/67

6/08

3/42

2/19

1/52

1/12

0/4

2400

1800

1200

0/5

3000

2250

1500

0/6

3600

2700

1800

0/7

4200

3150

2100

0/8

4800

3600

2400

0/9

5400

4050

2700

حداقل ضخامتهای اسمی پیشنهادی برای قطعات سنگی مسطح خارجی قائم با
سطح صاف که مشابه نمونههای الگوی دارای عملکرد مناسب است  ،عبارتند از 30 :
میلیمتر برای گرانیت ،سنگ لوح ،سنگ آهک با چگالی باال ،مرمر گروه  Aو تراورتن
 50 ،میلیمتر برای سنگهای با پایه کوارتزی درشتدانه و سنگ آهک با چگالی کم.
در صورتی که قطعات ســنگی کوچکتر از  0/75مترمربع باشد ،ضخامتهای فوق
میتواند کاهش یابد و در صورتی که ابعاد آن از  1/5مترمربع بیشتر باشد یا در معرض
فشار باد زیاد قرار گیرد ،ضخامتها باید افزایش یابد.
در صورتی که قطعات سنگی بهصورت سنگ درپوش ،زیر سقف ،کتیبه ،کف پنجره،
پیشآمدگی یا بلوک لقمه پشتیبان استفاده شوند ،ضخامت آن باید افزایش یابد.
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بار گسیختگی مهار
جدول  5حداقل مقاومت مورد نیاز در محل اتصال مهار را نشان میدهد .ضخامت
نمونهها باید بر اســاس ضخامتهای نشــان داده شــده در جدول  2تا  4باشد .اگر
مهارهای نگهدارنده لبهای مورد اســتفاده قرار گیرد پیشــنهاد میشود که ضخامت،
حداقل  5میلیمتر نسبت به جداول افزایش یابد.

مساحت پانل

محیط بارباد زیاد

محیط بار باد متوسط

محیط بارباد کم
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نخستین ماهنامه تخصصی صنعت در و پنجره و بهینهسازی انرژی ایران

همایش سـودال در هتل اسپیناس برگزار شد212...

گفتگوی پنجرهایرانیان با مدیر بخش خاورمیانه ،آفریقا
و اقیانوسیه شرکت سودال بلژیک214...................

بخشملزومات

نشریـه پنجره ایرانیـان

گزارش
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همایش سـودال در

هتل اسپیناس برگزار شد
پنجرهایرانیان؛ شرکت سودال بلژیک از جمله شرکتهای بزرگ و مطرح در صنعت چسب
و فوم در دنیا است که بهتازگی فعالیت رسمی خود را در ایران آغاز کرده است .سودال پارس
بهعنوان شرکت داخلی وابسته به سودال بلژیک است که بهصورت مستقیم توسط این شرکت
در ایران تاســیس شده است تا بر کار فروش محصوالت سودال در ایران نظارت داشته باشد.
سودال پارس بهمنظور معرفی بیشتر این شرکت و محصوالتش و همچنین آشنایی همکاران
و نمایندگیهای فروش خود در ایران جلسهای برگزار کرد.
گردهمایی همکاران و فعاالن شــرکت سودال با حضور کوئن وویت (،)koen wuyts
مدیر بخش خاورمیانه ،آفریقا و اقیانوســیه ســودال ،مدیران شرکت سودال پارس ،جمعی از
مدیران و فعاالن صنعت در و پنجره و ســاختمان ،روز دوشنبه  1آبان ماه  96در سالن التون
هتل اسپیناس پاالس برگزار شد.
در ابتدای این مراســم آقای کوئن وویت به معرفی شــرکت ســودال بلژیک پرداخت که
صحبتهایش توسط آقای فرشید بیات ترجمه میشد .وویت در ابتدا ضمن خوشامدگویی به

همه حاضران و کســانی که دعوت سودال را پذیرفتند و در همایش شرکت کردند ،گفت :از
اینکه در تهران و در کنار شــما دوستان و همکاران عزیز هستم بسیار خوشحالم و از اینکه
نمیتوانم با زبان فارســی صحبت کنم از شــما عذر میخواهم .من بــه نمایندگی از طرف
مجموعه بزرگ سودال در اینجا هستم و امیدوارم بتوانیم در کنار هم و با کمک هم مجموعه
ســودال را در ایران راهاندازی و تقویت کنیم چراکه نیاز به محصوالت ما در ایران بسیار زیاد
است و ما باید بتوانیم پاسخگوی این نیاز باشیم.
مدیر بخش خاورمیانه ،آفریقا و اقیانوســیه سودال گفت :سودال شرکتی است با بیش از 50
ســال سابقه و تجربه در دنیا و ما مفتخر به این هستیم که در همه جای دنیا ارتباط مستمر و
بسیار نزدیکی با همکاران و مشتریانمان برقرار میکنیم .هدف ما از حضور در ایران یک کار
بلندمدت و دائمی اســت و برنامهریزی ما بر این مبنا قــرار دارد که بهعنوان یک بازار هدف
عمده و اصلی به ایران نگاه کنیم .ما برای  50سال آینده در ایران برنامهریزی کردیم و مانند
شرکتهایی که بهصورت موقت در اینجا فعالیت میکنند نیستیم.

گزارش
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وویــت افزود :ما میدانیم که محصوالت مختلف زیادی با کیفیت و قیمتهای متفاوتی در
بازار ایران وجود دارد ولی ما از روز اول با عرضه محصوالت باکیفیت کارمان را شروع کردیم
و وارد جنگ قیمت با هیچ گروهی نمیشــویم .در واقع کیفیت حرف اول را در سودال میزند
و همین ثبات کیفیت شرکت ما را به این جایگاه رسانده است.
وی اظهار کرد :یکی از مواردی که در ســودال وجود دارد این اســت که باید طرز تفکر ما
بینالمللی باشــد ولی رفتارمان باید محلی و داخلی باشــد چون ســودال در  130کشور دنیا
فعالیت دارد و محصوالت خود را عرضه میکند .سیاست ما به این صورت است که ابتدا بازار
هدف را شناســایی کنیم ،ظرفیتها و تواناییهای آن را بررســی کنیم و بهمرور و با آرامش
فعالیتمان را گســترش دهیم .این موضوع باعث میشود که ما اشتباه کمتر و ضریب موفقیت
بیشتری داشته باشیم.
وویت تاکید کرد :ما در سودال به تعهداتمان پایبند هستیم و هر قولی که به شما میدهیم
را انجــام میدهیــم .برنامــه کاری ما در همه جای دنیا به این شــکل اســت که عالوه بر
محصوالتمــان ،علم و تکنولوژی آن را هم انتقال میدهیم .ما ســعی میکنیم موارد فنی و
علمــی مورد نیاز را به مصرفکنندگان محصوالت ســودال آموزش دهیم تا مصرفکنندگان
بیشــترین سطح کیفی محصوالت را به دســت بیاورند و با رضایت کامل از این محصوالت
استفاده کنند.
مدیر بخش خاورمیانه ســودال گفت :برنامه جهانی ســودال اینگونه است که همواره به
فکر بهروزرســانی و ارتقاء سطح کیفی محصوالتش است و در هیچ سطحی متوقف نمیشود.
همانطور که میدانید تکنولوژی در دنیا هرروزه رشد و توسعه پیدا میکند و اگر ما میخواهیم
در ســطح اول دنیا رقابت کنیم و محصول استاندارد عرضه کنیم باید از آخرین دستاوردهای
علمی و فناوری در محصوالتمان استفاده کنیم.
وی افزود :ســودال بیش از  1200محصول در سراسر دنیا تولید و عرضه میکند که گوشه
کوچکی از این محصوالت را شــما در اینجا مشــاهده میکنید .ما تــاش میکنیم بهترین
محصوالتمــان را برای عرضه به بازار ایران انتخاب کنیم تا بتوانیم بهمرور با گســترش این
محصوالت سهم بیشتری از بازار ایران را در اختیار داشته باشیم.
وویت در پایان از همه همکارانش در ســودال پارس بهویژه دکتر بیات به خاطر برگزاری
این همایش و فرصتی که به وجود آوردند تا لحظاتی در کنار ســایر همکاران باشــد تشکر
کرد و ابراز امیدواری کرد که در همایشهای آتی نیز حاضران را ببیند.
پسازآن دکتر بیات ،مدیر بخش ایران شــرکت سودال به معرفی شرکت سودال پارس،
فعالیتهــا و محصوالت این شــرکت در ایران پرداخت .در این بخــش از برنامه ،بیات با
پخش اســاید و ویدئوهای کوتاه به معرفی مدیران و قسمتهای مختلف کارخانه سودال
در بلژیک پرداخت.
مدیر بخش ایران شــرکت سودال گفت :شرکت سودال که فعالیتش را از سال  1969آغاز
کرده است بزرگترین تولیدکننده محصوالت فوم پلی اورتان در دنیاست .سودال یک شرکت
تخصصی اســت که عالوه بر تولید و عرضه محصوالت مختلف شــیمیایی ،تکنولوژی این
محصوالت را هم به دنیا عرضه میکند .ســودال در حال حاضر بالغبر  2700نفر کارمند دارد
که در بخشهای مختلف این شــرکت با  17کارخانه و  61شــعبه در  45کشور از  4قاره دنیا
فعالیت میکنند و محصوالت سودال را در بیش از  130کشور دنیا عرضه میکنند.
بیــات در بخش بعدی با نمایش تصاویر ،برخی از محصوالت ســودال را که به بازار ایران
عرضه میشود معرفی کرد.
در ادامــه برنامه ،بــا پخش فیلم کوتاهــی از مجموعه ســودال ،فعالیتها ،محصوالت و
بخشهای مختلف آن به حاضران معرفی شد .سخنران بعدی همایش آقای گرجی از شرکت
پارس نوین سازه بود که مطالبی پیرامون چسبهای نما و چسب دوجزیی آلومینیوم بیان کرد.
پسازآن آقای رضایی مهر در تکمیل ســخنان آقای گرجی مطالبی در خصوص محصوالت
سودال ایراد کردند.
در بخــش بعدی همایش ،از مجموعههای همکار با اهدای لوح توســط آقای کوئن وویت
تقدیر به عمل آمد و به مجموعههای منتخب گواهی عاملیت فروش اعطا شد.
پایانبخش مراسم ،برگزاری قرعهکشــی و اهدای جایزه به دو نفر از حاضران در همایش
بود .در پایان و پس از صرف شــام ،هدایایی از ســوی شــرکت ســودال بهرســم یادبود به
شرکتکنندگان در این گردهمایی تقدیم شد.
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گفتگو

گفتگوی اختصاصی پنجرهایرانیان با مدیر بخش

خاورمیانه ،آفریقا و اقیانوسیه شرکت سودال بلژیک:

سودال؛ اندیشه جهانی
عملکرد منطــقهای
اشــاره
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کوئن وویــت ( ،)koen wuytsمدیر
بخش خاورمیانه ،آفریقا و اقیانوســیه
شــرکت ســودال بلژیک است .وی
کارشناس ارشــد بازرگانی بینالملل
و از مدیران ارشــد شــرکت سودال
اســت .شــرکت ســودال بلژیک از
بزرگترین شرکتهای فعال در زمینه
تولید چســب و فوم در دنیا است که
محصوالتــش به  130کشــور صادر
میشود .شرکت ســودال بهتازگی با
تاســیس ســودال پارس قصد دارد
نظارت بیشتر و مســتقیمی بر فروش
و عرضه محصوالتش در ایران داشته
باشــد .به همین منظــور گردهمایی
با حضــور همکاران ســودال پارس و
جمعی از فعاالن صنعت چســب و فوم
و در و پنجــره ایران ،آبان ماه ســال
جــاری برگزار کرد .کوئــن وویت که
بهمنظور شــرکت در ایــن گردهمایی
در هتل اســپیناس حضــور پیدا کرده
بــود در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار
نشریه پنجره ایرانیان به پرسشهای
مطرحشده پاســخ گفت .ضمن تشکر
از دکتر فرشید بیات که زحمت ترجمه
این گفتگو را به عهده داشت توجه شما
را به مشروح این گفتگو جلب میکنیم:

گفتگو

آیا ســودال آمادگی این را دارد که بــرای مصرفکنندگان ایرانی
دورههای آموزشی برگزار کند؟
به نظر مــا این محصوالت باید با علم و تکنولوژی آن به بازارهای جهانی عرضه
شــود چراکه در غیر این صورت کاری ناقص خواهد بود و مانند صندلی اســت که
یکی از پایههای آن وجود ندارد پس ســرپا نخواهد ایستاد .سیاست کلی و اعتقاد ما
بر این است که تمامی مشتریان حتی مصرفکنندگان نهایی از علم و دانش استفاده
از محصوالت ســودال آگاهی کامل داشــته باشند چراکه این کار به نفع ما و رشد و
توسعه بازار ما خواهد بود.
چون هدف ما مانند همه نقاط دیگر دنیا ،ماندن در بازار ایران اســت و برای یک
فروش مقطعی و گذرا نیامدهایم به همین دلیل الزم است که همراه با محصوالتمان،
علم و تکنولوژی آن را هم عرضه کنیم تا بازار ثابت و دائمی برای سودال ایجاد کنیم.
آیا فعالیت سودال در ایران در سطح بازرگانی میماند یا میتوانیم
امیدوار باشیم که در سالهای آتی با احداث کارخانه در ایران ،ما هم
به جمع تولیدکنندگان محصوالت سودال بپیوندیم؟
قدم اول در هر کاری این اســت که پیشزمینههای آن ایجاد شود .در این زمینه
هم الزم اســت که ما ابتدا بــازار محصوالتمان را در ایران ایجــاد و تقویت کنیم،
محصوالتمان را به مشــتریان و مصرفکنندگان معرفی کنیم تا در قدمهای بعدی
بــه احداث کارخانه و تولید محصول بپردازیم .وقتی ما میگوییم برای کار بلندمدت
به ایران آمدهایم مطمئنا قدمهای بعدی توســعه بازارمــان در ایران نیاز به کارهای
بزرگتری ازجمله احداث کارخانه و تولید محصول خواهد داشــت همانطور که در
سایر کشورها هم این اتفاق افتاد.
آیا نگران برگشتن تحریمها و برهم خوردن روابط تجاری در ایران
نیستید؟ چشمانداز روابط را چگونه میبینید؟
ما هیچ نگرانی در این مورد نداریم چراکه روابط تجاری و بازرگانی ایران و بلژیک
در سطح بسیار خوبی است .ما با آمریکا و سایر کشورها کاری نداریم و آنها هر کاری
میخواهند برای خودشان بکنند و درواقع سیاستهای آنها تاثیری بر کار ما ندارد .ما
برای کار بلندمدت به ایران آمدهایم و در این راه از هیچ مســئلهای تاثیر نمیگیریم
و هدفمان را دنبال میکنیم.
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ابتدا درباره شرکت سودال و دلیل حضور این شرکت در بازار ایران
کمی توضیح دهید؟
سودال یک شــرکت بزرگ بینالمللی و صد درصد خانوادگی است که در سراسر
دنیا فعالیت گســتردهای دارد .ما درباره ایران و فعالیت در این کشور بسیار خوشبین
هســتیم و احساس میکنیم ارزشهای مشترک فراوانی داریم .ما در شرکت سودال
تمایل داریم فعالیتمان در ایران بسیار گستردهتر و طوالنیمدت باشد و از حاال برای
 50سال آینده برنامه داریم.
چــه محصوالتی را برای بــازار ایران در نظــر گرفتهاید و آیا این
محصوالت با آخرین تکنولوژی روز دنیا به ایران عرضه میشوند؟
ما فکر میکنیم کشــور ایران به محصوالت ما و تکنولوژی تولید آن نیاز فراوانی
دارد .تکنولوژی تولید ســودال جهانی اســت و همه محصــوالت ما در هرجایی که
تولید و عرضه شود از یک استاندارد واحد و قابلقبول برخوردار است .برای ما فرقی
نمیکند که بازار هدف ما ایران باشد یا هر کشور دیگر و تمامی محصوالتمان را در
بهترین سطح کیفی به بازار عرضه میکنیم.
بسیاری از مصرفکنندگان محصوالت شما نسبت به میزان کارایی
و عایقبنــدی محصوالتتان دغدغه دارنــد .در این خصوص کمی
توضیح دهید؟
ســودال برندی است که محصوالت آن در ســطح کیفی باالیی تولید میشوند و
این روند در طول  50ســال سابقه این شــرکت امری تثبیت شده است و نیازی به
گفتن ما ندارد .ما تالش میکنیم محصوالتمان را که همیشــه در ســطح خوبی از
استاندارد تولید میشــوند و روزبهروز هم در حال ارتقاء هستند به بازار ایران عرضه
کنیم و امیدواریم مصرفکنندگان ایرانی مانند همه جای دنیا از محصوالت ســودال
راضی باشند.
در حال حاضر شــرکت سودال در چند کشــور فعالیت دارد و برای
بازار جمهوری اسالمی ایران چه ســهمی را پیشبینی کرده است؟
آیا محصوالت ســودال فقط از طریق نمایندگی رسمی به بازار ایران
عرضه خواهد شد؟
طرز فکر و سیاســتگذاری ســودال در همه جای دنیا حضور در بازار آن کشــور
بهصورت بلندمدت اســت و در حال حاضر در  130کشــور دنیــا این فعالیت انجام
میگیرد .سیاستگذاری و برنامه ما برای ایران هم به همین شکل است و به همین
منظور شرکت ســودال پارس را که متعلق به سودال بلژیک است در ایران تاسیس
کردیم تا بهصورت مســتقیم بر روی کیفیت و نحــوه عرضه محصوالت ما نظارت
داشته باشد.
چه شناختی از بازار ایران دارید و برای رقابت با محصوالت مشابهی
که در این بازار وجود دارد چه برنامهای دارید؟
ما شــناخت خوبی از بازار ایران داریم و این را هم میدانیم که محصوالت تقلبی با
کیفیت پایین در این بازار وجود دارد .ما در این خصوص تکلیفمان مشــخص است و
وارد جنگ قیمت با کسی نمیشویم چون سطح کیفیت و استاندارد محصوالتمان باال
است و قیمت محصوالتمان نیز مشخص است پس نیازی به مسائل حاشیهای نداریم.
میدانیم که تکنولوژی در ســودال ثابت نیســت و محصوالت این
شرکت همواره در حال ارتقاء و بهروزرسانی میباشند .آیا این مسئله
در ســودال بهعنوان یک سیاست نهایی شــده است و ما میتوانیم
امیدوار باشیم که محصوالت آتی سودال همواره با آخرین تکنولوژی
روز به بازار ایران عرضه میشوند؟
تنهــا راه موفقیت ما این اســت که با تکنولوژی روز دنیا جلــو برویم و بهجز این
راه دیگری برای پیشــرفت و ترقی ما وجود ندارد .سودال یکی از بزرگترین مراکز
تحقیق و توســعه ( )R&Dرا در دنیا دارد و بســیاری از استانداردهای جهانی این
صنعت در این مرکز و توسط شرکت سودال به دنیا عرضه میشود.
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درج نیازمندیها در سایت
و نشریه پنجره ایرانیان
رایگـان میباشد
آگهی فروش
فروش دستگاه جوش و دستگاه فرز
-1دستگاه جوش 4سر کابان ،کارکرد بسیار کم تاریخ ساخت
،2013کددستگاه BD2030قیمت 130میلیونتومان
 -2دســتگاه فرز جا قفل کابان ،نو (داخل جعبه) تاریخ
ساخت  ،2013کد دستگاه  DE4060قیمت  13میلیون تومان
تلفن0513-2400653 | 0513-2400259 :
آگهی فروش

فروش کمپرسور باد  23متر مکعب
کارکرده (بازرگانی سلیمانی فر)

تلفن021-88319812 | 09128180323 | 09120379061 :

آگهی فروش

فروش دستگاه تزریق پالستیک و تجهیزات جانبی
دستگاه تزریق پالستیک و تجهیزات جانبی  70تن تا 2400
تن ( نو و کارکرده )
نماینده انحصاری دســتگاههای هایونگ چین  ،با  18ماه
ضمانت و خدمات
تلفن09360008830 | 09360008820 | 09203401214 :

استخدام بازاریاب جهت فروش پروفیل پی وی سی به یک

بازاریاب جهت فروش پروفیل پی وی سی نیازمندیم.

تلفن09124952338 :

آگهی فروش

فروش فوری دستگاه زواربر پنجره  upvcمدل  2013ترک.
قیمت مناسب
بسیار کم کارکرد.
تلفن09122687393 :

آگهی فروش
فروش تیغه دوپل سفیر ،تیغه دوپل سفیر (مترمربع و تناژ)
کیفیت مطلوب ،قیمت رقابتی ،برای ســفارش و اطالعات
بیشتر در تماس باشید( :سپهری)
تلفن02155509556 | 09129624127 :
آگهی فروش

فروش ست کامل  7تیکه برند مورات ماشین دو سر

upvc

به همراه کمپرسور در حد نو به فروش می رسد.

تلفن09121118309 | 021-22059962 :

آگهی فروش

فروش دستگاه دیاموند شیشه کارکرده ،دستگاه دیاموند
شیشه کارکرده ساخت چین،مدل  ٢٠٠٩به فروش میرسد .
تلفن09121640646 | 0264421578 :

آگهی فروش
فروش دستگاه تزریق چسب پلی سولفاید
دستگاه تزریق چسب پلی سولفاید ساخت شرکت معتبر
ارسان ترکیه
هیدرولیک-پنوماتیک
اقساط  10ماهه (بازرگانی کارا)
تلفن09120129060:

ارسال رزومه09101612339| 026-34252286| 026- 34252281 :

آگهی فروش
فروش دستگاه  upvcترک آکبند
جشنواره فروش پاییزه
دستگاه  upvcترک آکبند تحویل روز با " اقساط یکساله"
در بازرگانی کارا (تعداد محدود)
تلفن09120129060:

آگهی فروش
فروش دستگاه ایجاد شــیار آب باران الوماتک_اکوالین
ساخت ( 2013نو) با قیمت بسیار مناسب.
لطفا جهت دریافت اطالعات بیشــتر با شماره تلفن های
 88679304و  88850457داخلــی  113تماس حاصل
فرمایید.

آگهی استخدام

شــرکت کاتیا  -تولید کننده پروفیل های  2 upvcنفر

کارشناس خانم استخدام می کند جهت دفتر مرکزی کرج

آدرس :کرج  -فلکه اول گوهردشت  -برج نیکامال
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کمپرســور باد  23متر مکعب  -ســوئد  -اطلس کپکو –

آگهی استخدام
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آگهی خرید
خریدار دستگاه رول فرمینگ
خریدار دستگاه رول فرمینگ (خم گالوانیزه)
استان اردبیل  -شهرستان خلخال
تلفن09118774002:
آگهی فروش
 -1دستگاه جوش 4سر کابان ،کارکرد بسیار کم تاریخ ساخت
،2013کددستگاه BD2030قیمت 130میلیونتومان
 -2دســتگاه فرز جا قفل کابان ،نو (داخل جعبه) تاریخ
ساخت  ،2013کد دستگاه  DE4060قیمت  13میلیون تومان
شماره تماس0513-2400653 | 0513-2400259 :
آگهی فروش
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درنا ماشین ایرانیان فروش دستگاه جوش دوسر مورات
کارکرده (ســال  )2012فروش دستگاه های صفر یلماز
شامل  :دستگاه تمیزکن ،دســتگاه کپی فرز ،دستگاه
کانال تخلیه ،دســتگاه زهوار و دستگاه مولین فروش
ماشینآالت
تلفن22010115 | 09128304152 :

upvc

امداد
بزرگترین و تخصصی ترین واردکننده قطعات یدکی ماشین
آالت  upvcو همچنین ماشین آالت .شیشهها ی دوجداره
_ اعطای .نمایندگی فروش به کلیه شهرستان ها
_ آمادگی همکاری با کلیه تکنسین ها و تعمیر کنندگان
_آمادگی همکاری با تولیدکنندگان محترم
تلفن021 -26291706 :
تلگرام09367608423 :

آگهی فروش
فروش دستگاه شستشوی شیشه 1600
 16میلیون تحویل  20روزه
متالیکصنعت
تلفن09127699302 :
آگهی استخدام
استخدام کارشناس فروش یراق آالت درب و پنجره upvc
بازرگانیامیدی
تلفن021 - 55449095 | 09104917005 :
آگهی فروش
فروش فوری دستگاه مولیون زن پنجره upvc
مدل  2013ترک ،بسیار کم کارکرد .قیمت مناسب
تلفن09127393268 :
آگهی فروش
فروش دستگاه ســیل حرارتی کانتینیوز ساخت شرکت
ساکسون انگلستان،به صورت استوک و کار نکرده آماده
واگذاری می باشد .شرکت حاصل خیران شمال  -اصحابی
تلفن09111112160 :
آگهی فروش

فروش لیزر بایسترونیک بایستار مدل  - ٢٠٠٠اورهال سال
 ٢٠١٧فوقالعادهتمیزوآمادهتحویلابعاد3( 1/5*3کیلووات)
تلفن٠٩١٢٦١٦٢٦٠٣ :

آگهی فروش
فروش موتور توبالر  140مکس ،سیم پیچ مس ،پر قدرت و
بیصدا ،قیمت فوق العاده رقابتی(تک و عمده)
تلفن09129624127 | 02155509556 | 02155509560 :

آگهی فروش
اپراتور یونیک با موتور دانکر آلمــان به تعدادی محدود
موجود است .جهت تماس با شماره های زیر تماس حاصل
فرمایید.لنگرودی

تلفن09128494770 | 77456211 :

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

آگهی استخدام
آشــنا به نرم افزار  iwindoorدر محدوده ســعادت آباد
نیازمندیم.
رزومه به ایمیل شرکت neginalborzupvc@gmail.com
و یا تلگرام شرکت  09351542015ارسال گردد.

آگهی استخدام

ata.tech96@yahoo.com
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