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پانزدهمین.نمایش��گاه.صنعت.س��اختمان.استان.مرکزی.پوش��ش.داده.شده.است،.به.

ط��وری.که.عالوه.بر.حضور.غرفه.داران.داخلی.ش��رکت.های.خارجی.نیز.برای.حضور.
ثبت.نام.کرده.اند.

مهن��دس.بابک.عقیل��ی..ادامه.داد:.ب��ا.اینکه.نمایش��گاه.صنعت.س��اختمان.عنوان.

بین.المللی.ندارد،.اما.عالوه.بر.ش��رکت.های.داخلی،.شرکت.هایی.از.ژاپن،.ترکیه،.ایتالیا.
و.سوئیس.نیز.حضور.خود.را.اعالم.کرده.اند.

وی.افزود:.این.اولین.بار.اس��ت.که.در.برگزاری.نمایش��گاه.صنعت.ساختمان.تقریبا.

تمامی.طیف.های.مرتبط.به.این.صنعت.به.نمایشگاه.دعوت.شده.اند،.به.طوری.که.در.

زمان.برگزاری.نمایش��گاه.)13.تا.16.مهرماه.سال.جاری(.شاهد.حضور.فعاالن.عرصه.

س��اختمان.اعم.از.شرکت.های.کاشی.و.سرامیک،.سرمایش.و.گرمایش،.سیم.و.کابل،.
تاسیسات،.دکوراسیون،.نازک.کاری،.سنگ.و....خواهیم.بود.

عقیلی.نس��ب.با.بیان.اینکه.70.درصد.اولین.نمایش��گاه.بین.المللی.صنعت.آلومینیوم.

ایران.نیز.برای.حضور.متقاضیان.در.نظر.گرفته.ش��ده.اس��ت،.گفت:.عالوه.بر.حضور.

ش��رکت.های.قدرتمند.بین.المللی،.غول.های.آلومینیوم.کش��ور.نیز.از.اس��تان.مرکزی،.

خراس��ان.شمالی،.خراس��ان.رضوی،.هرمزگان.و.دیگر.نقاط.کشور.برای.حضور.اعالم.
آمادگی.کرده.اند.

وی.اضافه.کرد:.به.طوری.که.ش��رکت.آلومینای.ایران.)آلومینیوم.جاجرم(،.ش��رکت.

آلوم��رول.و.آکرول.اس��تان.مرک��زی.و.آلومینیوم.آذین.حضور.خود.را.رس��ما.اعالم.و.
ثبت.نام.غرفه.خود.را.انجام.داده.اند.

مجری.برگزاری.این.سه.عنوان.نمایشگاه.در.استان.مرکزی.با.اشاره.به.اینکه.گروه.

صنعتی.آذین،.مجموعه.ای.از.ش��رکت.های.ایرانی،.ایتالیایی.و.ترکیه.ای.اس��ت،.افزود:.

این.ش��رکت.عالوه.بر.حضور.در.نمایش��گاه.برای.اسپانس��رینگ.نمایشگاه.نیز.اعالم.

آمادگی.کرده.اس��ت.و.قطعا.می.توان.نمایش��گاهی.با.غرفه.های.زیبا.با.متراژهای.باال.
را.شاهد.بود.

عقیلی.نسب.با.تاکید.بر.اینکه.طبق.سیاست.گذاری.های.صورت.گرفته.این.سه.عنوان.

نمایشگاه.به.صورت.تک.به.تک.و.جدا.از.هم.دیده.نمی.شود،.عنوان.کرد:.تاکنون.80.

تا.85.درصد.توانمندی.صنعتی.استان.در.این.نمایشگاه.جای.داده.شده.است.و.درکنار.

آن.نیز.پاویون.های.کش��ورهای.خارجی.همچون.قزاقستان،.افغانستان،.هیات.تجاری.
از.اقلیم.کردستان.حاضر.خواهند.بود..

وی.اف��زود:.عالوه.ب��ر.آن،.میزبان.یک.هی��ات.تجاری.از.انگلس��تان.خواهیم.بود،.

همچنین.هیات.تجاری.و.پاویون.اس��لوونی.برای.بازدید.از.صنایع.و.نمایش��گاه.استان.
مرکزی.حاضر.می.شوند.

عقیلی.نس��ب.عالوه.بر.این.به.حض��ور.هیات.دیپلماتیک.عراق.در.نمایش��گاه.های.

صنعتی.مهرماه.استان.مرکزی.اشاره.کرد.و.گفت:.طی.مالقاتی.با.سرکنسول.سفارت.

ع��راق.توافق��ات.الزم.برای.حضور.این.کش��ور.در.15.و.16.مهرماه.در.نمایش��گاه.به.
انجام.رسید.

وی.با.بیان.اینکه.تاکنون.40.کش��ور.برای.حضور.در.نمایش��گاه.از.طریق.ش��رکت.

معم��اران.بهطرح،.اتاق.بازرگانی.و.س��ازمان.صنعت.معدن.و.تجارت.اس��تان.مرکزی.

دعوت.ش��ده.اند.که.این.همکاری.دستگاه.های.اجرایی.قابل.تقدیر.است؛.به.طوری.که.

ش��رکت.آلومینای.ایران.نیز.از.طریق.س��ازمان.صنعت،.معدن.تجارت.خراسان.شمالی.

در.نمایش��گاه.حاضر.ش��د.که.حاصل.اطالع.رسانی.س��ازمان.صنعت،.معدن.و.تجارت.
استان.مرکزی.است.

رئی��س.هیات.مدیره.ش��رکت.معم��اران.بهطرح.ب��ا.تاکید.براینکه.تم��ام.تالش.ما.

برگزاری.نمایشگاه.هایی.در.شان.پایتخت.صنعتی.ایران.است،.گفت:.با.توجه.به.اینکه.

زمزمه.هایی.در.خصوص.ش��ان.و.جایگاه.این.نمایشگاه.ها.به.ویژه.نمایشگاه.آلومینیوم.

مطرح.ش��ده.بود،.به.نظر.می.رس��د.ش��رایط.کنونی.فراتر.از.نمایشگاه.های.برگزار.شده.

در.س��طح.استان.است.و.البته.تالش.های.فراوانی.در.این.راستا.در.حال.اجراست..وی.

در.خصوص.حضور.اسپانس��رهای.خبری.در.زمان.برگزاری.این.س��ه.عنوان.نمایشگاه.

صنعتی.در.اس��تان.گفت:.مجمع.رس��انه.صما.و.پنجره.ایرانیان.به.عنوان.اسپانسرهای.

خبری.در.این.نمایش��گاه.حاضر.خواهند.بود..به.نظر.می.رس��د.که.در.تاریخ.برگزاری.
نمایشگاه.های.استان.حضور.چنین.اسپانسر.خبری.بی.سابقه.باشد.

مج��ری.برگزاری.اولین.نمایش��گاه.بین.المللی.صنعت.آلومینی��وم.و.صنعت.ریلی.و.

پانزدهمین.نمایش��گاه.صنعت.ساختمان.اس��تان.مرکزی.با.اشاره.به.تبلیغات.گسترده.

برای.برگزاری.این.نمایش��گاه.های.صنعتی.در.اس��تان.مرکزی،.گفت:.تیم.IT.شرکت.

معماران.بهطرح،.از.طریق.ش��بکه.های.مجازی.و.کانال.تلگرام.خود.پوشش.رسانه.ای.

و.تبلیغاتی.قدرتمندی.را.انجام.می.دهند.و.عالوه.بر.آن،.در.کلیه.ش��هرک.های.صنعتی.

اس��تان.بنرهای.تبلیغاتی.این.نمایشگاه.نصب.شده.است.و.با.ارسال.200.هزار.پیامک.

تبلیغاتی.تقریبا.صنایع.مرتبط.به.نمایشگاه.در.سراسر.ایران.در.جریان.این.نمایشگاه.ها.
قرار.گرفته.اند.

عقیلی.افزود:.ش��رایط.کنونی.حاکی.از.این.اس��ت.که.نمایشگاهی.در.شان.پایتخت.

صنعتی.ایران.برگزار.خواهد.ش��د.و.قطعا.دغدغه.های��ی.که.برخی.صنایع.در.خصوص.

شان.صنعت.خود.در.این.نمایشگاه.داشتند.با.تالش.های.فراوان.و.حضور.شرکت.های.

خارجی.که.معنای.واقعی.بین.المللی.بودن.نمایش��گاه.ها.را.کامال.نشان.می.دهد،.مرتفع.
خواهد.شد.

گفتنی.اس��ت،.ب��ه.همین.منظور.خبرن��گار.پنجره.ایرانیان.گفتگوی��ی.اختصاصی.با.

مهندس.بابک.عقیلی.نس��ب،.مدیر.عامل.ش��رکت.معماران.بهطرح.و.مجری.برگزاری.
نمایشگاه.های.اراک.انجام.داده.که.در.همین.شماره.نشریه.منتشر.شده.است.

پنجره ایرانیان اسپانسر خبری نمایشگاه آلومینیوم اراک
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پنج��ره.ایرانیان:.مجمع.عمومی.عادی.انجمن.ملی.صنایع.پالس��تیک.و.پلیمر.ایران.در.روز.
12.مرداد.ماه.برگزار.شد.

به.گزارش.روابط.عمومی.انجمن.ملی.صنایع.پالس��تیک.و.پلیمر.ایران.)اینپیا(،.در.تاریخ.12.

مردادماه.1395.مجمع.عمومی.عادی.انجمن.ملی.صنایع.پالس��تیک.و.پلیمر.ایران.در.مجتمع.
تفریحی.بلوط.برگزار.شد.

این.نشس��ت.که.با.حضور.اکثر.اعضای.این.انجمن.تش��کیل.یافته.بود،.انتخاب.بازرس،.ارائه.

گ��زارش.عملکردهای.هیئت.مدیره.و.کمیس��یون.ها،.ارائه.گزارش.ترازنام��ه.و.تقدیر.و.اهدای.

عضویت.افتخاری.به.اعضای.کمیس��یون.های.انجمن.ملی.صنایع.پالس��تیک.و.پلیمر.ایران.را.
در.دستور.کار.خود.داشت.

در.ابتدا.عباس��علی.متوسلیان،.رییس.هیئت.مدیره.انجمن.ملی،.از.شرکت.الکتروهیدرولیکان.

و.کاظ��م.ظهیری.بازرس.انجمن.برای.حمایت.مالی.برگزاری.مجمع،.قدردانی.کرد..س��پس.با.

قرار.گرفتن.هیئت.رئیس��ه.در.جایگاه.به.ریاست.عیسی.غریبی.و.حضور.صالحی.عال،.سیدجواد.
میرحیدری.و.بیژن.امینی.به.عنوان.منشی،.مجمع.به.صورت.رسمی.کار.خود.را.آغاز.کرد..

بنا.بر.این.گزارش،.در.رای.گیری.انجام.شده.کاظم.ظهیری.به.عنوان.بازرس.اصلی.و.شاکری.

به.عنوان.بازرس.علی.البدل.انجمن.انتخاب.ش��دند..در.ادامه.آرین.قصری،.رییس.کمیس��یون.
روابط.عمومی.انجمن،.گزارشی.از.عملکرد.کمیسیون.های.انجمن.ارائه.داد.

سپس.محسن.صفایی.برای.ارائه.ترازنامه.در.جایگاه.سخنرانی.قرار.گرفت..وی.در.بخشی.از.

س��خنان.خود.اظهار.داشت:.انجمن.ملی.صنایع.پالستیک.ایران.در.طول.سال،.مبلغ.2.میلیارد.

و.209.میلیون.ریال.درآمد.داشته.است.که..مبلغ.45.میلیون.ریال.حق.عضویت،.800.میلیون.

ریال.کمک.اتاق.بازرگانی.ایران.و.494.میلیون.ریال.درآمد.نیز.حاصل.از.تبلیغ.بوده.است.
مدیر.عامل.ش��رکت.همارش��تن.ضمن.بیان.این.که.انجمن.ملی.با.ش��رکت.در.نمایش��گاه.
پاکس��تان.س��عی.در.روند.بهبود.اعضای.انجمن.داشته.اس��ت،.گفت:.انجمن.فاقد.بدهی.بوده.و.

به.تمام.تعهدات.به.سازمان.های.دولتی.از.قبیل.تامین.اجتماعی.و.دارایی،.عمل.کرده.است.
در.پایان،.ضمن.تقدیر.از.پیش��روان.صنایع.پالس��تیک.و.پلیمر،.از.مهندس.وحید.جاللی.پور،.
دبیر.انجمن.تولیدکنندگان.درو.پنجره.یو.پی.وی.سی.و.عضوکمیسیون.فنی.انجمن.ملی.صنایع.

پالستیک.تقدیر.و.تجلیل.به.عمل.آمد.

پنجره.ایرانیان:.رئیس.س��ازمان.توس��عه.تج��ارت.با.بیان.

اینک��ه.مجری��ان.نمایش��گاهی.باید.تعرفه.ه��ای.مصوب.را.

رعای��ت.کنن��د،.گفت:.دریاف��ت.هزینه.ه��ای.اضافی.به.هر.
بهانه.ای.غیرقانونی.است.و.تخلف.محسوب.می.شود.

.به.گزارش.روابط..عمومی.سازمان.توسعه.تجارت،.ولی.اهلل.

افخمی.راد.ضمن.تاکید.بر.حفظ.حقوق.ش��رکت.کنندگان.در.

نمایش��گاه.ها،.گفت:.رعایت.نکردن.ضوابط.و.آیین.نامه.های.

برگزاری.نمایش��گاه..و.دریافت.مبال��غ.باالتر.از.نرخ.مصوب.

تخلف.محس��وب.ش��ده،.موجب.اخالل.در.رون��د.برگزاری.

نمایش��گاه.ها.می.ش��ود.و.براس��اس.دس��تورالعمل.تخلفات.
نمایشگاهی،.با.مجریان.خاطی.برخورد.می.شود.

وی.ب��ا.اش��اره.ب��ه.ش��رایط.پ��س.از.برج��ام.و.اهمیت.

نمایش��گاه.های.ایران.تاکید.کرد:.اکنون.اقبال.شرکت.های.

داخلی.و.خارجی.به.حضور.در.نمایشگاه.های.کشور.افزایش.

یافته.است.و.باید.ش��رایطی.فراهم.شود.تا.شرکت.کنندگان.

با.حداقل.هزینه.در.نمایش��گاه.حاضر.شده.و.در.یک.فضای.

آرام،.منافع.بیشتری.را.از.حضور.در.این.رویدادها.کسب.کنند..

افخمی.راد.گفت:.مقایس��ه.وضعیت.نمایش��گاه.های.تجاری.

داخلی.کشور.در.شرایط.قبل.و.پس.از.برجام.حاکی.از.اقبال.

بیشتر.شرکت.های.داخلی.و.خارجی.به.نمایشگاه.های.ایران.

اس��ت.به.نحوی.که.برخی.از.نمایشگاه.های.داخلی.به.عنوان.

یک.برند.معتبر.در.سطح.منطقه.معرفی.می.شوند،.به.همین.

دلیل.نظارت.بر.برگزاری.آنها.بیش.از.گذشته.اهمیت.دارد..
رئیس.سازمان.توسعه.تجارت.یادآور.شد:.دست.اندرکاران.
صنعت.نمایش��گاهی.اعم.از.سازمان.توس��عه.تجارت.ایران.
و.ش��رکت.های.نمایش��گاهی.باید.تالش.کنن��د.تا.صنعت.
نمایش��گاهی.کش��ور.به.عنوان.ی��ک.صنعت.س��الم.و.پویا،.
جایگاه.شایسته.خود.را.در.میان.سایر.صنایع.مستحکم.کند.
وی.ضمن.قدردانی.از.تالش..مجریان.متخصص.و.متعهد.
نمایشگاهی،.عنوان.کرد:.سازمان.توسعه.تجارت.برنامه.های.

مش��خصی.مانند.هماهنگ��ی.حضور.هیات.ه��ای.تجاری،.

س��رمایه.گذاری.خارجی.در.نمایش��گاه.ها،.برگزاری.جلسات.

مذاک��رات.رودررو.می��ان.ش��رکت.های.ایران��ی.و.همتایان.

خارجی.و.همچنین.ارزیابی.و.نظارت.مستمر.بر.حسن.انجام.

وظای��ف.مجریان.نمایش��گاهی.را.در.دس��تور.کار.خود.قرار.

داده.و.بر.آن.اس��ت.تا.با.تکیه.بر.ضواب��ط.قانونی.و.رعایت.

الزامات،.فضایی.س��الم.و.ش��اداب.را.در.عرصه.نمایشگاهی.
کشور.حاکم.سازد.

از دبیر انجمن تولیدکنندگان یو پی وی سی تقدیر شد

رئیس سازمان توسعه تجارت: دریافت هزینه های اضافی نمایشگاهی غیرقانونی است
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پنج��ره.ایرانیان:.انجمن.در،.پنجره،.نما.و.صنایع.وابس��ته.ایران.در.تاریخ.11.مرداد.46
ماه.نشستی.را.با.رسانه.های.تخصصی.صنعت.ساختمان.و.در.و.پنجره.برگزار.کرد.

به.گزارش.پنجره.ایرانیان،.در.این.نشس��ت.که.در.محل.سندیکای.صنایع.آلومینیوم.

ایران.برگزار.می.شد،.آقایان.شعبانی،.رئیس.انجمن؛.رضایی.دبیر.انجمن؛.صدقی.نسب،.

باوفا،.قائمیان.و.سلطانی.از.اعضای.هیات.رئیسه.انجمن؛.همچنین.شیری.و.مصحفی.

از.مجموعه.پنجره.ایرانیان؛.س��راجیان.از.نش��ریه.آلومینیوم،.و.خانم.عزیزی،.از.نشریه.
پیام.ساختمان.حضور.داشتند.

در.این.جلسه.که.به.منظور.آشنایی.رسانه.های.مرتبط.با.زمینه.فعالیت.انجمن.ترتیب.

یافت��ه.بود،.توضیحات.کوتاهی.از.تالش.هایی.که.تاکنون.برای.فراهم.آوردن.مقدمات.

راه.ان��دازی.انجمن.در،.پنجره،.نما.و.صنایع.وابس��ته.ای��ران.صورت.گرفته.و.همچنین.

لزوم.و.فلس��فه.شکل.گیری.چنین.انجمنی.ارائه.ش��د.و.در.ادامه.نحوه.ارتباط.و.تعامل.
این.انجمن.با.رسانه.های.مختلف.مورد.تبادل.نظر.قرار.گرفت.

در.ابتدای.این.نشس��ت.مهندس.باوفا،.مس��ئول.روابط.عمومی.این.انجمن،.ضمن.

معرفی.اجمالی.انجمن.در،.پنجره،.نما.و.صنایع.وابسته.ایران.و.برنامه.های.کلی.آن،.بر.

ارتباط.مس��تمر.و.مداوم.این.انجمن.با.رس��انه.های.مختلف.تاکید.کرد.و.از.توجه.جدی.

کلیه.اعضای.هیات.رئیس��ه.بر.امر.خطیر.اطالع.رس��انی.و.آگاهی.بخشی.خبر.داد..وی.

همچنین.راه.اندازی.وبسایت.و.کانال.تلگرامی.این.انجمن.را.در.مراحل.مقدماتی.کار،.
نشان.دهنده.رویکرد.بسیار.مثبت.این.انجمن.به.موضوع.اطالع.رسانی.برشمرد.

همچنین.مهندس.ش��عبانی،.ریاس��ت.انجمن.در،.پنجره،.نما.و.صنایع.وابسته.ایران،.

دلیل.ش��کل.گیری.این.انجمن.را.ارتقای.صنعت.در،.پنجره.و.نما.و.افزایش.مش��ارکت.

و.اس��تفاده.از.خرد.جمعی.خواند.و.بر.این.نکته.تاکید.داش��ت.که.مخاطبان.این.انجمن.

تمامی.افرادی.هستند.که.در.رابطه.با.انواع.گوناگون.پنجره.و.نمای.ساختمان،.مشغول.

به.فعالیت.می.باش��ند..وی.فراگیر.بودن.این.انجمن.را.ماهیت.متفاوت.و.متمایز.آن.از.

س��ایر.تش��کل.های.موجود.خواند.و.ضمن.تاکید.بر.برخورداری.از.آمادگی.کامل.برای.

همکاری.با.کلیه.تشکل.های.فعال.در.این.صنعت،.اظهار.داشت.که.انجمن.در،.پنجره،.

نما.و.صنایع.وابس��ته.ایران.قصد.دارد.با.اس��تفاده.از.مشارکت.کلیه.اهالی.این.صنعت.
تمامی.نقاط.ضعف.موجود.را.پوشش.دهد.

مهندس.صدقی.نس��ب،.نیز.موضوع.کارگروه.های.انجمن.را.مطرح.و.توضیح.داد.که.

این.انجمن.با.پیش.بینی.و.تاسیس.کارگروه.های.تخصصی.سعی.دارد.کلیه.نقاط.ضعف.
این.صنعت.را،.با.کمک.همه.دلسوزان.آن.از.ابعاد.گوناگون.مورد.توجه.قرار.دهد.

در.ادامه.نمایندگان.رسانه.های.حاضر.در.جلسه.ضمن.ارائه.توضیحاتی.در.خصوص.

نحوه.فعالیت.رس��انه.های.خود،.نقطه.نظرات.خود.را.درباره.ش��کل.گیری.این.انجمن.
اعالم.کرده.و.سواالتی.را.پیرامون.فعالیت.ها.و.اهداف.این.انجمن.مطرح.کردند.

در.پای��ان.مقرر.ش��د.کلیه.برنامه.ها،.اهداف.و.فعالیت.ه��ای.انجمن.در،.پنجره،.نما.و.

صنایع.وابس��ته.ایران.به.صورت.مستمر.از.طریق.رس��انه.های.حاضر.در.این.جلسه.به.
اطالع.اهالی.این.صنعت.برسد.

نشست اعضای هیات رئیسه انجمن در، پنجره، نما و صنایع وابسته با اصحاب رسانه

پنج��ره.ایرانی��ان:.روابط.عموم��ی.انجمن.در،.پنجره،.نما.و.صنایع.وابس��ته.ایران.با.انتش��ار.
اطالعیه.ای.از.آغاز.فعالیت.ها.و.عضوپذیری.رسمی.این.انجمن.خبر.داد.

به.گزارش.واحد.تحریریه.پنجره.ایرانیان،.انجمن.در،.پنجره،.نما.و.صنایع.وابسته.ایران.پس.

از.ماه.ها.تالش.بی.وقفه.برای.تدارک.مقدمات.الزم.با.انتش��ار.اطالعیه.ای.از.آغاز.به.کار.رسمی.
و.شروع.عضو.گیری.این.انجمن.خبر.داد.
متن.اطالعیه.انجمن.به.شرح.زیر.است:

بدین.وسیله.شروع.فعالیت.و.عضوگیری.رسمی.انجمن.در،.پنجره،.نما.و.صنایع.وابسته.ایران.

را.به.اطالع.مدیران.و.فعاالن.صنعت.در،.پنجره.و.نما.رس��انده.و.ضمن.دعوت.از.کلیه.عزیزان.

و.بزرگان،.پیشکسوتان.و.فعاالن.بخش.های.مختلف.این.صنعت.جهت.مشارکت.و.عضویت.در.

این.انجمن،.امیدوار.هستیم.بتوانیم.از.تجارب.و.نظرات.ارزشمند.صاحب.نظران.این.عرصه.در.

پیش��برد.اهداف.صنعت.در،.پنجره،.نما.و.صنایع.وابس��ته.و.ایجاد.همگرایی.و.حمایت.و.صیانت.
از.منافع.صنفی.بهره.مند.گردیم.

لذا.بدین.وس��یله.از.مدیران.محترم.مجموعه.های.مرتبط.تقاضا.می.گردد.تا.دس��تورات.

مقتض��ی.مبنی.بر.درخواس��ت.عضویت.از.طریق.وبس��ایت.رس��می.انجم��ن.به.آدرس.

www.fawindo.com.در.سرشاخه.باشگاه.اعضا.یا.تکمیل.فرم.مربوطه.و.ارسال.

.info@fawindo.com.آن.از.طری��ق.نماب��ر.02188171062.یا.آدرس.ایمی��ل

صادر.کنند..جهت.مزید.اس��تحضار.به.منظور.تس��ریع.در.ارائه.خدمات.و.دس��تیابی.به.اهداف.

گروهی.و.جمعی،.کارگروه.های.تخصصی.در.9.بخش.)به.ش��رح.ذیل(.به.همراه.اس��تراتژی.و.

چش��م.انداز.هر.بخش.تدوین.و.جهت.اطالع.اعضای.محترم.در.س��ایت.انجمن.قرار.داده.شده.

است..مزید.امتنان.خواهد.بود.چنانچه.تمایل.به.حضور.و.مشارکت.در.هر.یک.از.کارگروه.ها.را.

دارید،.کارگروه.مدنظر.خود.را.در.فرم.پیوست.مشخص.کنید.تا.هماهنگی.های.مقتضی.در.زمان.

تشکیل.کارگروه.های.مربوطه.صورت.پذیرد..شایان.ذکر.است.که.محدودیتی.برای.حضور.هر.
عضو.در.چند.کارگروه.وجود.ندارد.

کارگروه.های.انجمن.در.و.پنجره.و.نما.و.صنایع.وابسته.ایران.عبارتند.از:
1..کارگروه.آموزش؛
2..کارگروه.استاندارد؛

3..کارگروه.امور.حقوقی.و.قراردادها؛
4..کارگروه.بازاریابی؛

5..کارگروه.روابط.عمومی.و.تبلیغات؛
6..کارگروه.امور.کارفرمایان.و.امور.فرهنگی؛
7..کارگروه.اعضا.و.خدمات.رسانی.به.اعضا؛

8..کارگروه.ارتباط.با.سازمان.ها.و.نهادها؛
9..کارگروه.بودجه.و.مالی.

آغاز فعالیت های رسمی انجمن در، پنجره، نما و صنایع وابسته ایران

اخبار انجمن در، پنجره، نما و صنایع وابسته
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پنجره.ایرانیان:.جلس��ه.مجمع.عمومی.عادی.س��الیانه.نوبت.اول.سندیکای.صنایع.
آلومینیوم.ایران.2.شهریور.1395.برگزار.می.شود.

س��ندیکای.صنایع.آلومینیوم.ایران.با.انتش��ار.اطالعیه.ای.از.برگزاری.جلسه.مجمع.

عمومی.عادی.سالیانه.نوبت.اول.این.سندیکا.در.تاریخ.2.شهریور.ماه.خبر.داد..دستور.

کار.این.جلس��ه.که.در.محل.اتاق.بازرگانی.و.صنایع.و.معادن.ایران،.راس.س��اعت.15.
برگزار.خواهد.شد،.به.شرح.زیر.است:.

اس��تماع.گزارش.هیات.مدیره؛.استماه.گزارش.بازرس؛.طرح.و.تصویب.بیالن.مالی.

عملکرد.سال.1394؛.طرح.و.تصویب.پیشنهاد.بودجه.برای.سال.مالی.1395.و.تعیین.

حق.عضویت؛.انتخاب.بازرس��ان؛.تعیین.خط.مش��ی.آتی.سندیکا؛.تعیین.روزنامه.کثیر.
االنتشار.

گفتنی.است،.در.این.اطالعیه.از.کلیه.اعضای.حقوقی.و.حقیقی.این.سندیکا.دعوت.

ش��ده.در.این.مجمع.حضور.بیابند.و.تاکید.ش��ده.اس��ت.در.صورت.عدم.امکان.برای.
شرکت.در.این.جلسه،.نماینده.تام.االختیار.خود.را.کتبا.معرفی.کنند.

مجمع عمومی سندیکای آلومینیوم شهریورماه برگزار می شود

پنجره.ایرانیان:.دکتر.س��ید.محمد.کریمی،.سرپرست.امور.

نمایشگاهی.اتاق.تعاون.ایران،.در.یک.نشست.خبری.به.پاسخ.

خبرنگاران.درباره.ش��انزدهمین.نمایش��گاه.صنعت.ساختمان.
تهران.پاسخ.داد.

به.گزارش.پایگاه.اطالع.رس��انی.اتاق.تع��اون.ایران،.دکتر.

س��ید.محمد.کریمی.در.نشس��ت.خب��ری.که.20.م��رداد.در.

س��تاد.برگزاری.نمایش��گاه.صنعت.س��اختمان.برگزار.شد،.با.

اش��اره.به.سیاس��ت.های.کالن.و.چش��م.اندازی.که.در.قبل.از.

اجرای.هر.برنامه.ای.در.کش��ور.در.نظر.گرفته.می.شود،.گفت:.

در.راس.سیاس��ت.های.ابالغی.از.س��وی.مقام.معظم.رهبری،.

سیاس��ت.های.اقتصاد.مقاومتی.است.که.امس��ال.نیز.با.شعار.

اقتصاد.مقاومتی،.اقدام.و.عمل.نامگذاری.ش��ده.است.و.دولت.

نی��ز.در.این.زمین��ه.برنامه.های.متنوع��ی.را.در.حال.تدوین.و.

اجرا.دارد..وی.افزود:.تدوین.و.اجرای.برنامه.شش��م.توس��عه.

نیز.بر.مبنای.سیاس��ت.های.کالن.کش��ور.انجام.می.شود.که.

سیاس��ت.های.اقتصاد.مقاومتی.یکی.از.آنهاست.کریمی.بیان.

داش��ت:.اتاق.تعاون.ایران.به.عنوان.یک.تشکل.غیردولتی.در.

اجرای.اقتصاد.مقاومتی.به.یاری.دولت.شتافته.و.برای.تحقق.

اق��دام.و.عمل.و.همچنین.با.ه��دف.خروج.از.رکود.اقتصادی،.

اقدام.به.برگزاری.ش��انزدهمین.نمایش��گاه.صنعت.ساختمان.

کرده.اس��ت..وی.تاثیر.صنعت.س��اختمان.را.بر.خروج.از.رکود.

اقتصادی.بس��یار.با.اهمیت.دانست.و.بیان.کرد:.در.این.زمینه.

اتاق.تعاون.ایران.با.اقدام.به.برگزاری.این.نمایش��گاه،.در.سال.

اقدام.و.عمل.به.ایجاد.فرصت.های.شغلی.در.مسکن.و.صنعت.
ساختمان.کمک.می.کند..

کریمی.این.نمایش��گاه.را.بزرگترین.نمایش��گاه.کشور.ذکر.

ک��رد.و.گف��ت:.در.برگزاری.ش��انزدهمین.نمایش��گاه.صنعت.

س��اختمان،.سازمان.توس��عه.تجارت،.وزارت.صنعت.و.وزارت.

تعاون،.کار.و.رفاه.اجتماعی.با.اتاق.تعاون.همکاری.داش��ته.اند..

عضو.هیات.رئیس��ه.اتاق.تعاون.ایران.به.حضور.ش��رکت.های.

خارجی.در.این.دوره.از.نمایش��گاه.اشاره.کرد.و.افزود:.یکی.از.

ویژگی.های.این.نمایش��گاه.حضور.خارجی.هاست.که.با.توجه.

به.شرایط.امن.و.با.ثبات.سیاسی.کشور.در.منطقه،.مورد.توجه.
کشورهای.خارجی.قرار.گرفته.است.

وی.بیان.داش��ت:.300.ش��رکت.خارجی.از.23.کشور.برای.

حضور.در.ش��انزدهمین.دوره.از.نمایش��گاه.صنعت.ساختمان.

ثبت.ن��ام.کرده.اند.و.6500.متر.مربع.از.فض��ای.50.هزار.متر.

مربعی.غرفه.های.این.نمایش��گاه.را.به.خود.اختصاص.داده.اند.

و.پیش.بینی.می.ش��ود.با.اس��تقبال.خوبی.از.سوی.خارجی.ها.

در.ای��ن.نمایش��گاه.روبه.رو.ش��ویم..کریمی.گف��ت:.بلژیک،.

چین،.آلمان،.یونان،.مجارس��تان،.ایتالیا،.کره.جنوبی،.آفریقای.

جنوبی،.اسپانیا،.تایوان،.روسیه،.ترکیه،.کانادا،.سوئیس،.سوئد،.

انگلی��س،.اتریش،دانم��ارک،.ژاپ��ن،.هلند،.فنالن��د.و.نروژ.از.

جمله.کشورهایی.هس��تند.که.در.نمایشگاه.شانزدهم.صنعت.

س��اختمان.حضور.دارند..وی.با.بیان.اینکه.در.این.نمایش��گاه.

بیش.از.800.ش��رکت.داخل��ی.اعم.ازتولیدکنن��دگان.مصالح.

س��اختمانی،.انبوه.سازان.و.مش��اوران.صنعت.س��اختمان.نیز.

حضور.دارند،.افزود.:.ش��رکت.کنندگان.در.این.نمایشگاه.قرار.

اس��ت.آخرین.دس��تاوردهای.خود.را.در.24.گ��روه.کاالیی.در.

بیش.از.100.رش��ته.و.صنف.به.وی��ژه.در.بخش.های.مربوط.

به.عایق.های.نوین.ب��ا.تکیه.برفناوری.نانو،.مصالح.پایه.برای.

احداث.ساختمان.های.س��بز.با.هدف.صرفه.جویی.در.انرژی.و.
روش.های.مقابله.با.زلزله.به.نمایش.بگذارند.

کریم��ی.از.برگزاری.س��ه.همای��ش.بزرگ.وی��ژه.صنعت.

س��اختمان.در.حاشیه.این.نمایش��گاه.خبر.داد.و.گفت:.در.این.

همایش.ها.اقتصاد.مقاومتی.و.اهداف.آن.در.صنعت.ساختمان،.

روش.های.توس��عه.و.انبوه.س��ازی.با.رویکرد.مقاوم.س��ازی.و.

سبک.سازی.بررس��ی.می.شود..عضو.هیات.رئیسه.اتاق.تعاون.

ای��ران.همچنین.ب��ه.معرفی.30.کارآفری��ن.نمونه.در.صنعت.

س��اختمان.اشاره.کرد.و.گفت:.نوآوری.و.استفاده.از.تکنولوژی.
روز.دنیا.از.شاخص.های.مهم.انتخاب.کارآفرینان.نمونه.است.
این.مق��ام.مس��ئول.در.بخش.تع��اون.مهمتری��ن.ویژگی.
برگزاری.نمایشگاه.شانزدهم.صنعت.ساختمان.را.که.نخستین.
بار.اجرایی.می.ش��ود،.ایجاد.اپلیکیش��ن.مکان.یاب.روی.تلفن.
همراه.دانس��ت.و.افزود:.بازدیدکنن��دگان.می.توانند.با.مراجعه.
به.س��امانه.صنعت.س��اختمان.و.دانلود.این.اپلیکیش��ن.روی.
تلفن.همراه.خود.با.س��هولت.هرچه.بیشتر.محل.بازدید.خود.را.
جهت.یابی.کنند..کریمی.زمان.برگزاری.این.نمایش��گاه.را.22.

تا.25.مرداد.اعالم.کرد.

حضور 300 شرکت خارجی در نمایشگاه ساختمان تهران
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پنج��ره.ایرانی��ان:.مجموعه.دکونی��ک.ایران.با.ارائه.آخرین.دس��تاوردهای.خ��ود.و.به.منظور.

تبادل.نظر.با.فعاالن.این.عرصه،.در.پانزدهمین.نمایش��گاه.س��اختمان.کرمانشاه.که.از.29.تیر.تا.
1مردادماه.برگزار.شد،.حضور.یافت.

نمایش��گاه.ملی.صنعت.س��اختمان.کرمانش��اه.از.29.تیرم��اه.تا.1.مردادم��اه.در.محل.دائمی.

نمایش��گاه.های.کرمانشاه.برگزار.ش��د..در.این.نمایشگاه.80.شرکت.فعال.در.زمینه.انواع.مصالح.

س��اختمانی،.سیس��تم.های.گرمایشی.و.سرمایش��ی،.در.و.پنجره.و.پروفیل،.هود،.سینک.و.گاز.از.

سراس��ر.کشور.حضور.داش��تند..شرکت.دکونیک.با.ارائه.آخرین.دس��تاوردهای.خود.و.به.منظور.
تبادل.نظر.با.فعاالن.این.عرصه،.در.این.نمایشگاه.حضور.داشت.

مهندس.مهدی.امانی.مدیرعامل.شرکت.دکونیک.ایران.در.گفتگو.با.پنجره.ایرانیان،.پیرامون.

حضور.دکونیک.در.نمایش��گاه.کرمانش��اه،.گفت:.حضور.ما.در.کرمانشاه،.به.منظور.تبادل.نظر.با.

صنعتگران.مطرح.صنعت.یو.پی.وی.سی.در.این.استان.و.استان.های.همجوار.و.همچنین.آشنایی.

بیش.از.پیش.همکاران.با.جدیدترین.سیستم.های.در.و.پنجره.در.مقیاس.جهانی.صورت.پذیرفت..

امانی.با.اش��اره.به.اهداف.و.برنامه.های.دکونیک.برای.ش��رکت.در.نمایشگاه.های.مختلف،.ابراز.

داش��ت:.در.واقع.اس��تراتژی.دکونیک.برای.حضور.در.نمایشگاه.ها.و.همایش.ها،.اطالع.رسانی.به.

اهالی.صنعت.س��اختمان.و.یو.پی.وی.س��ی.در.اقصی.نقاط.ایران.است..در.این.راستا.و.به.منظور.

آگاهی.فعاالن.این.عرصه.از.وجود.مقاطعی.خاص.غیر.از.مقاطع.پروفیل.های.متداول.و.تکراری،.

در.نمایشگاه.استان.کرمانشاه.شرکت.کردیم..وی.افزود:.حضور.دکونیک.در.نمایشگاه.کرمانشاه،.

همراه.با.نمایش.مقاطع.پروفیل.های.خاص.و.متعدد.دکونیک،.همسو.با.شعار.این.مجموعه.مبنی.

ب��ر.تولید.هر.نوع.پنجره.با.اس��تاندارد.RAL-A.با.مقاطع.دکونی��ک.بود.که.در.این.میان.امکان.
آشنایی.تولیدکنندگان.محترم.آن.خطه.با.محصوالت.متنوع.روز.دنیا.نیز.به.وجود.آمد.

مدیرعامل.ش��رکت.دکونیک.ایران.در.ادامه..بی��ان.کرد:.دکونیک.ایران،.با.کامل.ترین.مقاطع.

س��ری.کش��ویی.اعم.از.تک.ریل،.دو.ریل.و.س��ه.ریل.امکان.تولید.پنجره.های.کشویی.در.ابعاد.

بزرگ.را.دارد..این.نوع.پنجره.ها.عالوه.بر.زیبایی.منحصر.به.فرد،.اس��تاندارد.باالیی.در.آببندی.

و.هوابن��دی.دارند..وی.تاکید.کرد:.دکونیک.به.جهت.پاس��خگویی.به.اس��تقبال.بازدیدکنندگان.

نمایش��گاه.کرمانشاه،.آمادگی.خود.را.جهت.خدمات.رس��انی.در.آموزش.تولید.این.نوع.پنجره.ها.

اع��الم.می.کند..گفتنی.اس��ت.ای��ن.پنجره.ها.در.عی��ن.زیبایی،.عایق.موث��ری.در.مقابل.عوامل.

زیست.محیطی.و.گرد.و.غبار.هستند.که.متاسفانه.در.استان.های.غربی.کشور.مشکالت.فراوانی.

را.برای.هم.وطنان.ما.به.وجود.آورده.اند..مهندس.امانی.با.اش��اره.به.برخی.از.تولیدات.به.نمایش.

گذاش��ته.شده.در.غرفه.دکونیک.ایران.در.نمایشگاه.کرمانشاه،.اظهار.کرد:.برخی.از.محصوالتی.
که.در.نمایشگاه.کرمانشاه.ارائه.کردیم.عبارتند.از:

�.پنجره.کشویی.تک.ریل.با.ابعاد.4متر.عرض.در.ارتفاع.2.متر؛
�.پنجره.بیرون.بازشو.دو.حالته.به.صورت.عمودی.و.افقی؛

�.در.با.آستانه.آلومینیومی.)ترشهلد(.به.منظور.استفاده.در.بیمارستان.ها،.ادارات.و...؛
�.پنجره.بازسازی.و.نمایش.گوشه.های.بازسازی.متعدد.و.منحصر.به.فرد؛

�.پنجره.کشویی.دو.ریل؛
�.پنجره.کشوییLift & Slid؛

�.نمایش.مقاطع.سری.80.با.برند.LEGEND؛
�.نمایش.مقاطع.سری.70.با.برند.DECEUNINCK؛

�.نمایش.مقاطع.سری.60.با.برند.WINSA؛
وی.ضمن.اش��اره.به.برگزاری.جلس��ات.متعدد.با.بزرگان.صنعت.یو.پی.وی.س��ی.در.اس��تان.
کرمانش��اه.و.اس��تان.های.همجوار.در.زمان.برگزاری.نمایش��گاه،.اف��زود:.دکونیک.ایران.ضمن.
اس��تفاده.از.نقطه.نظرات.موثر.و.پیشنهادات.دلس��وزانه.این.بزرگواران،.زمینه.همکاری.و.توسعه.
روزافزون.در.این.منطقه.از.ایران.عزیز.را.مهیا.کرده.و.به.زودی.ش��اهد.ورود.تولیدات.دکونیک.

در.انواع.در.و.پنجره.های.خاص.و.متداول.با.استاندارد.RAL-A.در.این.استان.خواهیم.بود.
امان��ی.در.پای��ان.گفت:.دکونیک.ای��ران،.از.کلیه.فعاالن،.صنعتگران.و.زحمت.کش��ان.عرصه.
صنعت.ساختمان.و..یو.پی.وی.سی.در.استان.های.کرمانشاه،.ایالم.و.کردستان.که.در.نمایشگاه.

کرمانشاه.از.غرفه.شرکت.دیاکوکیش.بازدید.به.عمل.آوردند،.کمال.تشکر.و.قدردانی.را.دارد.

حضور دکونیک در پانزدهمین نمایشگاه ساختمان کرمانشاه
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پنجره.ایرانیان:.ش��رکت.پنجره.عصرفردا،.یک.دوره.کارگاه.آموزش��ی.مونتاژ.یراق.آالت.روتو.
)فولکس.واگنی.و.فرانسوی(.برگزار.کرد.

به.گزارش.پنجره.ایرانیان،.این.کارگاه.آموزش��ی.جهت.ارتقای.سطح.کیفی.تولید.پنجره.های.

دوجداره.یو.پی.وی.س��ی.در.روز.17.مردادماه.1395.برگزار.ش��د..در.این.کارگاه.کارشناس��ان.

رس��می.ش��رکت.روتو،.نحوه.نصب.یراق..آالت.فولکس.واگنی.و.فرانس��وی.این.ش��رکت.را.به..
شماری.از.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.استان.قزوین.آموزش.دادند.

گفتنی.اس��ت،.شرکت.پنجره.عصرفردا.سال.هاست.که.در.زمینه.تولید.انواع.در.و.پنجره.و.نیز.

عرضه.انواع.ملزومات.در.و.پنجره.دوجداره.با.دارا.بودن.نمایندگی.انحصاری.پخش.پروفیل.هاي.

فنسترمن.و.بست.ویژن.و.نمایندگی.انحصاري.یراق.آالت.جویس.و.گالوانیزه.جهان.فوالد.و.پیچ.
مکس.در.استان.قزوین.و.استان.های.همجوار.مشغول.فعالیت.است.

پنجره عصرفردا برگزار کرد: کارگاه آموزش مونتاژ یراق آالت روتو در قزوین

پنجره.ایرانیان:.شرکت.سورآسمان.کرمان.یک.خط.کامل.تولید.در.و.پنجره.های.آلومینیومی.
با.برند.فوم.اینداستری.ایتالیا.را.نصب.و.راه.اندازی.کرد.

به.گزارش.خبرنگار.پنجره.ایرانیان،.ش��رکت.سورآسمان،.که.در.شهر.کرمان.مشغول.فعالیت.

اس��ت،.جه��ت.بهره.گیری.از.آخرین.دس��تاوردهای.جهانی،.خط.کامل.تولی��د.در.و.پنجره.های.
آلومینیومی.را.از.شرکت.فوم.اینداستری.ایتالیا.خریداری.کرده.است.

گفتنی.اس��ت،.یکی.از.مزایای.خط.کامل.مونتاژ.در.و.پنجره.های.آلومنیوم.فوم.اینداس��تری،.

برخورداری.از.سیس��تم.تش��خیص.ارتفاع.اتوماتیک.با.دقت.دهم.میلی.متر.جهت.جلوگیری.از.
خطای.برش.می.باشد.

خط کامل فوم اینداستری در سورآسمان

پنجره.ایرانیان:.جلس��ه.گردهمایی.ش��رکت.تکنما.پی.وی.سی.س��پاهان.)واناوین(.با.حضور.

مدیری��ت.محت��رم.بازرگاني،.نماینده.انحصاري.فروش.و.جمعي.از.صنعتگران.یو.پی.وی.س��ی.
استان.هاي.کرمانشاه،.ایالم.و.لرستان.در.شهر.کرمانشاه.برگزار.گردید..

به.گزارش.خبرنگار.پنجره.ایرانیان،.این.گردهمایی.در.راس��تاي.مش��تري.مداري.و.تکریم.و.

همچنین.بررس��ي.نظرات.و.پیش��نهادات.هم.وطنان.گرامي.در.زمینه.یو.پی.وی.سی،.با.حضور.

مهن��دس.علیرض��ا.خان.محمدي.مدیریت.محت��رم.بازرگاني،.آرش.فیض��ي.نماینده.انحصاري.

اس��تان.هاي.کرمانشاه،.ایالم.و.لرستان.و.جمعي.از.مونتاژکاران.و.صنعتگران.استان.هاي.مذکور.
در.تاریخ.29.تیرماه.1395.برگزار.گردید.

گفتنی.اس��ت،.ش��رکت.تکنما.پی..وی..س��ی.س��پاهان.تولید.کننده.انواع.پروفیل.های.یو.پی.
وی.سی.با.نشان.تجاری.واناوین.در.استان.اصفهان.است.

گردهمایی واناوین برگزار شد



10
ه.7

�ار
شم

..
95

ور.
هری

.ش
هم.

ل.ن
س�ا

ن/ 
ـا

انی
یر

ه ا
ـر

نج
پ

ره 
نج

ت پ
صنع

ار 
خبـ

ا

50

پنجره.ایرانیان:.نخس��تین.گردهمایی.ویژه.آس��اش.توس��ط.

گروتمان.ای��ران.برای.همکاران.مجموعه.هورامکو.سه.ش��نبه.
29.تیرماه.95.در.مجموعه.ورزشی.تفریحی.ونک.برگزار.شد..
به.گ��زارش.خبرنگار.پنجره.ایرانیان،.در.ابتدای.این.جلس��ه.
که.با.حضور.دو.تن.از.مدیران.ش��رکت.آس��اش.و.جمع.کثیری.
از.همکاران.ش��رکت.هورامکو.تشکیل.شده.بود،.مهندس.فرخ.
ظف��ر.فرخی.رئیس.هیئت.مدیره.ش��رکت.پنام.پنجره.آس��مان.
)گروتم��ان(.در.قال��ب.یک.کارگاه.آموزش��ی.با.عن��وان."چرا.
آلومینیوم؟.چرا.آس��اش؟" مطالب.مفیدی.پیرامون.این.موضوع.

به.شرکت.کنندگان.ارائه.داد.
در.ادامه،.یاش��ار.جاندمیر.)yasar candemir(.مدیر.
فروش.شرکت.آس��اش،.توضیحات.مختصری.درباره.شرکت.
آساش،.امکانات.و.توانایی.های.آن،.شرکا.و.همکاران.خارجی.
و.برنامه.ه��ای.ح��ال.و.آینده.این.ش��رکت.ب��رای.حضور.در.
بازاره��ای.جهانی.ارائه.داد.و.به.پرس��ش.های.برخی.از.حضار.

نیز.پاسخ.گفت.
مهندس.امیر.تهرانی.تفس��یری،.مدیریت.دپارتمان.آلومینیوم.
هوارمکو،.دیگر.سخنران.برنامه.بود.که.سخنان.کوتاهی.درباره.
فعالیت.ش��رکت.ایراد.کرد.و.در.پایان،.مهمانان.به.صرف.ش��ام.

مورد.پذیرایی.قرار.گرفتند.
گفتنی.است،.مشروح.گزارش.این.نشست.را.در.همین.شماره.

می.توانید.بخوانید.

برگزاری نخستین گردهمایی ویژه آساش توسط گروتمان 

پنجره.ایرانیان:.ش��رکت.فناوری.داده.پویش��گر.همزمان.با.برگزاری.سومین.نمایشگاه.در.و.

پنجره.اصفهان،.اقدام.به.برگزاری.دوره.های.تخصصی.و.کارگاه.های.آموزشی.رایگان.از.19.تا.
22.مردادماه.در.شهر.اصفهان.کرد.

بنا.بر.اخبار.رس��یده.از.اصفهان،.ش��رکت.فناوری.داده.پویش��گر،.در.مردادماه.امس��ال.و.در.

حاشیه.سومین.نمایشگاه.در.و.پنجره.این.شهر.سه.دوره.آموزشی.تخصصی.را.برگزار.کرد..این.

کارگاه.ها.در.محل.ش��رکت.فناوری.داده.پویش��گر.و.با.حضور.کارشناسان.فنی.این.شرکت.و.با.
موضوعاتی.به.قرار.زیر.ترتیب.یافته.بودند:

�.اصول.و.مبانی.اندازه.گیری.و.محاس��بات.تولید.ان��واع.در.و.پنجره.های.دوجداره.به.صورت.
سنتی.)دستی(.و.نرم.افزاری؛

�.اصول.و.مبانی.انبارداری،.حس��ابداری.و.روش.های.برنامه.ریزی.تولید.در.کارگاه.های.در.و.

پنجره.سازی.مدرن.به.صورت.سنتی.)دستی(.و.نرم.افزاری؛
�.اصول.و.مبانی.انبارداری،.حس��ابداری.و.انواع.روش.های.بهینه.سازی.برش.در.کارگاه.های.

شیشه.بری.به.کمک.نرم.افزارهای.تخصصی.
بنا.بر.اعالم.شرکت.فناوری.داده.پویشگر،.با.توجه.به.استقبال.شایان.توجه.عالقمندان.از.این.
کارگاه..ها.و.درخواس��ت.های.مکرر.جهت.برگزاری.بیشتر.دوره.های.مشابه،.این.شرکت.تصمیم.
گرفته.است.برای.پاسخ.به.نیازهای.موجود،.برگزاری.این.دوره.ها.را.در.آینده.نیز.ادامه.دهد..این.
کارگاه.ها.با.محوریت.قراردادن.نیازهای.آموزش��ی.تعیین.شده،.به.صورت.تخصصی.تر.در.محل.

شرکت.فناوری.داده.پویشگر.برگزار.خواهند.شد.
همچنین،.زمان.و.موضوع.این.کارگاه.های.آموزشی.متعاقبا.از.طریق.وبسایت.شرکت.فناوری.

داده.پویشگر،.پنجره.ایرانیان.و.دیگر.ابزارهای.موجود.اطالع.رسانی.خواهد.شد..

کارگاه های تخصصی داده پویشگر برگزار شد
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پنج��ره.ایرانی��ان:.ش��رکت.Emmegi.ایتالیا.ی��ک.خط.کامل.
آلومینیوم.را.در.کارخانه.شرکت.طالیه.داران.پایتخت.راه.اندازی.کرد.
بنا.بر.اخباری.که.از.س��وی.شرکت.پرس��ان.صنعت.آریا،.نماینده.
ماش��ین.آالت.ایتالیایی.Emmegi..در.ایران،.در.اختیار.خبرنگار.
پنجره.ایرانیان.قرار.گرفت،.ماش��ین.آالت.این.شرکت.در.یکی.دیگر.
از.مراکز.تولیدی.کش��ورمان.ش��روع.به.کار.کردند..بر.این.اس��اس،.
یک.خط.کامل.مونتاژ.محصوالت.آلومینیومی.در.کارخانه.ش��رکت.

طالیه.داران.پایتخت.نصب.و.راه.اندازی.شده.است.
گفتنی.اس��ت،.ش��رکت.طالیه.داران.پایتخ��ت.در.زمینه.طراحی.
و.اج��رای.نماهای.م��درن.آلومینیوم��ی.و.شیش��ه.ای،.کامپوزیت،.

کرتین.وال.و.فریملس.در.استان.تهران.مشغول.فعالیت.است.

پنجره.ایرانیان:.دس��تگاه.کریمپر.)پانچ.گوش��ه(.از.سوی.شرکت.Emmegi.ایتالیا.در.شرکت.
تکنما.در.تهران.راه.اندازی.شد.

به.گزارش.پنجره.ایرانیان،ش��رکت.تکنما.با.خریداری.دس��تگاه.کریمپر.)پانچ.گوشه(.از.شرکت.
Emmegi.ایتالیا.کارگاه.خود.را.تجهیز.کرد.

بنابر.اطالعاتی.که.از.سوی.شرکت.پرسان.صنعت.در.اختیار.تحریریه.نشریه.پنجره.ایرانیان.قرار.

گرفت،.دس��تگاه.کریمپر.)پانچ.گوشه(.از.امتیازات.متعددی.برخوردار.است..از.جمله،.این.دستگاه.
دارای.6.چاقو.به.صورت.استاندارد.می.باشد.

همچنین.از.دیگر.قابلیت.های.مهم.دس��تگاه.کریمپر.)پانچ.گوش��ه(،.می.توان.به.تنظیم.بس��یار.

س��اده،.س��ریع.و.دقیق.دس��تگاه.برای.پانچ.پروفیل.های.مختلف.و.خاص.و.توان.56.کیلو.نیوتنی.
این.ماشین.اشاره.کرد.

پنجره.ایرانیان:.شرکت.GU،.در.راستای.ارتقای.فنی.قطعات،.اقدام.به.تغییر.سیستم.

بازوی.دوحالته.کرده.اس��ت.و.شرکت.پرس��ان.صنعت.آریا.نماینده.رسمی.این.شرکت.
متعهد.شده.است،.این.قطعات.را.به.متقاضیان.آن.تحویل.دهد.

به.گزارش.پنجره.ایرانیان،.پرس��ان.صنعت.آریا.اعالم.کرد،.این.قطعات.به.متقاضیانی.

که.تا.تاریخ.20.مردادماه.درخواست.خود.را.به.این.شرکت.اعالم.کنند،.ارسال.خواهد.شد..

در.سیس��تم.های.فعلی،.بازوی.دوحالته.از.دو.قس��مت.جداگانه.تش��کیل.می.شود.که.

شامل.بازویی.و.لوالی.نگهدارنده.می.باشد..در.بازویی.های.جدید.این.دو.قطعه.به.هم.

متصل.شده.و.به.صورت.یک.قطعه.واحد.خواهد.بود..این.تغییر.شامل.سیستم.لوالهای.
قابل.رگالژ.نیز.خواهد.شد.

قطعات.جدید.از.تاریخ.اول.شهریور.ماه.95.در.انبار.این.شرکت.آماده.تحویل.خواهد.

بود..ش��رکت.پرسان.صنعت.متعهد.می.ش��ود.انبار.تمامی.مشتریان.این.شرکت.که.تا.

تاریخ.20.مرداد.ماه.95.کسری.قطعات.موجود.در.انبار.خود.را.اعالم.کنند،.به.صورت.
کامل.تجهیز.و.تمامی.قطعات.مورد.نیازشان.را.به.صورت.کامل.تامین.کند.

گفتنی.است،.شرکت.پرسان.صنعت.آریا.هیچگونه.مسئولیتی.در.قبال.تامین.قطعات.

کس��ری.ش��رکت.هایی.که.تا.پایان.تاریخ.اعالم.ش��ده.موجودی.خود.را.اعالم.نکنند،.
نخواهد.داشت.

راه  اندازی خط کامل آلومینیوم Emmegi ایتالیا در طالیه داران پایتخت

راه اندازی دستگاه کریمپر ساخت شرکت Emmegi ایتالیا درشرکت تکنما

تغییر سیستم بازوی دوحالته و قابل رگالژ یو.پی.وی.سی در شرکت GU انجام 

اخبار پرسان صنعت
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پنجره.ایرانیان:.دومین.همایش.چهره.های.ماندگار.کیفیت.ایران.و.نخستین.همایش.رعایت.
حقوق.مصرف.کننده.به.صورت.همزمان.در.سالن.همایش.های.صداوسیما.برگزار.شد.

به.گزارش.خبرنگار.پنجره.ایرانیان،.در.این.مراسم.که.روز.24.تیرماه.95.با.حضور.مسئوالن،.

مدیران.و.فعاالن.صنایع.مختلف.همراه.بود،.از.مدیران.شایسته.و.مجموعه.های.بر.تر،.از.جمله.

مهندس.محمد.حمیدیه،.مدیر.عامل.ش��رکت.میرآب.پروفیل.)هافمن(.با.اهداء.لوح.و.تندیس.
ویژه.تقدیر.شد.

دکتر.بهروز.نعمتی،.نماینده.مردم.تهران.به.عنوان.اولین.س��خنران.جلسه.پشت.تریبون.قرار.

گرفت.تا.با.صحبت.از.مهم.ترین.و.پربحث.ترین.موضوع.س��ال.در.کش��ور،.یعنی.برجام،.نقطه.

نظ��رات.خود.را.به.عنوان.ی��ک.عضو.قوه.مقننه.در.اختیار.اهالی.صنع��ت.و.مدیران.موفق.آن.

قرار.دهد..در.ادامه.برنامه.دکتر.جمش��ید.عدالتیان.نائب.رئیس.اتاق.بازرگانی.به.دعوت.مجری.
برنامه.به.ایراد.سخن.پرداخت.

دکتر.حسین.وظیفه.دوست،.مدرس.و.مشاور.بازاریابی.و.رئیس.انجمن.علمی.بازاریابی.ایران.

به.عنوان.سومین.سخنران.همایش،.مطالب.خود.را.که.در.خصوص.اصول.کامیابی.در.بازار.بود.
و.به.صورت.مکتوب.از.طریق.ویدئو.پروژکتور.نیز.نمایش.داده.می.شد.در.18.عنوان.ارائه.داد.
آخرین.سخنران.همایش.دکتر.غنی.فر.استاد.دانشگاه.و.از.پیشکسوتان.حسابداری.در.صنعت.

کشور.بود.که.به.گفته.مجری.برای.ادای.سخنرانی.پرطنین.به.جایگاه.دعوت.شد.
در.پایان.مراس��م.از.مدیران.شایس��ته.ای.که.مجموعه.های.موفقی.در.زمینه.کیفیت.و.رعایت.
حق��وق.مصرف.کنن��ده.را.اداره.می.کنند.ب��ا.دریافت.لوح.یادبود.و.تندیس.ویژه.از.دس��ت.دکتر.

عدالتیان.و.دکتر.وظیفه.دوست.تقدیر.و.تشکر.به.عمل.آمد..
مهندس.محمد.حمیدیه.مدیر.موفق.مجموعه.هافمن.اولین.فردی.بود.که.برای.دریافت.لوح.
تقدیر.و.تندیس.ویژه.همایش.به.روی.سن.رفت.و.در.میان.تشویق.حضار.آن.را.از.دست.دکتر.

عدالتیان.و.دکتر.وظیفه.دوست.دریافت.کرد.

از مهندس محمد حمیدیه و مجموعه هافمن تقدیر شد

اخبار شرک هافمن
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پنجره.ایرانیان:.دومین.همایش.ناب.سازی.انرژی.با.حضور.

مدیران.کش��وری.و.اس��تانی،.نمایندگان.اس��تان.آذربایجان.

ش��رقی.در.مجلس.ش��ورای.اس��المی،.محققان.و.اس��تادان.

دانش��گاه.و.جمع.کثیری.از.تالشگران.صنعت.در.و.پنجره.در.
تاالر.پتروشیمی.تبریز.برگزار.شد.

ب��ه.گزارش.خبرن��گار.پنجره.ایرانیان،.ای��ن.همایش.پیش.

از.ظهر.روز.پنجش��نبه.7.مردادماه،.به.همت.ش��رکت.میراب.

پروفیل،.تولیدکننده.پروفیل.های.در.و.پنجره.یو.پی.وی.س��ی.
هافمن.برپا.شد.

مهن��دس.محمد.حمیدیه،.مدیرعام��ل.هافمن.در.آغاز.این.

همایش.با.اشاره.به.احساس.دین.به.کشور.و.وظیفه.اجتماعی.

در.خصوص.منابع.انرژی.کش��ور.از.س��وی.مدیران.هافمن.و.

بی.تفاوتی.اکثر.جامعه.به.این.امر،.اظهار.داشت:.با.اینکه.ایران.

در.اقلیم.خشک.و.نیمه.خشک.قرار.دارد،.اما.40.درصد.بیشتر.

از.متوس��ط.جهانی.در.این.کشور.آب.مصرف.می.شود..مصرف.

برق.در.ایران.2900.کیلو.وات.در.س��اعت.اس��ت.که.این.رقم.

3.برابر.متوس��ط.س��رانه.جهانی.اس��ت،.همچنین.ما.سومین.
مصرف.کننده.گاز.در.جهان.هستیم..

وی.در.پایان.با.اش��اره.به.احساس.وظیفه.مجموعه.هافمن.

در.راستای.نابس��ازی.مصرف.انرژی،.گفت:.مجموعه.هافمن.

در.راس��تای.فرهنگ.س��ازی.و.جلب.عزم.همگانی.برای.تغییر.

ساختاری.در.مصرف.انرژی.کمر.همت.بسته.است.و.برگزاری.

دومین.همایش.نابس��ازی.مصرف.ان��رژی.از.جمله.اقداماتی.
است.که.در.این.زمینه.انجام.داده.ایم.

گفتنی.است.در.این.همایش،.قلی.اهلل.قلی.زاده.و.زهرا.ساعی،.

نمایندگان.اس��تان.آذربایجان.ش��رقی؛.جمشید.برزگر،.رئیس.

انجمن.صنفی.انبوه.س��ازان.مسکن.کشور؛.اسفندیار.سلطانی،.

عضو.هیات.مدیره.انجمن.انبوه.س��ازان.مس��کن.کشور؛.علی.

طوماری،.رئیس.سازمان.نظام.مهندسی.ساختمان.آذربایجان.

شرقی؛.صادق.نجفی،.ش��هردار.تبریز؛.پرفسور.یوسف.ثبوتی،.

چه��ره.ماندگار.و.بنیانگذار.مرک��ز.تکمیلی.علوم.پایه.ایران؛.و.

تعدادی.از.محققان.و.مهندسان.دانشگاه.های.کشور.سخنرانی.
کردند.

گزارش.کامل.این.همایش.را.در.همین.شماره.بخوانید.

دومین همایش ناب سازی انرژی در تبریز برگزار شد
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پنج��ره.ایرانیان:.نخس��تین.نمایش��گاه.جامع.و.بزرگ.صنعت.ویالس��ازی.با.حضور.

ش��رکت.های.مختلف.تولیدی.و.خدماتی.و.همچنین.نهادها.و.سازمان.های.مختلف.از.

تاریخ..9.لغایت.12.ش��هریورماه.در.سالن.نمایشگاه.های.بین.المللی.منطقه.آزاد.انزلی.
برپا.خواهدشد.

به.گزارش.خبرنگار.پنجره.ایرانیان،.رئیس.س��تاد.برگزاری.نمایش��گاه.در.گفتگو.با.

فارس.بیان.کرد:.همزمان.با.برگزاری.نخس��تین.نمایش��گاه.جامع.صنعت.ویالسازی،.

ده.ها.ش��رکت.و.واحد.تولیدی.و.خدماتی.جدیدترین.صنایع،.تجهیزات.و.تولیدات.خود.
را.ارائه.و.در.معرض.دید.مخاطبان.قرار.می.دهند.

عاطفی.با.اش��اره.به.اینکه.شرکت.کنندگان.در.این.نمایش��گاه.که.برای.اولین.بار.در.

ایران.برگزار.می.شود،.انواع.صنایع.س��اختمانی،.ساختمان.های.پیش.ساخته،.معماری.

منظ��ر،.تجهی��زات.الکتریک��ی.و.مکانیکی،.صنای��ع.مختلف.چوب،.معم��اری.منظر،.

س��قف.های.مختلف.ویالئی،.دکوراسیون.داخلی،.دکوراس��یون.محیطی،.فضای.سبز،.

مبلمان.داخلی.و.بیرونی،.تجهیز.ویال.و.سیستم.های.گرمایشی.و.سرمایشی.در.معرض.

دید.عالقمندان.قرار.می.دهند،.گفت:.ایجاد.ش��رایط.و.محیطی.برای.انجام.برنامه.ها.و.

اموری.همچون.پیمانکار،.فضاسازی،.بازار.ساخت.و.ساز،.فروش.و.رهن.و.اجاره.بخش.
دیگری.از.برگزاری.نخستین.نمایشگاه.جامع.صنعت.ویالسازی.است.

وی.اف��زود:.نخس��تین.نمایش��گاه.جام��ع.ویال.با.ه��دف.توجه.به.سبک.س��ازی.و.

مقاوم.س��ازی.س��اختمان.های.ویالیی،.توجه.به.مصرف.انرژی.کمت��ر.و.جلوگیری.از.

پرت.انرژی،.توس��عه.گردش��گری.و.جذب.توریس��م.داخلی.و.خارج��ی،.ایجاد.فضای.

تعاملی.میان.دس��ت.اندرکاران.و.مخاطبان.طراحی،.س��اخت،.خرید.و.فروش.و.تجهیز.
ویال.برگزار.می.شود.

عاطفی.گفت:.این.نمایش��گاه.فرصت.مناس��بی.برای.ارائه.کاال.و.خدمات.در.حوزه.

صنعت.ویال.برای.فعاالن.خدماتی،.تولیدی.و.بازرگانی.است.تا.ضمن.آشنایی.با.آخرین.

دس��تاوردهای.این.حوزه،.با.ش��رکت.های.دیگر.تبادل.اطالعات.کرده.و.وارد.مذاکرات.
تجاری.شوند.

رئیس.س��تاد.برگزاری.نخستین.نمایش��گاه.جامع.ویال،.خاطر.نشان.کرد:.نخستین.

نمایش��گاه.جامع.ویال.در.حوزه.های.معماری.و.دکوراس��یون.داخلی،.تجهیزات.داخلی.

ویال،.فضای.س��بز،.پوشش.های.سقف.و.دیوار،.در.و.پنجره.و.یراق،.کاشی،.سرامیک،.

پارکت،.پوشش.های.سقف.تاسیسات،.مصالح.و.سنگ.های.ساختمانی،.ویالهای.پیش.

س��اخته،.ویال.امالک،.مشاوران،.پیمانکاران.و.انبوه.سازان.و.لوازم.و.تجهیزات.برق.و.

روش��نایی.برگزار.می.شود.و.عالوه.بر.شرکت.ها.برخی.از.سازمان.ها.و.نهادهای.دولتی.
نیز.مشارکت.خواهند.داشت.

برگزاری نخستین نمایشگاه صنعت ویالسازی در انزلی

پنجره.ایرانیان:.چهارمین.نمایش��گاه.تخصصی.صنعت.ساختمان.و.صنایع.وابسته.بندرعباس.
در.آبان.ماه.برگزار.می.شود.

به.گزارش.خبرنگار.پنجره.ایرانیان،.چهارمین.نمایشگاه.تخصصی.صنعت.ساختمان.و.صنایع.

وابس��ته.بندرعباس.توسط.اتاق.تعاون.هرمزگان.با.همکاری.شرکت.تعاونی.نمایشگاه.های.مهر.

بندر.خلیج.فارس.و.شرکت.نمایشگاه.ها.و.همایش.های.هفتواد.برپا.خواهد.شد.
.این.نمایشگاه.از.تاریخ.11.لغایت.14.آبانماه.در.محل.سایت.نمایشگاه.های.بندرعباس.واقع.

در.بلوار.جمهوری،.سه.راه.جهانبار.برگزار.می.گردد.
گفتنی.است.زمان.بازدید.این.نمایشگاه.از.ساعت.17.الی.22.اعالم.شده.است.

ثبت نام چهارمین نمایشگاه ساختمان بندرعباس شروع شد 

پنجره.ایرانیان:.ششمین.نمایشگاه.بین.المللی.تخصصی.ساختمان.و.زیرساخت.های.
عمان.در.مهرماه.امسال.برگزار.می.شود.

ب��ه.گ��زارش.خبرنگار.پنج��ره.ایرانیان،.شش��مین.نمایش��گاه.بین.المللی.تخصصی.

ساختمان.و.زیرساخت.های.عمان.که.شامل.مصالح.و.تجهیزات.ساختمان،.ماشین.آالت.

س��اختمانی،.راهس��ازی.و.معدن،.پروژه.های.زیرس��اختی.برق،.نیروگاه.و.انرژی.های.

تجدیدپذیر،.آب.و.فاضالب،.صنعت.حمل.و.نقل،.ایمنی.و.آتش.نشانی.است،.در.تاریخ.

19.تا.21.مهر.95.)10�12.اکتبر.2016(.در.مرکز.دائمی.نمایشگاه.های.بین.المللی.در.
شهر.مسقط.برگزار.می.شود.

این.نمایشگاه.که.از.معتبرترین.نمایشگاه.های.تخصصی.در.زمینه.صنعت.ساختمان.

اس��ت،.با.حضور.24.کشور.از.سراسر.جهان.در.قالب.9.پاویون.ملی.شامل؛.انگلستان،.

ایتالیا،.ایران،.ترکیه،.هند،.اتریش،.اندونزی،.امارات.متحده.عربی،.و.عربستان.سعودی،.

لهستان،.لیبی،.کویت،.سریالنکا،.امریکا،.عمان،.اسپانیا.و.کره.جنوبی.برگزار.می.شود..و.همچنین.ش��رکت..های.مس��تقلی.از.اس��ترالیا،.کانادا،.چین،.فرانس��ه،.لبنان،.مالزی،.

ثبت نام نمایشگاه ساختمان عمان آغاز شد

اخبار نمایشگاه ها
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پنج��ره.ایرانیان:.اولین.نمایش��گاه.بین.المللی.تخصصی.فناوری.های.نوین.س��اختمان،.در.و.

پنجره،.کف،.س��قف،.نما.و.تجهیزات.وابس��ته.از.تاریخ.4.تا.7.آبان.ماه.1395.به.مدت.چهار.روز.
در.مجتمع.نمایشگاهی.شهرآفتاب.تهران.برگزار.می.شود.

ب��ه.گزارش.پنج��ره.ایرانیان،.هدف.از.برگزاری.این.نمایش��گاه.برق��راری.ارتباط.موثر.میان.

عرضه.کنن��دگان.و.مصرف.کنن��دگان.محصوالت،.ایجاد.کانال.ف��روش.و.بازاریابی.و.همچنین.

نمای��ش.توانمندی.های.موج��ود.در.فناوری.های.نوین.صنایع.س��اختمان.به.منظور.پاس��خ.به.

نیازمندی.های.جامعه.و.اهتمام.به.کسب.دانش.طراحی.و.ساخت.برای.تولید.و.توسعه.با.رویکرد.
صادراتی.عنوان.شده.است.

گفتنی.است،.مجری.برگزاری.نمایش��گاه.از.تمامی.مجموعه.های.فعال.در.صنایع.ساختمان.
برای.ثبت.نام.و.مشارکت.در.برگزاری.این.نمایشگاه.دعوت.به.عمل.آورده..است.

برگزاری نمایشگاه فناوری های نوین ساختمان در آبان ماه

پنجره.ایرانیان:.س��فارت.جمهوری.اس��المی.ایران.در.مسقط.با.مجوز.رسمی.سازمان.توسعه.

تجارت.ایران،.س��ومین.نمایشگاه.اختصاصی.جمهوری.اس��المی.ایران.در.مسقط.را.در.بهمن.
ماه.برگزار.می.کند.

.به.گزارش.خبرنگار.پنجره.ایرانیان،.این.نمایش��گاه.تخصصی.به.مدت.چهار.روز.از.4.لغایت.

8.بهمن.ماه.1395.)23�27.ژانویه.2017(.برگزار.خواهد.ش��د..س��ومین.نمایشگاه.اختصاصی.

کش��ورمان.در.عمان.به.دنبال.اس��تقبال.کم.نظیر.بازرگانان.و.فعاالن.تجاری.عمانی.از.دو.دوره.

نمایش��گاه.اختصاصی.ایران.در.مرکز.نمایش��گاه.های.بین.المللی.مس��قط.در.سال.های.گذشته،.
برگزار.می.شود.

.س��فارت.جمهوری.اس��المی.و.س��ازمان.توس��عه.تجارت.ایران.برای.برگزاری.هر.چه.بهتر.

ای��ن.رویداد.مهم.تج��اری.برنامه.های.مختلفی.را.در.دس��تور.کار.خود.دارن��د.و.انتظار.می.رود.

تعداد.بازدیدکنندگان.از.نمایش��گاه.امس��ال.نسبت.به.سال.گذش��ته.افزایش.قابل.مالحظه.ای.

داشته.باشد..گفتنی.اس��ت،.کشور.عمان،.عالوه.بر.پتانسیل.های.باالی.خود.برای.ارتقاء.روابط.

تجاری.با.ایران،.به.س��بب.موقعیت.جغرافیایی.و.س��ایر.عوامل.تاثیرگذار،..بهترین.مسیر.برای.
تجارت.با.ش��رق.آفریقا.و.یمن.می.باش��د،.از.این.رو.این.نمایشگاه.فرصتی.مناسب.برای.معرفی.

توانمندی.های.بازرگانانی.است.که.با.کشورهای.شرق.آفریقا.و.یمن.مراوده.تجاری.دارند.

سومین نمایشگاه اختصاصی ایران در مسقط ـ عمان

پنجره.ایرانیان:.دهمین.نمایش��گاه.بین.المللی.صنعت.
ساختمان.قزوین.دربهمن.ماه.سال.95.برگزار.می.شود.

به.گزارش.خبرنگار.پنجره.ایرانیان،.دهمین.نمایشگاه.

صنع��ت.س��اختمان.قزوین.با.مجوز.ش��رکت.س��هامی.

نمایش��گاه.بین.الملل��ی.قزوین،.از.تاری��خ.26.بهمن.ماه.

ت��ا.29.بهمن.م��اه.95.در.محل.دائمی.نمایش��گاه.های.

بین.المللی.قزوین.برگزار.می.شود.
گفتنی.است،.پنجمین.نمایش��گاه.انبوه.سازان.قزوین.

نیز.همزمان.با.این.نمایشگاه.برگزار.می.شود.

ثبت نام دهمین نمایشگاه صنعت ساختمان قزوین آغاز شد

پنجره.ایرانیان:.چهارمین.نمایشگاه.بین.المللی.صنعت.ساختمان.)2(.زنجان.در.دی.ماه.سال.
95.برگزار.می.شود.

ب��ه.گزارش.خبرنگار.پنجره.ایرانیان،.چهارمین.نمایش��گاه.جامع.صنعت.س��اختمان.با.مجوز.

ش��رکت.س��هامی.نمایشگاه.بین.المللی.کاس��پین،.از.تاریخ.6.دی.ماه.تا.10.دی.ماه.95.در.محل.

دائمی.نمایشگاه.های.بین.المللی.زنجان.برگزار.می.شود..نمایشگاه.صنعت.ساختمان.)2(.زنجان.

تحت.عنوان.کامل.چهارمین.دوره.نمایش��گاه.انبوه.س��ازان.ساختمان.و.ماشین.آالت.راهسازی،.

عمرانی.و.س��اختمانی.در.ادامه.نمایشگاه.صنعت.ساختمان.)1(.زنجان.می.باشد.که.در.مردادماه.

برگزار.می.شود..گفتنی.اس��ت،.همزمان.با.این.نمایشگاه،.اولین.نمایشگاه.سنگ.های.تزیینی.و.

نما،.اولین.نمایشگاه.تخصصی.کاشی،.سرامیک،.چینی،.شیرآالت.بهداشتی.و.ساختمانی،.اولین.

نمایشگاه.درب.و.پنجره.و.ماشین.آالت.و.صنایع.وابسته،.دومین.نمایشگاه.تخصصی.آشپزخانه،.

حمام،.اس��تخر.و.سونا.و.اولین.نمایش��گاه.تخصصی.تکنولوژی.های.نوین.و.هوشمندسازی.در.
تولید.مسکن.نیز.در.محل.دائمی.نمایشگاه.بین.المللی.زنجان.برگزار.می.شود.

 ثبت نام چهارمین نمایشگاه صنعت ساختمان )2( زنجان آغاز شد

پنجره.ایرانیان:.هش��تمین.نمایش��گاه.بین.المللی.صنعت.س��اختمان،.در.و.پنجره.و.نماهای.
ساختمانی.تبریز.درآبان.ماه.سال.95.برگزار.می.شود.

به.گزارش.پنجره.ایرانیان.هش��تمین.نمایش��گاه.صنعت.س��اختمان،.در.و.پنجره.و.نماهای.

ساختمانی.تبریز.با.مجوز.شرکت.سهامی.نمایشگاه.بین.المللی.تبریز،.از.تاریخ.11.تا.14.آبان.ماه.

95.در.محل.دائمی.نمایش��گاه.های.بین.المللی.تبریز.برگزار.می.ش��ود..گفتنی.اس��ت،.امس��ال.
نمایشگاه.های.صنعت.ساختمان.و.در.و.پنجره.تبریز.به.طور.همزمان.برگزار.می.شود.

ثبت نام هشتمین نمایشگاه صنعت ساختمان تبریز آغاز شد
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پنج��ره.ایرانیان:.اوراق.حق.تقدم.اس��تفاده.از.تس��هیالت.

مسکن.یا.»تسه«.در.فرابورس.ایران.با.افزایش.تقاضا.از.سوی.

معامله.گران.حقیقی.در.باالتری��ن.رقم.به.بیش.از.یکصدهزار.
تومان.برای.هر.ورقه.500.هزار.تومانی.رسیده.است.

ب��ه.گزارش.خبرگزاری.ف��ارس،.اوراق.حق.تقدم.اس��تفاده.

از.تس��هیالت.مسکن.یا.»تس��ه«.برگه.های.بهادار.500.هزار.

تومانی.اس��ت.که.برای.دریافت.وام.خرید.یا.س��اخت.خانه.از.
بانک.مسکن.استفاده.می.شود.

ای��ن.اوراق.با.هدف.کمک.به.خانه.دار.ش��دن.آن.دس��ته.از.

افرادی.که.می.توانند.با.دریافت.تس��هیالت.مناسب.سرپناهی.
برای.خود.دست.و.پا.کنند.طراحی.شده.است.

بر.اس��اس.مصوبه.اخیر.ش��ورای.پول.و.اعتبار،.هر.شخصی.

می.توان��د.با.خرید.120.برگه.از.این.اوراق.و.ارائه.آن.به.بانک.

مس��کن،.وام.60.میلی��ون.تومانی.با.نرخ.س��ود.17.5.درصد.

دریافت.کند..این.در.حالی.اس��ت.که.برای.دریافت.وام.جعاله.

تعمیر.مس��کن.به.مبلغ.10.میلیون.تومان.نیز.به.20.برگه.نیاز.

اس��ت.که.در.مجموع.مبلغ.وام.خرید.مسکن.از.بانک.مسکن.

را.به.70.میلیون.تومان.)معادل.140.برگه.اوراق.تس��هیالت(.

افزایش.می.دهد..بر.این.اس��اس.در.مجم��وع.متقاضی.خرید.

مس��کن.برای.دریافت.وام.70.میلی��ون.تومانی.باید.در.حالی.

هفته.قبل.می.توانست.حدود.11میلیون.تومان.کنار.بگذارد.که.

امروز.با.داش��تن.14میلیون.تومان.در.جیب.خود.برای.خریدن.
این.اوراق.به.فرابورس.ایران.مراجعه.کند.

در.حال.حاضر.قیمت.هر.برگه.اوراق.حق.تقدم.تس��هیالت.

مس��کن.فراب��ورس.در.باالترین.رقم.برای.خ��رداد.ماه.95.به.
یکصد.و.یک.هزار.تومان.رسیده.است.

اوراق.گواهی.حق.تقدم.استفاده.از.تسهیالت.مسکن.بانک.

مس��کن.از.آبان.ماه.89.با.هدف.جلوگیری.از.واسطه.گری.در.

خرید.و.فروش.اوراق.اس��تفاده.از.تس��هیالت.مسکن.و.ایجاد.
تمرکز.در.نقل.و.انتقال.آنها.وارد.فرابورس.شد.

براساس.بخشنامه.بانک.مسکن،.نرخ.سود.تسهیالت.خرید.

خانه،.فروش.اقساطی.و.جعاله.تعمیر.مسکن.از.18.5.به.17.5.

درصد.کاهش.یافته.و.نرخ.س��ود.تسهیالت.مشارکتی.نیز.21.

درصد.تعیین.ش��ده.است..بر.اساس.اطالعیه.فرابورس،.سقف.

تس��هیالت.خرید.و.س��اخت.مس��کن.از.محل.اوراق.گواهی.

حق.تقدم.اس��تفاده.از.تسهیالت.مس��کن.برای.زوج.هایی.که.

تاریخ.عقد.آنها.از.اول.فروردین..85.و.بعد.از.آن.باشد.)مشروط.

به.اس��تفاده.نکردن.از.تس��هیالت.ط��رح.92(.از.500.میلیون.
ریال.به.سقف.های.جدید.افزایش.پیدا.کرده.است.

به.طوری.که.س��قف.تس��هیالت.برای.هر.پ��الک.ثبتی.در.

تهران.100.میلیون.تومان.و.در.مراکز.اس��تان.ها.و.شهرهای.

ب��االی.200.هزار.نفر.مبلغ..80.میلیون.تومان.اس��ت.که.در.

ای��ن.صورت.اوراق.مورد.نیاز.ب��رای.تهران.200.برگه.و.برای.

ش��هر.های.ب��االی.200.هزار.نف��ر.160.برگه.و.برای.س��ایر.

مناطق.ش��هری.که.60.میلیون.توم��ان.برای.هر.پالک.ثبتی.

اس��ت،.120.برگه.خواهد.بود..سقف.فردی.تسهیالت.خرید.و.

ساخت.مسکن.از.محل.گواهی.حق.تقدم.استفاده.از.تسهیالت.

مس��کن.در.تهران.60.میلیون.تومان.و.در.مراکز.اس��تان.های.

باالی.200.هزار.نفر.مبلغ.50.میلیون.تومان.اس��ت.که.تعداد.

اوراق.مورد.نیاز.در.تهران.120.ورقه.و.در.مراکز.استان.ها.100.

ورقه.است..استفاده.از.س��قف.های.تسهیالت.مذکور.از.محل.

گواهی.حق.تقدم.اس��تفاده.از.تسهیالت.مسکن.صادرشده.از.
نمادهای.»تسه.آبان.94«.و.بعد.از.آن.امکان.پذیر.است.

پرداخت.تسهیالت.از.محل.اوراق.گواهی.حق.تقدم.استفاده.

از.تسهیالت.مس��کن.صادر.شده.در.نمادهای.مهر.94.و.قبل.

از.آن.صرفا.تا.سقف..های.تسهیالت.قبلی.)50.میلیون.تومان.

ب��رای.زوجی��ن.و.35.میلیون.تومان.برای.س��ایر.اش��خاص(.

امکان.پذی��ر.خواهد.بود..متقاضی��ان.می.توانند.از.طریق.خرید.

اوراق.گواهی.حق.تقدم.استفاده.از.تسهیالت.مسکن.به.تعداد.

م��ورد.نیاز.در.نمادهای.آبان.94.به.بع��د،.خرید.اوراق.گواهی.

حق.تقدم.استفاده.از.تسهیالت.مسکن.قبلی.در.نمادهای.مهر.

94.و.قبل.از.آن.تا.س��قف.های.تس��هیالت.قبلی.350.میلیون.

ری��ال.برای.هر.ی��ک.از.زوجین،.خری��د.مابه.التفاوت.از.محل.

اوراق.گواهی.حق.تقدم.اس��تفاده.از.تس��هیالت.مسکن.جدید.

در.نماده��ای.»آبان.94«..و.بعد.از.آن.و.همچنین.پرداخت.دو.

فقره.تسهیالت.برای.خرید.یک.واحد.مسکونی.توسط.زوجین.

مس��تلزم.خرید.6.دانگ.یک.واحد.مس��کونی.از.سوی.زوجین.
است،.از.این.مزایا.بهره.مند.شوند.

 قیمت »تسه« از یک میلیون ریال گذشت

پنجره.ایرانیان:.رئیس.کانون.انبوه.س��ازان.با.بیان.اینکه.طرح.فروش.اقس��اطی.شرایط.نسبتا.

مطلوبی.دارد.از.راه.اندازی.س��امانه.آمار.سراس��ر.کش��ور.برای.ثبت.نام.فروش.اقساطی.مسکن.
خبر.داد.

به.گزارش.ایس��نا،.جمش��ید.برزگر.در.یک.نشس��ت.خبری.درباره.آخری��ن.وضعیت.فروش.

اقس��اطی.گف��ت:.این.طرح.در.حال.اجراس��ت.و.به.ط��ور.مثال.خود.من.25.واح��د.را.تا.کنون.

فروخته.ام..ما.هم.اکنون.واحدهای.خود.را.با.تس��هیالت.150.میلیون.تومان.با.سود.2.3.درصد.
به..فروش.می.رسانیم..

وی.همچنین.خبرداد:.بانک.اطالعات.آمار.سراسر.کشور.برای.فروش.اقساطی.مسکن.آماده.

راه.اندازی.است..هم.اکنون.با.30.کانون.در.سراسر.کشور.لینک.شده.ایم.و.به.زودی.کسانی.که.
قصد.خرید.مسکن.اقساطی.دارند.می.توانند.از.طریق.این.بانک.سامانه.ثبت.نام.کنند.

برزگر.این.را.هم.گفت.که.فروش.اقس��اطی.نمی.تواند.همه.مش��کالت.رکورد.مسکن.را.حل.

کن��د.ام��ا.می.تواند.به.خروج.از.رک��ود.کمک.کند..چرا.که.کانون.انبوه.س��ازان.هم.اکنون.45.تا.

50.درصد.مس��کن.در.حال.تولید.کشور.را.پوشش.می.دهد..وی.درباره.قیمت.واحدهای.فروش.

اقس��اطی.گفت:.تمام.واحدها.را.زیر.قیمت.می.فروشیم..امیدواریم.با.افزایش.تسهیالت.کاهش.

نرخ.بهره.و.افزایش.مدت.بازپرداخت.این.طرح.وارد.شرایط.بهتری.شود.
رئیس.کانون.انبوه.س��ازان.در.ادامه.با.اعالم.اینکه.آمار.واحدهای.نیمه.س��از.کل.کشور.400.
هزار.واحد.اس��ت،.گفت:.اگر.متوس��ط.جهانی.که.2.تا.5.درصد.در.نظر.بیگیریم.االن.تولید.در.
کشور.ما.به.ازای.تقاضا.صفر.�.صفر.است..چرا.که.در.سال.های.1394.و.1395.شاهد.کاهش.
25.درصدی.پروانه.های.س��اختمانی.بودیم...او.البته.جهش.قیمت.مس��کن.را.رد.کرد.و.گفت:.
در.سال.1391.نیز.اگر.هزینه.های.تولید.مسکن.با.توجه.به.تورم.4.برابر.نمی.شد.به.هیچ.عنوان.
جه��ش.قیمت.اتفاق.نمی.افتاد..ب��ه.طور.مثال.آهن.در.آن.زمان.یک.مرتب��ه.از.500.تومان.به.
2400.تومان.رسید،.ولی.ما.پیش.فروش.کرده.بودیم.و.مجبور.بودیم.با.قیمت.متری.800.هزار.
تومان.خانه.را.بفروشیم..ولی.هم.اکنون.تورم.به.9.درصد.رسیده.بنابراین.جهش.قیمتی.به.وجود.
نخواهد.آمد..وی.با.اش��اره.به.رکود.شدید.بخش.مسکن.گفت:.سازندگان.با.مشکالت.متعددی.

دست.به.گریبان.هستند.که.4.اقدام.برای.کمک.به.این.افراد.ضروری.است.
برزگر.این.4.اقدام.را.اصالح.قانون.پیش.فروش،.اصالح.قانون.بیمه.تامین.اجتماعی.کارگران.
س��اختمانی،.قانون.مالیات.های.مس��تقیم.و.کاهش.هزینه.خدمات.از.جمله.انش��عابات،.خدمات.

مهندسی.و.پروانه.های.ساختمانی.عنوان.کرد.

 راه اندازی سامانه فروش اقساطی مسکن در آینده نزدیک
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پنجره.ایرانیان:.با.توجه.به.نزدیک.شدن.قیمت.پیشنهادی.

خریداران.و.فروش��ندگان،.بازار.فروش.آپارتمان.های.لوکس.

پایتخت.در.تیرماه.س��ال.جاری.نس��بت.به.مدت.مشابه.سال.
قبل.کمی.پررونق.تر.بود.

به.گزارش.ایس��نا،.با.این.که.معامالت.مسکن.شهر.تهران.

ب��ه.طور.کلی.در.رکود.قرار.دارد.و.تعداد.فروش.آپارتمان.های.

لوکس.نیز.تحت.تاثیر.این.رکود.اس��ت،.نس��بت.فروش.این.

واحدها.از.وضعیت.ناامیدکننده.ای.در.مقایسه.با.کل.معامالت.
برخوردار.نیست.

آپارتمان.های.دارای.دامنه.قیمتی.بیش.از.8.میلیون.تومان.

در.تیرماه.سال.جاری.7.4.درصد.از.کل.معامالت.شهر.تهران.

را.ب��ه.خود.اختص��اص.داده.که.1.1.درصد.نس��بت.به.مدت.

مش��ابه.سال.قبل.افزایش.داشته.و.بررسی.های.میدانی.نشان.

می.دهد.صرف.نظر.کردن.س��ازندگان.از.قیمت.های.معمول.و.

نزدیک.کردن.انتظارات.آنها.به.قیمت.پیش��نهادی.خریداران،.
در.فروش.این.واحدها.بی.تاثیر.نبوده.است.

همچنی��ن.ب��ازار.آپارتمان.های.با.قیم��ت.5.5.تا.8.میلیون.

توم��ان.در.هر.متر.مربع.با.این.که.چنگی.به.دل.نمی.زند،.ولی.

نسبت.به.سال.قبل.اندکی.گرم.تر.است..این.واحدها.در.تیرماه.

س��ال.جاری.14.1.درصد.از.کل.معامالت.ش��هر.تهران.را.به.

خود.اختصاص.داده.اند..این.رقم.در.مدت.مش��ابه.س��ال.قبل.
7.3.درصد.از.کل.معامالت.بود.

با.این.وجود.آپارتمان.های.کوچک.و.متوس��ط.متراژ.تهران.

مشتری..پسندتر.هستند..واحدهای.60.تا.70.متر.با.سهم.15.7.

درص��د،.واحدهای.70.تا.80.متر.با.س��هم.13.7.و.واحدهای.

50.تا.60.متر.با.سهم.13.2.درصد.به.ترتیب.بیشترین.تقاضا.

را.در.بین.معامالت.ش��هر.تهران.ب��ه.خود.اختصاص.داده.اند..

کمترین.سهم.نیز.مربوط.به.واحدهای.190.تا.200.متر.مربع.

با.س��هم.0.4.درصد.اس��ت..جالب.آنکه.واحدهای.مسکونی.

بیش.از.200.متر.مربع.با.س��هم.2.1.درصد.از.کل.معامالت.

بیش��ترین.تقاضا.را.در.بی��ن.آپارتمان.های.باالی.150.متر.به.

خود.اختصاص.داده.اند..این.رقم.در.مدت.مش��ابه.س��ال.قبل.

2.2.درصد.بود.که.در.بین.واحدهای.باالی.140.متر.بیشترین.
تقاضا.را.داشت.

کارشناس��ان.معتقدند.یک.ش��اخص.برای.بررسی.وضعیت.

ب��ازار.مس��کن،.تقاض��ا.برای.ام��الک.مس��کونی.لوکس.در.

تهران.اس��ت.که.به.کف.تولید.رس��یده،.ام��ا.روند.فروش.آن.

ط��ی.ماه.های.اخیر.اندکی.بهبود.یافته.اس��ت..آپارتمان.های.

لوکس.که.به.عنوان.امالکی.با.قیمت.متری.حداقل.8.میلیون.

تومان.طبقه.بندی.ش��ده،.درصد.باالی��ی.از.250.هزار.واحد.

خالی.شهر.تهران.را.به.خود.اختصاص.می.دهد.که.پیش.بینی.

می.ش��ود.در.ماه.های.پیش.رو.تقاضا.ب��رای.این.واحدها.روند.

افزایش��ی.به.خود.گیرد..با.این.حال.خس��ارتی.که.طی.خواب.

بیش.از.س��ه.س��اله.برخی.از.این.واحدها.در.پی.رکود.مسکن.

به.س��ازندگان.تحمیل.ش��ده،.غیر.قابل.کتمان.است.و.شاید.

ب��ه.همین.دلیل.باش��د.که.عبده.تبریزی،.مش��اور.وزیر.راه.و.

شهرس��ازی،.می.گوید.بازار.مس��کن.ممکن.است.در.ماه.های.

آینده.رشد.کند،.به.شرطی.که.سرمایه.گذاران.انرژی.خود.را.از.

امالک.لوکس.و.تجاری.به.سمت.بازار.ساخت.به.قصد.اجاره.
برای.اقشار.متوسط.و.کم.درآمد.معطوف.کنند.

بر.این.اس��اس.به.نظر.می.رس��د.که.بخش.مس��کن.برای.

خروج.از.رکود.باید.روش.های.گذش��ته.را.که.مبتنی.بر.رش��د.

فزاینده.ارزش.افزوده.س��اختمان.بود.کنار.بگذارد.و.از.شمال.

و.مرکز.به.جنوب.ش��هر.نقل.مکان.کند..البته.سازندگان.این.

بار.باید.به.س��ودهای.کم.قانع.باشند؛.چرا.که.امکان.بازدهی.
باالی.سرمایه.از.گروه.های.کم.درآمد.فراهم.نیست.

کارشناسان.معتقدند.س��ازندگان.در.طراحی.ساختمان.های.

مس��کونی.باید.مس��احت.واحدهای.مس��کونی.را.متناس��ب.

ب��ا.قدرت.خری��د.متقاضیان.و.خانوارها.تعیی��ن.کنند.که.طی.

س��ال.های.اخیر.به.این.مسئله.کمتر.توجه.شده.و.بنا.بر.اعالم.

دفتر.برنامه.ریزی.و.اقتصاد.مس��کن،.اگر.این.مسئله..محقق.

ش��ود،.از.یک.طرف.برای.خانوارها.امکان.تامین.مس��کن.در.

اس��تطاعت.مهی��ا.و.از.طرف.دیگر.امکان.ف��روش.واحدهای.

نوساز.عرضه.شده.توسط.سازندگان.تسهیل.و.از.خالی.ماندن.

واحدهای.مسکونی.نوساز.و.قفل.شدن.منابع.مالی.سازندگان.
جلوگیری.می.شود.

یک.کارشناس.مسکن.در.این.باره.می.گوید:.بخش.مسکن.

از.تولی��د.خانه.های.لوکس.س��یراب.ش��ده.و.باید.به.س��وی.

تولی��د.خانه.های.ارزان.برای.دهک.ه��ای.پایین.جامعه.برود..

به.گفته.محم��د.عدالت.خواه،.نیاز.فعلی.بازار،.مس��کن.ارزان.

قیمت.و.اس��تیجاری.اس��ت؛.بنابراین.دولت.باید.تمرکز.خود.

را.برای.خانه.دار.ش��دن.دهک.های.پایین.بگذارد.و.خانه.های.

ارزان.قیم��ت.تولی��د.کن��د..یارانه.ه��ای.مس��کنی.و.اجاره.ای.
می.توانند.در.این.جهت.سوق.یابند.

طی.سال.های.اخیر.الگوی.ساخت.و.ساز.)عرضه(.به.لحاظ.

مس��احت.واحدهای.مسکونی.جدید.ساخت،.با.تقاضای.موثر.

خانوارها.تطابق.ندارد.که.عالوه.بر.مش��کل.ایجاد.شده.برای.

خانوارهای.س��اکن.در.ش��هرها.برای.خرید.و.تامین.مس��کن.

مورد.نیاز.خود،.س��ازندگان.مس��کن.را.ب��ه.دلیل.عدم.امکان.

فروش.س��هل.واحدهای.تکمیل.ش��ده.و.خال��ی.ماندن.این.

واحدها،.با.حبس.نقدینگی.و.تاخیر.در.س��رمایه.گذاری.مجدد.
روبه.رو.می.شوند.

 بهبود بازار آپارتمان های لوکس در تهران

پنجره.ایرانیان:.نتایج.یک.تحقیق.که.انجمن.علمی.اقتصاد.ش��هری.ایران.منتشر.کرده.

است.نشان.می.دهد.مهمترین.عامل.تبیین.کننده.فقر.در.تهران.مسکن.است.و.پس.از.آن.
شاخص.های.اقتصادی،.اجتماعی.و.فرهنگی.قرار.دارد..

به.گزارش.ایس��نا،.این.پژوهش.که.توسط.س��امان.ولی.نوری.پژوهشگر.انجمن.علمی.

اقتصاد.ش��هری.ایران.ارائه.شده.است،.نش��ان.می.دهد.امروز.فقر.توسعه.پایدار.شهری.در.

اغلب.کالن.ش��هرهای.کشور.را.با.تهدید.مواجه.کرده.اس��ت..در.این.تحقیق.تاکید.شده.

اس��ت.که.روش.های.صرفا.اقتصادی.در.ش��ناخت.و.بررسی.فقر.در.شهرها.مناسب.نیست.

و.بای��د.ابع��اد.زمانی.و.مکان��ی.فقر.را.مد.نظر.قرار.داد.و.به.طور.دینامیک.فقر.ش��هری.را.

بررسی.کرد.
نتایج.این.تحقیق.که.بر.اس��اس.روش.تحلیل.عاملی.صورت.گرفته.است.و.مولفه.های.
اقتصادی،.اجتماعی،.فرهنگی.و.مس��کن.را.در.43.ش��اخص.بررس��ی.ک��رده.تاکید.دارد.
مهمتری��ن.عامل.تبیین.کننده.فقر.در.تهران.مس��کن.اس��ت.و.پس.از.آن.ش��اخص.های.
اقتصادی،.اجتماعی.و.فرهنگی.قرار.دارد..در.این.پژوهش.همچنین.نقشه.پهنه.بندی.فقر.
در.تهران.ترس��یم.شده.اس��ت.که.نشان.می.دهد.الگوی.فقر.در.کالن.شهر.تهران.ماهیت.
خوشه.ای.داشته.و.بر.همین.اساس.منطقه.17.تهران.بیشترین.فقیر.را.در.خود.جای.داده.

است.و.پس.از.آن.نیز.مناطق.18.،.19.و.بیست.در.رده.های.بعدی.قرار.دارند.

 مسکن، عامل اصلی فقر در تهران
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پنج��ره.ایرانی��ان:.رئیس.س��ازمان.نظام.مهندس��ی.

س��اختمان.اس��تان.ته��ران.با.اظه��ار.تاس��ف.از.روند.

نامطلوب.کیفیت.س��اخت.مسکن.در.کش��ور.از.نهایی.

شدن.و.ابالغ.شیوه.نامه.اجرای.ساختمان.توسط.وزارت.
راه.و.شهرسازی.تا.15.روز.دیگر.خبر.داد.

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

حبیب.اله.بیطرف.گفت:.مش��کالت.کیفی.در.ساخت.و.

ساز.اغلب.بناهای.کشور.و.به.خصوص.در.استان.تهران.

ناشی.از.نواقص.بخش.طراحی،.نظارت،.اجرا.و.از.همه.
مهم.تر.بهره.برداری.و.نگهداری.ساختمان.است.

بناهـای بـا عمـر بیـش از 20 سـال کلنگـی و 
فرسوده قلمداد می شوند

به.گفته.وی.در.ح��وزه.بهره.برداری.و.نگهداری.هیچ.

دس��تورالعمل.مهندس��ی.نداریم.و.همین.مسئله.باعث.

شده.تا.عمر.س��اختمان.های.ما.کوتاه.باشد.و.بناهای.با.
عمر.بیش.از.20.سال.کلنگی.و.فرسوده.قلمداد.شوند.

رئیس.سازمان.نظام.مهندسی.ساختمان.استان.تهران.

گفت:.البته.در.بخش.طراحی.ساختمان.ظرف.20.سال.

گذشته.شاهد.رش��د.کیفی.مطلوبی.در.ساخت.و.سازها.

هس��تیم.و.اکنون.از.مرحله.طراحی.نقشه.در.فاز.یک.به.

مرحله.پیشرفته.تری.رسیده.ایم.که.شامل.طراحی.نقشه.
همه.اجزای.ساختمان.می.شود.

بیط��رف.اف��زود:.یک��ی.از.نگران.کننده.ترین.مراحل.

ساخت.و.س��از.در.ایران،.بخش.اجراس��ت.زیرا.در.این.

ح��وزه.هم.نقص.قانونی.داری��م.و.هم.اراده.جدی.برای.

اج��رای.مقررات.موجود.از.س��وی.ش��هرداری.ها.وجود.
ندارد.

به.گفته.وی.مطابق.ماده.4.آیین.نامه.نظام.مهندسی،.

دخال��ت.افراد.فاق��د.صالحیت.و.غیرحرف��ه.ای.در.امور.

ساخت.و.ساز.شهری.ممنوع.است.ولی.اکنون.متاسفانه.

اغلب.بناهای.شهری.توس��ط.افرادی.ساخته.می.شوند.

که.هیچ.سررش��ته.ای.در.امور.ساختمان.سازی.ندارند.و.

صرف��ا.به.دلیل.بهره.مندی.از.منافع.مادی.این.حوزه،.به.
جمع.ساختمان.سازان.پیوسته.اند.

بیطرف.به.موارد.متعددی.از.ساختمان.س��ازی.توسط.

کسبه،.تجار،.پزشکان،.کارمندان.و.صاحبان.حرفه.های.

غیر.مرتبط.اش��اره.ک��رد.که.هریک.از.آنها.به.ش��دت.

مشکالت.مهندسی.دارند.و.کیفیت.الزم.در.اجرای.آنها.
رعایت.نشده.است.

رئیس.سازمان.نظام.مهندسی.ساختمان.استان.تهران.

ادام��ه.داد:.بر.اس��اس.رای.دیوان.عدال��ت.اداری،.الزام.

مال��کان.به.انتخاب.پیمان��کار.از.مجموعه.افراد.حقیقی.

و.حقوقی.صاحب.صالحیت.و.مورد.وثوق.سازمان.های.

نظام.مهندسی.برداشته.شده.و.همین.مسئله.سبب.شده.

تا.ش��هرداری.ها.بر.انتخاب.پیمانکار.صاحب.صالحیت.
توسط.مالکان،.نظارت.نکنند.

وی.گفت:.در.تهران.بیش.از.400.شرکت.پیمانکاری.

و.ح��دود.15.ه��زار.ش��خص.حقیقی.وج��ود.دارند.که.

عملکرد.آنها.مورد.تایید.سازمان.نظام.مهندسی.است.و.

ما.این.افراد.را.ب��ه.مالکان.معرفی.می.کنیم،.اما.مطابق.

رای.دی��وان.عدالت.اداری.نمی.توانیم.افراد.را.موظف.به.
همکاری.با.این.پیمانکاران.کنیم.

بیطرف.گف��ت:.یکی.از.اقدامات.هیات.رئیس��ه.دوره.

هفتم.سازمان.نظام.مهندس��ی.ساختمان.استان.تهران.

در.شش.ماهه.گذشته،.هماهنگی.با.تمامی.دستگاه.های.

مس��ئول.در.امر.ساخت.و.س��ازهای.شهری.کسب.رای.
موافق.آنها.برای.نظارت.بیشتر.در.همین.حوزه.است.

بانک الکترونیکی پیمانکاران ذیصالح در دسـت 
طراحی است

رئیس.سازمان.نظام.مهندسی.ساختمان.استان.تهران.

گفت:.بانک.الکترونیکی.پیمانکاران.ذیصالح.در.دس��ت.

طراحی.اس��ت.و.از.این.پس.هر.مالکی.که.قصد.ساخت.

و.س��از.در.این.استان.را.داش��ته.باشد،.می.تواند.با.مراجعه.

به.یکی.از.دفاتر.دولت.الکترونیک،.ضمن.عقد.قرارداد.با.

یکی.از.اعضای.این.مجموعه،.نسخه.ای.از.قرارداد.خود.را.

برای.سازمان.نظام.مهندسی.استان.تهران.ارسال.کند.تا.
ما.نیز.نظارت.جدی.تر.بر.عملکرد.مجریان.داشته.باشیم.
بیطرف.گفت:.بخش.دیگری.از.مش��کالت.س��اخت.
و.س��از.مربوط.به.مراحل.نظارتی.اس��ت.که.باید.توسط.

مهندسان.ناظر.صورت.گیرد.
وی.گفت:.انکار.نمی.کنم.که.در.سال.های.اخیر.برخی.
از.مهندس.نماها.که.مقید.به.اخالق.حرفه.ای.نیس��تند،.
قوانین.و.مقررات.ساخت.و.ساز.را.دور.زده.یا.برگه.امضا.
شده.نظارت.خود.را.به.افراد.غیر.مسئول.فروخته.اند..این.
امضا.فروش��ی.ها.در.حوزه.نظارت.بر.ساخت.و.ساز.یکی.

از.آفات.بزرگ.نظام.مهندسی.کشور.است.
به.گفته.وی،.سازمان.نظام.مهندسی.ساختمان.استان.

تهران.دارای.105.هزار.عضو.اس��ت.ک��ه.حدود.نیمی.

از.آنه��ا.دارای.پروانه.فعالیت.هس��تند،.اما.عده.بس��یار.
محدودی.از.آنها.مرتکب.تخلف.می.شوند.

بیطرف.ادامه.داد:.پارس��ال.از.مجموع.30.هزار.پروانه.

س��اختمانی.در.حال.اجرا.در.استان.تهران،.پرونده.900.

مورد.که.از.آنها.ش��کایت.ش��ده.بود،.مورد.ارزیابی.قرار.

گرفت.و.متاس��فانه.تقریبا.هم��ه.آنها.مرتکب.تخلف.در.
نظارت.شده.بودند.و.جریمه.شدند.

وی.افزود:.نظام.نامه.اخالق.حرفه.مهندسی.به.تازگی.

از.س��وی.وزارت.راه.و.شهرسازی.تصویب.و.ابالغ.شده.

است،.با.این.وجود.هنوز.هم.برخی.از.مهندسان.اخالق.
حرفه.ای.را.رعایت.نمی.کنند.

بیطرف.تاکید.کرد.که.متاسفانه.قانون.نظام.مهندسی.

و.مق��ررات.کنت��رل.س��اختمان.هن��وز.در.هیچکدام.از.

اس��تان.ها.به.طور.کامل.اجرا.نمی.ش��ود.و.همین.مسئه.

باعث.کاهش.کیفیت.س��اخت.و.س��ازها.در.اغلب.نقاط.
کشور.شده.است.

وی.همچنین.با.اش��اره.به.اتفاقات.صورت.گرفته.در.

جلسه.مجمع.عمومی.این.سازمان.که.به.ترک.جلسه.از.

سوی.نمایندگان.دولت.و.اعضای.هیات.رئیسه.سازمان.

نظام.مهندسی.اس��تان.تهران.از.این.جلسه.منجر.شد،.

گفت:.نحوه.اداره.جلس��ه.توس��ط.رئیس.مجمع.با.نص.

صریح.قانون.برگزاری.مجامع.منافات.داشت.و.مواردی.

به.ش��ور.گذاشته.شد.که.هرگز.در.دستور.جلسه.نبود..به.

همین.دلیل.ادامه.مذاکرات.جلسه.غیر.قانونی.تشخیص.

داده.ش��د.و.اعضای.هیات.رئیس��ه.س��ازمان.به.همراه.

نمایندگان.اداره.کل.راه.و.شهرس��ازی.اس��تان.تهران،.
جلسه.مذکور.را.بدون.نتیجه.گیری.ترک.کردند.

به.گفته.وی.اظهار.نظر.در.مورد.مصوبات.این.جلس��ه.

که.در.غیاب.اعضای.مذکور.اتخاذ.ش��ده،.در.چارچوب.
وظایف.وزارت.راه.و.شهرسازی.است.

 ابالغ شیوه نامه اجرای ساختمان در کشور تا پایان مرداد 
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پنج��ره.ایرانی��ان:.کارشناس��ان.معتقدند.نرخ.رش��د.قیمت.

مس��کن.هنوز.4.6.درصد.از.نرخ.تورم.کمتر.است.و.به.همین.
دلیل.اقدام.به.خرید.مسکن.هنوز.دیر.نشده.است.

به.گزارش.ایس��نا،.متوسط.قیمت.مس��کن.شهر.تهران.در.

تیرماه.4.2.میلیون.تومان.بود.که.نس��بت.به.مدت.مشابه.سال.

گذش��ته.4.4.درصد.افزایش.داشته.اس��ت..با.این.حساب.و.با.

لح��اظ.تورم.9.درصد.تیرماه،.مس��کن.هنوز.ب��ه.نزول.قیمت.

ادامه.داده.و.اختالف.رش��د.آن.4.6.درصد.از.تورم.کمتر.است..

با.این.حال.کارشناسان.به.خریداران.مصرفی.توصیه.می.کنند.
به.تدریج.وارد.بازار.مسکن.شوند.

از.س��وی.دیگر.بانک.مرکزی.به.عنوان.نهاد.ناظر.پول.که.

نگران.جهش.قیمت.مس��کن.اس��ت.از.انتهای.س��ال.قبل.به.

این.طرف.توصیه.می.کند.خریدارن.مصرفی.وارد.بازار.ش��وند؛.

توصیه.ای.ک��ه.البته.چندان.بی.مورد.نیس��ت..البته.این.بانک.

اعالم.می.کند.که.قیمت.مسکن.به.کف.رسیده.اما.کارشناسان.

معتقدند.تا.زمانی.که.قدرت.خرید.متقاضیان.مصرفی.به.قیمت.

مسکن.نرس��د.و.همچنین.نرخ.رش��د.قیمت.مسکن.به.تورم.

نزدیک.نش��ود.نمی.توان.ادعا.کرد.که.قیمت.مس��کن.به.کف.
واقعی.رسیده.است..

در.این.خصوص.فرش��ید.پورحاجت،.دبیر.کانون.سراس��ری.

انبوه.س��ازان.گفت:.خیلی.زود.اس��ت.که.بگوییم.بازار.مسکن.

رون��ق.گرفته.اس��ت.و.ش��اخص.هایی.همچ��ون.افزایش.30.

درصدی.فروش.اوراق.مسکن.نمی.تواند.مالک.خروج.از.رکود.

مس��کن.قرار.گیرد..ش��اخص.واقعی.تعداد.معامالت.رس��می.

امالک.ثبت.ش��ده.است.که.هنوز.افزایش.چشمگیری.در.این.
مورد.مشاهده.نمی.شود.

اما.بهترین.زمان.ورود.خریداران.مصرفی.به.بازار.مسکن.

چه.زمانی.اس��ت؟.زمانی.که.قیمت.مس��کن.به.کف.واقعی.

برس��د؛.یعنی.رش��د.آن.به.ت��ورم.نزدیک.ش��ود..آن.زمان.

احتماال.خرید..مسکن.دلهره.آور.خواهد.شد.و.در.صورتی.که.

منحنی.رشد.آن.از.تورم.عمومی.سبقت.بگیرد.خرید.مسکن.
زیان.آور.می.شود.

ب��ا.اینکه.هنوز.برآورد.دقیقی.از.رونق.مس��کن.وجود.ندارد،.

س��عید.آگشته،.کارشناس.مسکن.گفت:.اقتصاد.ایران.در.همه.

بخش.ها.معموال.هفت.تا.هش��ت.ماه.قبل.و.پنج.تا.ش��ش.ماه.

بعد.از.انتخابات.ریاس��ت.جمهوری.وارد.رکود.می.ش��ود..این.

اتف��اق.حتی.زمان.هایی.که.با.اوج.ف��روش.و.تحرک.در.کلیه.

بازاره��ا.از.جمله.بازار.مس��کن.مواجهیم.نی��ز.رخ.می.دهد..به.

همین.دلیل.با.توجه.به.رکود.فعلی.بخش.مس��کن.پیش.بینی.

می.ش��ود.این.بازار.تا.بعد.از.انتخابات.ریاس��ت.جمهوری.سال.
1396.از.رکود.خارج.نشود.

البته.بدبین.ها.می.گویند.مس��کن.تا.5.س��ال.آینده.از.رکود.

خارج.نمی.شود،.اما.رشد.هرچند.ناچیز.قیمت.مسکن.نسبت.به.
سال.قبل،.خالف.این.ادعا.را.نشان.می.دهد.

در.حال��ی.که.تعداد.معامالت.ش��هر.تهران.در.تیرماه.رش��د.

27.درصدی.را.نس��بت.تیرماه.س��ال.قبل.تجربه.کرد،.در.کل.

کش��ور.با.کاهش.57.درصدی.معامالت.مواجه.بودیم..در.این.

خصوص.سعید.آگشته.اظهار.کرد:.یکی.از.واقعیت.های.اقتصاد.

شهرس��تان.ها.این.اس��ت.که.متاثر.از.اقتصاد.تهران.به.عنوان.

پایتخت.عمل.می.کند.و.در.بخش.مسکن.نیز.این.موضوع.دیده.

می.شود..تهران.پیشرو.است.و.شهرهای.متوسط.و.کوچک.به.

تبع.آن.و.به.فاصله.زمانی.یک.تا.دو.ساله.حرکت.می.کنند،.اما.

امسال.با.توجه.به.در.پیش.بودن.انتخابات.ریاست.جمهوری،.

تحرکات.ناچیزی.که.در.بازار.مس��کن.تهران.دیده.می.شود.با.
مدت.زمان.بیشتری.روی.شهرستان.ها.تاثیر.می.گذارد.

ب��ه.گفته.وی،.احتماال.در.ش��هر.تهران.از.نیمه.دوم.س��ال.

جاری.ش��اهد.افزایش.نس��بی.معامالت.خواهیم.ب��ود،.اما.در.

صدور.پروانه.س��اختمان.این.اتفاق.رخ.نخواه��د.داد؛.زیرا.در.

حال.حاضر.بازدهی.س��ود.بخش.مس��کن.پرریسک.و.زمان.بر.

اس��ت.و.به.همین.دلیل.سرمایه.ها.وارد.بازارهایی.می.شود.که.
از.ثبات.بیشتری.برخوردارند.

 رشد مسکن هنوز از تورم پایین تر است

پنج��ره.ایرانیان:.عضو.هیات.مدیره.کانون.انبوه.س��ازان.گفت:.اگر.با.جهش.قیمت.مس��کن.
مواجه.شویم.خریدارانی.را.که.به.سختی.و.با.برنامه.ریزی.جذب.کرده.ایم.از.دست.می.دهیم.

به.گزارش.ایس��نا،.سید.محمد.مرتضوی.گفت:.برای.خریداران.و.نیز.سازندگان.مناسب.است.

که.قیمت.مس��کن.جهش.نکند؛.زیرا.در.این.صورت.س��ازندگان.از.قدرت.برنامه.ریزی.بهتری.

برخوردار.می.ش��وند.و.می.توانند.برنامه.های.بعدی.خود.را.بر.این.اساس.تنظیم.کند..انبوه.سازان.
باید.امید.داشته.باشند.که.تفاوت.فروش.امروز.با.هزینه.های.ساخت.در.آینده.فاحش.نباشد.

وی.افزود:.وقتی.با.جهش.قیمت.مواجه.می.شویم.در.تمام.بخش.ها.از.جمله.خدمات،.مصالح،.

زمین.و.نظایر.آن.نیز.این.افزایش.قیمت.رخ.می.دهد.که.تمام.این.هزینه.ها.به.س��ازنده.تحمیل.

می.ش��ود..پس.این.طور.نیس��ت.که.س��ازندگان.از.جهش.منفعت.ببرند،.بلکه.هر.یک.از.اجزای.

وابسته.به.تولید.مسکن.بخشی.از.منفعت.را.در.اختیار.می.گیرند.که.این.هزینه.هایی.به.مشتریان.

تحمیل.می.کند.و.باعث.می.ش��ود.خریداری.را.که.به.سختی.و.با.برنامه.ریزی.جذب.کرده.ایم.از.

دس��ت.بدهیم؛.لذا.بهتر.اس��ت.بازار.مسکن.با.سودی.متناسب.با.نرخ.تورم.به.فعالیت.خود.ادامه.

دهد.تا.هر.دو.طرف.عرضه.و.تقاضا.دچار.ش��وک.نش��وند..این.عضو.کانون.انبوه.سازان.در.پاسخ.

به.این.س��وال.که.آیا.ظرفیت.ش��وک.قیمت.در.بخش.مسکن.وجود.دارد؟.گفت:.روند.فعلی.که.

دولت.در.پیش.گرفته.این.نوید.را.می.دهد.که.جهش.ناگهانی.قیمت.نخواهیم.داش��ت؛.چرا.که.

تعادل.در.هر.دو.بخش.عرضه.و.تقاضا.به.صورت.موازی.در.حال.ایجاد.است.
به.گفته.مرتضوی،.عامل.اصلی.که.می.تواند.سازنده.ها.را.به.ورود.به.فاز.جدید.چرخه.ساخت.
و.ساز.ترغیب.کند،.این.است.که.تسهیالت.مالی.خرید.مسکن.افزایش.پیدا.کند.که.طی.دو.سه.
سال.گذشته.متقاضیان.زیادی.از.تسهیالت.استفاده.نکرده.اند،.اما.در.حال.حاضر.افراد.بیشتری.
اقدام.به.دریافت.وام.مس��کن.می.کنند..وی.با.اش��اره.به.تسهیالت.150.میلیون.تومانی.ساخت.
مس��کن،.افزود:.تس��هیالت.150.میلیون.تومانی.جهش.2.5.برابری.نس��بت.به.تسهیالت.60.
میلیون.تومان.س��ابق.ایجاد.می.کند.که.تا.حدودی.دست.س��ازندگان.را.برای.تولید.باز.گذاشته.
اس��ت..این.کارشناس.مسکن،.هزینه.س��اخت.هر.متر.مربع.مسکن.در.تهران.و.شهرستان.ها.را.
به.ترتیب.حدود.900.و.700.هزار.تومان.عنوان.کرد.و.گفت:.با.تسهیالت.150.میلیون.تومانی.
خانه.های.متوس��ط.متناس��ب.با.الگوی.مصرف.به.راحتی.س��اخته.می.ش��ود،.اما.مشکل.عمده.

سازندگان،.فروش.واحدهاست..
مرتضوی.در.پایان.با.بیان.اینکه.س��ازندگان.همواره.با.امید.اینکه.بازار.تحرک.بیش��تری.پیدا.
کند.وارد.س��اخت.و.ساز.می.شوند،.گفت:.در.کنار.وام.س��اخت،.تسهیالت.خرید.هم.باید.با.نرخ.
س��ود.پایین.و.مدت.زم��ان.بازپرداخت.طوالنی.افزایش.یابد.تا.چرخه.تولید.و.مصرف.مس��کن.

کامل.شود.و.مسکن.رونق.گیرد.

 جهش قیمت مسکن به نفع سازندگان نیست
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پنجره.ایرانیان.قائم.مقام.وزیر.راه.و.شهرسازی.در.مسکن.

مه��ر.با.بیان.اینکه.تاکنون.در.دولت.یازدهم.710.هزار.واحد.

افتتاح.ش��ده.اس��ت،.گفت:.پیش.بینی.می.کنیم.تا.پایان.سال.

300.ه��زار.واح��د.دیگر.به.پای��ان.برس��د.و.در.این.صورت.

مجموع.افتتاح.های.مس��کن.مه��ر.در.دولت.یازدهم.تا.پایان.
سال.جاری.به.یک.میلیون.واحد.می.رسد.

به.گزارش.ایلنا،.احمد.اصغری.مهرآبادی.در.نشست.خبری.

30.تیرم��اه.با.بیان.این.که.برای.س��اخت.دو.میلیون.و.215.

هزار.واحد.مسکن.مهر.با.بانک.های.عامل.قرارداد.بسته.شده.

است،.گفت:.تاکنون.اسکلت.و.سفت.کاری.دو.میلیون.و.صد.
و.پنجاه.هزار.واحد.مسکن.مهر.انجام.شده.است.

وی.تاکید.کرد:.از.ابت��دای.در.دولت.یازدهم.تاکنون.710.

هزار.واحد.مسکن.مهر.افتتاح.شده.است.و.ساالنه.240.هزار.
واحد.مسکن.مهر.را.افتتاح.کردیم..

قائ��م.مقام.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.در.طرح.مس��کن.مهر.

با.تاکید.بر.این.که.در.س��ال.جاری.قص��د.داریم.پروژه.های.

مس��کن.مهر.ب��دون.معارض.را.ب��ه.اتمام.برس��انیم،.گفت:.

پیش.بینی.می.کنیم.تا.پایان.س��ال.300.هزار.واحد.مس��کن.

مهر.به.افتتاح.برس��د..مهرآبادی.افزود:.بنا.بر.این.با.احتساب.

این.تعداد.مس��کن.مهر،.در.دولت.یازدهم.تا.پایان.سال.یک.

میلیون.مس��کن.مهر.افتتاح.می.شود..وی.با.اشاره.به.مصوبه.

اخی��ر.دولت،.گفت:.اخی��را.مصوبه.ای.ب��رای.تامین.خدمات.

زیربنایی.از.محل.اس��ناد.خزانه.اس��المی.داشتیم.که.با.این.

مصوبه.هزار.میلیارد.تومان.تامین.می.ش��ود..مهرآبادی.ادامه.

داد:.همچنین.400.میلیارد.تومان.دیگر.هم.از.طریق.دیگری.

برای.تامین.منابع.خدمات.زیربنایی.مس��کن.مهر.به.وزارت.

نیرو.داده.شده.است..همچنین.دولت.250.میلیارد.تومان.هم.

باب��ت.تکمیل.خدمات.زیربنایی.به.وزارت.نیرو.داده.بود..وی.

ادام��ه.داد:.صد.میلیارد.تومان.هم.از.محل.منابع.وزارت.نیرو.

برای.س��اخت.خدمات.زیربنایی.هزینه.ش��ده.است.بنابراین.

تاکن��ون.وزارت.نی��رو.700.میلی��ارد.تومان.ب��رای.خدمات.
زیربنایی.مسکن.مهر.هزینه.کرده.است.

قائم.مقام.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.در.مس��کن.مهر.گفت:.

وزارت.راه.و.شهرس��ازی.ب��رای.تامین.خدم��ات.زیربنایی.و.

روبنایی.مس��کن.مهر.از.منابع.مالی.خود.هم.اس��تفاده.کرده.

است..اخیرا.هم.مصوبه.ای.داشتیم.که.براساس.آن.این.اجازه.

داده.می.ش��ود.که.از.منابع.داخلی.برای.آماده.س��ازی.راه.های.

دسترسی.به.سایت.های.مس��کن.مهر.و.دیوار.حائل.استفاده.

کنیم..وی.درباره.واحدهای.فاقد.متقاضی.هم.گفت:.تا.کنون.

1500.نفر.برای.خرید.واحدهای.مس��کن.مهر.فاقد.متقاضی.

ثبت.نام.کرده.ان��د..مهرآبادی.با.تاکید.بر.این.که.پیش��رفت.

فیزیکی.کل.پروژه.مس��کن.مهر.در.ح��ال.حاضر.93.درصد.

اس��ت.اظهار.داش��ت:.از.دو.میلیون.215هزار.واحد.مس��کن.

مهر،.307هزار.واحد.باقی.مانده.اس��ت.که.مشکالت.حقوقی.

دارند.و.رئیس.قوه.قضائیه.دستور.داده.که.مشکالت.حقوقی.
این.واحدها.با.سرعت.بیشتری.رسیدگی.شوند.

قائم.مقام.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.در.مسکن.مهر.با.اشاره.

ب��ه.افتت��اح.اخیر.واحدهای.مس��کن.مهر.پردی��س،.گفت:.

تاکنون.در.سایت.پردیس.43.هزار.واحد.مسکن.مهر.افتتاح.

ش��ده.اس��ت..وی.درباره.تعداد.واحدهای.مسکن.مهر.فاقد.

خدمات.زیربنایی.در.س��طح.کش��ور.گف��ت:.در.حال.حاضر.

230هزار.واحد.مسکن.مهر.فاقد.خدمات.زیربنایی.هستند..

مهرآبادی.ادام��ه.داد:.در.هفته.دولت.100.هزار.واحد.دیگر.
هم.افتتاح.می.شود.

قائم.مقام.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.در.پروژه.مسکن.مهر.با.

اش��اره.به.کل.آورده.های.مردمی.در.این.پ��روژه.گفت:.از.2.

میلیون.و.215.هزار.واحد.مس��کن.مهر،.269.هزار.واحد.در.

بافت.فرس��وده.واقع.شده.اند.که.تسهیالت.آنها..با.تسهیالت.

مسکن.مهر.فرق.می.کند.اما.به.طور.کلی.اگر.میانگین.آورده.

مردم.را.20.میلیون.تومان.حس��اب.کنیم.و.در.مجموع.تعداد.

واحدهای.مس��کن.مهر.ضرب.کنیم.میزان.آورده.مردمی.به.

40.هزار.میلیارد.تومان.می.رس��د.ک��ه.البته.این.عدد.تقریبی.

است.چرا.که.پیش.از.این.حتی.با.7.میلیون.تومان.هم.واحد.
واگذار.کرده.ایم..

 افتتاح یک میلیون واحد مسکن مهر در دولت یازدهم 

پنجره.ایرانیان:.رئیس.کل.سازمان.مالیاتی.بخشنامه.مالیاتی.ارزش.معامالتی.و.اجاری.سال.

1395.امالک.شهر.تهران.)مناطق.22.گانه(.مصوب.کمیسیون.تقویم.امالک.موضوع.ماده.64.
قانون.مالیات..های.مستقیم.را.ابالغ.کرد.

به.گزارش.خبرگزاری.مهر،.س��ید.کامل.تقوی.نژاد.رئیس.کل.سازمان.امور.مالیاتی.کشور،.در.

این.بخشنامه.آورده.است:.در.اجرای.مقررات.ماده.64.قانون.مالیات..های.مستقیم.مصوب.اسفند.

ماه.1366.و.اصالحیه.های.بعدی.آن،.به.پیوس��ت.لوح.فش��رده.ارزش.معامالتی.امالک.ش��هر.

تهران.)مناطق22.گانه(،.حاوی.صورت.جلس��ه.کمیس��یون.تقویم.امالک.موضوع.ماده.یادشده.

ب��ه.انضم��ام.ضوابط.اجرایی.و.ج��داول.ارزش.معامالتی.عرصه.امالک.مزب��ور.که.به.تصویب.
کمیسیون.مذکور.رسیده.است،.جهت.اجراء.از.تاریخ.اول.شهریور.1395.ابالغ.می.گردد.

خاطر.نش��ان.می.س��ازد،.با.توجه.به.مفاد.تبصره.3.ماده.64.قانون.یاد.شده،.ارزش.معامالتی.

امالک.مذکور.صرفا.برای.محاس��به.انواع.مالیات.بوده.و.تعیین.ماخذ.محاس��به.عوارض.و.سایر.

وج��وه.مطاب��ق.مقررات.قانونی.مزبور.ب��ر.مبنای.درصدی.از.ارزش.معامالتی.می.باش��د.که.به.

تصویب.هیات.محترم.وزیران.و.یا.مراجع.قانونی.مرتبط.می.رسد..لذا،.مادامی.که.درصد.مذکور.

به.تصویب.هیات.محترم.وزیران.و.یا.مراجع.قانونی.ذی.ربط.نرس��یده.اس��ت،.ارزش.معامالتی.

ماخذ.محاس��به.عوارض.و.س��ایر.وجوه.تابع.ارزش.معامالتی.امالک.مصوب.کمیس��یون.مزبور.

در.دوره.قبل.خواهد.بود..همچنین،.از.آنجایی.که.بعضا.مش��اهده.گردیده.اس��ت،.برخی.ادارات.

امور.مالیاتی.پس.از.ابالغ.ارزش.های.معامالتی.جدید،.در.پاسخ.به.استعالم.دفاتر.اسناد.رسمی.

در.خص��وص.وضعیت.اعتبار.قانونی.گواهی.های.ص��ادره.موضوع.ماده.187.قانون.مالیات.های.

مس��تقیم.که.مهلت.اعتبار.آن.منقضی.نگردیده.اس��ت،.مبادرت.به.اخذ.مابه.التفاوت.مالیات.نقل.

و.انتق��ال.امالک.بر.اس��اس.ارزش.معامالتی.جدید.و.صدور.گواهی.جدی��د.می.کنند،.یادآوری.

می.گردد،.گواهی.های.صادره.بر.مبنای.ارزش.های.معامالتی.قبلی.تا.پایان.مهلت.اعتبار.مندرج.

در.آنه��ا.دارای.اعتبار.بوده.و.ادارات.امور.مالیاتی.به.ص��رف.ابالغ.ارزش.های.معامالتی.جدید،.

ملزم.به.اخذ.مالیات.مابه.التفاوت.و.صدور.گواهی.جدید.نخواهند.بود..در.این.رابطه.ادارات.امور.
مالیاتی.ذیربط.به.منظور.تسهیل.و.تسریع.امور.مودیان.موظفند.

بدیهی.اس��ت.حکم.مفاد.مقررات.مزبور.در.خصوص.آن.دس��ته.از.گواهی.های.موضوع.ماده.

187.قانون.مالیات.های.مستقیم.که.به.جهت.اتمام.مهلت.اعتبار.آنها،.نیازمند.تمدید.و.یا.تجدید.

بوده.و.یا.مس��تلزم.تغییر.نام.خریدار.باش��ند،.جاری.نخواهد.بود.وگواهی.های.مزبور.بایس��تی.بر.
اساس.ارزش.معامالتی.جدید.صادر.گردد.

 بخشنامه جدید ارزش معامالتی و اجاری امالک صادر شد
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پنجره.ایرانیان:.یک.اس��تاد.معماری.و.شهرس��ازی.با.تاکید.

بر.ضرورت.حفاظت.از.خانه.های.دارای.معماری.معاصر.مدرن.

ای��ران.عالوه.بر.خانه.های.باالی.200.س��ال،.عنوان.کرد.که.

تخریب.خانه.های.معاصری.که.آثار.معماری.س��نتی.ایرانی.در.
آنها.وجود.دارد.تخریب.هویت.شهرهای.کشور.است.

به.گزارش.ایس��نا،.محمد.عدالت.خواه.اظهار.کرد:.در.حفظ.

بناهای.تاریخی.باید.عالوه.بر.حفاظت.از.س��اختمان.هایی.که.

قدمت.200.س��ال.به.باال.دارند،.خانه.های.معاصر.را.نیز.حفظ.

و.حتی.بناهای.جدیدی.که.واجد.ارزش.هستند،.تا.موقعی.که.

قابل.استفاده.می.باش��ند،.محافظت.کرد..وی.افزود:.متاسفانه.

هر.روز.ش��اهد.کلنگ.خوردن.ساختمان.های.قدیمی.و.تبدیل.

آنه��ا.به.مجتمع.های.تج��اری.و.برج.به.خاطر.س��ودجویی.و.

اس��تفاده.های.شخصی.هس��تیم..نمونه.اش.س��اختمان.توران.

همسر.سوم.رضا.شاه.است.که.اخیرا.بنیاد.مستضعفان.آن.را.به.

کمیت��ه.امداد.فروخت.و.این.ارگان.اقدام.به.تخریب.خانه.کرد..

البت��ه.میراث.فرهنگی.با.تاخیر،.زمانی.اقدام.به.ثبت.این.خانه.

کرد.که.پروانه.صادر.شد.و.تخریب.بخشی.از.آن.آغاز.شده.بود.

که.نسبت.به.ثبت.اضطراری.آن.اقدام.کرد،.اما.به.محض.آنکه.

رفتن��د.تخریب.ادامه.یافت.و.در.حال.حاضر.چیزی.از.بنا.باقی.

نمانده.است..با.این.وجود.محوطه.5.هزار.متری.این.ساختمان.

برای.ایجاد.فضای.س��بز.قابل.اس��تفاده.است..بنابراین.باید.از.

اح��داث.برج.11.طبقه.ای.که.کمیته.ام��داد.قصد.دارد.در.این.

مکان.بسازد.جلوگیری.شود..این.استاد.معماری.و.شهرسازی.

ب��ا.بیان.این.که.س��اختمان.های.دارای.قدمت.50-40.س��اله.

هویت.ش��هر.تهران.محسوب.می.شوند،.گفت:.طرح.تفصیلی.

تهران.با.وجودی.که.دومین.طرح.این.شهر.محسوب.می.شود،.

مش��کالت.زیادی.دارد.که.باید.برطرف.ش��ود..متاسفانه.هم.

اکنون.مشاهده.می.کنیم.به.خاطر.سودجویی،.عدم.شناخت.از.

ارزش.ه��ای.تاریخی.و.خالء.قانونی.هر.روز.خانه.های.تاریخی.

کلنگ.می.خورند..این.کلنگ.ها.تیشه.به.ریشه.درختان.میراث.

تاریخی.شهرهای.کشور.است..به.گفته.عدالت.خواه.باید.تمام.

خانه.های.قدیمی.شناس��ایی.و.روی.نقش��ه.های.طرح.جامع.و.

تفصیلی.مشخص.شود.تا.از.تخریب.در.امان.بمانند..اما.میراث.

فرهنگی.بس��یاری.از.ساختمان.ها.را.به.ثبت.نرسانده.است.که.

ش��اید.فرصت.نداش��ته.یا.فکر.ک��رده.این.بناه��ا.جزو.میراث.

فرهنگی.محس��وب.نمی.شود.و.اغلب.زمانی.به.ارزش.آنها.پی.

می.برد.که.در.گوش��ه.و.کنار.اعتراضاتی.از.س��وی.شهروندان.

نسبت.به.تخریب.این.بناها.شنیده.می.شود..وی.تصریح.کرد:.

درست.است.که.بعضا.افراد.طاغوتی.این.خانه.ها.را.ساخته.اند،.

ولی.امروزه.می.توان.اس��تفاده.های.غیرطاغوتی.از.آنها.داشت..

عدالت.خ��واه.گفت:.اینکه.صرفا.ش��خصی.مال��ک.یک.بنای.

تاریخی.باش��د.و.بگوید.دلم.می.خواه��د.خانه.را.تخریب.کنم.

و.برج.بس��ازم.منطقی.نیس��ت..قوانین.جدیدی.که.در.جوامع.

مدرن.به.آن.تکیه.می.شود.این.نیست.که.هر.نوع.چهاردیواری.

اختیاری.است..البته.مالکیت.محترم.است،.ولی.نه.اینکه.صرفا.

س��ود.مالکان.لحاظ.شود.و.مردم.ش��هر.ضرر.کنند..همچنین.

اگر.بناه��ای.تاریخی.را.فریز.کنند.و.اج��ازه.تغییر.کاربری.به.

آنه��ا.ندهند.قیمت.آنها.باال.نمی.رود.و.به.دس��ت.س��وداگران.
مسکن.نمی.افتد.

 هشدار نسبت به تخریب خانه های معاصر

پنج��ره.ایرانیان:.دبیر.انجمن.علمی.اقتصاد.ش��هری.ایران.گفت:.متوس��ط.ضریب.تغییرات.

قیمت.زمین.ش��هری.در.کل.کش��ور.در.بازه.زمانی.1380.تا.1390.معادل.با.828.73.درصد.
بوده.است.

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

با.اشاره.به.انتشار.شماره.چهاردهم.فصلنامه.علمی.پژوهشی.اقتصاد.و.مدیریت.شهری،.گفت:.

در.این.ش��ماره.8.پژوهش.کاربردی.در.بخش.های.مختلف.اقتصاد.و.مدیریت.شهری.منتشر.
شده.که.دو.پژوهش.آن.به.طور.تخصصی.به.حوزه.مسکن.پرداخته.است.

وی.یکی.از.مقاالت.برجس��ته.در.این.ش��ماره.را.پژوهش.»تحلیلی.بر.قیمت.زمین.ش��هری.

در.اس��تان.های.ای��ران.طی.س��ال.های.1380-1390«.عنوان.کرد.و.افزود:.ای��ن.مقاله.ثمره.

پژوهش.های.علمی.جمعی.از.اس��اتید.دانشگاه.فردوسی.مشهد.در.حوزه.جغرافیا.و.برنامه.ریزی.

ش��هری.است..مدیر.مسئول.فصلنامه.علمی.پژوهش��ی.اقتصاد.و.مدیریت.شهری،.در.تشریح.

یافته.های.این.پژوهش.گفت:.در.بررس��ی.قیمت.زمین.س��اختمان.های.ش��هری.در.سال.80.

متوس��ط.قیمت.زمین.برای.کل.کش��ور.برابر.با.583.3.هزار.ریال.بوده.اس��ت.که.استان.های.

تهران،.کردس��تان.و.هرمزگان.باالترین.قیمت.را.در.این.س��ال.داشته.اند.و.استان.های.بوشهر،.
کهکیلویه.و.بویر.احمد.و.سیستان.و.بلوچستان.کمترین.رقم.را.به.خود.اختصاص.داده.اند.

طباطبایی.با.تاکید.بر.اینکه.بر.اس��اس.یافته.های.این.تحقیق.در.سال.80.قیمت.زمین.شهر.

از.متغیرهای.درصد.شهرنش��ینی.و.مس��احت.زمین.ش��هری.به.طور.معناداری.تاثیرپذیر.نبوده.

اس��ت،.ادامه.داد:.در.سال.1390.قیمت.متوسط.زمین.شهری.برابر.با.5417.7.هزار.ریال.بوده.

اس��ت.و.در.این.سال.نیز.اس��تان.های.تهران،.خراس��ان.رضوی.و.آذربایجان.شرقی.بیشترین.

قیمت.را.به.خود.اختصاص.داده.اند.و.کمترین.قیمت.نیز.برای.سیس��تان.و.بلوچس��تان،.یزد.و.
خوزستان.بوده.است..

مدرس.دانش��گاه.خوارزمی.بیشترین.درصد.تغییرات.در.قیمت.زمین.شهری.را.در.سال.های.

85.تا.90.مربوط.به.اس��تان.های.قزوین،.خراس��ان.رضوی.و.چهارمحال.و.بختیاری.دانس��ت.

و.گفت:.اس��تان.های.خوزس��تان،.هرمزگان.و.گلس��تان.نیز.در.این.بازه.زمانی.کمترین.درصد.

تغییرات.را.داشته.اند..وی.ادامه.داد:.بر.این.اساس.می.توان.گفت.با.افزایش.درصد.شهرنشینی،.

و.کاهش.مساحت،.قیمت.زمین.افزایش.داشته.است.و.از.این.منظر.درصد.شهرنشینی.به.طور.

معنادار.و.متوسط.مساحت.زمین.شهری.به.صورت.غیر.معنادار.توانسته.اند.قیمت.زمین.شهری.

را.در.س��ال.90.پیش.بینی.کنند..این.کارشناس.مسائل.شهری.متوسط.ضریب.تغییرات.قیمت.

زمین.ش��هری.در.کل.کشور.را.در.بازه.زمانی.1380.تا.1390.معادل.با.828.73.درصد.عنوان.

کرد.و.گفت:.در.این.بازه.زمانی.اس��تان.های.کردس��تان،.هرمزگان.و.خوزستان.دارای.کمترین.
تغییرات.و.استان.های.بوشهر،.خراسان.رضوی.و.همدان.بیشترین.ضریب.تغییرات.را.داشته.اند.
طباطبایی.با.اش��اره.ب��ه.اینکه.این.پژوهش.به.طور.کلی.به.بررس��ی.تاثیر.مس��احت.زمین.
ش��هری.و.درصد.شهرنشینی.بر.قیمت.مس��کن.در.بازه.زمانی.10.ساله.پرداخته.است،.یادآور.
ش��د:.مولفه.هایی.مثل.رشد.نقدینگی،.افزایش.حجم.پول،.ضعف.در.سرمایه.گذاری.بخش.های.
صنعت،.کش��اورزی.و.خدمات؛.ضعف.بازارهای.مالی،.عدم.توانایی.بازار.س��رمایه.برای.جذب.
وجوه.نقدی،.نقش.مس��کن.به.عن��وان.دارایی.خانوار،.حضور.پررنگ.دالالن.مس��کن.و.عدم.
کنترل.سوداگری.نیز.در.افزایش.قیمت.مسکن.تاثیرگذار.است.که.ضرورت.دارد.پژوهش.های.
علمی.و.کاربردی.در.خصوص.تاثیر.جداگانه.و.توام.آنها.بر.رشد.قیمت.مسکن.صورت.بگیرد.

 هشت برابر شدن قیمت زمین شهری از سال  ۸0 تا ۹0
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پنج��ره.ایرانی��ان:.دبیر.انجمن.علمی.اقتصاد.ش��هری.

ایران.با.اش��اره.به.اینکه.ش��هرها.عامل.تولید.80.درصد.

گازهای.گلخانه.ای.هستند،.گفت:.قطب.شمال.با.سرعتی.

3.برابر.گذش��ته.در.حال.ناپدید.ش��دن.است.و.گرمایش.
زمین.ادامه.حیات.روی.کره.زمین.را.به.خطر.می.اندازد.
به.گزارش.ایلنا،.سید.محسن.طباطبایی.مزدآبادی.دبیر.
انجمن.علمی.اقتصاد.ش��هری.ایران،.با.اشاره.به.گزارش.
اخیر.سازمان.ملل.در.خصوص.هزینه.های.اقتصادی.گرم.
ش��دن.جهان.برای.کش��ورهای.در.حال.توس��عه،.گفت:.
فعالیت.های.بش��ری.س��ازوکار.اتمس��فر.جهانی.را.تغییر.
داده.اس��ت.که.یک��ی.از.نگران.کننده.ترین.آنها.گرمایش.
جهانی.اس��ت.و.به.همین.منظور.س��االنه.س��خنرانی.ها،.
مقاالت.علمی.و.همایش.های.پرشماری.به.این.موضوع.

اختصاص.داده.می.شود.
وی.با.بیان.اینکه.واقعیت.این.اس��ت.که.زمین.روز.به.
روز.در.حال.گرم.تر.ش��دن.است،.گفت:.این.گرمایش.به.
روی.اقیانوس.ها.و.حتی.اعماق.آب.های.اقیانوسی.کشیده.
شده.اس��ت.به.طوری.که.کالهک.یخی.قطب.شمال.با.
سرعتی.س��ه.برابر.بیش��تر.از.آنچه.پیش.بینی.می.شد.در.
حال.ناپدید.ش��دن.اس��ت.و.به.طور.متوسط.هر.دهه.2.7.
درصد.کاهش.یافته.اس��ت..مدرس.دانشگاه.خوارزمی.با.
تاکید.بر.اینکه.نتایج.تمامی.مطالعات.حاکی.از.آن.اس��ت.
که.گرمایش.زمین.تحت.تاثیر.گازهای.گلخانه.ای.است،.
گفت:.همانطور.که.جهان.به.طور.روزافزونی.سوخت.های.
فس��یلی.مصرف.می.کند،.غلظت.گازهای.گلخانه.ای.نیز.
رو.به.افزایش.اس��ت.و.متوس��ط.دمای.س��طح.زمین.نیز.

باال.می.رود.
طباطبایی.با.اشاره.به.اینکه.پیش.بینی.ها.نشان.می.دهد.
که.طبق.س��ناریوهای.مختلف.دمای.سطح.کره.زمین.در.

ط��ول.قرن.بیس��ت.و.یکم.بین.2.تا.4.درجه.س��انتیگراد.

باال.خواهد.رفت،.ادامه.داد:.در.نگاه.اول.این.عدد.ممکن.

اس��ت.نگران.کننده.نباشد.اما.کافی.اس��ت.بدانیم.که.به.

عنوان.مثال.در.آخرین.دوره.یخبندان.که.صفحات.یخی.

به.قطر.بیش.از.1000.متر.کل.منطقه.آمریکای.ش��مالی.

را.پوش��انده.بود،.دم��ای.کره.زمین.تنه��ا..9.تا.15درجه.

س��ردتر.از.امروز.بوده.اس��ت.و.پایان.عصر.یخبندان.تنها.

با.گرم.ش��دن..5.درجه.ای.س��طح.زمین.فرا.رسیده.است..

وی.با.یادآوری.این.نکته.که.گرمایش.زمین.ادامه.حیات.

ب��ر.روی.کره.زمین.را.به.خطر.می.ان��دازد،.گفت:.اندکی.

افزایش.دما،.خشکس��الی.های.ممتد.را.ب��ه.دنبال.دارد.و.

تولید.محصوالت.کشاورزی.را.با.چالش.مواجه.می.کند.و.

از.این.طریق.به.زنجیره.غذایی.و.کل.حیات.اکوسیس��تم.

ضربه.می.زند..دبیر.انجمن.علمی.اقتصاد.ش��هری.ایران.

در.خص��وص.ابعاد.اقتصادی.افزای��ش.گرمای.جهانی.بر.

کشورهای.در.حال.توس��عه،.گفت:.آمارها.نشان.می.دهد.

کش��ورهای.در.حال.توسعه.75.درصد.زیان.ها.و.خسارات.

ناش��ی.از.تغیر.اقلیم.را.متحمل.می.شوند،.به.طوری.که.2.

.GDP.درجه.گرمتر.شدن.هوا.به.کاهش.4.تا.5.درصدی
در.آفریقا.و.جنوب.آسیا.می.انجامد.

این.کارشناس.مسائل.شهری.با.بیان.اینکه.در.مقیاس.

کالن.تر.ش��واهد.نش��ان.می.دهد.که.مقابله.با.این.تهدید.

جهانی.نیازمند.عزمی.جهانی.و.راهکاری.فراگیر.است.که.

این.راهکار.باید.در.ش��هرها.به.منصه.ظهور.برسد،.افزود:.

شهرها.امروزه،.مسئول.75.درصد.مصرف.انرژی.جهانی،.

80.درص��د.انتش��ار.گازه��ای.گلخان��ه.ای.و.اصلی.ترین.
تولیدکننده.ضایعات.در.جهان.هستند.

طباطبایی.در.پایان.با.تاکید.بر.اینکه.مدیریت.ش��هری.

می.توان��د.در.مدیریت.مصرف.انرژی.و.کاهش.آالینده.ها.

اثرگ��ذار.باش��د،.گفت:.ضروری.اس��ت.تا.ای��ن.هدف.در.

برنامه.ه��ای.بلندمدت.کالن.ش��هرهای.کش��ور.به.طور.
مصداقی.مورد.توجه.قرار.گیرد.

 شهرها عامل تولید ۸0 درصد گازهای گلخانه ای

پنجره.ایرانیان:.ش��کرچی.زاده،.رئیس.مرکز.تحقیقات.راه،.مسکن.و.شهرسازی.با.اعالم.

اینکه.برخی.از.فناوری.های.نوین.س��اختمانی.فاقد.استانداردها.و.گواهینامه.های.الزم.برای.

ایمنی.هستند،.گفت:.گزارش.نهایی.علل.حوادث.اخیر.ساختمانی.به.زودی.به.اطالع.عموم.
شهروندان.می.رسد.

ب��ه.گزارش.پای��گاه.خبری.وزارت.راه.و.شهرس��ازی،.محمد.ش��کرچی.زاده،.معاون.وزیر.

راه.و.شهرس��ازی.و.رئیس.مرکز.تحقیقات.راه،.مس��کن.و.شهرس��ازی.با.اشاره.به.حوادث.

اخیر.س��اختمانی.در.شهرهای.مختلف.از.جمله.حادثه.آتش.س��وزی.برج.سلمان.در.مشهد،.

فروریزش.س��اختمان.4.طبقه.در.یزد.و.آتش.س��وزی.در.هتل.انزلی،.گفت:.طی.هفته.های.

گذش��ته.حوادث.پیش.بینی.نش��ده.ای.را.به.ص��ورت.متداول.در.س��اختمان.های.عمدتا.بلند.

داشتیم.که.خوشبختانه.با.اینکه.حادثه.های.بزرگی.بود،.اما.به.لحاظ.زمان.اتفاق.و.موقعیت.

وق��وع.تعداد.تلفات.ک��م.بود..همچنین.بحث.دیگری.که.به.ص��ورت.کامال.جدی.در.مورد.

حوادث.مطرح.اس��ت.بحث.درس.آموزی.از.حوادث.و.پیشگیری.از.وقوع.دوباره.آنهاست.که.
در.وزارت.راه.و.شهرسازی.دنبال.می.شود.

معاون.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.با.تاکید.بر.ضرورت.پیش��گیری.از.وقوع.دوباره.آنها.ادامه.

داد:.ب��رای.این.کار.اگر.الزم.باش��د.در.نظام��ات.اداری.تغییراتی.ایجاد.کنیم.و.همه.کدها.و.

آیین.نامه.ها.را.در.بازنویسی.مورد.تجدید.نظر.قرار.دهیم،.باید.این.کار.را.انجام.دهیم.
رئیس.مرکز.تحقیقات.راه،.مس��کن.و.شهرسازی.با.اش��اره.به.تاکیدهای.فراوان.وزیر.راه.
و.شهرس��ازی.به.جهت.بازدید.از.محل.های.حادثه.دیده.و.بررس��ی.علل.وقوع.آنها،.گفت:.
گزارش.های.اولیه.برای.چند.حادثه.س��اختمانی.نش��ان.می.دهد.که.ما.هم.در.اجرا.و.نظارت.
ب��ر.اجرا.و.هم.از.جهت.رعایت.دس��تورالعمل.ها.و.آیین.نامه.ه��ای.ضعف.های.جدی.داریم.و.
به.ویژه.در.مورد.اس��تفاده.از.فناوری.های.نو.که.امروزه.مورد.استقبال.قرار.گرفته.است.باید.

نظارت.های.ویژه.ای.داشته.باشیم.
ش��کرچی.زاده.با.اش��اره.به.اینکه.برخی.از.فناوری.های.نوین.ساختمانی.فاقد.گواهی.نامه.
و.اس��تانداردهای.الزم.هس��تند،.گفت:.این.فناری.هاخودشان.به.عنوان.عوامل.تشدیدکننده.

حوادث.ساختمانی.محسوب.می.شوند.
معاون.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.ادام��ه.داد:.گزارش.های.نهایی.در.مورد.علل.وقوع.حوادث.
س��اختمانی.همزمان.توس��ط.معاونت.مسکن.و.س��اختمان.وزارت.راه.و.شهرسازی.در.حال.

آماده.شدن.است.که.به.زودی.جزئیات.به.اطالع.عموم.شهروندان.می.رسد.
وی.در.پایان.گفت:.امیدواریم.که.نتیجه.اقدام.ها.و.تش��کیل.جلس��ات.متعدد.و.بررسی.و.
تحلیل.علل.موضوعات.در.نهایت.به.باال.رفتن.سطح.ایمنی.در.زندگی.شهروندان.ختم.شود.

 خروج فناوری های نوین ساختمانی فاقد استاندارد از چرخه کار 
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پنج��ره.ایرانیان:.نشس��ت.هم.اندیش��ی.بررس��ی.س��وانح.

س��اختمانی.به.ریاست.معاون.مس��کن.و.ساختمان.وزیر.راه.و.

شهرسازی.با.ارائه.گزارشی.از.حوادث.ساختمانی.در.شهرهای.

انزلی،.یزد.و.مشهد.با.تاکید.بر.ضرورت.تشکیل.کمیته.سوانح.
ساختمانی.در.وزارت.راه.و.شهرسازی.تشکیل.شد.

به.گزارش.ایس��نا،.با.وقوع.حوادث.ساختمانی.در.شهرهای.

انزل��ی،.یزد.و.مش��هد.جلس��ه.ای.در.محل.معاونت.مس��کن.

و.س��اختمان.به.ریاس��ت.حامد.مظاهریان.مع��اون.وزیر.راه.و.

شهرس��ازی.تشکیل.شد..در.این.نشست،.محمد.شکرچی.زاده.

رئی��س.مرکز.تحقیقات.راه،.مس��کن.و.شهرس��ازی،.منوچهر.

ش��یبانی.اصل.مدی��رکل.س��ازمان.های.نظ��ام.مهندس��ی.و.

تش��کل.های.حرف��ه.ای،.ابراهیم��ی.مدیرکل.دفت��ر.حقوقی.

وزارت.راه.و.شهرس��ازی،.ش��یخ.انصاری.معاون.دفتر.مقررات.

ملی.س��اختمان،.مدیران.مرکز.روابط.عمومی.و.اطالع.رسانی.

و.همچنی��ن.پایگاه.خبری.وزارت.راه.و.شهرس��ازی،.مهندس.

بدیعی.مش��اور.رئیس.سازمان.نظام.مهندسی.ساختمان.کشور.

و.کارشناسان.مرتبط.با.موضوع.به.منظور.بررسی.ابعاد.حوادث.

س��اختمانی.در.کش��ور.و.پیش.بینی.برای.آنها.و.جلوگیری.از.

تک��رار.برخی.از.اش��تباهات.فنی.و.مهندس��ی.در.وزارت.راه.و.
شهرسازی.تشکیل.شد.

حام��د.مظاهریان،.معاون.مس��کن.و.س��اختمان.وزیر.راه.و.

شهرس��ازی،.در.جلس��ه.هم.اندیش��ی.وقوع.برخی.از.حوادث.

س��اختمان.در.س��طح.کش��ور.و.لزوم.جلوگیری.از.تکرار.آنها.

گفت:.موضوع.این.اس��ت.که.رابطه.وزارت.راه.و.شهرس��ازی.

با.س��وانح.ساختمانی.چیس��ت؟.ما.باید.یک.تعریف.درستی.از.

موقعیت،.وظایف.و.اقداماتی.که.انجام.می.دهیم.داشته.باشیم..

در.طی.این.س��ه.حادثه.س��اختمانی.در.شهرهای.انزلی،.یزد.و.

مشهد.که.طبق.آخرین.آمار.تنها.یک.نفر.جان.باخته.است..اما.

این.حادثه.می.توانس��ت.به.فاجعه.ای.ملی.تبدیل.شود.و.نظام.
مسئولیت.در.اینگونه.حوادث.زیرسوال.برود.

معاون.مس��کن.و.س��اختمان.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.ادامه.

داد:.در.ای��ن.حوادث.نمای.برجی.در.انزلی.دچار.آتش.س��وزی.

غیرمتعارف.شد.که.به.دلیل.تحویل.نشدن.پروژه.کسی.آسیب.

ندی��د..همچنین.س��اختمانی.چهار.طبقه.در.ش��هر.یزد.که.با.

اس��تفاده.از.فناوری.های.نوین.ساخته.شده.بود،.فرو.ریخت.که.

در.آن.حادثه.متاس��فانه.یک.نفر.کارگر.ج��ان.باخت.و.حادثه.

دیگر،.آتش.سوزی.برجی.در.مشهد.بود.که.مشکالت.متعددی.

را.ب��رای.مردم.منطقه.ایجاد.کرد..اگرچه.در.حادثه.مش��هد.و.

آتش.س��وزی.برج.سلمان.گزارش��ی.از.تلفات.جانی.تا.به.حال.

نداش��ته.ایم.اما.وقوع.این.حوادث.باعث.ش��د.ت��ا.وزارت.راه.و.

شهرس��ازی.در.این.زمینه.به.چاره.اندیش��ی.برای.جلوگیری.از.

تکرار.روند.معیوب.بیندیش��د..مظاهریان.تاکید.کرد:.تش��کیل.

کمیته.بررس��ی.س��وانح.س��اختمانی.در.مورد.پاسخگویی.به.

حوادث.س��اختمانی.از.جمله.مواردی.اس��ت.که.در.وزارت.راه.
و.شهرسازی.تشکیل.آن.در.دست.بررسی.است.

معاون.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.با.اشاره.به.اینکه.در.حوادث.

مرب��وط.به.حوزه.ه��ای.راه.از.جمله.هوایی،.ریل��ی.و.جاده.ای.

کمیته.ه��ای.تخصص��ی.وج��ود.دارد.که.در.این.گون��ه.موارد.

پاس��خگو.هستند.افزود:.هر.س��انحه.هوایی.که.اتفاق.می.افتد.

11.کمیته.فعال.می.ش��وند.که.نش��ان.از.اهمیت.و.دقت.دارد.

و.گزارش.باید.ظرف.400.روز.باید.به.نتیجه.برس��د..در.مورد.

حوادث.جاده.ای.نیز.کمیته.ای.وجود.دارد.که.حوادث.را.بررسی.

می.کند.و.نظر.نهایی.و.رس��می.را.وزارت.راه.و.شهرسازی.در.

باره.ح��وادث.جاده.ای.ارایه.می.کند..این.جلس��ه.با.این.هدف.

تش��کیل.ش��ده.اس��ت.که.ببینیم.در.قبال.حوادث.ساختمانی.
وزارت.راه.و.شهرسازی..چه.رویکردی.داشته.باشد.

مع��اون.وزی��ر.راه.و.شهرس��ازی.گفت:.س��االنه.یکهزار.و.

800.نفر.بر.اثر.س��وانح.کار.در.ایران.کش��ته.می.ش��وند.که.از.

این.میزان.نیمی.از.آنها.مربوط.به.س��وانح.س��اختمانی.است..

سوانح.ساختمانی.خیلی.پیچیده.تر.از.سوانح.هوایی.است..زیرا.

در.کش��ور.تنها.500.هواپیما.داریم.ام��ا.در.ایران.بیش.از.20.

میلیون.خانه.داریم.که.بروز.سانحه.و.حادثه.در.آنها.می.تواند.به.

فاجعه.ای.منجر.شود..همچنین.هواپیما.موضوع.همگنی.است.

اما.س��اختمان.اصال.همگن.نیس��ت.و.پیچیدگی.های.زیادی.

دارد..مضاف��ا.اینکه.در.موضوع.جاده.و.ری��ل.همه.عوامل.در.

وزارت.راه.و.شهرس��ازی.وجود.دارد..بدین.معنا.اگر.حادثه.ای.
رخ.دهد.در.کمیته.ای.که.تشکیل.خواهد.شد.بررسی.می.شود.
مظاهریان.با.تفکیک.حوادث.س��اختمانی.به.حین.ساخت.و.
پس.از.آن،.بر.اس��اس.آمار.و.شواهد.آتش.سوزی.را.مهمترین.
حادثه.ساختمانی.عنوان.کرد.و.گفت:.باید.در.نظر.داشته.باشیم.
که.باالخره.در.حوادث.س��اختمانی.باید.یک.ارگان.پاس��خگو.
باش��د..در.مورد.حوادث.س��اختمانی.شاهد.هس��تیم.که.همه.
خیلی.شتابزده.اظهار.نظر.می.کنند..اگر.همه.بپذیرند.بر.مبنای.
س��نتی.که.جایی.مسئول.رسمی.برای.اظهارنظر.رسمی.است.

قابل.قبول.خواهد.بود.
براس��اس.گزارش.وزارت.راه.و.شهرس��ازی،.وی.در.پایان.
س��خنان.خود.اظهار.کرد:.سوانح.س��اختمانی.در.کشور.اتفاق.
خواه��د.افتاد.اما.نحوه.رویارویی.ما.با.آنهاس��ت.که.از.اهمیت.

برخوردار.است.

 کمیته بررسی سوانح ساختمانی در وزارت شهرسازی تشکیل می شود

پنجره.ایرانیان:.معاون.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.با.بیان.اینکه.در.حال.حاضر.مجموعه.

مصلی.66.درصد.پیشرفت.فیزیکی.دارد،.گفت:.اگر.400.میلیارد.بودجه.ساخت.مصلی.
در.موعد.مقرر.تخیص.داده.شود،.پروژه.را.دوساله.تحویل.می.دهیم.

به.گزارش.ایلنا،.محمد.جعفر.علیزاده،.رئیس.سازمان.مجری.ساختمان.ها.و.تاسیسات.

دولتی.و.عموم��ی،.با.بیان.اینکه.مجموعه.مصلی.حضرت.امام.خمینی.در.حال.حاضر.

66.درصد.پیشرفت.فیزیکی.دارد.و.در.جبهه.های.مختلف.ساخت.و.ساز.انجام.می.شود،.

اظهار.داش��ت:.امس��ال.هم.120.میلیارد.تومان.اعتبار.داده.شده.که.اگر.تخصیص.یابد.

فازهای.مهم.دیگری.تکمیل.می.ش��ود..معاون.وزیر.راه.و.شهرسازی.با.تاکید.بر.اینکه.

در.حال.حاضر.در.مجموعه.مصلی،.انواع.نمایش��گاه.ها.و.مراسم.های.مذهبی.و.مراسم.

نماز.روز.جمعه.برگزار.می.شود،.افزود:.برای.این.مجموعه.طوری.برنامه.ریزی.کرده.ایم.
که.همزمان.با.ساخت،.قسمت.های.تکمیل.شده.مورد.بهره.برداری.هم.قرار.بگیرد.

وی.با.بیان.اینکه.در.حال.حاضر.مصالی.تهران.پاسخگوی.بسیاری.از.درخواست.ها.

از.قبیل.برگزاری.نمایش��گاه.ها.و.مراسم.ها.اس��ت،.گفت:.تکمیل.این.پروژه.هم.تابع.
میزان.بودجه.ای.است.که.اختصاص.می.یابد.

معاون.وزیر.راه.و.شهرسازی.با.بیان.اینکه.اگر.اعتبارات.در.موعد.مقرر.پرداخت.شود،.

تمام.مجموعه.مصلی.تهران.دو.س��ال.دیگر.نهایی.و.به.بهره.برداری.می.رس��د،.اظهار.

داش��ت:.هس��ته.مرکزی.و.ایوان.و.مجموعه.قسمت.هایی.که.باقی.مانده.است.با.400.
میلیارد.تومان.کامال.به.اتمام.می.رسد..

 ساخت مصلی 400 میلیارد تومان اعتبار می خواهد
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پنجره.ایرانیان:.در.جلس��ه.مجمع.عمومی.س��الیانه.سازمان.

نظام.مهندس��ی.اس��تان.تهران.حدود.1000.نف��ر.از.اعضا.به.
عملکرد.هیات.مدیره.رای.منفی.دادند.

به.گزارش.ایس��نا،.مجمع.عمومی.س��الیانه.س��ازمان.نظام.

مهندس��ی.اس��تان.تهران.در.حال��ی.در.12.مردادم��اه.برگزار.

ش��د.که.اعضا.نس��بت.به.عملک��رد.هیات.مدیره.به.ش��دت.

اعتراض.کردند.و.هیات.مدیره.قبل.از.رای.گیری.در.خصوص.

عملکردش��ان،.جلسه.را.به.نشانه.اعتراض.ترک.کردند..با.این.

حال.رای.گیری.انجام.ش��ده.و.طبق.گفته.های.رییس.مجمع.

1000.نفر.به.عملکرد.هیات.مدیره.رای.منفی.دادند.و.تنها.دو.
نفر.به.اقدامات.آنها.رای.مثبت.دادند.

احمدرضا.س��رحدی.که.ریاس��ت.مجمع.را.بر.عهده.داشت.

درخص��وص.جزییات.مجمع.اظهار.کرد:.روز.گذش��ته.مجمع.

سالیانه.اعضای.س��ازمان.نظام.مهندسی.استان.تهران.برگزار.

و.مواردی.همچون.عملکرد.هیات.مدیره،.طراز.مالی،.بودجه،.

تعیی��ن.دفع��ات.مجامع.ف��وق.العاده،.حق.عضویت،.ش��هریه.
مهندسان.و.حقوق.هیات.مدیره.بررسی.شد.

وی.ب��ا.بیان.اینکه.اکثریت.قاطع.اعضا.نس��بت.به.عملکرد.

یک.س��اله.هیات.مدیره.اعتراض.داشتند.و.به.آنها.رای.منفی.

دادند،.گفت:.قبل.از.برگزاری.جلس��ه.دو.نوبت.آگهی.شده.بود.

و.جلس��ه.با.حضور.بیش.از.هزار.نفر.از.اعضا.و.نماینده.وزارت.

راه.و.شهرس��ازی.به.طور.کامال.قانونی.برگزار.و.اولین.دستور.

جلس��ه.بررس��ی.عملکرد.هیات.مدیره.و.اظهارنظر.نسبت.به.

آن.بود..دومین.دس��تور،.بررس��ی.تراز.و.بودجه.بود.که.پس.از.

گ��زارش.بازرس.مبنی.بر.اینکه.موازین.قانونی.برای.ارائه.تراز.

رعایت.نشده،.رییس.مجمع.تراز.را.به.رای.گذاشت.که.با.رای.

منفی.اعضا.مواجه.ش��د..س��رحدی.در.ادامه.مدعی.شد:.نهایتا.

رای.گیری.درخصوص.عملکرد.هیات.مدیره.انجام.ش��د..البته.

اعض��ای.هیات.مدیره.قبل.از.رای.گیری.سیس��تم.الکترونیک.

را.مختل.و.جلس��ه.را.ت��رک.کردند.که.ناچ��ارا.آرا.به.صورت.

مکانیکی.اخذ.ش��د.و.در.مجموع.1000.نفر.به.عملکرد.هیات.
مدیره.رای.منفی.و.دو.نفر.رای.مثبت.دادند.

وی.درب��اره.تعیی��ن.تکلیف.هیات.مدیره،.گف��ت:.برکناری.

هی��ات.مدیره.در.اختیار.مجمع.نیس��ت..قان��ون.می.گوید.اگر.

عملک��رد.هیات.مدیره.م��ورد.تایید.وزارت.راه.و.شهرس��ازی.

نبود،.مش��کالت.در.هیات.عمومی.متشکل.از.اعضای.هیات.

مدیره.کل.کش��ور.مطرح.می.ش��ود.و.آنها.نظ��ر.می.دهند،.بعد.

اگ��ر.نظر.آنها.هم.منفی.بود.به.هیات.س��ه.نفره.ای.متش��کل.

از.وزیر.دادگس��تری،.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.و.رییس.سازمان.

نظام.مهندس��ی.کشور.و.با.رای.دو.نفر.از.سه.نفر.مذکور.برای.
سازمان.تعیین.تکلیف.می.شود.

رییس.مجمع.سالیانه.نظام.مهندسی.استان.تهران.همچنین.

اظهار.کرد:.در.این.جلس��ه.یک.هی��ات.پیگیری.مصوبات.هم.

تصویب.ش��د.ک��ه.بر.اجرای.مصوبات.توس��ط.هی��ات.مدیره.

نظ��ارت.کند.تا.هیات.مدیره.مصوب��ات.مجمع.را.تا.دو.مجمع.

فوق.العاده.که.اولی.نیمه.اول.پاییز.و.دومی.نیمه.اول.زمستان.
برگزار.می.شود.پیگیری.کند.

 هیات مدیره نظام مهندسی استان تهران در حالت اغما

پنج��ره.ایرانیان:.نایب.رئیس.مجمع.نمایندگان.اس��تان.تهران.مجلس.ب��ا.تاکید.بر.ممانعت.

از.توس��عه.بلند.مرتبه.س��ازی.در.پایتخ��ت،.گف��ت:.مادامی.ک��ه.اجماع.نظر.در.خص��وص.تاثیر.
بلندمرتبه.سازی.ها.بر.آلودگی.هوا.انجام.نگیرد،.نباید.عامل.مورد.اختالف.توسعه.داده.شود.

به.گزارش.خبرگزاری.خانه..ملت،.محمدرضا.نجفی.در.خصوص.اما.و.اگر.تاثیر.بلند.مرتبه.سازی.

بر.افزایش.آلودگی.هوا،.گفت:.دس��تگاه.های.مس��ئول.در.حوزه.معماری.و.شهرسازی،.مدیریت.

ش��هری.و.هواشناسی.در.مورد.تاثیر.بلند.مرتبه.س��ازی.بر.افزایش.آلودگی.هوا.نظرات.متضاد.و.

متفاوتی.دارند،.در.چنین.ش��رایطی.قاعده.آن.اس��ت.که.مدیریت.در.ای��ن.زمینه.مبتنی.بر.خرد.
جمعی.باشد.

نماینده.مردم.تهران،.ری،.ش��میرانات،.اسالمش��هر.و.پردیس.در.مجلس.شورای.اسالمی.با.

بیان.اینکه.در.زمینه.تاثیر.بلند.مرتبه.سازی.بر.افزایش.آلودگی.هوا.نمی.توان.تکروی.کرد.و.باید.

مالحظات.س��ازمان.های.مسئول.در.نظر.گرفته.ش��ود،.تصریح.کرد:.هنگامی..که.شورای.عالی.

شهرسازی.و.معماری.و.سازمان.نظام.مهندسی.یا.حتی.بخش.هایی.که.مسئولیت.پایش.آلودگی.

هوا.را.بر.عهده.دارند،.معتقد.به.تاثیر.بلندمرتبه.سازی.بر.آلودگی.هوا.هستند.ولو.اینکه.دستگاه.
دیگری.چون.شهرداری.مخالف.این.موضوع.است،.نباید.تکروی.کرد.

وی.اف��زود:.بنابرای��ن.تا.هنگامی.ک��ه.اجماع.قابل.دف��اع.و.قابل.قبول��ی.در.خصوص.تاثیر.

بلندمرتبه.س��ازی.ها.بر.آلودگی.هوا.انجام.نگیرد،.نباید.عامل.مورد.اختالف.توس��عه.داده.شود،.از.

این.رو.مادامی.که.جامعیتی.در.خصوص.مکان.یابی،.ضوابط.ساخت.وساز.شهری.و.بلندمرتبه.ها.

بین.ش��هرداری،.سازمان.نظام.مهندسی.و.ش��ورای.عالی.معماری.و.شهرسازی.شکل.نگرفته.
نباید.اجازه.داد.بلندمرتبه.ها.در.مکان.هایی.که.اشکال.و.ایراد.دارد.توسعه.یابد.

این.نماینده.مردم.در.مجلس.دهم.با.بیان.اینکه.توس��عه.بلند.مرتبه.س��ازی.بار.جمعیتی.ایجاد.

می.کند،.گفت:.بار.جمعیتی.نیازمند.حمل.ونقل،.اش��تغال.و.بسیاری.دیگر.از.شرایط.زیستی..است.

ک��ه.ام��کان.افزایش.آالیندگی.را.به.هم��راه.دارد،.بنابراین.در.مرحله.نخس��ت.قواعد.و.قوانین.

موجود.را.همه.دستگاه.ها.از.جمله.شهرداری.ها.باید.رعایت.کنند.و.از.ساخت.و.ساز.و.بلندمرتبه.
سازی.بکاهند.

وی.با.یادآوری.اینکه.بلندمرتبه.س��ازی.بر.افزایش.آلودگی.هوا.تاثیر.دارد.بر.ضرورت.روش��ن.

شدن.ضوابط.بلندمرتبه.سازی.تاکید.کرد.وگفت:.شهرداری.و.سایر.مسئوالن.نباید.بلند.مرتبه.ها.را.

به.ویژه.در.منطقه.22.توسعه.دهند.تا.جانمایی.بلندمرتبه.ها.با.اصول.علمی.و.وفاق.دستگاه.های.
مسئول.مشخص.و.ضوابط.ساخت.و.ساز.هم.تعیین.شود.

نایب.رئیس.مجمع.نمایندگان.اس��تان.تهران.مجلس.شورای.اسالمی.با.یادآور.اینکه.توسعه.

بلند.مرتبه.س��ازی.بدون.توجه.به.مس��ائل.مذکور.اشتباه.اس��ت،.گفت:.بی.توجهی.به.قواعد.بلند.

مرتبه.س��ازی.تهران.را.درگیر.گره.ای.ناگش��ودنی.خواهد.کرد.که.سالمت.جسم،.جان،.اقتصاد.

و.امنی��ت.جامع��ه.را.تحت.تاثیر.ق��رار.می.دهد..نجفی.موضوع.کلی.آلودگ��ی.هوای.پایتخت.را.

یادآور.شد.و.دقت.کافی.در.تهیه.طرح.تفصیلی.و.طرح.جامع.شهری،.نظامات،.قواعد.و.ضوابط.

س��اخت.و.س��ازها.را.بسیار.مهم.دانست.و.گفت:.توجه.به.رعایت.قواعد.ساخت.و.ساز.مهم.است.

چراکه.ناشی.از.اسناد.باالدستی.هستند.که.برای.توسعه.شهری.در.نظر.گرفته.شده.اند..نماینده.

مردم.تهران،.ری،.شمیرانات.و.اسالمشهر.و.پردیس.در.مجلس.شورای.اسالمی،.تصریح.کرد:.

ساخت.وس��از.خالف.این.ضوابط.نباید.صورت.گی��رد،.در.این.صورت.نقض.غرض.کردیم.و.به.
شهروندان.آسیب.خواهیم.رساند.

 ممانعت از توسعه بلند مرتبه سازی
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پنج��ره.ایرانی��ان:.در.حالی.که.ریی��س.مجمع.عادی.

ساالنه.سازمان.نظام.مهندس��ی.ساختمان.استان.تهران.

که.به.تازگی.برگزار.شد،.از.رای.منفی.1000.نفر.از.اعضا.

در.مقاب��ل.2.رای.مثبت.ب��ه.هیات.مدیره.خبر.داد،.هیات.

مدیره.سازمان.نظام.مهندسی.اتفاقات.رخ.داده.در.جلسه.
را.غیرمعمول،.غیرمنطقی.و.غیرقانونی.عنوان.کرد.

به.گ��زارش.ایس��نا،.روز.گذش��ته.12.مردادماه.مجمع.

عمومی.عادی.س��االنه.سازمان.نظام.مهندسی.ساختمان.

اس��تان.تهران.ب��ا.مش��ارکت.جمعی.از.اعضا.در.س��الن.

همایش.های.رازی.برگزار.ش��د.که.با.حاشیه.هایی.همراه.

ب��ود..در.ای��ن.خصوص.نظام.مهندس��ی.اس��تان.تهران.
اطالعیه.ای..به.شرح.زیر.صادر.کرده.است:

بسمه تعالی
 ادامـه مجمـع عمومـی عـادی سـاالنه سـازمان نظام 
مهندسـی سـاختمان اسـتان تهران روز ١2 مردادماه در 
حالی با مشـارکت جمعی از اعضا در سـالن همایش های 
رازی برگزار شد که به علت پافشاری و اصرار غیر منطقی 
رییس مجمع عمومی بر اداره جلسه به شیوه غیر قانونی و 
بر خالف نظام نامه و رویه معمول برگزاری جلسات مجمع 

عمومی عادی ساالنه، جلسه بی نتیجه ماند.

 در رونـد برگـزاری مجمـع عمومـی عـادی سـاالنه 
سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان اسـتان تهران، در 
تاریخ اول تیرماه پس از اسـتقرار هیات رییسـه سـنی و 
انجام رای گیری الکترونیکی برای انتخاب هیات رییسـه 
اصلی، این هیات رییسـه مسـتقر و بررسی دستور جلسه 
را آغاز کردند.  رییس سـازمان نظام مهندسی ساختمان 
اسـتان تهران، در آن جلسه در دو بخش به ارائه گزارش 
عملکرد سال ١۳9۴ هیات مدیره سازمان نظام مهندسی 
سـاختمان استان تهران به مجمع عمومی عادی پرداخت 
کـه در بخـش اول، اهـم فعالیت های هیات مدیـره دوره 
ششـم در 8 مـاه اول سـال ١۳9۴ و در بخـش دیگر به 
تشـریح عملکرد هیات مدیره دوره هفتم در ۴ ماه پایانی 

سال ١۳9۴ پرداخت.
 پـس از این گزارش جمعی از اعضای حاضر در جلسـه 
بـه ارائه نظرات و بیان سـواالت در خصوص این گزارش 
عملکـرد پرداختنـد کـه رییس سـازمان نظام مهندسـی 
سـاختمان مجددا به تریبون بازگشـت و بـه موارد مطرح 

شده پاسخ داد.
 سـپس می بایسـت گزارش صورت های مالی )ترازنامه 
سـال ١۳9۴( توسـط نماینده هیات مدیره ارائه می شـد 
کـه بنا بر اظهار نظـر نماینده اداره کل راه و شهرسـازی 
مبنی بـر آماده نبـودن اظهـار نظر حسابرسـان تقاضای 
خارج سـاختن این موضوع از دسـتور کار مجمع عمومی 
را به رئیس جلسـه ارائـه کرد. لیکن رئیس جلسـه با بی 
اعتنایی به این پیشـنهاد، از بازرس سازمان جهت اعالم 
نظـر در مورد عملکرد هیات مدیره دعوت کرده و بخشـی 

از آن قرائت و به دلیل پایان یافتن زمان برگزاری مجمع، 
بررسـی ادامه دسـتور جلسـه به زمان دیگـری موکول و 

اعـالم تنفس گردید. درحالی کـه مطابق قانون، در ادامه 

برگزاری مجمع عمومی عادی سـاالنه سـازمان که  ١2 
مرداد ماه، می بایسـت ادامه دستور جلسه قبل در دستور 
کار قـرار می گرفـت، اصـرار غیرمنطقـی رییـس مجمع 
عمومی بر اداره جلسـه به شـیوه غیر قانونی و بر خالف 
نظام نامـه و بی توجهی و بی اعتنایی وی برغم توضیحات 
و اخطـار وارده نماینـده وزارت راه و شهرسـازی بر غیر 
قانونـی بـودن نحـوه اداره مجمـع، کـه اداره جلسـه را 
همچنـان به نحو دلخـواه و خالف قانـون، ادامه می داد، 
موجب خروج نماینده وزارت راه و شهرسـازی، نماینده 
اداره کل راه و شهرسازی، اعضای هیات مدیره و جمعی 
از مهندسـان عضو سـازمان نظام مهندسـی ساختمان 
اسـتان تهران از جلسه شـد و با وچود برنامه ریزی های 
سـازمان در جهـت برگـزاری مجمـع عمومـی وزین، با 
شـکوه در شان سـازمان و اعضای محترم، متاسفانه به 
دلیل قانون شـکنی رییس مجمع و حرمت شکنی عده ای 

معدود، جلسه بی نتیجه ماند.
س��ازمان.نظام.مهندسی.ساختمان.استان.تهران.ضمن.
تش��کر.و.سپاسگزاری.از.مش��ارکت.متعهدانه،.مسئوالنه.
و.قانونمن��د.اعضای.محترم.حاض��ر.در.مجمع،.حق.خود.
را.ب��رای.برخ��ورد.با.مس��ببان.این.بی.قانون��ی.و.معدود.
افرادی.که.با.رفتارهای.غیرقانونی.و.غیر.اخالقی.خود.به.
تشویش.اذهان.عمومی.پرداختند.و.موجب.بروز.خسارت.
به.س��ازمان.و.اعضا.ش��دند.از.طریق.مج��اری.قانونی.و.
پیگی��ری.در.مراجع.ذیصالح.انتظام��ی.محفوظ.می.داند.
و.ب��دون.تردید.در.جهت.نهادینه.س��ازی،.قانون.گرایی.و.

اخالق.مداری،.عدول.و.اغماض.نخواهد.کرد.
با.ای��ن.حال.احمدرضا.س��رحدی.که.ریاس��ت.مجمع.
عمومی.را.بر.عهده.داش��ت.در.تشریح.جزییات.مجمع.با.
بیان.اینکه.»اکثریت.قاطع.اعضا.نس��بت.به.عملکرد.یک.
س��اله.هیات.مدیره.اعتراض.داشتند.و.به.آنها.رای.منفی.

دادن��د«.گفت:.»قبل.از.برگزاری.جلس��ه.دو.نوبت.آگهی.

ش��ده.بود.و.جلس��ه.با.حضور.بیش.از.ه��زار.نفر.از.اعضا.

و.نماینده.وزارت.راه.و.شهرس��ازی.به.طور.کامال.قانونی.

برگزار.و.اولین.دس��تور.جلس��ه.بررس��ی.عملکرد.هیات.

مدی��ره.و.اظهارنظر.نس��بت.به.آن.بود..دومین.دس��تور،.

بررسی.تراز.و.بودجه.بود.که.پس.از.گزارش.بازرس.مبنی.

بر.اینک��ه.موازین.قانونی.برای.ارائه.تراز.رعایت.نش��ده،.

ریی��س.مجمع.تراز.را.به.رای.گذاش��ت.که.با.رای.منفی.
اعضا.مواجه.شد.«

س��رحدی.در.ادام��ه.مدعی.ش��د:.نهایت��ا.رای.گیری.

درخص��وص.عملک��رد.هیات.مدی��ره.انجام.ش��د..البته.

اعض��ای.هیات.مدی��ره.قب��ل.از.رای.گیری.سیس��تم.

الکترونیک.را.مختل.و.جلس��ه.را.ترک.کردند.که.ناچارا.

آرا.ب��ه.صورت.مکانیکی.اخذ.ش��د.و.در.مجموع.1000.

نف��ر.به.عملکرد.هیات.مدی��ره.رای.منفی.و.دو.نفر.رای.
مثبت.دادند.

وی.درب��اره.تعیین.تکلیف.هیات.مدیره.گفت:.برکناری.

هیات.مدی��ره.در.اختیار.مجمع.نیس��ت..قانون.می.گوید.

اگ��ر.عملک��رد.هی��ات.مدیره.م��ورد.تایی��د.وزارت.راه.و.

شهرس��ازی.نبود،.مش��کالت.در.هیات.عمومی.متشکل.

از.اعض��ای.هیات.مدیره.کل.کش��ور.مطرح.می.ش��ود.و.

آنه��ا.نظ��ر.می.دهند،.بعد.اگر.نظر.آنها.ه��م.منفی.بود.به.

هیات.س��ه.نفره.ای.متشکل.از.وزیر.دادگستری،.وزیر.راه.

و.شهرس��ازی.و.رییس.س��ازمان.نظام.مهندسی.کشور.و.

ب��ا.رای.دو.نفر.از.س��ه.نفر.مذکور.برای.س��ازمان.تعیین.
تکلیف.می.شود.

رییس.مجمع.س��الیانه.نظام.مهندس��ی.استان.تهران.

همچنین.اظهار.کرد:.در.این.جلسه.یک.هیات.پیگیری.

مصوبات.هم.تصویب.شد.که.بر.اجرای.مصوبات.توسط.

هی��ات.مدیره.نظارت.کن��د.تا.هیات.مدی��ره.مصوبات.

مجم��ع.را.تا.دو.مجمع.فوق.العاده.ک��ه.اولی.نیمه.اول.

پایی��ز.و.دوم��ی.نیمه.اول.زمس��تان.برگزار.می.ش��ود.
پیگیری.کند.

 واکنش نظام مهندسی استان تهران به حواشی مجمع سالیانه
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پنجره.ایرانی��ان:.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.با.بیان.اینکه.

روند.افزایش.قیمت.مس��کن.در.طول.س��ه.سال.گذشته.

متوقف.شد،.گفت:.ادامه.ش��هر.فروشی.در.کالن.شهرها.
امکان.پذیر.نیست.

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

عباس.آخوندی.در.نشس��ت.مدیران.کل.راه.و.شهرس��ازی.

اس��تان.های.کشور.گفت:.شهرفروشی.از.دو.منظر.قابل.بحث.

و.بررس��ی.است..معتقدم.این.شیوه.کنونی.اداره.شهرها.که.با.

شهرفروشی.و.فروش.تراکم.اس��ت.دیگر.بازاری.ندارد..زیرا.

معتقدم.عرض��ه.باید.با.تقاضا.همراه.باش��د،.در.حالی.که.در.

حال.حاضر.آمارهای.مختلفی.که.از.میزان.واحدهای.مسکونی.

در.تهران.و.س��ایر.کالنش��هرها.داریم.نشان.می.دهد.که.این.

شیوه.نتوانسته.اس��ت.پاسخگوی.مسایل.مردم.و.شهروندان.

باشد..زیر.راه.و.شهرسازی.با.اشاره.به.اینکه.قیمت.مسکن.در.

س��ه.سال.گذشته.و.از.ابتدای.دولت.یازدهم.با.تورم.همراهی.

نکرد.و.قیمت.ثابتی.داشت،.افزود:.در.سه.سال.گذشته،.قیمت.

مس��کن.حتی.با.تورم.نیز.همراهی.نکرد.و.افزایش.قیمت.در.

مس��کن.نداشتیم..وی..تاکید.کرد:.ادامه.روند.شهرفروشی.و.

فروش.تراکم.برای.شهرها.و.کالنشهرهای.ایران.امکان.پذیر.

نیس��ت..فارغ.از.اینکه.شهر.فروش��ی.و.فروش.تراکم.باعث.

ایج��اد.فاصله.طبقاتی.و.رواج.فرهنگ.عمومی.باالی.ش��هر.

و.پایین.ش��هر،.محله.های.فقیر.و.محله.های.غنی.می.ش��ود؛.

موجب.گرفتاری.های.ف��راوان.دیگری.از.جمله.ناامنی.برای.

شهرها.هم.هست.که.همین.مسائل.نشان.می.دهد.ادامه.این.
روند.نادرست.برای.اداره.شهرها.امکان.پذیر.نیست.

آخون��دی.گفت:.وقتی.می.پذیریم.که.ش��هر.فروش��ی.در.

ش��هرها.امکان.تداوم.ندارند.مطمئن��ا.به.راه.حل.های.اجرایی.

آن.فک��ر.ک��رده.و.برنامه.های.مدونی.نیز.ب��رای.راه.حل.های.

پیش��نهادی.داری��م..در.ح��ال..حاضر،.مش��کلی.ک��ه.از.نظر.

شهرس��ازی.به.آن.مبتالییم.و.شهرهای.ما.را.با.مشکالت.و.

مسایل.مختلفی.روبه.رو.کرده،.این.است.که.بخش.عمده.ای.

از.درآمدهای.ش��هر.مبتن��ی.بر.قانون.نیس��ت.و.به.تبع.آن،.

هزینه.ها.نیز.مبتنی.بر.قانون.نیستند.و.این.مشکل.پیچیده.ای.
است.که.به.آن.مبتال.هستیم.

وزیر.راه.و.شهرس��ازی.همچنین.با.طرح.این.پرس��ش.که.

آی��ا.اجرای.اتوبان.صدر.و.هزینه.ک��ردن.بیش.از.یک.میلیارد.

دالر.واقعا.نیاز.شهری.بود؟.ادامه.داد:.بسیاری.از.شهرسازان.

و.حتی.ش��هروندان.توجه.دارند.که.اصال.اجرای.طرح.اتوبان.

صدر.مش��کلی.از.ش��هر.تهران.حل.کرده.اس��ت.که.بیش.از.

یک.میلیارد.دالر.برایش.هزینه.شد؟.بنابراین.مسئله.و.سوال.

بعدی.این.است.که.اساسا.قیمت.تمام.شده.و.هزینه.مدیریت.

شهری.در.ایران.چگونه.است؟.معتقدم.عدم.کنترل.در.حوزه.

درآمد.بزرگترین.زیانش.عدم.کنترل.در.حوزه.هزینه.است.که.

موجب.افزایش.قیمت.تمام.ش��ده.مدیریت.شهری.در.ایران.

اس��ت..آخوندی.با.اش��اره.به.اینکه.در.حال.حاضر.شهروندان.

هزینه..زیادی.برای.س��کونت.در.ش��هرها.می.پردازند،.ادامه.

داد:.گرچ��ه.امروزه.برای.کس��انی.که.در.ش��هرها.س��کونت.

دارند.به.ظاهر.هزینه.چندانی.متصور.نیس��ت،.اما.شهروندان.

هر.روز.با.س��ربی.که.استنش��اق.می.کنند،.با.آلودگی.شهرها،.

ترافی��ک.و.تمامی.گرفتاری.های...ش��هری.دارند.هزینه.های.
مدیریت.شهری.را.بیش.از.حد.مجاز.پرداخت.می.کنند.

وزیر.راه.و.شهرسازی.تاکید.کرد:.شهروندان.برای.زندگی.

در.کالنشهرها.زندگی.و.درآمد.و.عمر.خود.را.هزینه.می.کنند.

که.عموما.از.دید.مدیریت.شهری.پنهان.است.و.این.در.حالی.

است.که.مدیریت.ش��هری.بخش.عمده.ای.از.درآمد.خود.را.

از.طریق.فروش.تراکم.دریافت.می.کند.و.جان.شهروندان.را.

به.مخاطره.می.اندازد..همچنین.این.وضعیت.مختص.تهران.

نیس��ت.بلکه.در.تمامی.کالنشهرها.مردم.دارند.بابت.زندگی.
در.شهرها.هزینه.های.گزافی.می.پردازند.

 توقف روند افزایشی قیمت مسکن در سه سال گذشته

پنجره.ایرانیان:.ش��ورای.پول.و.اعتبار.سقف.تسهیالت.نوسازی.و.بهسازی.مسکن.روستایی.
را.به.20.میلیون.تومان.افزایش.داد.

به.گزارش.ایسنا،.در.جریان.جلسه.شورای.پول.و.اعتبار،.گزارش.بانک.مرکزی.درباره.افزایش.

سقف.فردی.تسهیالت.نوسازی.و.بهسازی.مسکن.روستایی،.مطرح.و.مورد.بررسی.قرار.گرفت..

در.نهایت.نیز.اعضا.با.افزایش.س��قف.فردی.تسهیالت.نوسازی.و.بهسازی.مسکن.روستایی.تا.

مبلغ.20.میلیون.تومان.موافقت.کردند..وثیقه.این.تسهیالت.هم.وثیقه.سفته.زنجیره.ای.تعیین.
شده.است.

گرچه.بانک.مرکزی.جزئیاتی.از.مصوبه.ش��ورا.در.مورد.افزایش.س��قف.تس��هیالت.نوسازی.

مس��کن.روستایی.اعالم.نکرده،.اما.ظاهرا.این.تصمیم.به.دنبال.تکلیف.هیات.وزیران.به.بانک.

مرکزی.اتخاذ.ش��ده.اس��ت..این.در.حالی.اس��ت.که.در.نیمه.خرداد.ماه.امسال.با.تصمیم.هیئت.

وزیران،.بانک.مرکزی.مکلف.شد.نسبت.به.تعیین.بانک.های.عامل.و.سهمیه.آنها.برای.پرداخت.

تس��هیالت.طرح.ویژه.نوس��ازی.و.بهسازی.دویس��ت.هزار.واحد.مسکونی..روس��تایی.با.سفته.
زنجیره.ای.در.سال.1395.اقدام.کند.

بر.این.اس��اس.سقف.فردی.تس��هیالت.برای.120.هزار.واحد،.18.میلیون.تومان.و.برای.80.

هزار.واحد.در.روس��تاهای.مرزی.و.جزایر،.متقاضیان.تخریب.و.نوسازی.)درجاسازی(.با.رعایت.

مبحث.)19(.مقررات.ملی.ساختمان.20.میلیون.تومان.تعیین.شده.بود.
همچنین.س��ود.سهم.متقاضی.برای.این.تس��هیالت.پنج.درصد.اعالم.و.قرار.شد.تا.سازمان.
مدیریت.و.برنامه.ریزی.پرداخت.یارانه.س��ود.)مابه.التفاوت.س��ود.تعیین.شده.سهم.متقاضی.تا.
نرخ.های.مصوب.ش��ورای.پول.و.اعتبار(.برای.دوره.مش��ارکت.مدنی.و.فروش.اقساطی.و.مانده.
مطالبات.معوق.ش��امل.اصل.و.س��ود.تس��هیالت.موضوع.این.تصویب.نامه.را.تضمین.کرده.و.
تعهد.کند.هزینه.های.یادش��ده.را.پس.از.اعالم.بانک.مرکزی.از.محل.منابع.مصوب.مربوط.در.
بودجه.به.ش��بکه.بانکی.پرداخت.کند..البته.این.تضمین.نفی.کننده.مسئولیت.بانک.های.عامل.

در.وصول.مطالبات.نیست.
همچنی��ن.هیات.وزیران،.بنیاد.مس��کن.را.مکل��ف.کرد.تا.با.هماهنگی.س��ازمان.مدیریت.و.
برنامه.ریزی،.س��همیه.اس��تانی.تسهیالت.را.تعیین.کرده.و.براس��اس.سهمیه.ابالغ.شده.توسط.
بانک.مرکزی،.نسبت.به.توزیع.سهمیه.بانک.های.عامل.به.تفکیک.استان،.شناسایی.متقاضیان.
واجد.ش��رایط،.معرفی.آنان.جهت.دریافت.تس��هیالت.و.نظارت.بر.س��اخت.و.ساز.در.چارچوب.

قانون.نظام.مهندسی.و.کنترل.ساختمان.)نظام.فنی.و.روستایی(.اقدام.کند.
این.مصوبه.از.س��وی.اس��حاق.جهانگیری.برای.اجرا.به.وزارت.راه.و.شهرس��ازی،.س��ازمان.

مدیریت.و.برنامه.ریزی،.بانک.مرکزی.جمهوری.و.بنیاد.مسکن.ابالغ.شده.بود.

 وام مسکن روستایی ۲0 میلیون شد
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پنجره.ایرانیان:.معاون.وزیر.راه.و.شهرسازی.با.بیان.اینکه.79.

درصد.بودجه.ش��هرداری.تهران.به.عوارض.ساختمانی.وابسته.

است،.گفت:.در.طول.سه.سال.گذشته.توانستیم.جلوی.ساخت.
و.سازهای.غیر.قانونی.شهری.را.بگیریم.

به.گزارش.ایلنا،.پیروز.حناچی.در.نشست.خبری.13.مردادماه،.

با.اشاره.به.رشد.جمعیت.شهرنشین.در.چند.سال.گذشته.گفت:.

اولین.سرشماری.نشان.می.دهد.که.از.18.میلیون.جمعیت.کشور.

5.9.میلیون.نفر.شهرنش��ین.بودند.که.آخرین.سرشماری.ها.که.

مربوط.به.س��ال.90.است.که.بیانگر.آن.است.که..جمعیت.کل.

کش��ور.به.75.میلیون.نفر.رسیده.که.در.حال.حاضر.53.میلیون.

نفر.در.شهر.ساکن.هستند..وی.افزود:.این.آمارها.نشان.می.دهند.
که.جمعیت.شهرنشین.حدود.8.برابر.افزایش.یافته.است.

حناچ��ی.با.بیان.اینکه.یک��ی.از.مهم.ترین.موضوعاتی.که.ما.

به.دنبال.آن.هس��تیم.ایجاد.منابع.مالی.پای��دار.برای.اداره.امور.

شهرها.است،.اظهار.داشت:.یکی.از.مهم..ترین.موضوعات.همین.

منابع.مالی.پایدار.اس��ت.چرا.که.تاثی��ر.قابل.توجهی.در.تحقق.

سیاس��ت.های.ش��هری.دارد..وی.با.اشاره.به.صحبت.های.اخیر.

رئیس.جمهوری.مبنی.بر.اینکه.اتکا.به.درآمدهای.تراکم.فروشی.

مضرتر.از.وابس��تگی.به.درآمدهای.حاصل.از.فروش.نفت.است.

گفت:.بیش.از.79.درصد.بودجه.شهرداری.ها.وابسته.به.عوارض.

ناشی.از.ساخت.و.ساز.است..معاون.وزیر.راه.و.شهرسازی.ادامه.

داد:.52.درصد.بودجه.شهرداری.ها.از.عوارض.تراکم،.10.درصد.

ناشی.از.درآمدهای.عوارض.زیربنا،.8درصد.ناشی.از.جریمه.های.

کمیس��یون.م��اده.100،.نزدیک.به.4درصد.ناش��ی.از.عوارض.

تفکی��ک.اراضی.و.بیش.از.2.درصد.از.عوارض.حذف.پارکینگ.

حاصل.می.ش��ود..حناچ��ی.ادامه.داد:.9.درص��د.دیگر.از.بودجه.

از.طریق.عوارض.مس��تمر.مانند.عوارض.س��وخت.و.گمرک.و.

عوارض.نوسازی.و.همچنین.12.درصد.از.بودجه.از.سایر.منابع.

تامین.می.ش��ود..معاون.معماری.و.شهرس��ازی.تاکید.کرد:.این.

آمارها.نش��ان.می..دهد.که.شهرداری.ها.وابستگی.قابل.توجهی.

به.عوارض.ناش��ی.از.ساخت.و.س��از.دارند.که.این.موارد.شامل.

موضوعات.قانونی.و.غیر.قانونی.می.ش��ود.که.تاثیر.مستقیم.بر.

کیفیت.زندگی.مردم.دارد..وی.با.بیان.اینکه.درآمدهای.حاصل.

از.عوارض.ساختمانی.از.مجموعه.درآمدهای.شهرداری.بیشتر.

از.82.درصد.بوده.و.گزارش.ها.نش��ان.می.دهد.که.در.سال.های.

گذش��ته.این.درصد.از.75.درصد.ش��روع.و.به.باالی.80.درصد.
هم.می.رسد.که.به.طور.قطع.این.شیوه.اداره.شهر.تبعاتی.دارد.

معاون.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.افزود:.این.ش��یوه.اداره.ش��هر.

زمینه.س��از.اتالف.منابع،.ایجاد.موانع.جدی.برای.توسعه.کسب.

و.کار.و.از.همه.مهم.تر.باعث.شهرس��ازی.رانتی.می.شود.که.در.
نهایت.به.سلب.آرامش.شهروندان.منجر.خواهد.شد.

وی.ب��ا.تاکی��د.بر.اینکه.تم��ام.دبیرخانه.های.ش��ورای.عالی.

معماری.و.شهرس��ازی.در.کل.کشور.مجبور.به.این.هستند.که.

مصوبات.خود.را.منتشر.کنند.اظهار.داشت:.در.غیر.این.صورت.

و.اگر.ش��ورایی.اقدام.به.انتش��ار.مصوبات.خود.نکند.به.معنای.

این.اس��ت.که.عملکرد.غیر.قانونی.داشته.است..حناچی.با.بیان.

اینکه.بیش��ترین.مصوبات.مرتبط.با.بلندمرتبه.س��ازی.در.طول.

سال.های.90.تا.92.متوجه.منطقه.یک.تهران.می.شود،.گفت:.

در.منطقه.یک.تهران.36.مصوبه،.در.منطقه.3،.18.مصوبه،.در.

منطقه.دو.14.مصوبه.داشته.ایم.که.بیشتر.این.مصوبات.مربوط.

به.منطقه.یک.تهران.است..معاون.وزیر.راه.و.شهرسازی.افزود:.

همچنین.بیشترین.تقاضا.برای.ساخت.و.ساز.درخواست.پروانه.

س��اختمانی.برای.برج.های.بین.13.تا.15.طبقه.بوده.است..وی.

درباره.س��اخت.و.س��از.در.منطقه.22.تهران.گفت:.منطقه.22.

مانند.قطاری.اس��ت.که.از.ریل.خارج.ش��ده.و.هیچ.انطباقی.با.

طرح.تفصیل��ی.و.طرح.جامع.ندارد..حناچی.ب��ا.تاکید.بر.اینکه.

ش��هرداری.را.امین.منافع.ش��هر.می.دانیم،.گفت:.اما.در.منطقه.

22.بس��یاری.از.اتفاقاتی.که.در.شهرسازی.افتاده.قابل.پذیرش.

نیس��ت.و.همین.برج.س��ازی.ها.مانع.از.جریان.های.باد.شده.اند..

معاون.وزیر.راه.و.شهرسازی.درباره.دو.طبقه.کردن.اتوبان.صدر،.

گفت:.شهرداری.برای.دو.طبقه.کردن.این.اتوبان.چهار.صفحه.

مطالعه.هم.ندارد.و.االن.هم.که.این.پروژه.اجرایی.ش��ده.هیچ.

مطالعاتی.مبنی.براینکه.آیا.ش��هر.تهران.به.چنین.پروژه.ای.نیاز.
دارد.یا.نه.وجود.ندارد.

حناچ��ی.ب��ا.بی��ان.اینک��ه.یک��ی.از.چالش.ه��ای.اصلی.ما.

شهرداری.ها.برای.ساخت.مال.ها.است،.گفت:.اگر.با.دید.اقتصاد.

ش��هری.هم.به.این.موضوع.نگاه.شود.می.بینیم.که.در.شهری.

مثل.مشهد.20.درصد.مساحت.اطراف.حرم.برای.ساخت.مال.ها.

برنامه.ریزی.شده.این.در.حالی.است.که.این.منطقه.ظرفیت.9.

درصدی.دارد.یعنی.عرضه.بیشتر.از.تقاضاست..وی.با.تاکید.بر.

اینکه.نگاه.ما.بر.این.است.که.در.هیچ.منطقه.ای.امکان.ساخت.

برج.وجود.ندارد،.مگر.مناطق.خاص.اظهار.داشت:.پیش.از.این،.

یک.نگاهی.وجود.داشت.مبنی.بر.اینکه.در.تمام.مناطق.تهران.

امکان.برج.س��ازی.وج��ود.دارد،.مگر.مناطق.خاص.که.ما.این.
نگاه.را.تغییر.داده.ایم.

پنجره.ایرانیان:.مدیرعامل.بانک.مسکن.از.آمادگی.این.بانک.برای.کاهش.نرخ.سود.وام.های.
مسکن.خبر.داد.

به.گزارش.ایس��نا،.محمد.هاشم.بت.شکن.در.جلس��ه.معاونان.وزارت.راه.و.شهرسازی.اعالم.

کرد.که.بانک.مسکن.آماده.است.تا.نرخ.سود.مربوط.به.تسهیالت.صندوق.پس.انداز.یکم.)خانه.

اولی.ه��ا(.را.از.11.ب��ه.9.درصد.کاهش.دهد..در.عی��ن.حال.که.به.گفته.وی.حتی.آمادگی.برای.

کاهش.نرخ.س��ود.تس��هیالت.مسکن.از.محل.خرید.اوراق.که.هم.اکنون.حدود.17.درصد.است.
به.16.درصد.وجود.دارد..

بت.ش��کن.این.را.هم.گفته.که.به.دنبال.کاهش.نرخ.سود.در.شبکه.بانکی.شرایط.برای.کمتر.

کردن.نرخ.های.سود.برای.تسهیالت.مسکن.نیز.در.بانک.مسکن.مهیاست.
این.در.حالی.است.که.پیش.تر.و.با.کاهش.نرخ.سود.سپرده.به.15.و.تسهیالت.به.18.درصد.
در.شبکه.بانکی،.بانک.مسکن.نیز.میزان.سود.مربوط.به.تسهیالت.صندوق.پس.انداز.یکم.را.از.
13.به.11.درصد.کاهش.داده.بود..مدیرعامل.بانک.مسکن.در.این.جلسه.همچنین.اعالم.کرد.
که.بانک.مس��کن.آمادگی.دارد.تا.در.سال.جاری.به.200.هزار.واحد.مسکن.تسهیالت.پرداخت.
کند.و.برنامه.تس��هیالت.دهی.به.100.هزار.واحد.فرس��وده.را.نیز.در.دستور.کار.دارد.که.باید.به.
تصویب.هیات.دولت.برس��د..وی.همچنین.آمار.عملکرد.بانک.مسکن.در.حوزه.تسهیالت.دهی.

را.اعالم.و.گفت.که.در.مجموع.با.رشد.75.درصدی.همراه.بوده.است.

 دو طبقه کردن اتوبان صدر بدون چهارصفحه مطالعه

 احتمال کاهش نرخ سود وام های مسکن



10
ه.7

�ار
شم

..
95
ور.

هری
.ش

هم.
ل.ن

س�ا
ن/ 

ـا
انی

یر
ه ا

ـر
نج

پ
ی

رژ
ران

ـا
خب

ا

68

 اجرای نقشه راه توسعه فناوری و کسب وکار بازیافت انرژی
پنجره.ایرانیان:.نقشه.راه.توسعه.فناوری.و.کسب.وکار.
بازیافت.انرژی.با.هدف.دستیابی.به.دانش.فنی.و.توسعه.
فناوری.ه��ای.نوین.مرتبط.با.بازیافت.حرارت.در.صنایع.

به.شدت.انرژی.بر.اجرایی.می.شود.
ب��ه.گ��زارش.ایس��نا،.محمد.عل��ی.اش��جاری،.مدیر.
فنی.طرح.تدوین.نقش��ه.راه.دس��تیابی.به.الگوی.نوین.
بهینه.س��ازی.انرژی.و.آب.در.صنایع،.ش��یوه.دس��تیابی.
به.دانش.فنی.و.توس��عه.فناوری.ه��ای.نوین.مرتبط.با.
بازیافت.انرژی.در.صنایع.و.توسعه.کسب.و.کار.خدمات.
انرژی.در.این.حوزه.را.از.اهداف.اصلی.این.طرح.عنوان.
کرد.و.گفت:.اجرای.عملی.نقش��ه.راه.بازیافت.انرژی.به.
صورت.موردی.و.پایلوت.بر.روی.واحد.احیای.مستقیم.
آهن..انج��ام.می.ش��ود..در.چارچوب.این.ط��رح.فرایند.
توس��عه.فناوری.نوین.بازیافت.حرارت،.توسعه.کسب.و.
کار.خدمات.انرژی،.تدوین.نظام.حقوقی.مناس��ب.برای.
عملیاتی.کردن.کسب.وکار،.جذب.سرمایه.خارجی.برای.
اجرای.طرح.و.باالخره.توسعه.مفهوم.»صادرات.کارایی.
انرژی«.مورد.اعتباربخشی.قرار.می.گیرد..اجرای.پایلوت.
به.صورتی.طراحی.ش��ده.تا.برای.سایر.صنایع.انرژی.بر.
همانند.صنعت.س��یمان،.ذوب.فلزات،.نیروگاه،.کاشی.و.
سرامیک،.نفت.و.گاز.و.پتروشیمی.و.پاالیشگاه.ها.قابل.

تعمیم.خواهد.بود.
اش��جاری.این.ط��رح.را.رویک��رد.نوی��ن.در.مبحث.
بهینه.س��ازی.انرژی.و.آب.در.کشور.خواند.و.اشاره.کرد:.
طرح.توس��عه.کس��ب.و.کار.بازیافت.ان��رژی.از.طریق.
فعال.س��ازی.ب��ازار.خدمات.انرژی.و.گس��ترش.مفهوم.
»ص��ادرات.کارای��ی.انرژی«.و.جذب.مناب��ع.افتصادی.
خارجی.برای.توس��عه.بازار.کارایی.انرژی.یک.امر.مهم.

در.تحوالت.بخش.انرژی.کشور.خواهد.بود.
وی.همچنی��ن.توضیح.داد:.در.فرایند.بازیافت.حرارت.
در.واحد.احیای.مس��تقیم.از.طریق.کسب.و.کار.خدمات.
انرژی.در.نظر.است.روش.جدید.کاهش.انتشار.گازهای.
گلخان��ه.ای.مبنی.بر.تبدیل.گاز.دی.اکس��ید.کربن.که.
بعنوان.طرح.جدید.کاهش.انتش��ار.گازهای.گلخانه.ای.
به.ش��مار.می.آید،.به.اجرا.درآید.ک��ه.پدیده.ای.نوین.در.

امور.مربوط.به.انرژی.– محیط.زیست.بشمار.می.آید.
دکتر.اش��جاری.گف��ت:.در.این.طرح.در.نظر.اس��ت.
توسعه.فناوری.های.خاص..در.زمینه.مبدل.های.حرارتی.
جهت.بازیافت.حرارت.و.آب،.س��یال.های.انتقال.دهنده.
حرارت،.تبدیل.انرژی.بازیافت.ش��ده.و.ترکیبات.کربنی.
)منوکسید.و.دی.اکسید.کربن(.به.محصوالت.شیمیایی.
و.همچنین.سیس��تم.هماهنگ.و.کنترل.کننده.بازیافت.
ان��رژی.م��ورد.توجه.قرار.گی��رد.و.فعالیت.ش��رکتهای.
خدمات.ان��رژی.و.دانش.بنیان.در.این.حوزه.گس��ترش.

پیدا.کند.
.اش��جاری.دس��تیابی.به.ش��بکه.ای.از.ش��رکت.های.
دانش.بنی��ان.را.هدف.دیگر.این.طرح.پژوهش��ی.عنوان.
ک��رد.و.افزود:.هدف.از.اجرای.ط��رح.پایلوت.حاضر.به.
این.صورت.است.که.در.نهایت.شبکه.ای.از.شرکت.های.
دانش.بنی��ان.به.وجود.آید..محصول.نهایی.این.ش��بکه.
بر.اس��اس.اهدافی.که.در.طرح.حاضر.دنبال.می.شوند،.
یک.فناوری.به.هم.پیوس��ته.است.که.بازیافت.انرژی.و.
آب.از.صنای��ع.بزرگ.را.که.تا.کن��ون.توجیه.اقتصادی.

نداش��ته،.توجیه.پذی��ر.می.کند؛.به.گون��ه.ای.که.امکان.

جذب.سرمایه.گذار.خارجی.برای.پروژه.های.بهینه.سازی.
انرژی.و.آب.در.کشور.فراهم.شود.

اش��جاری.دستیابی.به.سیس��تم.بهم.پیوسته.بازیافت.

انرژی.را..دس��تاورد.اصلی.این.ط��رح.خواند.و.گفت:.با.

انجام.دادن.و.توس��عه.هر.قس��مت.از.یک.سیس��تم.به.

هم.پیوسته.از.فناوری.های.نوین.شکل.می.گیرد..اجزای.

این.سیس��تم.به.هم.پیوسته.توس��ط.شبکه.شرکت.های.

دانش.بنیان.صنعتی.و.تجاری.سازی.خواهند.شد..با.قرار.

گرفتن.محصوالت.این.شرکت.ها.در.کنار.همدیگر.یک.

سیس��تم.به.هم.پیوسته.بازیافت.انرژی.به.دست.می.آید.
که.در.اکثر.صنایع.انرژی.بر.کشور.کاربرد.خواهد.داشت.
وی.گف��ت:.مهمترین.مزیتی.که.از.این.سیس��تم.به.
هم.پیوس��ته.انتظار.می.رود،.باال.بردن.توجیه.اقتصادی.
طرح.های.بازیافت.انرژی.و.آب.است..طرح.هایی.که.تا.
کنون.در.داخل.کشور،.با.وجود.نیاز.مبرم،.به.دلیل.ارزان.
بودن.بهای.انرژی.چندان.مورد.استقبال.قرار.نگرفته..و.

عملیاتی.نشده.اند.

 تبدیل آلوده ترین مکان جهان به نیروگاه انرژی پاک
پنج��ره.ایرانی��ان:.دولت.اوکراین.در.طرحی.جدید.امیدوار.اس��ت.بتواند.بخش��ی.از.
زمین.های.بایر.اطراف.بزرگترین.فاجعه.هسته.ای.جهان.را.به.یک.پارک.خورشیدی.و.

انرژی.تجدیدپذیر.به.وسعت.60.کیلومتر.مربع.تبدیل.کند.
به.گزارش.ایسنا،.این.کشور.در.حال.حاضر.در.حال.جمع.آوری.کمک.های.مالی.برای.
تبدیل.زمین.های.استفاده.نشده.و.به.شکل.خطرناک.رادیواکتیو.در.اطراف.چرنوبیل.به.
یک.نیروگاه.برق.هس��تند.که.می.تواند.1400.مگاوات.یا.حدود.یک.س��وم.میزانی.که.

این.نیروگاه.اتمی.پیش.از.حادثه.تولید.می.کرد،.برق.تولید.کند.
بنا.بر.ادعای.این.طرح،.حدود.1000.مگاوات.از.این.نیرو.در.یک.پارک.خورش��یدی.
عظی��م.تولید.خواهد.ش��د.که.بزرگترین.مزرعه.خورش��یدی.زمی��ن.خواهد.بود..برای.

مقایس��ه.باید.گفت.که.پارک.خورش��یدی.سد.النگیانگش��یا.حدود.23.کیلومتر.مربع.
مساحت.داشته.و.ظرفیت.تولید.آن.حدود.850.مگاوات.است.

البت��ه.هنوز.اطالعات.بیش��تری.در.مورد.چگونگی.س��اخت.و.نگه��داری.پنل.های.
خورشیدی.در.منطقه.ای.که.هنوز.غیرقابل.سکونت.است،.ارائه.نشده.است.

حادثه.اتمی.چرنوبیل.حادثه.هسته.ای.فاجعه.باری.بود.که.در.آوریل.1986.در.نیروگاه.

چرنوبی��ل.در.اوکراین.رخ.داد..انفجار.و.آتش.س��وزی.در.در.رآکتور.ش��ماره.4.نیروگاه.

چرنوبیل.باعث.پخش.مواد.رادیواکتیو.در.بخش.بزرگی.از.غرب.ش��وروی.و.اروپا.شد..

از.نظر.زیان.های.مالی.و.انسانی،.حادثه.چرنوبیل.بدترین.حادثه.نیروگاه.های.هسته.ای.
در.جهان.به.شمار.می.رود.
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 بهره برداری از 100مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر
پنجره.ایرانی��ان:.مدیرعامل.س��ازمان.انرژی.های.نو.ایران.
)س��انا(.از.بهره.ب��رداری.100.مگاوات.نی��روگاه.تجدیدپذیر.تا.
پایان.امس��ال.خبر.داد.و.گفت:.در.ح��ال.حاضر.900.مگاوات.

قرارداد.تضمینی.خرید.برق.تجدیدپذیر.ثبت.شده.است..
ب��ه.گزارش.ایس��نا،.س��یدمحمد.ص��ادق.زاده.در.چهارمین.
کنفرانس.ان��رژی.بادی.ایران.که.در.29.تیرماه.برگزار.ش��د،.
با.تاکید.بر.اینکه.از.س��ال.گذش��ته.همزمان.ب��ا.برپایی.دوره.
پیشین.این.کنگره.در.تالش.برای.کاهش.موانع.حضور.بخش.
خصوص��ی.در.حوزه.انرژی.های.تجدید.پذی��ر.بوده.ایم،.اظهار.
کرد:..یک��ی.از.دغدغه.های.فکری.مس��تمر.بخش.خصوصی.
ثب��ات.قوانین.و.تضمی��ن.پرداخت.بهای.ب��رق.تولیدی.بوده.
است؛.بخش.خصوصی.اعم.از.فعاالن.داخلی.و.نیز.طرف.های.
خارجی.نس��بت.به.تامین.تکنولوژی.و.بهره.برداری.از.پروژه.ها.
مش��کلی.ندارند.و.دغدغه.اصلی.آنها.در.قبال.چگونگی.اعتماد.
ک��ردن.به.خرید.تضمین��ی.برق.توس��عه.وزارت.نیرو.و.دولت.

بوده.است.
وی.ادامه.داد:.براین.اس��اس.برای.الزام.خرید.برق.تضمینی.
توس��ط.وزارت.نیرو.ایین.نامه.اجرای��ی.ماده.61.قانون.اصالح.
الگ��وی.مصرف.انرژی.به.تصویب.رس��ید.که.براس��اس.آن،.
این.وزراتخانه.موظف.اس��ت.برق.تولیدی.توسط.سیستم.های.
تجدیدپذی��ر.را.به.صورت.تضمین��ی.بلندمدت.خریداری.کند؛.
امروزه.در.هر.یک.از.کش��ورهای.دنیا.که.سهم.تجدیدپذیرها.
در.تولی��د.ان��رژی.افزایش.پیدا.کرده.اس��ت.ب��ه.لطف.خرید.
تضمینی.بوده.اس��ت..مدیرعامل.سازمان.انرژی.های.نو.ایران.
)س��انا(.با.تاکید.بر.اینکه.خرید.تضمینی.بلندمدت.انرژی.های.
تجدیدپذیر.قانونی.دائمی.و.مصوب.مجلس.ش��ورای.اسالمی.
اس��ت،.ادامه.داد:.ابالغ.این.قان��ون.از.طرفی.و.نیز.اختصاص.
مناب��ع.مالی.برای.پرداخت.پول.برق.تولیدی.از.س��وی.دیگر.
باعث.شده.که.امروزه.بخش.خصوصی.با.شدت.گسترده.تری.
برای.س��رمایه.گذاری.در.حوزه.انرژی.ه��ای.تجدیدپذیر.ورود.
پیدا.کند..صادق.زاده.با.اشاره.به.اینکه.هم.اکنون.900.مگاوات.
قرارداد.تضمینی.خرید.برق.فعال.در.کش��ور.به.ثبت.رس��یده.
است،.تصریح.کرد:.طبق.برنامه.ریزی.صورت.گرفته.از.ابتدای.
مهرماه.نخس��تین.واحدهای.این.پروژه.وارد.مدار.خواهد.ش��د.
و.تا.پایان.س��ال.نیز.100.مگاوات.از.این.رقم.منعقد.ش��ده.به.

بهره.برداری.خواهد.رسید.

وی.ب��ا.تاکید.بر.اینکه.در.یک.س��ال.اخی��ر.تغییر.ضوابط.و.

تعرفه.ه��ای.برقی.مورد.انتق��اد.قرار.گرفته.اس��ت،.ادامه.داد:..

قانون.گذار.قیمت.تضمینی.خرید.برق.را.براس��اس.فرمولی.به.

وزارت.نیرو.تکلیف.کرده.که.اگر.چه.قیمت.خرید.باید.متناسب.

با.هزینه.تمام.ش��ده.باشد،.اما.فرمول.موجود.برای.ایجاد.یک.
وحدت.رویه.به.درستی.از.سوی.قانون.گذار.طراحی.شده.است.
مدیرعامل.س��ازمان.انرژی.های.نو.ایران.)سانا(.با.تاکید.بر.
اینک��ه.با.تغییر.قیمت.نفت.در.جه��ان.این.فرمول.مورد.تغییر.
قرار.می.گیرد،.تصریح.کرد:..س��ال.گذشته.با.نزول.قیمت.نفت،.
تجدیدپذیرها.نیز.با.کاهش.قیمت.مواجه.شده.بودند،.ولی.این.
تغییر.قیمت.ها.به.میزانی.نبود.که.مجموعه.را.با.مشکل.جدی.
مواج��ه.کند،.چرا.ک��ه.به.موازات.کاهش.قیم��ت.نفت.هزینه.
توس��عه.تجدیدپذیرها.نیز.اتفاق.می.افتد.و.چندان.این.حوزه.را.

تحت.تاثیر.قرار.نمی.دهد.
صادق.زاده.با.اشاره.به.اینکه.به.منافع.حاصل.از.تجدیدپذیرها.
در.حوزه.های.مختلف.اجتماعی.همچون.پدافند.غیرعامل.باید.
توجه.ویژه.ای.صورت.بگیرد،.عنوان.کرد:.امروزه.هر.حادثه.ای.
از.قبیل.زلزله.می.تواند.برای.تامین.برق.کش��ور.حادثه.آفرین.
باش��د.و.با.توجه.به.اینکه.تامین.برق.در.کش��ور.ما.براس��اس.
گاز.طبیعی.و....ص��ورت.می.گیرد،.ظرفیت.هفت.هزار.و.500.
مگابایاتی.ان��رژی.تجدیدپذیر.ما.می.تواند.کش��ور.را.در.قبال.

هرگونه.خطری.در.شرایط.بحرانی.و.حساس.به.دور.کند.
مدیرعامل.س��ازمان.انرژی.های.نو.ایران.)سانا(.خاطرنشان.

کرد:.ما.باید.برای.ساختمان.مهم.کشور.از.جمله.بیمارستان.ها،.

مدارس.و....از.انرژی.های.بدون.اکتفا.به.نفت.و.گاز.و.بهره.مند.

از.انرژی.های.تجدیدپذیر.همچون.باد.و.خورش��ید.برای.تولید.
برق.استفاده.کنیم.

وی.ب��ر.لزوم.تولید.برق.از.زباله.ه��ا.تاکید.کرد.و.افزود:.این.

امر.با.پرداخت.هرگونه.هزینه.ای.باید.اجرایی.شود.تا.از.تبعات.

زیست.محیطی.که.امروزه.گریبان.بسیاری.از.شهرهای.کشور.

را.گرفته.جلوگیری.کنیم،.بنابراین.الزم.اس��ت.س��هم.تامین.

مناب��ع.مالی.ب��رای.بازپرداخت.ب��رق.تولی��دی.تجدیدپذیرها.

از.عوارض.زیس��ت.محیطی.در.قانون.برنامه.شش��م.توس��عه.
پیش.بینی.شود.

صادق.زاده.با.اشاره.به.اینکه.در.پیش.نویس.برنامه.به.مسائل.

تجدیدپذیرها.پرداخته.نشده.است،.ادامه.داد:..با.توجه.به.منابع.

موجود.تمامی.قراردادها.هفت.سال.آینده.حوزه.تجدیدپذیرها.

مش��کلی.نخواهد.داشت،.ولی.برای.بلندمدت.و.پیوسته.بودن.

ای��ن.برنامه.باید.ب��رای.تامین.منابع.مال��ی.قراردادهای.هفت.

س��ال.آینده.برنامه.ریزی.مناسبی.اندیشیده.شود.که.این.منبع.
حتما.باید.در.بخش.عوارض.زیست.محیطی.پیش.بینی.شود.
وی.ب��ا.تاکید.بر.اینکه.با.توس��عه.تجدیدپذیرها.می.توان.از.
مزایای.بومی.کش��ور.به.ش��کل.بهینه.ای.استفاده.کرد،.افزود:..
با.اس��تفاده.مناسب.از.نیروگاه.های.بادی،.خورشیدی،.بخاری،.
هس��ته.ای.و....می.توانیم.برای.آینده.کشور.یک.منبع.مطمئن.

برای.تامین.رفاه.مردم.داشته.باشیم.

 اروپا زمینه ساز تولید 30 گیگاوات انرژی تجدیدپذیر در ایران می شود
پنج��ره.ایرانیان:.مدیرعامل.انجمن.علم��ی.انرژی.بادی.اروپا.گفت:.اروپا.می.تواند.با.توجه.به.
پتانس��یل.های.مناسب.موجود.در.ایران،.زمینه.تولید.30.گیگاوات.)30.هزار.مگاوات(.برق.را.از.

انرژی.های.تجدیدپذیر.فراهم.کند.
به.گزارش.ایس��نا،.جیلز.دیکسون.امروز.در.حاش��یه.چهارمین.همایش.انرژی.بادی.ایران.در.
جمع.خبرنگاران.اظهار.کرد:.ایران.از.قابلیت.های.بس��یار.باالیی.در.انرژی.های.بادی.برخوردار.

است.که.به.مراتب.بیشتر.از.پتانسیل.های.موجود.در.اروپاست.
مدیرعام��ل.انجم��ن.علمی.انرژی.بادی.اروپا.با.بیان.اینکه.انجم��ن.علمی.انرژی.بادی.اروپا.
آماده.اس��ت.تا.س��رمایه.گذاران.فعال.در.عرصه.توربین.های.بادی.را.ترغیب.به.حضور.بیشتر.و.

پر.رنگ.تر.در.ایران.کند،.تاکید.کرد:.این.انجمن.قادر.است.در.این.راه،.انواع.فناوری.های.تولید.
انرژی.های.تجدیدپذیر.را.از.جمله.خورشیدی،.بادی.و.....به.ایران.بیاورد.

دیکس��ون.تصریح.ک��رد:.در.حالی.که.وزیر.نیرو.ای��ران.از.برنامه.ریزی.برای.وارد.کردن.پنج.

هزار.مگاوات.برق.از.محل.انرژی.های.تجدیدپذیر.در.ایران.در.پنج.سال.آینده.خبر.می.دهد،.ما.
آمادگی.داریم.تا.زمینه.تولید.6.برابر.این.میزان.برق.یعنی.30.گیگاوات.را.در.ایران.فراهم.کنیم.
وی.ادامه.داد:.بررس��ی.های.کارشناس��ان.حاکی.اس��ت.آنقدر.میزان.وزش.باد.در.ایران.باال.
اس��ت.که.حتی.می.توان.با.کمتر.از.نرخ.60.س��نت.یورو.در.هر.کیلو.وات.ساعت،.برق.در.ایران.

تولید.کرد.
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 توسعه تجدیدپذیرها به اتکای مرجع انرژی زیستی
.پنج��ره.ایرانیان:.کتابخانه.آزمایش��گاه.انرژی.زیس��تی.
آمریکا.دارای.هیچ.کتابی.نیس��ت.بلکه.آنچه.در.خود.دارد.
اطالعات.وس��یع.و.نمونه.های.زیست.توده.�.مواد.ارگانیک.
مانند.ذرت،.چمن،.تراش��ه.های.چوب.و.س��اقه.های.بلند.و.
خش��ک.علف.اس��ت.و.نزدیک.به.50،000.نوع.اطالعات.
زیست.توده.و.بیش.از.35،000.نمونه.فیزیکی.زیست.توده.

در.این.آزمایشگاه.نگه.داری.می.شود.
به.گزارش.انرژی.هاب،.این.آزمایش��گاه.در.سال.2009.
تاس��یس.ش��د.و.تکنیس��ین.اولیه.آن.ماموریتی.عجیب.را.
عهده.دار.ش��د..آن.این.بود.که.به.دش��ت.های.شرقی.برود.
و.نمونه.های.مناس��ب.به.عنوان.زیست.توده.را.جمع.آوری.
کن��د..در.تالش.اولیه.کانتینر.های.کاال.پر.از.زیس��ت.توده.

جمع.آوری.شد.
ای��ن.نمونهّ.ه��ا.ب��رای.س��اخت.ان��واع.س��وخت.های.
زیست.توده.ای.از.مواد.اولیه.مناسب.جمع.آوری.شدند..این.
مواد.یا.همان.زیس��ت.توده.ها.به.راحتی.جابه.جا.می.شوند.و.
به.انرژی.تجدیدپذیر.تبدیل.می.شوند..اما.بعد.از.چند.سال.
کار.این.آزمایش��گاه.اکنون.شناخته.شده.است.و.به.عنوان.
یک.کتابخانه.و.مرجع.سوخت.زیست.توده.شناخته.می.شود.
امس��ال.دوباره.این.آزمایشگاه.پیشرفتی.داشته.و.تبدیل.
به.یک.قطب.تحقیق.جهانی.و.ابزار.مناسب.برای.پیشرفت.
شده.است..س��ازمان.انرژی.آمریکا.پیش.بینی.کرده.است.
که.تا.س��ال.2030.می.توانند.1.1.میلیارد.تن.زیس��ت.توده.
ب��رای.تولید.انرژی.که.برابر.30.درصد.س��وخت.فس��یلی.

هم.اکنون.آمریکا.است.را.تولید.کنند.
اما.یک.پیچیدگی.فنی.در.برابر.تبدیل.به.واقعیت.ش��دن.

این.انرژی.زیس��تی.مقاومت.می.کند.و.آن.این.اس��ت.که.

ترکیب��ات.ش��یمیایی.و.خواص.فیزیک��ی.دو.ذرت.از.یک.
مزرعه.با.هم.متفاوت.است.

این.تفاوت.ها.که.در.واقع.نم.و.مقدار.خاکس��تر.باقیمانده.

از.س��وختن.اس��ت،.باعث.دردس��ر.محققان.ش��ده.است..

ای��ن.کتابخانه.یا.مرج��ع.به.محققین.ب��رای.حل.اینگونه.

مش��کالت.کمک.می.کن��د..برای.مثال.با.پیش��رفت.روند.

توسعه.زیست.توده.و.خشک.س��ازی.آن.و.یا.اضافه.کردن.

مواد.ش��یمیایی.باعث.بهبود.شرایط.س��وختن.این.پلت.ها.

ی��ا.تکه.های.جامد.انرژی.می.ش��وند..محققی��ن.با.مطالعه.

هر.مقطع.از.روند،.مس��ائل.بیش��تری.را.متوجه.می.شوند.و.

ای��ن.مرجع.به.آن.ها.اجازه.می.دهد.تا.به.تمامی.نمونه.های.
متشابه.و.همچنین.قبلی.دسترسی.داشته.باشند.

.نتایج.ای��ن.مرجع.به.کمک.صنایع.ه��م.می.آید..برای.

مثال.شرکتی.از.کاهش.طول.عمر.شفت.آسیاب.خود.خبر.

می.داد.و.ب��ا.تحقیقی.جزئی.در.این.مرج��ع.دلیل.آن.زیاد.

بودن.ترکیب.سیلیکا.در.زیست.توده.بیان.شد..بدون.وجود.

این.مرجع.هر.بار.بیش.از.هزاران.دالر.برای.حل.مشکالت.

باید.مصرف.ش��ود..اما.قدرت.اصلی.این.مرجع.دسترس��ی.

همه.جانبه.آن.است..اخیرا.با.دسترسی.گوشی.های.همراه.

و.توانایی.به.روز.رس��انی.تمامی.تحقیقات،.محققین.از.هر.
جا.و.هر.زمان.توانایی.تکمیل.این.مرجع.را.دارند.

 حذف المپ های رشته ای برای حذف بحران جهانی انرژی

 خداحافظی با سوخت های فسیلی تا سال ۲0۲۷

پنجره.ایرانیان:.ایران.همس��و.با.سیاست.ها.و.برنامه.های.جهانی.برای.کمک.به.حل.
بحران.انرژی.اقدام.به.حذف.المپ.های.رشته.ای.کرده.است.

به.گزارش.ایس��نا،.چن��دی.پیش.هیات.وزیران،.قانون.حذف.اس��تفاده.از.المپ.های.

رش��ته.ای.راتصویب.کرد.و.بر.اس��اس.این.تصمیم،.ثبت.س��فارش.و.ورود.المپ.های.

رش��ته.ای.با.ت��وان.باالی.40.وات.ممنوع.ب��وده.و.خطوط.تولید.داخلی.نیز.بایس��تی.

حداکثر.ظرف.مدت.8.ماه.از.تاریخ.ابالغ.مصوبه،.جمع.آوری.و.پروانه.های.بهره.برداری.
مربوطه.باطل.شود.

این.سیاست.در.راستای.برنامه.های.ملی.اصالح.الگوی.مصرف.و.افزایش.بهره.وری.

انرژی.و.همچنین.همسو.با.سیاست.های.جهانی.در.خصوص.رفع.بحران.انرژی.اتخاذ.
شده.است.

کش��ورهایی.مانند.کانادا،.ایاالت.متحده.آمریکا،.ژاپن،.روس��یه،.چین،.کره.جنوبی،.

اس��ترالیا.و.کش��ورهای.عضو.اتحادیه.اروپ��ا،.پیش.از.این.اقدام.به.حذف.اس��تفاده.از.

.LED.المپ.های.رش��ته.ای.و.جایگزینی.منابع.پربازده.مانند.المپ.های.کم.مصرف.و
کرده.بودند.

.پنجره.ایرانیان:.تا.س��ال.2027.انرژی.بادی.و.خورشیدی.

ارزان.ت��ر.از.ان��رژی.حاص��ل.از.ژنراتورهای.زغال��ی.و.گازی.

می.ش��ود.و.تا.سال.2040.خودروهای.الکتریکی.25.درصد.از.
ناوگان.خودرویی.را.تشکیل.می.دهند.

براس��اس.گزارش.منتشر.شده.در.وبسایت.بلومبرگ،.ظرف.

25.سال.آینده.11.4.تریلیون.دالر.در.حوزه.انرژی.های.جدید.

س��رمایه.گذاری.می.ش��ود.و.دو.س��وم.از.این.مبل��غ.در.زمینه.

انرژی.های.تجدیدپذیر،.به.ویژه.انرژی.باد.و.خورش��ید.خواهد.

بود..برخی.از.وقایع.پیش.بینی.شده.در.این.گزارش.عبارتند.از:
��.بهای.زغال.سنگ.و.گاز.پایین.می.ماند.

��.به��ای.انرژی.بادی.و.انرژی.خورش��یدی.به.ش��دت.
کاهش.می.یابد.

��.صنعت.خودروس��ازی.به.س��مت.تولید.انبوه.خودروهای.

الکتریک��ی.می.رود.و.تا.س��ال.2040.می��الدی،.35.درصد.از.

ناوگان.وس��ایل.نقلیه.موتوری.سبک.در.جهان.را.خودروهای.
الکتریکی.تشکیل.می.دهند.

��.ارزش.بازار.باتری.های.کوچک.مورد.استفاده.برای.تامین.

انرژی.خورش��یدی.اماکن.مسکونی.و.تجاری،.به.250.میلیارد.
دالر.می.رسد.

��.هندوس��تان.با.افزای��ش.تقاضای.ان��رژی.الکتریکی.به.

می��زان.3.8.برابر.در.بین.س��ال.های.2016.تا.2040،.به.کلید.
انتشار.گازهای.گلخانه.های.در.جهان.تبدیل.می.شود.

��.منابع.تجدیدپذیر.انرژی.جایگزین.س��ایر.منابع.انرژی.در.
اروپا.می.شوند.و.در.آمریکا.نیز.جایگزین.گاز.می.شوند.
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پنجره.ایرانیان:.وزارت.نیرو.در.صورت.استفاده.سرمایه.گذاران.

از.تکنول��وژی.داخلی.برای.تولید.برق.تجدید.پذیر.متناس��ب.با.

میزان.اس��تفاده.از.تکنولوژی.و.تولیدات.داخلی،.تا.30.درصد.
قیمت.بیشتر.به.تولید.کنندگان.برق.پرداخت.می.کند.

به.گزارش.ایس��نا،.حمی��د.چیت.چیان.در.مراس��م.برگزاری.

چهارمی��ن.کنفران��س.انرژی.ب��ادی.ای��ران.از.تضمین.منافع.

بلندمدت.سرمایه.گذاران.بخش.خصوصی.در.صنعت.برق.خبر.

داد.و.گفت:.قیمت.های.جدید.اعالم.ش��ده.برای.خرید.برق.در.

اردیبهش��ت.ماه.جاری.باعث.اطمینان.بیشتری.برای.تضمین.
خرید.برق.در.آینده.می.شود.

وی.ادام��ه.داد:.با.اطمینان.خاطر.ایجاد.ش��ده.برای.صنعت.

برق.کشور،.می.توانیم.با.قدرت.از.اینکار.پشتیبانی.کرده.و.برق.

مورد.نیاز.را.از.تولیدکنندگان.خریداری.کنیم.و.متضمن.منافع.
بلندمدت.سرمایه.گذاران.در.این.عرصه.باشیم.

چیت.چی��ان.اظهار.داش��ت:.بر.اس��اس.تصوی��ب.آیین.نامه.

ماده.61.قانون.بهینه.س��ازی.مصرف.س��وخت،.ب��رای.خرید.

تضمینی.برق،.وزارت.نیرو.در.صورت.اس��تفاده.سرمایه.گذاران.

از.تکنول��وژی.داخلی.برای.تولید.برق.تجدیدپذیر.متناس��ب.با.

میزان.اس��تفاده.از.تکنولوژی.و.تولیدات.داخلی،.تا.30.درصد.
قیمت.بیشتر.به.تولیدکنندگان.برق.پرداخت.می.کند.

وی.با.بیان.ان��واع.فناوری.های.جدید.در.نیروگاه.های.بادی.

و.اش��اره.به.اینک��ه.افزایش.ظرفیت.به.س��متی.می.رود.که.از.

واحدهای.با.ظرفیت.باالتری.برای.تولید.برق.اس��تفاده.شود،.

اف��زود:.فناوری.های.جدی��دی.برای.اس��تفاده.از.نیروگاه.های.

"بیومس" )زیس��ت.توده(.برای.تولید.برق.توس��عه.پیدا.کرده.

که.نتیجه.آن.کاهش.آالینده.ها.و.ارتقای.اس��تاندارد.زیس��ت.
محیطی.بوده.است..

وزیر.نیرو.با.بیان.اینکه.در.س��ال.گذشته.بیش.از.147.هزار.

مگاوات.نیروگاه.تجدیدپذیر.در.جهان.نصب.شده.است،.گفت:.

هر.چند.آهنگ.رش��د.اس��تفاده.از.انرژی.ه��ای.تجدیدپذیر.در.

اروپا.نسبت.به.گذشته.کاهش.پیدا.کرده.است؛.اما.با.این.حال.

تحول.اساسی.در.روند.صنعت.برق.احساس.می.شود.و.استفاده.
از.منابع.تجدیدپذیر.در.سایر.کشورها.رو.به.افزایش.است.

وی.از.برگ��زاری.کنفران��س.پاریس.به.عن��وان.یک.نقطه.

عطف.یاد.کرد.و.افزود:.در.کاپ.21.بیش��تر.کش��ورها.متعهد.

شدند.تا.با.اس��تفاده.از.انرژی.های.تجدیدپذیر،.تولید.و.انتشار.
گاز.کربنیک.را.در.کشورشان.کاهش.دهند.

چیت.چیان.با.بیان.این.مطلب.که.آینده.نشان.خواهد.داد.که.

کش��ورها.به.چه.میزان.پایبند.تعهد.خود.در.این.زمینه.هستند،.

افزود:.روند.رو.به.رش��د.اس��تفاده.از.انرژی.ه��ای.تجدیدپذیر،.

س��بب.کاهش.ش��دید.قیمت.انرژی.های.فس��یلی.می.شود.و.

سرمایه.گذاران.و.وزارت.نیرو،.س��ازمان.برنامه.ریزی،.مجلس.
شورای.اسالمی.باید.به.این.مطلب.توجه.خاص.داشته.باشند.
وی.با.اش��اره.به.اینکه.سال.گذش��ته.در.مراکش.قیمت.هر.
کیلووات.ساعت.برق.تولیدی.از.انرژی.باد،.3.سنت.بوده.که.در.
مقایسه.با.قیمت.ذغال.سنگ،.گاز.طبیعی.و.انرژی.اتمی.برای.

تولید.برق.بس��یار.ارزان.اس��ت،.افزود:.در.کشور.امارات.نیز.در.

مناقصه.ای.برای.ساخت.800.مگاوات.نیروگاه.فتوولتائیک،.به.

ازای.هر.کیلووات.ساعت.برق.خورشیدی.2.95.تا.2.99.سنت.

در.نظر.گرفته.ش��ده.که.نشان.از.افزایش.سرعت.تحوالت.در.

بخش.انرژی.های.تجدیدپذیر.در.طول.یک.س��ال.گذش��ته.و.
کاهش.قیمت.انرژی.های.تجدیدپذیر.دارد.

وزیر.نیرو.تصریح.کرد:.کشورهای.دارای.ذخایر.فسیلی.غنی.

نیز.باید.اس��تفاده.بیش��تری.از.انرژی.های.تجدیدپذیر.داش��ته.

باش��ند..وی.با.بیان.اینکه.نزدی��ک.به.75.درصد.کل.ظرفیت.

نیروگاهی.جدید.که.در.س��ال.2015.در.جهان.س��اخته.شده.

است.به.انرژی.های.تجدیدپذیر.اختصاص.داشته.است،.افزود:.

این.نشان.دهنده.تحول.بسیار.جدی.در.استفاده.از.انرژی.های.

تجدیدپذیر.است..چیت.چیان.در.خصوص.تجربیات.جمهوری.

اس��المی.در.این.زمینه.و.اقدامات.انجام.شده.است،.گفت:.در.

کاپ.21.جمهوری.اس��المی.داوطلبانه.متعهد.شد.تا.نسبت.به.

نصب.7500.مگاوات.نیروگاه.های.تجدیدپذیر.تا.س��ال.2030.

اقدام.کند..وی.با.بیان.اینکه.در.تدوین.برنامه.شش��م.توس��عه.

کش��ور.در.سال.گذش��ته.در.دولت.تصویب.شد.تا.درطول.پنج.

ساله.برنامه.ششم،.5.هزارمگاوات.نیروگاه.های.تجدیدپذیر.)از.

7500.مگاوات.نیروگاه.های.مطرح.ش��ده(.به.صورت.س��االنه.

ه��زار.مگاوات.نصب.ش��ود.ک��ه.عمدتا.بادی.و.خورش��یدی.

هس��تند،.اظهار.داش��ت:.البته.این.باعث.نخواهد.ش��د.که.ما.

از.س��ایر.انرژی.های.کش��ور.همچون،.بادی،.بیومس.و.زمین.
گرمایی.بهره.نبریم.

وزیر.نیرو.با.اش��اره.به.وج��ود.نیروگاه.های.برق.آبی.موجود،.

ظرفی��ت.نیروگاه.ه��ای.برق.آبی.کش��ور.را.11.ه��زار.و.500.

م��گاوات.ذکر.کرد.و.اف��زود:.وجود.ای��ن.نیروگاه.ها.این.مورد.

را.امکان.پذی��ر.خواه��د.کرد.ک��ه.اگ��ر.دارای.ظرفیت.باالی.

نیروگاه.های.خورش��یدی.باش��یم،.در.ش��ب.هن��گام.که.این.

نیروگاه.ه��ا.قادر.ب��ه.تولید.نیس��تند.می.توانیم.با.اس��تفاده.از.
نیروگاه.های.برق.آبی.کمبود.برق.پیک.شب.را.تامین.کنند.

وی.با.اشاره.به.نظام.تعرفه.جدیدی.که.برای.خرید.تضمینی.

برق.در.تیرماه.سال.گذشته.ابالغ.شد،.گفت:.در.تعرفه.ابالغی،.

مدت.تضمین.خرید.برق.از.5.سال.به.20.سال.افزایش.یافت.

و.تا.قبل.از.سال.94.مقررات.به.گونه.ای.بود.که.قیمت.خرید.

برق.تولی��دی.از.تمام.نیروگاه.ها.به.طور.یکس��ان.بود،.ولی.از.

سال.گذشته.با.تفکیک.تکنولوژی.های.مختلف.با.قیمت.های.

متعادل.ش��ده،.ب��رق.را.خری��داری.می.کنیم.و.ب��ا.اتخاذ.این.

سیاس��ت.موفق.به.ایجاد.تعادلی.ش��دیم.تا.سرمایه.گذاران.با.
اطمینان.خاطر.به.سرمایه.گذاری.ترغیب.شوند.

چیت.چیان.یادآور.شد:.بر.اساس.تصویب.آئین.نامه.ماده.61.

قانون.بهینه.سازی.مصرف.سوخت،.برای.خرید.تضمینی.برق،.

در.صورت.استفاده.س��رمایه.گذاران.از.تکنولوژی.داخلی.برای.

تولید.برق.تجدیدپذیر،.وزارت.نیرو.متناس��ب.با.میزان.استفاده.

از.تکنول��وژی.و.تولیدات.داخلی،.تا.30.درصد.قیمت.بیش��تر.

پرداخت.می.کند..وی.با.اش��اره.به.اینکه.برجام.باعث.ش��ده.تا.

تعداد.مراجعان.خارجی.به.ایران.برای.س��رمایه.گذاری.افزایش.

یاب��د.و.تولیدکنندگان.داخلی.امکان.اس��تفاده.از.فناوری.های.

جدید.داشته.باشند،.گفت:.اخیرا.قانون.حمایت.از.صنعت.برق.

در.مجلس.تصویب.ش��د.ک��ه.بر.اس��اس.آن،.دولت.عوارض.

وی��ژه.ای.به.صورت.مس��تمر.از.مصرف.کنن��دگان.برق.برای.
خرید.انرژی.تجدیدپذیر.از.تولید.کنندگان.دریافت.کند.

وزیر.نیرو.بابیان.اینکه،.کش��ور.م��ا.دارای.قوانین.صریحی.

ب��رای.حمایت.از.س��رمایه.گذاران.خارجی.اس��ت.و.برخی.به.

ق��راردادی.که.برای.یک.ش��رکت.خارجی.در.خصوص.نصب.

نیروگاه.س��یکل.ترکیبی.تنظیم.شده.که.به.این.قرار.داد.انتقاد.

دارند،.گفت:.به.صورت.صریح.اعالم.می.کنم.که.قانون.گذار.در.

س��ال.1380.قانون.حمایت.و.تشویق.سرمایه.گذاران.خارجی.

را.تصویب.کرده.و.با.تش��کیل.س��ازمان.ویژه.ای.تحت.عنوان.

س��ازمان.سرمایه.گذاری.خارجی.در.کش��ور،.در.سیاست.های.

کلی.نظام.که.توس��ط.مقام.معظم.رهبری.اعالم.شد.بر.حضور.

س��رمایه.گذاران.خارجی.تاکید.ش��ده.و.در.م��اده.133.قانون.

توسعه.5.س��اله.دوم.نیز.صراحتا.در.استفاده.از.سرمایه.گذاران.
خارجی.برای.تولید.برق.را.مورد.تاکید.قرار.داده.است.

 وعده وزارت نیرو برای کمک به توسعه انرژی تجدیدپذیر
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 تولید برق تجدیدپذیر در تصفیه خانه فاضالب جنوب تهران
پنجره.ایرانیان:.در.حال.حاض��ر.با.نصب.واحدهای.تولید.
همزمان.ب��رق.و.حرارت.در.6.واح��د.تصفیه.خانه.فاضالب.
جن��وب.ته��ران،.س��الیانه.در.ح��دود.60.گی��گاوات.انرژی.
الکتریکی.و.200.تراژول.انرژی.حرارتی.تولید.می.ش��ود.که.
این.مقدار.معادل.تامین.برق.مصرفی.یک.شهرک.مسکونی.

80.هزار.نفری.است.
به.گ��زارش.ایس��نا،.این.نیروگاه.80.درص��د.برق.مصرفی.
و.100.درص��د.حرارت.مورد.نیاز.بهره.برداری.از.تاسیس��ات.
تصفیه.خانه.را.تامین.و.صرفه.جویی.انرژی.فس��یلی.در.حدود.
هزار.و.150.بش��که.نفت.خ��ام..)400.هزار.متر.مکعب.گاز(.
را.ب��ه.دنب��ال.دارد.همچنین.به.منظ��ور.افزایش.درآمدهای.
ش��رکت.فاضالب.تهران.و.اس��تفاده.حداکثری.از.امکانات.
و.قابلیت.ه��ای.موجود.و.براس��اس.م��اده.62..قانون.تنظیم.
بخش��ی.از.مقررات.مالی.دولت.و.بر.اس��اس..بند.)ب(.ماده.
)133(.قانون.برنامه.پنج.ساله.پنجم،.قرارداد.خرید.تضمینی.
برق.تجدیدپذیر.در.صنعت.آب.وفاضالب.با.ظرفیت.اتصال.

به.شبکه.4.مگاوات.با.شرکت.توانیر.مبادله.شد.
ب��ه.دنب��ال.مبادل��ه.اولی��ن.و.بزرگترین.ق��رارداد.فروش.
تضمین��ی.برق.تجدیدپذی��ر.در.صنع��ت.آب.و.فاضالب.از.
نیروگاه..CHP..)تولید.همزمان.برق.و.حرارت(،.واحد.های.
1-4.تصفیه.خانه.فاضالب.جنوب.تهران.با.ش��رکت.توانیر.
و.اس��تقرار.سیس��تم.های.اندازه.گی��ری.انرژی.م��ورد.تایید.
ش��رکت.مدیریت.ش��بکه.برق.ایران.بهره.برداری.تجاری.از.
این.نیروگاه.در.ش��هریور.س��ال.1393.آغاز.ش��د..از.ابتدای.
بهره.برداری.تجاری.نیروگاه.تا.پایان.سال.1394.بالغ.بر.60.
میلیارد.ریال.از.محل.فروش.برق.نیروگاه.عاید.شرکت.شده.
است.که.از.این.میزان..50.میلیارد.ریال.برای.تولید.برق.در.

سال.گذشته.است.

.ع��الوه..بر.این.ب��ا.توجه.به.وجود.منابع.زیس��تی.از.مواد.

زائد.آلی.موجود.در.پس��ماندهای.شهری،.فاضالب.شهری.

و.لجن.به.دس��ت.آمده.از.تصفیه.فاضالب.اس��تفاده.از.منابع.

جدید.ان��رژی.و.افزایش.بازده.دس��تگاه.های.مصرف.کننده.

ان��رژی.امکان.پذیر.اس��ت.و.با.توجه.ب��ه.پیش.بینی.احداث.

20.واحد.تصفی��ه.خانه.و.اح��داث.نیروگاه.هایی.به.ظرفیت.

یک.م��گاوات.ان��رژی.الکتریک��ی.و.1.2.م��گاوات.انرژی.

حرارت��ی.در.هر.واحد.)با.توجه.ب��ه.راندمان.الکتریکی.42%.

و.حرارت��ی.CHPs..47%(.تولی��د.س��الیانه.200.گیگاوات.

انرژی.الکتریک��ی.و.700.تراژول.ان��رژی.حرارتی.در.کلیه.

تصفیه.خانه.های.فاضالب.تهران.پیش.بینی.ش��ده.که.از.این.

مقدار.در.حال.حاضر.سالیانه.43.گیگاوات.انرژی.الکتریکی.

و.140.تراژول.انرژی.حرارتی.تولید.می.ش��ود.که.با.توجه.به.

اخذ.تاییدیه.ش��رکت.توانیر.و.اخ��ذ.پروانه.بهره.برداری.برای.

تولید.برق.و.تاییدیه.اتصال.به.ش��بکه.از.شرکت.توزیع.برق.

نواحی.اس��تان.تهران.و.دفتر.خصوصی.سازی.صنعت.برق،.

اتص��ال.و.تزریق..انرژی.الکتریکی.تولیدی.به.ش��بکه.برق.

سراس��ری.انجام.و.اطالعات.میزان.تولید.انرژی.در.سیستم.
دیسپاچینگ.مدیریت.شبکه.ثبت.می.شود.

تصفیه.خانه..فاضالب.جنوب.تهران..در.8.واحد.به.ظرفیت.

هر.واحد.525.هزار.نفر.در.دست.اجراست..که.در.حال.حاضر.

6.واحد.از.آن.احداث.و.به.بهره.برداری.رسیده.و.جمعیتی.در.

حدود.سه.میلیون.و.یکصد.و.پنجاه.هزار.نفر.را.تحت.پوشش.

قرار.داده.و.ب��ا.راه.اندازی.کامل.ای��ن.تصفیه.خانه،.جمعیتی.

مع��ادل.4.میلیون.و.200.هزار.نفر.تحت.پوش��ش.خدمات.
جمع.آوری.و.دفع.فاضالب.قرار.می.گیرند.

 تولید 43 میلیارد ریالی نیروگاه های برق تجدیدپذیر در خردادماه

 دومین جلسه کارگروه قانون اصالح الگوی مصرف برگزار شد

پنج��ره.ایرانی��ان:.در.خردادم��اه.امس��ال.بیش.از.43.

میلی��ارد.ریال.بابت.خرید.تضمین��ی.برق.تجدیدپذیر.به.
بخش.غیردولتی.پرداخت.شده.است.

به.گ��زارش.رواب��ط.عمومی.س��ازمان.انرژی.های.نو.

ای��ران.)س��انا(،.نیروگاه.ه��ای.غیردولتی.ک��ه.در.زمینه.

تولید.انرژی.های.تجدیدپذیر.مشغول.به.کار.هستند،.در.

خردادم��اه.1395.بابت.برق.تولیدی.خ��ود.بیش.از.43.
میلیارد.ریال.دریافت.داشته.اند.

بر.اساس.اعالم.دفتر.مشارکت.های.غیر.دولتی.سانا،.

در.بازه.زمانی.نمودار.ارائه.ش��ده،.بال��غ.بر.178.میلیارد.

ری��ال.بابت.ب��رق.تولی��دی.از.این.نیروگاه.ه��ا.پرداخت.
گردیده.است.

گفتنی.اس��ت.س��انا.برق.تولیدی.از.منابع.انرژی.های.

تجدیدپذیر.را.بر.اس��اس.قراردادهای.تضمینی.20.ساله.
از.بخش.غیردولتی.خریداری.می.کند.

پنجره.ایرانیان:.دومین.جلس��ه.کارگ��روه.موضوع.ماده.5.آیین.نامه.اجرای��ی.ماده.61.قانون.
اصالح.الگوی.مصرف.برگزار.شد.

به.گزارش.روابط.عمومی.س��ازمان.انرژی.های.نوایران.)س��انا(،.دومین.جلسه.کارگروه.ماده.

5.آیین.نام��ه.اجرایی.م��اده.61.قانون.اصالح.الگوی.مصرف،.با.حض��ور.رئیس.هیات.مدیره.و.

مدیرعامل.س��ازمان.انرژی.های.نو.ایران.به.همراه.معاونان.و.مش��اوران.و.کارشناس��ان.مرتبط.

این.سازمان،.دبیر.ستاد.توسعه.انرژی.های.نو،.نمایندگان.وزارت.کشور.)سازمان.شهرداری.ها.و.
دهیاری.ها(.و.نماینده.سازمان.حفاظت.محیط.زیست.درمحل.این.سازمان.برگزار.شد.

بنا.بر.گزارش،.بررس��ی.و.تصوی��ب.میزان.ضریب.افزاینده.نرخ.پای��ه.خرید.تضمینی.برق.از.

نیروگاه.های.زباله.س��وز.غیردولت��ی،.موضوع.ماده.5.آیین.نامه.اجرایی.م��اده.61..قانون.اصالح.

الگوی.مصرف،.دس��تور.کار.این.جلس��ه.بود.و.پیش��نهاد.ش��د.برای.تامی��ن.هزینه.های.ایجاد.

تاسیس��ات.زباله.س��وز.توس��ط.بخش.خصوصی.به.ازاء.هر.کیلوگرم.زبال��ه.ورودی.،300.ریال.
در.کالن.شهرها.و.150.ریال.در.سایر.شهرها.توسط.شهرداری.ها.و.دهیاری.ها.تامین.گردد.

همچنین.مقرر.ش��د.در.صورت.عدم.تکافوی.ارقام.ذکر.ش��ده.برای.اقتصادی.شدن.این.نوع.

نیروگاه.ها،.مابه.التفاوت.احتمالی.طی.پیش��نهاد.مش��ترکی.توس��ط.وزرای.کشور.و.نیرو،.معاون.

علمی.و.فناوری.ریاس��ت.جمهوری.و.رئیس.س��ازمان.حفاظت.محیط.زیست،.به.منظور.تامین.
منابع.مالی.به.دولت.ارائه.گردد.
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 گزارشی از پیشرفت پروژه های بخش خصوصی 

 خرید تضمینی برق از نخستین نیروگاه خورشیدی خانگی کرمان

.پنجره.ایرانیان:.جلسه.پیگیری.پیشرفت.پروژه.های.بخش.
خصوصی.با.حضور.مدیر.عامل.سانا.برگزار.شد.

ب��ه.گزارش.روابط.عمومی.س��ازمان.انرژی.ه��ای.نو.ایران.

)س��انا(،.به.منظور.بررس��ی.روند.پیش��رفت.پروژه.های.بخش.

خصوصی.جلس��ه.ای.با.حضور.مدیر.عامل.سازمان.انرژی.های.

نو.ای��ران،.معاونان.و.مدیران.مرتبط.این.س��ازمان.و.مدیران.

ش��رکت.های.آفتاب.ماد.راه.ابریشم،.تارامش��اور،.انرژی.های.

پاک.بنا،.س��رمایه.گ��ذاری.برق.و.انرژی.غدی��ر،.انرژی.های.

تجدیدپذی��ر.مپنا.و.آس��یا.س��ازان.مدرن.ط��رح.در.محل.این.
سازمان.برگزار.گردید.

در.ابتدای.جلس��ه.آقای.دکتر.صادق.زاده.ضمن.تش��کر.از.

استقبال.بخش.خصوصی.در.توس��عه.استفاده.از.استعدادهای.

خدادادی.انرژی.های.تجدیدپذیر.کش��ور،.گفت:.پس.از.اعالم.

تعرفه.ها.و.س��ایر.مش��وق.ها.برای.حضور.بخش.خصوصی.در.

عرص��ه.انرژی.های.تجدیدپذیر.و.پاک.کش��ور،.اکنون.وظیفه.

پیگیری.ب��رای.تحقق.اهداف.وزارت.نیرو.بر.عهده.س��ازمان.

انرژی.ه��ای.نو.ایران.قرار.دارد.و.جلس��ه.حاضر.اولین.جلس��ه.

ب��رای.این.منظور.اس��ت.و.در.آینده.با.س��ایر.ش��رکت.ها.نیز.

برگزار.خواهد.ش��د..این.گزارش.م��ی.افزاید:.در.ادامه.مدیران.

شرکت.های.خصوصی.حاضر.در.جلسه.به.ارائه.گزارش.از.روند.
اجرای.پروژه.خود.پرداختند.

رئی��س.هیئت.مدیره.ش��رکت.آفت��اب.ماد.راه.ابریش��م.با.

اش��اره.به.دو.پروژه.7.مگاواتی.خورش��یدی.این.ش��رکت.در.

همدان،.گفت:.س��ازه.این.نیروگاه.ها.ب��ه.روش.میخ.کوبی.در.

حال.انجام.اس��ت.و.پنل.های.مورد.استفاده.در.این.نیروگاه.ها.

محصول.ش��رکت.کانادایی.مس��تقر.در.چین.می.باشد.که.طی.

هفته.های.آتی.به.محل.س��ایت.پروژه.منتقل.و.عملیات.نصب.

آنها.آغاز.می.گردد..مهندس.س��امری.با.اش��اره.به.استفاده.از.

ترانس��فورماتورها.و.کابل.های.داخلی.در.ای��ن.پروژه.ها،.ابراز.

امیدواری.کرد.هر.دو.نیروگاه.در.نیمه.اول.آذرماه.س��ال.جاری.
آماده.بهره.برداری.گردند.

قائم.مقام.ش��رکت.تارا.مش��اور.با.ارائه.گزارش.از.پیشرفت.

پروژه.ه��ای.این.ش��رکت،.گف��ت:.پ��روژه.230.کیلوواتی.در.

شهرک.صنعتی.شمس.آباد.تا.پایان.شهریورماه.سال.جاری.به.
بهره.برداری.خواهد.رسید.

مهندس.لقائی.افزود:.این.ش��رکت.عملیات.اجرایی.نیروگاه.

خورش��یدی.7.مگاواتی.خود.در.استان.سمنان.را.تا.پایان.سال.

جاری.آغاز.خواهد.کرد.و.پیش.بینی.ما.آغاز.بهره.برداری.از.این.
نیروگاه.تا.پایان.نیمه.اول.سال.آینده.می.باشد.

مدیر.عامل.ش��رکت.انرژی.پاک.بنا.نیز.با.اش��اره.به.برنامه.

این.ش��رکت.برای.احداث.30.مگاوات.نیروگاه.خورشیدی.در.

قم،.گفت:.هم.اکنون.نیروگاه.228.کیلوواتی.این.شرکت.برای.

هفته.دولت.آماده.بهره.برداری.بوده.و.تا.پایان.سال.جاری.10.
مگاوات.دیگر.نیز.آماده.بهره.برداری.خواهد.شد.

مهن��دس.قنبری.ابراز.امیدواری.ک��رد.20.مگاوات.نیروگاه.
خورشیدی.دیگر.نیز.حداکثر.تا.2.سال.آینده.وارد.مدار.گردد.
مدیر.عامل.ش��رکت.برق.و.انرژی.خورش��یدی.غدیر.نیز.با.
اشاره.به.برنامه.شرکت.متبوع.خود.برای.احداث.3.نیروگاه.10.
مگاواتی.خورش��یدی.در.استان.های.اصفهان،.یزد.و.قم.گفت:.
نی��روگاه.10.مگاوات��ی.اصفهان.تا.دی.ماه.س��ال.جاری.وارد.

شبکه.سراسری.برق.کشور.خواهد.شد.
مهن��دس.همتی.افزود:.نیروگاه.ه��ای.یزد.و.قم.نیز.هرکدام.
به.ظرفیت.10.مگاوات.به.ترتیب.تا.شهریور.96.و.پایان.سال.
آینده.به.بهره.برداری.خواهند.رسید..وی.افزود:.پنل.های.مورد.
استفاده.در.این.نیروگاه.ها.محصول.شرکت.کانادایی.مستقر.در.
چین.و.اینورترها.آلمانی.بوده.و.سایر.تجهیزات.از.محصوالت.

داخل.کشور.تامین.خواهند.شد.
پیشرفت.پروژه.های.بخش.خصوصی.5.مدیر.عامل.شرکت.
انرژی.های.تجدیدپذیر.مپنا.نیز.با.اش��اره.به.بهره.برداری.از.دو.

نی��روگاه.5.و.20.مگاواتی.کهک.1.و.2،.گفت:.فاز.س��وم.این.

نیروگاه.به.ظرفیت.30.مگاوات.تا.پایان.پاییز.س��ال.جاری.به.
بهره.برداری.خواهد.رسید.

آقای.مهندس.ادیب.فرافزود:.هم.اکنون.3.توربین.مجموعا.

ب��ه.ظرفی��ت.7,5.م��گاوات.از.این.فاز.نصب.گردی��ده.و.بقیه.
توربین.ها.نیز.در.حال.نصب.می.باشند.

وی.افزود:.ش��رکت.انرژی.های.تجدیدپذی��ر.مپنا.عملیات.

اجرایی.نیروگاه.بادی.50.مگاواتی.خود.در.آقکند.میانه.استان.
آذربایجان.شرقی.را.همزمان.با.هفته.دولت.آغاز.خواهد.کرد.
پیش��رفت.پروژه.ه��ای.بخش.خصوصی.6.گ��زارش.پایانی.
جلس��ه.مذکور.توس��ط.قائم.مقام.شرکت.آس��یا.سازان.مدرن.
طرح.ارائه.گردید..مهندس.خیام.باش��ی.با.اشاره.به.اینکه.75.
مگاوات.توربین.های.این.پروژه.تامین.و.هم.اکنون.در.س��ایت.
ش��رکت.نگهداری.می.شوند،.ابراز.امیدواری.کرد.تا.پایان.سال.
جاری.با.انجام.عملیات.آماده.س��ازی.س��ایت،.عملیات.نصب.
توربین.ها.آغاز.گردد..وی.افزود:.امیدواریم.حدود.10.مگاوات.
از.مجم��وع.75.مگاوات.ظرفیت.نیروگاهی.که.قرار.اس��ت.در.
منطقه.خواف.استان.خراس��ان.رضوی.احداث.گردد،.تا.پایان.
س��ال.جاری.وارد.مدار.گردد..در.پایان.مدیر.عامل.سانا.ضمن.
تش��کراز.حاضران.در.جلس��ه،.به.معاونان.و.مدیران.مرتبط.در.
س��انا.دس��تور.داد.نهایت.همکاری.را.برای.کمک.به.پیشرفت.

پروژه.های.مذکور.انجام.دهند.

پنجره.ایرانیان:.خرید.تضمینی.برق.از.نخس��تین..نیروگاه.خورشیدی.خانگی.بخش.
خصوصی.در.استان.کرمان.آغاز.شد.

به.گزارش.روابط.عمومی.سازمان.انرژی.های.نو.ایران.)سانا(،.اولین.نیروگاه.خانگی.

فتوولتائیک.در.حوزه.ش��رکت.توزیع.نیروی.برق.شمال.استان.کرمان.به.شبکه.متصل.
و.مورد.بهره.برداری.قرار.گرفت.

مدیر.دفتر.برق.و.انرژی.روستایی.�.فتوولتائیک.سانا.در.این.رابطه.گفت:.این.نیروگاه.

با.ظرفیت.5.کیلووات.به.طور.کامل.با.س��رمایه.گذاری.بخش.خصوصی.احداث.ش��ده.

و.دوره.20.ساله.خرید.تضمینی.برق.از.آن.با.اتصال.این.نیروگاه.به.شبکه.آغاز.شد.
این.گزارش.می.افزاید:.بر.اس��اس.ابالغیه.19.اردیبهشت.95.وزیر.محترم.نیرو.برق.
تولیدی.توس��ط.مولدهای.مختص.مشترکین.برق.وتا.سقف.ظرفیت.انشعاب.آنها،.طی.
قرارداد.خرید.تضمینی.بیست.س��اله.به.این.شرح.خریداری.می.گردد:.نیروگاه.بادی.با.
ظرفیت.یک.مگاوات.و.کمتر5700.ریال.بر.کیلووات.س��اعت،.خورش��یدی.با.ظرفیت.
100.کیلووات.و.کمتر7000ریال.بر.کیلووات.ساعت.و.خورشیدی.با.ظرفیت.20.کیلو.

وات.و.کمتر.8000.ریال.بر.کیلووات.ساعت.
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 تولید سلول های خورشیدی ارزان قیمت در کشور

 تبدیل دی اکسیدکربن به سوخت

پنج��ره.ایرانی��ان:.محققان.دانش��گاه.تربیت.مدرس.با.

بهره.گیری.از.ترکیبات.نیمه.هادی.س��ه.تایی،.سلول.های.
خورشیدی.کم.هزینه..تولید.کردند.

ب��ه.گزارش.ایس��نا،.دکتر.امیرحس��ین.چش��مه.خاور،.

از.محقق��ان.ط��رح.اظهار.ک��رد:.ترکیب��ات.نیمه..هادی.

ترکیباتی.هستند.که.مقاومت.الکتریکی.آنها.بسیار.بیشتر.

از.م��واد.هادی.و.بس��یار.کمتر.از.مواد.عایق.اس��ت..این.

ترکیبات.تحت.شرایط.خاص.می.توانند.به.هادی.جریان.
الکتریسیته.تبدیل.شوند.

وی.اف��زود:.عمده.کارب��رد.این.مواد.که.به.دو.دس��ته..

کلی.نوع.p.و.نوع.n.تقس��یم.می.شوند،.در.ساخت.دیود،.

تولید.اش��عه..لیزر.و.سلول.های.خورش��یدی.است،.از.این.

رو.بهینه.س��ازی.خواص.این.ترکیب��ات.می.تواند.عملکرد.
تجهیزات.تولید.شده.از.آنها.را.بهبود.بخشد.

چش��مه.خاور.با.اشاره.به.مش��کالت.اصلی.پیش.روی.

تجاری.سازی.س��لول.های.خورشیدی،.گفت:.سلول.های.

خورش��یدی.بدون.ایجاد.کوچک.تری��ن.آلودگی.توانایی.

تبدیل.انرژی.خورشید.به.انرژی.الکتریکی.را.دارند؛.ولی.

مشکلی.که.تجاری.ش��دن.این.سلول.ها.را.با.محدودیت.

جدی.مواجه.می.کند،.قیمت.تمام..ش��ده..باالی.س��لول.و.
عدم.پایداری.آنهاست.

وی.ادام��ه.داد:.از.ای��ن..رو.در.این.پروژه.س��عی.ش��ده.

ب��ا.بهره.گی��ری.از.نیمه.هادی.های.جدی��د،.هزینه..تولید.

ای��ن.س��لول.ها.را.کاه��ش.و.پای��داری.آنه��ا.را.افزایش.

دهی��م؛.چراکه.با.بهره.گی��ری.از.نتایج.این.طرح.می.توان.

س��لول.های.خورشیدی.با.قیمت.پایین.تر.و.بازدهی.باالتر.
تولید.کرد.

این.محقق.ب��ه.ارائه..توضیحات.کامل.تری.در.رابطه.با.

نیمه.رساناها.پرداخت.و.خاطر.نشان.کرد:.مواد.نیمه..رسانا.

در.حضور.نور.خورش��ید.و.با.ج��ذب.آن.جفت.الکترون.�.

حفره.تولید.می.کنند..این.دس��ته.از.م��واد.دارای.دو.نوار.

انرژی.به.نام.ترازهای.ظرفیت.و.هدایت.هستند..اختالف.
انرژی.بین.این.دو.تراز.گاف.نامیده.می.شود.

وی.اضاف��ه.کرد:.هر.چه.مق��دار.این.گاف.انرژی.کمتر.

باش��د،.یعنی.م��اده.با.گرفتن.فتون.ه��ای.کم.انرژی.تری.

می.تواند.جفت.الکترون.حفره.تولید.کند..اندازه..ذرات.نیز.
تاثیر.مستقیمی.بر.گاف.انرژی.دارد.

چش��مه.خاور،.یادآور.ش��د:.در.این.پژوه��ش.نانوذرات.

نیمه.هادی.س��ه.تایی.ب��ر.پایه..مس.جهت.تولید.س��لول.

خورش��یدی.ارزان..قیمت.و.پایدار.اس��تفاده.ش��ده.است..

همچنین.پارامتره��ای.تأثیرگذار.بر.دس��ت.یابی.به.یک.

مورفول��وژی.و.گاف.انرژی.مطلوب.م��ورد.ارزیابی.قرار.
گرفته.است.

ای��ن.طرح.در.قالب.رس��اله..دکترای.دکتر.امیرحس��ین.

چش��مه.خاور.و.ب��ا.راهنمایی.دکت��ر.علیرضا.محجوب.از.

دانش��گاه.تربیت.مدرس.و.دکتر.نیما.تقوی.نیا.از.دانشگاه.

صنعتی.ش��ریف.صورت.گرفته.اس��ت..این.رساله.تحت.

عنوان.پایان.نامه..موردنیاز.صنعت.به.تایید.داوران.س��تاد.
ویژه..توسعه..فناوری.نانو.نیز.رسیده.است.

پنجره.ایرانیان:.محققان.دانش��گاه.ایلی.نویز.به.رهبری.یک.دانش��مند.ایرانی.یک.نوع.سلول.

خورش��یدی.ابداع.کرده.اند.که.می.تواند.دی.اکسیدکربن.را.با.اس��تفاده.از.نور.خورشید.به.عنوان.
منبع.انرژی.به.سوخت.هیدروکربنی.قابل.استفاده.تبدیل.کند.

به.گزارش.ایس��نا،.امین.صالحی.خوجین،.دانش��یار.مهندس��ی.مکانیک.و.صنعتی.دانش��گاه.

ایلی.نوی��ز.و.همکارانش.بر.این.باورند.که.با.این.کار.توانس��ته.اند.کار.س��لول.های.خورش��یدی.

فتوس��نتزی.را.تکمیل.کنند..این.فن��اوری.از.قابلیت.گیاهان.در.جذب.دی.اکس��ید.کربن.تقلید.

ک��رده.ک��ه.آن.را.به.همراه.آب.به.گلوکز.و.اکس��یژن.تبدی��ل.کرده.اند..این.سیس��تم.می.تواند.

دی.اکسیدکربن.را.جذب.کرده.و.آن.را.به.شکل.یک.سوخت.ترکیبی.پردازش.و.نیروی.حرکت.

خودروها.را.تامین.کند..به.لحاظ.نظری،.این.سیستم.می.تواند.چرخه.مطلوبی.ایجاد.کند.که.در.

آن.کربن.از.جو.حذف.شده.و.به.درون.خودروها.بازگردانده.می.شود..صالحی.خوجین.که.مولف.

ارش��د.یک.تحقیق.مرتبط.با.این.سیستم.در.مجله.ساینس.است،.اظهار.کرد:.سلول.خورشیدی.

جدید.از.نوع.فتوولتائیک.نیس��ت،.بلکه.فتوسنتزی.است..ما.به.جای.تولید.انرژی.در.یک.مسیر.

ناپایدار.یک.طرفه.از.س��وخت.های.فس��یلی.به.گازهای.گلخانه.ای،.اکن��ون.می.توانیم.فرآیند.را.
معکوس.کرده.و.کربن.جوی.را.با.استفاده.از.نور.خورشید.به.شکل.سوخت.بازیافت.کنیم.

سیس��تم.برگ.مصنوعی.محققان.حاوی.یک.جفت.س��لول.خورشیدی.است.که.نیروی.یک.

نس��خه.پیچیده.از.الکترولیز.را.تامین.می.کنند..تیم.صالحی.خوجین.از.انرژی.خورش��یدی.برای.

کاتالیز.کردن.یک.واکنش.با.ترکیبات.مختلف.گمنام.مانند.نانوورقه.تنگستن.دی.سلنید.استفاده.

کرده.و.دی.اکس��یدکربن.را.به.مونوکس��یدکربن.تبدیل.کردند..س��وخت.مصنوعی.که.از.سمت.

دیگر.دس��تگاه.بیرون.می.آید.می.تواند.به.طور.مس��تقیم.توس��ط.خودرو.ها.اس��تفاده.شود.یا.به.
دیزل.تبدیل.شود.

 تولید روانسازهای زیستی از اولویت های حوزه سوخت های زیستی
پنجره.ایرانیان:.رییس.کمیته.سوخت.های.زیستی.کارگروه.
بیوتکنولوژی.محیط.زیس��ت.س��تاد.توس��عه.زیس��ت.فناوری.
معاون��ت.علمی.و.فناوری.ریاس��ت.جمه��وری.گفت:.یکی.از.
اولویت.های.تعیین.شده.برای.حوزه.سوخت.های.زیستی.تولید.

روانسازهای.زیستی.است.
به.گزارش.ایس��نا،.میثم.طباطبایی.با.اعالم.این.خبر.اظهار.

کرد:.روانس��ازهای.زیس��تی.در.واق��ع.مواد.حاصل��ه.از.انواع.

روغن.های.گیاهی.مانند.س��ویا،.آفتابگردان،.کلزا،.کانوال،.پالم.

و.نارگیل.هس��تند.که.در.نتیجه.به.شدت.زیست.تخریب.پذیر.

هس��تند..وی.افزود:.روانس��ازهای.زیس��تی.برای.انسان.و.یا.

محیط.های.آبی،.غیر.س��می.هس��تند.و.در.انواع.ماشین.آالتی.

ک��ه.در.هنگام.اس��تفاده.از.آنها.روغن.مس��تقیما.وارد.طبیعت.

می.ش��ود،.ب��ه.کار.می.روند..به.گفته.طباطبای��ی،.این.مواد.در.

دس��تگاه.هایی.مانند.اره.برق��ی،.موتورهای.دو.زمانه،.فلنج.راه.

آهن.و.روانسازهای.دریایی.به.کار.می.روند..وی.تصریح.کرد:.

استفاده.از.این.مواد.به.دلیل.سازگاری.با.محیط.زیست.و.غیر.

س��می.بودن.آنها.بسیار.رایج.است.و.توسعه.تولید.و.استفاده.از.
آنها.یکی.از.اولویت.های.کمیته.محسوب.می.شود.
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 ساخت توربین بادی ارزان قیمت در هند
.پنج��ره.ایرانی��ان:.ی��ک.اس��تارت.آپ.هندی.ب��ه.نام.
Avat GardeInnovations.ی��ک.توربین.بادی.
ارزان.قیم��ت.طراح��ی.ک��رده.اس��ت.که.روزان��ه.3.تا.5.

کیلووات.ساعت.انرژی.تولید.می.کند.
به.گ��زارش.انرژی.هاب،.م��دت.کوتاهی.بع��د.از.حمایت.
مقام��ات.رس��می.از.پروژه.های.برق.آبی.در.ک��راال.در.جنوب.
غرب��ی.هند،.موج��ی.از.اعتراضات.نس��بت.به.ای��ن.تصمیم.
ایجاد.ش��د..فعاالن.محیط.زیس��ت.به.تغییر.اکولوژی.منطقه.
این.س��دها.و.از.بین.رفتن.بزرگترین.آبش��ار.منطقه.اعتراض.
کردند..اما.مش��خص.نیس��ت.که.دولت.آگاهانه.یا.ناآگاهانه.
اع��الم.کرد.که.چاره...دیگری.ن��دارد.و.در.صورت.توقف.این.
پروژه.ه��ا.بحران.انرژی.که.در.منطقه.ب��ا.افزایش.جمعیت.و.
صنایع.ایجاد.شده.اوج.خواهد.گرفت.و.منابع.دیگر.تولید.برق.

به.حد.بسیاری.به.بخش.خصوصی.مربوط.است.
مناطق.دیگر.هند.ش��رایط.بهتری.ندارند.بلکه.ایالت.کراال.
بهترین.پوشش.انرژی.را.داراست.و.مناطق.دیگر.در.ساعاتی.

از.روز.دچار.قطعی.انرژی.هستند.
در.همین.حال،.دو.برادر.تصمیم.به.توسعه.بخش.خصوصی.
انرژی.و.غلبه.بر.بحران.انرژی.دارند..این.دو.برادر.سیس��تمی.
را.طراح��ی.کرده.اند.که.به.توازن.ش��رایط.زیس��ت.محیطی.

کمک.خواهد.کرد.
ش��رکت.آوات.گارده،.استارت.آپی.توسط.دو.برادر.در.کراال.
به.نام.های.آرون.و.آنوپ.با.ایده..توربین.بادی.ارزان.قیمت.که.
ان��رژی.بادی.کافی.برای.یک.خانه.در.تمام.طول.عمر.آن.را.
طراحی.کرده.اند..با.توجه.به.سایز.پره.این.توربین،.این.توربین.
قابلیت.تولید.5.کیلووات.س��اعت.یا.کیلووات.در.روز.را.تنها.با.

750.دالر.دارا.می.باشد..
این.برادران.می.گویند.که.هدف.آنها.غلبه.بر.فقر.و.کاهش.
اتکا.بر.ش��بکه.سراسری.برق.و.یک.سیستم.بهینه.خودکفا.بر.
اساس.سیس��تم.های.انرژی.نو.گس��ترده.می.باشد..در.نتیجه.
محی��ط.زیس��تی.پاکیزه.تر.و.اقتص��ادی.بالنده.ت��ر.و.تغییرات.

اجتماعی..و.کارآفرینی.بیشتر.خواهیم.داشت.
نخس��تین.پیشنهاد.این.شرکت.س��اخت.یک.توربین.بادی.
کوچک.و.مناسب.برای.مناطق.شهری،.تجاری.و.کشاورزی.
است.که.تالش.می.شود.تا.سال.2016.راهی.بازار.شود..برای.
این.اس��تارت.آپ.موقعیت.های.بسیاری.وجود.دارد..هند.یکی.
از.ش��ش.غول.مصرف.کننده.انرژی.اس��ت.که.س��همی.3.4.
درصدی.در.مص��رف.انرژی.طبق.گزارش.های.رس��می.دارا.

می.باشد..به.همین.دلیل.دولت.مرکزی.و.مقامات.ایالتی.قادر.

به.آوردن.زیرس��اخت.ها.و.س��رمایه.گذاری.عظیم.در.بسیاری.

ازمناطق.نیس��تند..این.جایی.است.که.ش��رکت.آوات.گارده.

تمرکز.کرده.اس��ت..درحالی.که.قیم��ت.یک.توربین.بادی.1.

کیلوواتی.برابر.4.تا.10.هزار.یورو.است،.سیستم.طراحی.شده.

آنها.قیمتی.برابر.750.دالر.خواهد.داشت..این.کاهش.قیمت.
باعث.تولید.انبوه.بیشتر.خواهد.شد.

این.شرکت.اولین.توربین.خود.را.در.کلیسای.منطقه.با.توان.

300.کیلووات.راه.اندازی.کرده.اس��ت..این.سیستم.همچنین.

جایزه.20.ش��رکت.انرژی.پاک.را.برنده.ش��ده.اس��ت..طبق.

گزارش.ها،.هند.بعد.از.چین،.آمریکا.و.آلمان.چهارمین.منطقه.
ریسک.پذیر.برای.سرمایه.گذاری.انرژی.بادی.است.

 شناسایی پتانسیل ژنتیکی تولید سوخت ها از باکتری نمک
پنجره.ایرانیان:.محققان.مرکز.ملی.ذخایر.ژنتیکی.و.زیس��تی.ایران.موفق.ش��دند.برای.اولین.
بار.پتانسیل.ژنتیکی.منحصر.به.فرد.تولید.سوخت.ها.و.حالل.های.زیستی.تحت.شرایط.هوازی.

را.از.یک.باکتری.نمک.دوست.بومی.ایران.شناسایی.کنند.
به.گزارش.ایسنا،.دکتر.سیدابوالحسن.شاهزاده.فاضلی،.رییس.مرکز.در.خصوص.این.دستاورد.
گفت:.در.عصر.حاضر.و.با.اوج.گرفتن.بحران.های.زیست.محیطی.مانند.گرمایش.زمین.عوامل.
موث��ر.بر.این.پدیده.همچ��ون.افزایش.گازهای.گلخان��ه.ای.مورد.توجه.جهان��ی.قرار.گرفته.و.
اجماع.جهانی.برای.مقابله.با.این.عوامل.مخرب.زیس��ت.محیطی.و.کاهش.تبعات.آنها.در.حال.

شکل.گیری.است.
وی.افزود:.در.این.رابطه،.آلودگی.هوای.ناش��ی.از.مصرف.س��وخت.های.فسیلی.دارای.سهم.
عم��ده.ای.از.افزایش.گازه��ای.گلخانه.ای.اس��ت.و.در.نتیجه.در.برنامه.ریزی.ه��ای.بین.المللی.
رویکرد.بهره.گیری.از.سوخت.های.پاک.و.جایگزین.بسیار.مورد.توجه.قرار.گرفته.است..در.کنار.
انرژی.های.نو.همچون.انرژی.خورش��یدی،.بادی.و.اتمی.استفاده.از.ظرفیت.عظیم.سوخت.های.
زیس��تی.که.از.گیاهان.و.همچنین.میکروارگانیس��م.ها.تولید.می.ش��ود.از.لحاظ.اقتصادی.بسیار.

توجیه.پذیر.بوده.و.به.عنوان.یک.انرژی.پاک.حائز.اهمیت.است.
وی.خاطرنشان.کرد:.در.حال.حاضر.دستیابی.به.منابع.جدید.سوخت.های.زیستی.اعم.از.جامد،.
مایع.و.یا.حتی.گاز.بخش.مهمی.از.اهداف.تحقیقاتی.دانشمندان.این.حوزه.را.در.بر.می.گیرد..در.
شناس��ایی.منابع.جدید.همچنین.راندمان.و.کارایی.باالتر.و.نیز.کاهش.هزینه.فرایند.تولید.یکی.

از.فاکتورهای.مهم.و.تاثیرگذار.است.

فاضلی.در.ادامه.افزود:.مرکز.ملی.ذخایر.ژنتیکی.و.زیس��تی.ایران.در.راس��تای.انجام.رسالت.

ذاتی.خود.در.شناس��ایی.و.حفظ.و.بهره.برداری.از.ذخایر.ژنتیکی.کشور.و.در.تداوم.موفقیت.های.

چش��مگیر.خود،.با.انجام.یک.برنامه.ریزی.بلند.مدت.به.ایجاد.زنجیره.تحقیقاتی.و.پژوهش��ی.از.

شناسایی.نمونه.های.زیستی.بومی.ایران.تا.بهره.برداری.از.آنها.همت.گمارده.است.که.به.عنوان.

یک.نمونه.موفق.از.این.مورد،.شناسایی.ظرفیت.ژنتیکی.تولید.هوازی.اتانول،.بوتانول.و.استون.
از.یک.نوع.باکتری.است.که.تولید.آنها.در.سطح.آزمایشگاهی.نیز.به.اثبات.رسیده.است.

ریی��س.مرکز.ملی.ذخایر.ژنتیکی.و.زیس��تی.ایران،.با.بیان.اینکه.ای��ن.باکتری.یک.باکتری.

شورپسند.جداسازی.شده.از.دریاچه.نمک.آران.و.بیدگل.است.که.توسط.بانک.میکروارگانیسم.

مرکز.ملی.ذخایر.ژنتیکی.و.زیستی.ایرانشناسایی.ذخیره.سازی.شده.است،.افزود:.به.جهت.نتایج.

حاصله.از.بعضی.از.تس��ت.های.آزمایش��گاهی،.جهت.تولید.آنزیم.آمیالز.مورد.توجه.قرار.گرفت.

و.ژنوم.آن.به.عنوان.اولین.پروژه.توالی.یابی.ژنوم.کامل.باکتری.بومی.ایرانی.مورد.توالی.یابی.و.
شناسایی.ژنتیکی.قرار.گرفت.و.در.پایگاه.اطالعات.ژنتیکی.NCBI.به.نام.ایران.به.ثبت.رسید.
.بر.اس��اس.این.گ��زارش،.محققان.بانک.مولکول��ی.مرکز.ذخایر.ژنتیکی.و.زیس��تی.ایران.
موفق.به.شناس��ایی.ظرفیت.ژنتیکی.و..مسیر.بیوش��یمیایی.تولید.اتانول،.بوتانول.و.استون.به.
عنوان.س��وخت.ها.و.حاللهای.زیستی.از.این.باکتری.ش��دند.که.این.یافته.در.همکاری.علمی.
با.دپارتمان.مهندس��ی.شیمی.دانش��گاه.اصفهان.مورد.بررسی.دقیق.آزمایشگاهی.قرار.گرفت.
و.قابلیت.تولید.هوازی.این.محصوالت.که.در.نوع.خود.می.تواند.انقالبی.در.این.زمینه.باش��د،.

مورد.تایید.قرار.گرفت.
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 فناوری اینوالکس گامی نو در عرصه انرژی های تجدیدپذیر 
پنج��ره.ایرانی��ان:.ضری��ب.تولید60.ت��ا.90.درصدی.برق،.
پایین.بودن.هزینه.تولید،.تعمیر.و.نگهداری،.بازگش��ت.سریع.
س��رمایه.و.دسترس��ی.به.اهداف.تولید.انرژی.پاک.از.مزایای.
استفاده.از.فناوری.توربین.بادی.اینوالکس.در.مقایسه.با.دیگر.

توربین.های.بادی.است.
به.گزارش.ایرنا،.مسعود.س��ه.دهی.با.اشاره.به.فناوری.های.
توربی��ن.بادی.اینوالکس.افزود:.اس��اس.کار.این.توربین.ها.بر.
متمرکز.کردن.منبع.انرژی.اس��توار.شده.است..وی.ادامه.داد:.
در.حالی.که.ضریب.تولید.نیروگاه.های.خورش��یدی.10.تا.20.
درصد.و.نیروگاه.های.بادی.فعلی.در.مناطق.بادخیز.40.درصد.
است،.اصال.نیروگاه.های.قابل.اعتمادی.به.شمار.نمی.روند..اما.
در.مقابل.هر.توربین.اینوالکس.بسته.به.سرعت.باد.در.منطقه.

از.ضریب.تولید.60.تا.90.درصدی.برخوردار.است.
ب��ه.گفت��ه.س��ه.دهی،.در.فن��اوری.اینوالکس.جری��ان.باد.
پ��س.از.ورود.به.سیس��تم.تحت.کنت��رل.در.می.آید.و.پس.از.
متمرکز.ش��دن.وارد.مس��یری.تنگ.می.ش��ود.که.فشار.آن.را.
کاهش.و.س��رعت.آن.را.افزایش.می.دهد..مدیرعامل.شرکت.
نیروگاه.های.بادی.»توان.گس��تران.راما«.)وات.ویند(.با.اشاره.
به.رابطه.مس��تقیم.توان.این.نوع.از.توربین.های.بادی.با.طول.
پره.و.س��رعت.باد،.گفت:.دو.برابر.ش��دن.طول.پره،.توان.این.
دس��تگاه.را.چهار.برابر.و.دو.برابر.ش��دن.سرعت.باد،.توان.آن.
را.تا.هش��ت.براب��ر.افزایش.می.دهد.و.به.ای��ن.ترتیب،.باد.در.
تس��خیر.و.کنت��رل.در.می.آید..س��ه.دهی.گف��ت:.توربین.های.
بادی.معمولی.به.حداقل.س��رعت.باد.سه.تا.چهار.متر.بر.ثانیه.
برای.راه.اندازی.نیازمندند،.اما.س��رعت.باد.کمتر.از.یک.متر.بر.
ثانیه.ب��رای.راه.اندازی.اینوالکس.کافی.اس��ت،.همچنین.باد.
ش��دید.با.حداقل.سرعت.25.متر.بر.ثانیه.منجر.به.قفل.شدن.
توربین.های.بادی.معمولی.می.شود،.اما.هر.سازه.اینوالکس.با.
استاندارد.سرعت.باد.120.کیلومتر.بر.ساعت.طراحی.می.شود.
به.گفت��ه.وی،.در.توربین.های.بادی.قدیمی،.کل.سیس��تم.
بای��د.همراه.با.تغییر.جهت.باد.تغییر.مس��یر.داده.و.بگردد،.اما.
در.اینوالکس.نیازی.نیس��ت،.وج��ود.پره.های.کوتاه.تر.قابلیت.
گردش.س��ه.هزار.و.650.دور.در.دقیق��ه.ای.به.پره.ها.می.دهد.
و.دیگ��ر.نی��ازی.به.وجود.سیس��تم.کنترل.زاویه.پ��ره.که.در.
توربین.های.قدیمی.در.سرعت.گردش.12.متر.بر.ثانیه.اعمال.
می.شود،.نیست.و.همه.اینها.هزینه.های.این.فناوری.را.کاهش.
داده.اس��ت..سه.دهی.افزود:.این.س��ازه.را.می.توان.در.مناطق.
مختلف.در.جنس.ها.و.وزن.های.مختلف.از.جمله.فایبرگالس.
و.پارچه.های.تحت.کشش.تا.سیمانی.و.بدنه.های.ضد.سایش.
طراحی.کرد.و.بطور.نمونه.س��اخت.س��ازه.های.س��یمانی.این.
محصول.در.سیس��تان.و.بلوچس��تان،.گرد.و.خ��اک.همراه.با.

بادهای.120.روزه.منطقه.را.فیلتر.می.کند..
مدیرعامل.شرکت.وات.ویند.گفت:.توربین.های.اینوالکس.
تحولی.در.عرصه.توربین.های.بادی.به.ش��مار.می.رود.و.عالوه.
بر.رفع.مش��کالت.توربین.های.فعلی.بادی،.رقیبی.برای.سایر.

توربین.های.فسیلی.نیز.به.شمار.می.رود.

س��ه.دهی.با.اش��اره.به.اینک��ه.توربین.های.ب��ادی.فعلی.در.

سطح.جهان.اش��اعه.زیادی.نیافته.اند،.ادامه.داد:.عمده.دالیل.

ای��ن.موض��وع،.دارا.بودن.پره.های.بس��یار.ب��زرگ،.برج.های.

عظیم،.نبود.جاده.های.مناس��ب.دسترس��ی.در.مناطق.بادخیز،.

نب��ود.ش��بکه.های.برق.و.لزوم.س��اخت.آنها.و.… اس��ت.که.

گاه��ی.اوقات.حتی.هزینه.های.احداث.آنها.از.هزینه.س��اخت.

نیروگاه.بیشتر.می.ش��ود..به.گفته.این.فعال.بخش.خصوصی،.

هزینه.های.باالی.تعمیر.و.نگه��داری.و.لزوم.انجام.این.مهم.

در.ارتف��اع.100.متری.که.س��ختی.های.خاص.خ��ود.را.دارد،.

همگی.جزء.مسائلی.است.که.هر.خرابی.جزئی.این.نیروگاه.ها.

را.در.ح��د.یک.پروژه.بزرگ.مطرح.می.کند.و.باید.به.همه.این.
مشکالت،.نبود.باد.مناسب.در.همه.اوقات.را.نیز.اضافه.کرد.

س��ه.دهی.اف��زود:.در.مقابل،.فن��اوری.اینوالک��س.از.این.

مش��کالت.مبری.اس��ت؛.به.طوری.که.به.دلیل.الهام.گرفتن.

س��اخت.این.توربین.از.بادگیرهای.استان.یزد،.نیازی.به.نصب.
آنها.در.مناطقی.که.حتما.از.باد.برخوردار.باشند،.نیست.

وی.درباره.زمینه.آش��نایی.با.فن��اوری.اینوالکس.گفت:.از.

س��ال.2012.میالدی.و.به.دنبال.آشنایی.با.این.فناوری.برای.

نخس��تین.بار.در.کش��ور.نیوزلن��د،.فعالیت.خ��ود.را.با.صاحب.

فناوری.آقای.پروفس��ور.»داریوش.اعالیی«.که.یک.دانشمند.

ایرانی.است،.آغاز.و.از.همان.زمان.معرفی.این.محصول.را.در.

این.کش��ور.آغاز.کردم..س��ه.دهی.گفت:.از.سال.2013.و.پس.

از.معرفی.این.فناوری.در.برخی.دانش��گاه.های.کشور.از.جمله.

صنعتی.ش��ریف،.صنعتی.اصفهان.و.هرمزگان.،.با.این.توجیه.

ک��ه.فناوری.پیش.گفته.جزو.انرژی.های.پاک.بوده.و.ارتباطی.

به.مسایل.هسته.ای.ندارد،.مجوز.فعالیت.و.تجاری.سازی.این.
محصول.در.ایران.از.وزارت.امور.خارجه.نیوزیلند.اخذ.شد.

مدیرعامل.ش��رکت.وات.ویند.گفت:.در.حالی.که.در.جهان.

هر.پروژه.نیروگاهی.100.مگاواتی.با.قیمت.یک.هزار.دالر.در.

هر.کیلو.وات.س��اعت.توسط.چینی.ها،.یک.هزار.و.500.تا.دو.

هزار.دالر.در.هر.کیلووات.ساعت.توسط.اروپایی.ها.و.2.هزار.تا.

2.هزار.و.700.دالر.در.هر.کیلووات.ساعت.توسط.آمریکایی.ها.

س��اخته.می.شود،.اما.فناوری.اینوالکس.با.هزینه.ای.بین.750.
تا.یک.هزار.دالر.در.هر.کیلووات.ساعت.احداث.می.شود.

س��ه.دهی.افزود:.برآوردها.نش��ان.داده.برگشت.سرمایه.در.

مزارع.بادی.که.از.فناوری.اینوالکس.اس��تفاده.کرده.اند،.کمتر.

از.یک.سال.بوده.و.هزینه.های.تعمیر.و.نگهداری.آنها.تنها.50.
درصد.مزارع.بادی.معمولی.است.

مدیرعامل.شرکت.وات.ویند.گفت:.اینوالکس.حتی.قابلیت.

نصب.بر.روی.پش��ت.بام.س��اختمان.ها.و.برج.ه��ا.را.نیز.دارد.و.

ب��دون.اینکه.فضای.مفیدی.از.س��اختمان.بگی��رد.می.تواند.با.
رعایت.مقوله.پدافند.غیرعامل.به.تامین.برق.آنها.بپردازد.

سه.دهی.با.بیان.اینکه.قابلیت.تولید.برق.از.چند.میلی.وات.تا.

چند.صد.مگاوات.در.فناوری.اینوالکس.وجود.دارد،.از.قابلیت.

ب��ه.کارگیری.آنها.در.پارک.ها.و.فضاهای.عمومی.و.همچنین.
در.مواقع.اضطراری.سیل،.زلزله.و.… خبر.داد.

ای��ن.فعال.بخ��ش.خصوصی.با.اش��اره.به.اس��تقبال.خوب.

مس��ووالن.س��ازمان.انرژی.ه��ای.نو.ای��ران.و.نهاد.ریاس��ت.

جمهوری.از.این.فناوری،.مش��کل.اصلی.آن.را.تامین.سرمایه.

عنوان.ک��رد.و.گفت:.بانک.های.ایرانی.باید.براس��اس.قانون،.

ق��رارداد.خرید.تضمینی.برق.را.به.عنوان.ضمانت.بپذیرند،.اما.

در.عمل.آن.را.رعایت.نکرده.و.120.درصد.س��رمایه.مورد.نیاز.
را.به.عنوان.وثیقه.مطالبه.می.کنند.

سه.دهی.تاکید.کرد:.اگر.دولت.می.خواهد.به.اهداف.همایش.

بین.الملل��ی.کاب.21.پاری��س.دس��ت.یاب��د،.باید.مش��کالت.
سرمایه.گذاری.و.تضمین.های.مربوطه.را.حل.و.فصل.کند.

استفاده.از.انرژی.های.تجدیدپذیر.و.نو.به.دنبال.حضور.ایران.

در.همایش.بین.المللی.زیست.محیطی.پاریس.فرانسه.مشهور.

به.»کاب.21«.که.از.30.نوامبر.تا.11.دسامبر.سال.2015.)9.
تا.20.آذرماه.94(.در.پاریس.برگزار.شد،.قوت.گرفت.

وی.می.گوید،.دستیابی.به.اهداف.انرژی.پاک.با.توربین.های.

بادی.کنونی.موجود،.بس��یار.س��خت.اس��ت،.اما.ب��ا.فناوری.

اینوالک��س.حتی.می.ت��وان.به.فراتر.از.این.اهداف.اندیش��ید..

ایران.برنامه.گس��ترده.ای.را.به.صورت.داوطلبانه.برای.تحقق.

اهداف.اجالس.پاریس.اعالم.کرده.است.که.از.جمله.می.توان.

ب��ه.بهره.گی��ری.از.انرژی.ه��ای.تجدیدپذیر،.افزای��ش.بازده.

نیروگاه.ه��ای.حرارتی،.کاه��ش.تلفات.ش��بکه.های.انتقال.و.
توزیع.نیروی.برق.و.غیره.اشاره.کرد.
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 توسط دانشمندان سوئیسی محقق شد: تولید برق از آب نمک
پنج��ره.ایرانی��ان:.دانش��مندان.علوم.نانو.در.موسس��ه.
تکنول��وژی.فدرال.س��وییس.به.تازگی.ط��رح.مربوط.به.
نوعی.ژنراتور.نیروی.مسطح.و.غشا.مانند.منتشر.کرده.اند.
ک��ه.می.تواند.به.کمک.فرایند.اس��مز.از.آب.ش��ور.انرژی.

تولید.کند.
به.گزارش.ایس��نا،.وقتی.نمک.های.موجود.در.آب.شور.
از.طریق.این.غش��ا.در.آب.ش��یرین.منتشر.می.شوند،.این.
دس��تگاه.می.تواند.انرژی.تولید.کند..ضخامت.این.غشا.در.
نازک.ترین.نقطه.برابر.با.س��ه.اتم.اس��ت.و.لذا.ژنراتور.این.
قابلی��ت.را.دارد.که.در.دهان��ه.رودخانه.ها،.مصب.رودها.و.
دیگر.مکان.هایی.که.آب.هایی.با.ش��وری.متفاوت.به.طور.

مدوام.با.هم.مخلوط.می.شوند،.مورد.استفاه.قرار.بگیرد.
رادنویس،.سرپرست.این.تیم.تحقیقاتی.می.گوید:.نیروی.
الکتریس��یته.ای.که.این.دس��تگاه.تولی��د.می.کند.می.تواند.
بسیار.عظیم.باشد..او.تخمین.می.زند.که.تنها.سه.متر.مربع.
از.این.غش��ا.می.تواند.یک.مگاوات.انرژی.برق.تولید.کند..
این.می��زان.انرژی.برای.راه.ان��دازی.50.هزار.المپ.برق.
کافی.اس��ت..مقاله.مربوط.به.ای��ن.ژنراتور.اخیرا.در.مجله.

Nature.به.چاپ.رسیده.است.
این.غش��ا.ورقه.نازکی.است.که.یک.سری.حفره.بسیار.

کوچک.بر.روی.آن.قرار.گرفته.است..این.ورقه.از.ترکیب.

نس��بتا.ارزان.قیمتی.به.نام.مولیبدنیوم.سولفید.ساخته.شده.

و.بزرگی.حفره.های.موجود.در.س��طح.آن.تنها.به.اندازه.ای.

اس��ت.که.ذرات.نمک.با.اندازه.معین.می.توانند.از.آن.عبور.

کنند..به.دلیل.اس��تفاده.از.مولیبدنیوم.س��ولفید.حفره.ها.به.

طور.طبیعی.بار.الکتریکی.دارند.و.انواع.خاصی.از.نمک.ها.
را.از.غشا.عبور.نمی.دهند.

ه��ر.یک.از.این.حفره.ها.می.توان��د.به.تنهایی.بین.10.تا.

20.نان��و.وات.انرژی.تولید.کن��د..رادنویس.و.همکارانش.

تخمین.می.زنند.که.یک.س��طح.سه.در.سه.فوت.مربعی.از.

غشایی.که.به.این.ترتیب.ساخته.می.شود.و.تنها.30.درصد.

از.آن.حاوی.این.حفره.های.نانویی.باشد.می.تواند.به.کمک.

فرایند.اسمز.بین.آب.شیرین.و.آب.بسیار.شور.یک.مگاوات.
انرژی.تولید.کند.

 تبدیل مواد پالستیکی به سوخت مایع

 پایان آخرین مرحله از پرواز هواپیمای خورشیدی 

پنجره.ایرانیان:.شیمیدانان.چینی.یک.روش.قابل.مالحظه.و.کارآمد.را.برای.تبدیل.پلی.اتیلن.
به.سوخت.مایع.توسعه.داده.اند.

به.گزارش.ایس��نا،.اگر.فواید.این.روش.اثبات.ش��ود.می.تواند.به.معضل.آلودگی.جهانی.مواد.
پالستیکی.کمک.کند.

پلی.اتیلن.رایج.ترین.ماده..پالستیکی.روی.زمین.بوده.و.در.سراسر.جهان.کارخانه.ها.هر.سال.
حدود.100.میلیون.تن.از.آن.را.تولید.می.کنند.

پلی.اتیلن.متشکل.از.کربن.و.اتم.های.هیدروژن.است.که.در.زنجیره.های.طوالنی.با.یکدیگر.

در.ارتباط.هستند..این.ماده.بی.اثر.است،.به.این.معنی.که.به.بیشتر.چیزها.واکنش.نشان.نداده.و.

به.همین.دلیل.در.محیط.زیست.تجزیه.نمی.شود..مردم.دهه.های.زیادی.را.صرف.تالش.برای.
کشف.یک.روش.ایده.آل.برای.خالصی.از.پلی.اتیلن.کردند.

راه.حل.های.زیادی.برای.حل.این.معضل.ارائه.ش��د.از.جمله.س��وزاندن.این.مواد.پالستیکی.

در.کوره.ها.در.دمای.باال.ولی.در.نهایت.به.دلیل.مضرات.فراوان.این.روش.نس��بت.به.فواید.آن.

مانند.اتالف.انرژی،.آلودگی.و.در.نتیجه.بوجود.آمدن.محصوالت.جانبی.مضر،.تجزیه.آنها.اغلب.

از.خود.پلی.اتیلن.سخت.تر.است.
کشف.اخیر.میکروب.های.پالستیک.خوار،.نویدبخش.این.بود.که.می.توان.به.طور.طبیعی.پلی.

اتیلن.را.تجزیه.کرد..اما.انجام.این.کار.نیز.در.مقیاس.وسیع.تاکنون.امکان.پذیر.نبوده.است.
ژنگ.هوانگ،.یک.ش��یمیدان.آلی.در.آکادمی.علوم.چین،.چهار.سال.گذشته.را.صرف.توسعه.
ی��ک.رویکرد.متفاوت.کرده.اس��ت..هوانگ.و.همکارانش.در.ای��ن.روش.پلی.اتیلن.را.در.دمای.
پایی��ن.150.درجه.س��انتی.گراد،.یک.کاتالی��زور.ترکیبات.آلی.فلزی.����.مولکول.آلی.تجاری.
کوچک.که.با.ایریدیم.فلزی.آغشته.شده.��.را.به.واکنش.اضافه.کرده.و.سبب.تجزیه.زودتر.آن.
ش��دند..این.کاتالیزور.پیوند.تحکیم.کننده.ساختار..پلی.اتیلن.را.تضعیف.کرده.و.روند.تبدیل.آن.

به.سوخت.مایع.را.سرعت.می.بخشد.
این.تیم.در.حال.حاضر.به.دنبال.یافتن.جایگزینی.ارزان.تر.برای.ایریدیوم.��.یک.فلز.کمیاب.
و.با.ارزش.از.خانواده.پالتین.��.هس��تند.که.این.امر.می.تواند.کمی.مش��کل.و.زمان.بر.باش��د..
محقق��ان.این.پژوهش.امیدوارند.که.بتوانند.با.افزایش.این.آزمایش.از.مقیاس.گرم.به.کیلوگرم.

و.سپس.به.تن،..این.روش.بهینه.را.توسعه.دهند.

پنجره.ایرانیان:.هواپیمای.خورشیدی.سوالر.ایمپالس.2.در.

آخرین.مرحله.از.سفر.به.دور.دنیا.با.عبور.از.آمریکا.رکورد.پرواز.
به.دور.دنیا.با.هواپیمای.خورشیدی.را.از.خود.به.جای.گذاشت.
به.گزارش.خبرگزاری.مهر،.هواپیمای.سوالر.ایمپالس.2.که.
با.انرژی.خورش��یدی.کار.می.کن��د،.در.آخرین.مرحله.از.پرواز.
آزمایش��ی.خود.از.لیهای.ول��ی.)Leigh Valley(.در.ایالت.
»پنسیلوانیای«.آمریکا.به.سوی.»نیویورک«.به.پرواز.درآمد.و.
با.گذر.از.روی.مجسمه.آزادی.در.فرودگاه.»جان.اف.کندی«.

نیویورک.بر.زمین.نشس��ت..م��دت.زمان.این.پرواز.بیش.از.5.
ساعت.به.طول.انجامید.

در.برنامه.های.آتی،.این.هواپیمای.خورش��یدی.قرار.اس��ت.

از.اروپا.با.گذر.از.فرانس��ه،.پرتغال،.مراکش،.اس��پانیا.و.ایرلند.

به.نقطه.آغاز.پرواز.خود.یعنی.ابوظبی.برود..س��والر.ایمپالس.

2.نهم.مارس.2015.س��فر.آزمایش��ی.خود.ب��ه.دور.دنیا.را.از.
ابوظبی.آغاز.کرد.

بیش.از.17.هزار.سلول.خورشیدی.بال.های.72.متری.این.

هواپیما.را.پوش��انده.است..اما.س��والر.ایمپالس2.که.با.الیاف.

کربن.طراحی.ش��ده.است،.فقط.حدود.دو.و.نیم.تن.وزن.دارد،.

یعنی.هم.وزن.یک.خودروی.شاسی.بلند.است..هر.چند.طول.

ب��ال.های.این.هواپیم��ا.به.اندازه.طول.بال.ه��ای.هواپیمای.

ایرباس.ای380-.است،.اما.وزن.آن.به.اندازه.یک.درصد.وزن.

این.هواپیماس��ت..این.ماموریت.س��فر.به.دور.دنیا.که.در.12.

مرحله.پیش.بینی.ش��ده.بود،.نتیجه.12.سال.تحقیقات.است.
که.یک.دستاورد.علمی.محسوب.می.شود.
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 وی
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رون
پ

جریان آرام صنعت ساختمان در ساحل زاینده روِد خفته
سومین نمایشگاه تخصصی در و پنجره، ماشین آالت و صنایع وابسته اصفهان برگزار شد؛

برگزاری نمایشـگاه های تخصصی در هر شـهری، نمـودی از توانمندی، خالقیت و نوآوری صنعتگران و فرصتی بـرای انتقال تجربیات صنعتی و 
تجاری برای رونق فضای کسـب و کار و پویایی اقتصاد و بازار می باشـد. سـومین نمایشگاه تخصصی در و پنجره، ماشین آالت و صنایع وابسته 
اصفهان از ١9 تا 22 مردادماه 95 در محل دائمی نمایشگاه های استان اصفهان در حاشیه پل شهرستان و ساحل زیبای زاینده رود برگزار شد. 
زاینـده رودی کـه این روزها همچون جریان صنعت و اقتصاد کشـور نه جوش و خروشـی دارد و نه زنده بـودن و پویایی. با این حال هدفگذاری 
این نمایشـگاه پس از دو دوره برگزاری، همسـو با سـایر عناوین نمایشـگاهی، بر اسـاس معرفی آخرین تولیدات و محصوالت این صنعت در 
بازار سـاختمان اصفهان و معرفی این پتانسـیل ها با رویکرد صادراتی انجام شده بود. حضور بیش از 50 شرکت از استان  های اصفهان، تهران، 
خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، مرکزی، قم و نماینده ای از کشور روسیه در در دو سالن و مساحتی بالغ بر ۴۳00 متر مربع، 
و همزمانی این نمایشـگاه با هشـتمین نمایشگاه تخصصی بین المللی مواد شـیمیایی، رنگ، رزین، پوشش های صنعتی و مواد کامپوزیت، فضای 
تخصصی و مطلوبی برای فعاالن سـاختمانی و صنعتی فراهم آورد تا آخرین دسـتاوردهای خود را در معرض دید عموم تالشگران و عالقه مندان 
صنعت ساختمان قرار دهند. هر چند برگزاری چنین نمایشگاهی در شهرستان ها به دالیل متعدد قابل مقایسه با نمایشگاه های تهران نیست، اما 
انتظار می رود، اصفهان با آن پیشینه و سابقه ای که در صنعت کشور دارد و از جمله کالنشهرهای پررونق ما به شمار می آید، نمایشگاهی درخور 
نام و نشان این شهر و صنعتش برگزار کند. متاسفانه پس از گفتگوهایی که با حاضران در این نمایشگاه داشتیم و جمع بندی مشاهدات میدانی 
خـود، بـه این نتیجه رسـیدیم که نواقص و ایرادات فراوانی در برگزاری این نمایشـگاه وجود دارد. نواقصی که بسـیاری از آنها با کمی تالش و 
توجهی مختصر به راحتی رفع می شـوند. مطمئنا ارائه خدمات بهتر به شـرکت کنندگان و بازدیدکنندگان، فضای دلچسب تر و پرشورتری در این 
نمایشـگاه ها به وجود خواهد آورد و باعث می شـود رکود حاکم بر بازار مسـکن تا حدودی در این فضاها کمرنگ تر شود و امیدواری بیشتری برای 

فعاالن این صنعت به وجود آید. 
همزمان با برگزاری سومین دوره نمایشگاه  تخصصی در و پنجره، ماشین آالت و صنایع وابسته اصفهان، گروه خبری نشریه پنجره ایرانیان، با 

غرفه داران حاضر در این نمایشگاه به گفتگو نشست که در ادامه توجه شما را به مشروح این گفتگوها جلب می کنیم.
سواالت مشترکی که از مشارکت کنندگان در سومین نمایشگاه در و پنجره اصفهان پرسیده شد:

١. آیا محصول جدیدی برای ارائه در این نمایشگاه داشتید؟
2. استقبال از نمایشگاه چگونه بود؟

۳. نظرتان درباره نحوه عملکرد و خدمات ارائه شده از سوی مجری برگزارکننده نمایشگاه چیست؟
۴. هدفتان از حضور در این نمایشگاه و انتظارتان از یک نمایشگاه خوب چیست؟

اشــاره

 اپل وین
امیرحسین میری

1..محصوالت��ی.ک��ه.در.تولید.آنه��ا.از.یراق.آالت.

خاص.واردات��ی.و.پروفیل.هایی.ب��ا.رنگبندی.جدید.

استفاده.ش��ده،.جدیدترین.تولیدات.ما.هستند.که.در.
این.نمایشگاه.ارائه.شده.اند.

2..متاس��فانه.حضور.همکاران.کمرنگ.بوده.ولی.

استقبال.مردمی.یک.مقدار.تخصصی.شده.است.که.
نشان.می.دهد.مشتری.با.شناخت.و.آگاهی.به.دنبال.محصول.خاص.و.مورد.نظر.خود.می.باشد...
3..ما.چند.سال.است.که.در.این.نمایشگاه.شرکت.می.کنیم؛.سال.های.گذشته.نواقص.بیشتر.

بود،.ولی.امسال.بهتر.شده.است..
4..نمایشگاه.محل.ارائه.تکنولوژی.و.توانمندی.های.یک.گروه.صنعتی.است،.تا.مردم.بتوانند.
با.مش��اهده.و.مقایس��ه،.از.بین.آنها،.شرکت.و.محصول.مورد.نظرشان.را.انتخاب.کنند..لذا.یک.
نمایش��گاه.خوب،.نمایشگاهی.است.که.بتواند.زمینه.مناسب.برای.چنین.فرایندی.را.به.بهترین.

نحو.مهیا.کند..

 آتاتک 
منوچهر قادریان مهربانی

1..در.این.نمایش��گاه،.پروفیل.یو.پی.وی.س��ی.

آتات��ک.را.که.یک.س��ال.از.تولی��د.آن.می.گذرد،.
معرفی.کردیم..

2..شرکت.های.خوبی.در.نمایشگاه.حضور.دارند.

و.تقریبا.غرفه.ها.پر.اس��ت..اس��تقبال.مردمی.هم.

تقریبا.بد.نبود.و.راضی.هس��تیم..به.نظر.می.رسد.
در.یکی.دو.روز.باقی.مانده.چون.تعطیالت.آخر.هفته.است،.استقبال.بهتر.هم.بشود..

3..مجری.نمایش��گاه.نهایت.همکاری.را.با.ما.داش��تند.و.همه.کارها.بس��یار.حرفه.ای.و.
به.موقع.انجام.شد..

4..انتظ��ار.ما.این.اس��ت.که.مونت��اژکاران.در.و.پنجره.و.فعاالن.و.تالش��گران.صنعت.

س��اختمان.در.نمایش��گاه.ها.حضور.پیدا.کنند..هرچند.رکود.بر.بازار.حاکم.است،.ولی.بهتر.

است.که.زمینه.ای.فراهم.کنیم.که.فعاالن.این.صنعت.با.حضور.در.نمایشگاه،.محصوالت.
جدید.را.ببینند.و.باعث.پیشرفت.و.رونق.صنعت.ساختمان.و.کار.خودشان.شوند..
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 پنام پنجره آسمان 
سینا زرنیخی

1..ما.ب��ه.تازگی.نمایندگی.ش��رکت.آس��اش.

ترکیه.را.اخذ.کرده.ایم.که.توزیع.محصوالت.آن.

در.چند.روز.آینده.آغاز.می.شود..ضمنا.یک.سری.

تسهیالت.ویژه.فروش.سه.ساله.و.فروش.نقدی.

نمایش��گاهی.از.جمله.خدمات.جدیدی.است.که.
در.این.نمایشگاه.به.مشتریان.ارائه.می.شود.

2..با.توجه.به.ش��رایط.اقتصادی.و.رکود.حاکم.بر.بازار،.استقبال.در.این.دو.روز.بد.نبود.
و.امیدواریم.در.ادامه.بهتر.شود..

3..مج��ری.نمایش��گاه.از.لحاظ.برخی.موارد.مثل.تبلیغات.س��طح.ش��هر.خوب.عمل.

کرده.اس��ت،.ولی.از.نظر.خدمات.فضای.داخل.نمایش��گاه.به.نس��بت.سایر.نمایشگاه.ها.

خیلی.ضعیف.اس��ت،.به.شکلی.که.ما.مجبور.شدیم.خودمان.همه.وسایل.داخل.غرفه.را.
خریداری.کنیم..

4..ه��دف.اصلی.و.اولی��ه.حضور.در.نمایش��گاه،.نمایش.محصوالت.و.دس��تگاه.ها.به.

بازدیدکنندگان.است..به.این.شکل.مشتریان.از.نزدیک.محصوالت.و.شرایط.را.می.سنجد.

و.در.ی��ک.تعام��ل.و.ارتباط.نزدیک،.زمینه.همکاری.بهتر.فراهم.می.ش��ود..اگر.مجریان.

نمایش��گاه.با.اطالع.رسانی.بیش��تر،.زمینه.حضور.پررنگ.تر.مردم.را.فراهم.کنند،.مطمئنا.
همه.از.نمایشگاه.نتیجه.بهتری.به.دست.می.آورند..

 گروه تولیدی اصفهان تور
 مهدی زاغی

1..توری.ه��ای.ثابت.و.قاب��ل.جداکردن.که.بدون.

س��وراخکاری.و.دریل.کاری.نصب.می.شوند.و.توری.

پارچه.ای.مگنتی.که.قیمت.مناس��بی.دارد.و.یک.نوع.

توری.چسبی.از.جمله.محصوالت.جدیدی.است.که.
در.این.نمایشگاه.ارائه.کردیم.

2..حضور.شرکت.ها.و.صنعتگران.خیلی.خوب.نبود.
و.همانطور.که.می.بینید.غرفه.کناری.ما.و.برخی.از.غرفه.های.دیگر.خالی.هستند.که.این.مسئله.
به.وضعیت.اقتصادی.و.رکود.بازار.ربط.دارد..اس��تقبال.بازدیدکنندگان.نسبتا.خوب.بود..از.دیروز.
که.روز.اول.بود.و.امروز،.راضی.بودیم.و.امیدواریم.دو.روز.بعدی.که.تعطیل.است.بهتر.شود.

3..با.توجه.به.این.که.ما.در.ش��ش.دوره.قبل.که.به.نام.نمایش��گاه.س��اختمان.بود.و.سه.دوره.

اخیر.که.به.نام.نمایش��گاه.در.و.پنجره.برگزار.می.ش��ود،.شرکت.داشته.ایم،.شرایط.برگزاری.این.
دوره.نسبتا.بهتر.بوده..است.

4..نمایش��گاه.باید.به.روز.باش��د..هم.من.که.غرفه.دار.و.تولیدکننده.هس��تم.باید.محصوالت.

جدید.و.به.روز.به.نمایشگاه.بیاورم.هم.برگزارکننده.باید.خدماتی.به.روز.ارائه.دهد.و.نمایشگاهی.

مناس��ب.برگزار.کند.که.این.ش��امل.ش��رایط.داخل.نمایش��گاه،.وضعیت.غرفه.ها،.سرمایش.و.

گرمایش.و.غیره.می.ش��ود.و.مهم.تر.از.آن.بحث.تبلیغات.اس��ت.که.در.برگزاری.قابل.قبول.یک.
نمایشگاه.بسیار.تعیین.کننده..است..

 سپهر صنعت استیال
امید قدیری

1..محص��ول.جدید.ما.پروفی��ل.U.گالوانیزه.

اس��ت.که.با.تغییراتی.جزئی.ک��ه.در.آن.اعمال.
شده.استحکام.بیشتری.پیدا.کرده.است.

2..چون.ش��روع.نمایشگاه.در.یک.روز.وسط.

هفته.ب��ود،.تا.کنون.اس��تقبال.چندانی.صورت.

نگرفته،.ولی.امیدواری��م.در.دو.روز.باقی.مانده.
که.تعطیالت.آخر.هفته.است.وضعیت.بهتر.شود..

3..از.مجری.برگزارکننده.کامال.راضی.هس��تیم،.چرا.که.فقط.با.یک.ثبت.نام.س��اده.

اینترنتی.تمامی.کارهای.بعدی.برای.حضور.در.نمایش��گاه،.به.صورت.خودکار.و.منظم.
انجام.شد..

4..مهمترین.هدف.ما.از.حضور.درنمایشگاه،.عرضه.محصوالت.شرکت.است.و.این.

که.طبق.طرح.جدیدی.که.داریم.بتوانیم.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.اس��تان.اصفهان.و.
همچنین.استان.های.نیمه.جنوبی.کشور.را.پوشش.بدهیم..

 پارسیان یراق
محمد کریم زاده

1..جدیدترین.محصوالت.در.سبد.کاالیی.ما،.یک.

س��ری.یراق.آالت.ایتالیایی.و.پروفیل.های.ترکیه.ای.
است.که.در.این.نمایشگاه.ارائه.کردیم.

2..حضور.همکاران.نسبت.به.سال.قبل.کمتر.بود.
و.حضور.مردمی.نیز.تا.امروز.چندان.خوب.نبود.

3..با.توجه.به.این.که.شرکت.پیمانکار.برگزارکننده.
نمایشگاه،.سومین.دوره.است.که.این.نمایشگاه.را.اجرا.می.کند،.امسال.نسبت.به.دوره.های.قبل.

عملکردی.بهتری.از.خود.نشان.داد.
4..ما.به.عنوان.شرکت.کنندگان.در.نمایشگاه،.انتظار.داریم.حضور.مردمی.پررنگ.تر.باشد.تا.

نمایشگاه.پربارتری.داشته.باشیم.

 مقصود اندیشه صدر
مجتبی مقصودی 

1..ارائه.چس��ب.ماستیک.س��یلیکون.جدید،.

انحص��ارا.با.برن��د.خودمان.در.این.نمایش��گاه.
صورت.گرفته.است..

2..متاس��فانه.ب��ه.خاطر.رکود.بازار.مس��کن،.

نمایش��گاه.ها.هم.چندان.رونق��ی.ندارند..ولی.با.

همه.این.احوال.نمایشگاه.امسال.اصفهان.نسبتا.

خوب.بود.و.باید.منتظر.نتیجه.آن.در.آینده.بود..
3..مجری.نمایشگاه.اصفهان.نسبت.به.خیلی.از.نمایشگاه.های.دیگر.ایران،.عملکرد.

بهتری.داشته.است..تبلیغات.محیطی.در.سطح.شهر.خوب.بود..
4..یک.نمایش��گاه.خوب.باید.در.معرفی.برند.ش��رکت.ها.موفق.عمل.کند.و.بازخورد.
تجاری.خوبی.داش��ته.باش��د..ضمن.این.که.برگزارکننده.نمایشگاه.خدمات.خوبی.به.

شرکت.کنندگان.ارائه.بدهد.و.تبلیغات.موثری.داشته.باشد..

 مدرن آلومینیوم
مهدی نصیری

1..نه.محصول.جدیدی.نداشتیم..
2..ش��رکت.های.خوبی.در.نمایشگاه.حضور.دارند.
ام��ا.اس��تقبال.مردمی.تا.کن��ون.که.خ��وب.نبوده،.

امیدواریم.در.روزهای.بعد.بهتر.شود..
و. خ��وب. برگزارکنن��ده. و. مج��ری. ش��رایط. ..3
راضی.کننده.بود.فقط.یک.مقدار.برخورد.پرس��نل.با.

غرفه.دارها.باید.بهتر.شود..
4..ش��رکت.ها.وقتی.هزینه.می.کنند.و.در.نمایشگاه.حضور.پیدا.می.کنند،.انتظار.دارند.خدمات.
مناسب.تری.هم.دریافت.کنند.و.مجری.و.پرسنل.نمایشگاه.برخود.بهتری.با.آنها.داشته.باشند.
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 نوین سازان مهر
امین مردانی 

1..سیستم.منوریل.و.یک.خم.اختصاصی.از.جمله.
محصوالت.جدید.ما.در.این.نمایشگاه.هستند..

2..از.نظر.حضور.شرکت.های.خوب.اصفهان،.این.

نمایشگاه.بهتر.از.سال.قبل.بود،.ولی.از.نظر.استقبال.

مردمی.طی.دو.روز.گذشته.که.چیز.خاصی.مشاهده.
نشده.است..

3..همانطور.که.می.بینید.خیلی.از.غرفه.ها.خالی.اس��ت.و.این.نشان.دهنده.ضعف.برگزارکننده.

اس��ت..مجری.نمایشگاه.می.توانست.با.قیمت.مناس��ب.تری.این.غرفه.ها.را.در.اختیار.شرکت.ها.
قرار.دهد.و.با.پرکردن.غرفه.ها.باعث.رونق.و.استقبال.بیشتر.نمایشگاه.شود..

4..هدف.ما.از.ش��رکت.در.نمایش��گاه،.ارائه.محصوالتمان.اس��ت.تا.با.ش��ناخت.و.معرفی.به.

مش��تریان.زمینه.توس��عه.کارمان.را.فراهم.کنیم،.ل��ذا.انتظار.داریم.برگزارکننده.نمایش��گاه.با.

تبلیغات.و.ارائه.خدمات.مناس��ب.در.بهتر.برگزار.ش��دن.نمایش��گاه.و.حضور.یافتن.شرکت.ها.و.
بازدیدکنندگان.تالش.بیشتری.انجام.دهد..

 کیمیا صنعت آویسا
 جعفری

1..پن��ج.محص��ول.جدی��د.ارائ��ه.دادی��م.ولی.

اصلی.تری��ن.هدف.ما.در.این.نمایش��گاه،.معرفی.
برند.GMAX.بود..

2..امس��ال.این.نمایشگاه.پنجمین.نمایشگاهی.

اس��ت.که.شرکت.کردیم.و.نمایشگاه.اصفهان.به.

نس��بت.آنها.نمایشگاه.قوی.و.خوبی.نبود..حداقل.
این.دو.روز.این.گونه.بود.که.امیدواریم.در.دو.روز.باقی.مانده.شرایط.بهتر.شود..

3..انتظار.ما.از.نمایش��گاه.اصفهان.به.نس��بت.جایگاه.صنعتی.این.شهر.بیشتر.بود..ولی.
متاسفانه.این.نمایشگاه.در.حد.و.اندازه.نام.اصفهان.نبود.

4..مجری.نمایش��گاه.باید.تبلیغات.را.بیش��تر.جدی.بگیرد،.چون.تبلیغات.در.این.موارد.

خیلی.مهم.اس��ت..متاس��فانه.وقتی.اطالع.رسانی.خوب.انجام.نش��ود.در.کیفیت.برگزاری.
نمایشگاه.تاثیر.بسیار.نامطلوبی.می.گذارد..

 آلومینیوم کوپال اصفهان
مهدی عظیمی

1..چن��د.پروفیل.جدید.که.طی.دوماه.گذش��ته.

تولید.شده.اند،.جدیدترین.محصوالتی.بودند.که.ما.
در.این.نمایشگاه.عرضه.کردیم..

2..اس��تقبال.در.ای��ن.دو.روز.ک��ه.از.ش��روع.

نمایشگاه.گذشته.نسبتا.خوب.بود..هرچند.ما.ارائه.

محصوالتمان.از.طریق.نمایندگان.شرکت.است.و.
این.نمایندگان.هم.مش��خص.ش��ده.اند،.ولی.برای.همین.نمایندگان.و.مشتریانشان.در.این.

نمایشگاه.حضور.پیدا.کردیم..
3..هر.چند.به.دلیل.همزمانی.با.نمایشگاه.رنگ.و.رزین،.تبلیغات.آن.نمایشگاه.بیشتر.دیده.
می.ش��ود،.ولی.تبلیغات.سطح.شهر.نس��بتا.خوب.بود..در.مجموع.عملکرد.مجری.نمایشگاه.

خوب.و.قابل.قبول.بود..
4..مهمترین.مس��ئله.در.نمایش��گاه،.تبلیغات.است.که.باید.جدی.تر.گرفته.شود..به.عنوان.
مثال.ما.در.ش��هرک.صنعتی.خودمان.که.اطراف.اصفهان.است،.تبلیغ.محیطی.نمایشگاه.را.

ندیدیم.و.ظاهرا.فقط.شهرک.های.نزدیک.و.اطراف.نمایشگاه.را.پوشش.داده.اند..

 آلومینیوم سفیر
غالم رضا خدادادی

1..ی��ک.س��ری.کاره��ای.اجرت��ی.در.زمینه.

آنادایزینگ.که.برای.شرکت.های.صنعتی.انجام.

داده.ای��م،.از.جمله.کارهای.ارائه.ش��ده.در.این.
نمایشگاه.است..

2..استقبال.در.این.دو.روز.نسبت.به.نمایشگاه.

س��ال.گذش��ته.ضعیف.تر.بود..به.هر.حال.رکود.
بازار.بر.این.موضوع.هم.تاثیر.گذاش��ته.و.این.عدم.اس��تقبال.نیز.به.همین.خاطر.است.

که.امیدواریم.هرچه.زودتر.این.شرایط.تغییر.کند..
3..خدمات.کلی.نمایش��گاه،.تبلیغات.و.زمان.برگزاری.تا.حد.بس��یار.خوب.بوده.و.ما.

راضی.هستیم..
4..بهتر.اس��ت.برای.پربارتر.شدن.نمایشگاه.از.ش��رکت.های.خارجی.که.تکنولوژی.
مدرن.و.به.روزتری.دارند.نیز.دعوت.ش��ود.تا.ما.از.تکنولوژی.و.دانش.این.ش��رکت.ها.

برای.پیشرفت.کارمان.استفاده.کنیم..

 دقیق شیمی
مدانلو

1..محصول.تازه.ما.در.این.نمایشگاه،.چسب.

یک.دو.سه.کاسپین.بود.که.به.تازگی.وارد.بازار.
شده..است.

2..نمایش��گاه.اصفهان.در.حد.انتظار.نبود..به.
نظر.می.رسد.که.عموما.ناراضی.هستند.

3..خدمات.و.فضای.داخل.نمایش��گاه.نس��بتا.
خوب.و.تالشش��ان.قابل.تقدیر.اس��ت،.اما.در.مورد.تبلیغات.بیرونی.و.در.سطح.شهر.به.

نظر.می.رسد.که.کار.چندانی.صورت.نگرفته.است..
4..یکی.از.مهمترین.عوامل.موفقیت.هر.کس��ب.و.کاری،.تبلیغات.است.و.پرداختن.
به.آن.بسیار.مهم.و.تعیین.کننده.می.باشد..نمایشگاه..نیز.در.همین.راستا.برگزار.و.باعث.
تثبیت.مشتریان.قبلی.و.معرفی.مشتریان.جدید.می.شود.تا.شرکت.ها.و.مشتریانشان.از.

این.راه.به.یک.تعامل.دوطرفه.برسند.

 صنایع آلومینیوم ابراهیمی
مهدی ابراهیمی

1..یک.سری.محصوالت.شرکت.ماندگار،.از.

جمله.سیستم.نرمال.را.که.به.صورت.دو.رنگ.
تولید.می.شوند.در.این.نمایشگاه.عرضه.کردیم.
2..اس��تقبال.خیلی.راضی.کننده.نبود..به.نظر.
می.رس��د.تبلیغات.و.اطالع.رسانی.ضعیف.بوده.
.اس��ت،.چراکه.اصال.حال.و.هوای.نمایشگاه.در.

اینجا.احساس.نمی.شود..
3..به.نظر.من.مسئوالن.برگزاری.ضعیف.عمل.کرده.اند..اگر.یک.نگاهی.به.میزان.
اس��تقبال.و.حضور.مردم.داش��ته.باش��یم.متوجه.می.ش��ویم.که.به.دلیل.اطالع.رسانی.

ضعیف،.حتی.در.روزهای.تعطیل.آخر.هفته.نیز.شاهد.حضور.چندانی.نیستیم..
4..ارائه.محصوالت.و.تبلیغ.آنها.مهمترین.دلیل.حضور.ما.در.نمایش��گاه.است..یک.
نمایش��گاه.خوب.باید.فضای.مناسبی.در.اختیار.ش��رکت.ها.و.تولیدکنندگان.قرار.دهد.
تا.با.ارائه.تولیدات.داخلی.بتوانیم.به.رونق.کس��ب.و.کار.و.ش��رایط.اقتصادی.کش��ور.

کمک.کنیم..



81

10
ه.7

�ار
شم

..
95

ور.
هری

.ش
هم.

ل.ن
س�ا

ن/ 
یـا

ران
 ای

ره
جـ

پن
ژه

 وی
ده

رون
پ

 آسمان پنجره 
محمد قربانی 

1..امسال.محصول.جدیدی.نداشتیم.
2..اس��تقبال.از.نمایشگاه.نسبت.به.سال.گذشته.

بهتر.بود..
3..عملکرد.و.خدمات.ارائه.شده.از.سوی.مجری.
نمایش��گاه.همانند.سال.های.گذشته.بود.و.تفاوت.
چندان��ی.نداش��ت؛.فقط.در.پول.گرفتن.س��ریع.تر.

عمل.کردند!.
4..ایجاد.یک.بستر.تبلیغاتی.مناسب.در.سطح.شهر.برای.برگزاری.یک.نمایشگاه.خوب.
بس��یار.مهم.اس��ت..این.که.یکی.دو.روز.قبل.از.شروع.نمایش��گاه.چند.عدد.بنر.در.اطراف.
نمایشگاه.نصب.شود،.اصال.کافی.نیست.و.باید.از.طریق.رسانه.های.جمعی.تبلیغات.مناسب.
و.گس��ترده.انجام.شود.تا.عموم.مردم.از.برگزاری.نمایشگاه.اطالع.پیدا.کنند..اگر.کارهای.
اجرایی.و.برگزاری.یک.نمایشگاه.توسط.انجمن.ها.و.اتحادیه.های.مرتبط.انجام.شود.و.هر.

سال.به.یک.نفر.یا.یک.شرکت.خصوصی.داده.نشود،.خیلی.بهتر.خواهد.بود..

 بینا شیشه اصفهان 
اصغر بخشیان

1..تولی��د.س��نگ.های.مرمری��ت.مصنوعی.با.

شیشه.از.جمله.کارهای.جدیدی.است.که.پس.از.

سال.ها.تالش.موفق.به.انجام.آن.شدیم.و.در.این.
نمایشگاه.آن.را.رونمایی.کردیم..

2..ما.پنج.س��ال.پیش.در.نمایش��گاه.اصفهان.

ش��رکت.کردیم.و.بس��یار.ناراض��ی.بودیم،.ولی.
امسال.استقبال.از.محصوالت.ما.خوب.بود.و.از.شرایط.راضی.هستیم..

3..فضا.و.ش��رایط.داخل.نمایش��گاه.و.تبلیغات.سطح.شهر.خوب.و.راضی.کننده.بود..در.
مجموع.شرایط.برگزاری.امسال.از.سال.های.قبل.بهتر.بود..

4..انتظار.ما.این.اس��ت.نمایشگاهی.که.در.این.سطح.و.در.استانی.مثل.اصفهان.برگزار.

می.ش��ود،.اس��تقبال.از.آن.بیشتر.باشد،.چرا.که.بس��یاری.از.پروژه.های.بزرگ.در.استان.ها.

هستند.و.همه.در.تهران.نیستند،.پس.الزم.است.کار.بیشتری.در.نمایشگاه.های.استان.ها.
برای.حضور.متخصصان.و.فعاالن.این.صنعت.صورت.بگیرد..

 فاطر صنعت نقش جهان
وحید دستجردی  

1..مجموع��ه.شیش��ه.فاطر.دومین.ش��رکتی.

اس��ت.که.در.ایران.موفق.به.دریافت.استاندارد.
تولید.شیشه.های.دوجداره.شده..است..

2..انتظارمان.از.نمایش��گاه.بیش��تر.بود،.ولی.

خیلی.راضی.کننده.نبود..امیدواریم.در.یکی.دو.
روز.باقی.مانده.بهتر.شود.

3..خ��وب.ب��ود.و.ما.از.مجری.نمایش��گاه.راضی.هس��تیم..هر.چن��د.همزمانی.این.

نمایشگاه.با.نمایشگاه.شیمی.و.صنایع.رنگ.و.رزین.باعث.شد.ظرفیت.ها.در.تبلیغات.و.
سایر.زمینه.ها.نصف.شود،.با.این.حال.شرایط.برگزاری.نمایشگاه.بد.نبود..

4..ب��رای.بهتر.ش��دن.نتیجه.کار،.برگ��زاری.همایش.ها.و.کارگاه.های.آموزش��ی.در.

کنار.نمایش��گاه.می.تواند.خیلی.مفید.باش��د..حضور.اتحادیه.ها.و.انجمن.ها.در.برگزاری.
نمایشگاه.نیز.تاثیرگذار.است..

 پارس یراق پروفیل
یعقوب محبوب ملکی  

1..بله.چند.قلم.محصول.جدید.در.این.نمایش��گاه.
رونمایی.کرده.ایم..

2..به.نظر.می.رس��د.استقبال.چندان.خوب.نیست..

ب��ا.توجه.به.رکود.و.بحران.های.مالی.بازار،.دیگر.آن.

شور.و.هیجان.در.فضای.نمایشگاه.ها.دیده.نمی.شود..

پیشنهاد.من.این.است.که.برای.صرفه.جویی.در.وقت.
و.هزینه.و.تخصصی.کردن.نمایش��گاه.ها،.به.جای.برگزاری.نمایش��گاه.های.متعدد.در.تهران.و.

شهرستان.ها،.یک.نمایشگاه.به.صورت.دوره.ای.هر.سال.در.یک.شهر.برگزار.شود.
3..به.نسبت.هزینه.هایی.که.گرفته.می.شود،.خدمات.مناسبی.ارائه.نمی.شود.و.برای.هر.مورد.
جزئی.مجددا.هزینه.جداگانه.محاس��به.و.گرفته.می.شود..در.مجموع.برگزاری.نمایشگاه.در.حد.

مطلوب.نیست..
4..ه��دف.ما.از.حضور.در.نمایش��گاه.حفظ.و.تبلیغات.برند.ش��رکت.اس��ت.که.ضمن.آن.با.
عقاید.و.نظرات.مشتریان.شهرستانی.هم.آشنا.می.شویم؛.به.همین.دلیل.اطالع.رسانی.مناسب.
و.آماده.کردن.زمینه.حضور.مردم.در.نمایش��گاه.از.مهمترین.کارهایی.اس��ت.که.برگزارکننده.

باید.انجام.دهد...

 گروه صنعتی اصفهان نوین
عبدالرحیم احمدی 

1..پنج��ره.منوریل،.محص��ول.جدیدی.بود.که.در.
این.نمایشگاه.ارائه.دادیم.

2..شرایط.کلی.برگزاری.نمایشگاه.مانند.سال.های.

گذش��ته.بود.و.پیش��رفتی.نداش��ته.اس��ت..استقبال.

مردم��ی.ه��م.به.تب��ع.آن.و.نس��بت.به.نمایش��گاه.
ساختمان.ضعیف.بود.

3..مجری.برگزارکننده.زحمت.کش��یده.و.نس��بتا.خوب.عمل.کرده.است..به.عنوان.نمونه.در.
بحث.تبلیغات.فعالیت.قابل.قبولی.داشته.است..

4..دلیل.اصلی.حضور.درنمایش��گاه،.ارتباط.مس��تقیم.با.همکاران.و.مشتریان.است.تا.فعالیت..

و.محصوالت.را.از.نزدیک.ببینند..مس��لما.این.نوع.حضور.و.ارتباط،.بهتر.از.فضای.کارگاهی.یا.
دفتری.است.و.به.تعامل.ما.کمک.بیشتری.می.کند..

 آلپکو
محمد امین منش

1..یک.نوع.پروفیل.از.مقاطع.صنعتی.ترمال.بریک.

که.س��بک.تر.اس��ت.و.ب��رای.ش��رکت.های.صنعتی.

اس��تفاده.می.ش��ود،.محصول.جدیدی.است.که.ارائه.

کردیم..همچنین.نرم.افزار.و.اپلیکیشن.شرکت.آلپکو.

را.ک��ه.خدمات.کام��ل.و.جامعی.به.مش��تریان.ارائه.
می.دهد.در.این.نمایشگاه.رونمایی.کردیم..

2..به.نظر.من.استقبال.خوب.نبود..فکر.می.کنم.تخصصی.کردن.نمایشگاه.ها.در.شهرستان.ها.

جواب.نمی.دهد.و.بهتر.اس��ت.که.این.گونه.نمایشگاه.ها.با.بخش.های.دیگر.ساختمان.همزمان.

برگزار.ش��ود..به.همین.دلیل.االن.تمام.ش��رکت.ها.در.نمایش��گاه.حضور.ندارند.و.از.سه.سالن.
نمایشگاه.فقط.دو.سالن.مشغول.به.کار.هستند.و.بسیاری.از.غرفه.ها.نیز.خالی.می.باشند.

3..این.دوره.نسبت.به.دوره.های.قبل.بهتر.شده..است.
4..مهمترین.بحث.برای.حضور.در.یک.نمایشگاه.این.است.که.مشتریان.و.همکاران.فعلی.و.
قبلی.از.حضور.ما.در.نمایش��گاه.اطالع.پیداکنند،.مرحله.بعد.آشنایی.با.مشتریان.جدید.و.توسعه.

بازار.کار.است..یک.نمایشگاه.خوب.باید.این.شرایط.را.به.بهترین.نحو.فراهم.کند.
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نشریـه پنجره ایرانیـان
اولین ماهنامه تخصصی صنعت در و پنجره و بهینه سازی انرژی ایران
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 بـرای شـروع بحث، لطـف کنیـد درباره پیشـینه 
آسـاش و ایـن که از کجـا و چه سـالی فعالیت خود را 

شروع کرد، توضیح دهید؟
آس��اش.بزرگترین.ش��رکت.اکس��تروژن.ترکیه.است..این.
ش��رکت.در.س��ال.1992.تاسیس.و.س��ال.1997.وارد.تولید.
پروفیل.پی.وی.س��ی.شده.است..کارخانه.آساش.بعد.از.زلزله.
1998.استامبول،.به.آکیازی.ساکاریا.نقل.مکان.کرد..از.سال.
2006.وارد.عرص��ه.تولی��د.کامپوزیت..پنل.و.از.س��ال.2014.

تولید.ورق.های.آلومینیومی.شده.است..در.حال.حاضر.2100.

نفر.به.صورت.مس��تقیم.در.کارخانه.و.شرکت.آساش.مشغول.

به.کار.هس��تند..گردش.مالی.کل.شرکت.در.سال.2015.بالغ.

بر.350.میلیون.دالر.بود.که.هدفگذاری.ش��رکت.برای.سال.
2016.رسیدن.به.مبلغ.500.میلیون.دالر.است.

ات��اق.صنایع.ترکیه.یک.دپارتمان.دارد.که.هر.س��ال.500.

شرکت.برتر.صنعتی.ترکیه.را.معرفی.می.کند..آساش.در.سال.

2014.رتبه.124.را.به.دس��ت.آورد.و.در.سال.2015.به.رتبه.

91.صعود.کرد.که.س��رعت.رشد.نسبتا.خوبی.در.میان.صنایع.
روبه.رشد.ترکیه.به.حساب.می.آید.

.دول��ت.ترکیه.و.ش��رکت.های.بزرگ.س��ال.2020.را.به.

عنوان.یک.سال.خاص.در.صنعت.ترکیه.هدفگذاری.کرده.اند.

و.آس��اش.هم.برای.این.س��ال.اهداف.خاصی.را.مدنظر.قرار.

داده.اس��ت.که.رس��اندن.گردش.مالی.ش��رکت.به.رقم.یک.

میلیارد.دالر.و.قرارگرفتن.جزء.25.شرکت.برتر.صنایع.ترکیه.

از.جمل��ه.این.اهداف،.تعریف.ش��ده.اس��ت..از.مجموع.یک.

در گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیر فروش شرکت آساش مطرح شد:

شـرکت آسـاش یکی از بزرگترین تولیدکنندگان محصوالت آلومینیومی جهان می باشـد که از سـال ١992 فعالیت های خود را آغاز کرده و 
امـروز با در خدمت داشـتن بیش از 2000 نیروی انسـانی و فعالیت در پنج شـاخه اصلـی، حجم قابل توجهی از تولیـدات این بخش را در 
اروپا به خود اختصاص داده اسـت. با توجه به سـرمایه گذاری های وسـیع آساش در بخش تحقیق و توسعه، خالقیت و نوآوری همواره با نام 
محصوالت آسـاش عجین شـده اسـت. فعالیت نه چندان ممتد، آسـاش در ایران به سـال های دور بازمی گردد، اما همانطور که از اخبار چند 
ماه گذشـته آگاهی یافتیم، آسـاش همکار تجاری جدیدی در ایران یافته اسـت: گروتمان ایران. گروتمان برند نسبتا جدیدی است که  وارد 
عرصه صنعت آلومینیوم کشـور شـده و با توجه به توانایی های خود توانسته اسـت نظر مدیران مجموعه عظیم آساش را جلب کند تا از این 
پس نه تنها عهده دار توزیع محصوالت آسـاش در ایران باشـد، بلکه محصوالت گروتمان را نیز در کارخانه ای مجهز و سرشـار از امکانات 
آساش تولید کند. در تیرماه امسال گروتمان یک گردهمایی را با حضور نمایندگان مختلف شرکت هورامکو و مدیران شرکت آساش برگزار 
کرد تا نخسـتین نشسـت برای آشنایی با مزایای متعدد محصوالت آسـاش را ترتیب داده باشد. در حاشیه این گردهمایی فرصتی به دست 
آمد تا گفتگویی انجام دهیم با مدیریت ارشـد فروش شـرکت آسـاش یاشار جاندمیر )yasar candemir(، و از او درباره فعالیت های مختلف 
و نیز محصوالت گوناگون آسـاش پرسـیدیم. در ادامه از وی نحوه فعالیت شـرکت آساش در ایران را جویا شدیم. ضمن سپاس از مهندس 

ظفرفرخی که زحمت ترجمه این مصاحبه را متقبل شدند، با هم این گفتگو را می خوانیم:

اشــاره

آساش ـ گروتمان؛ تالش برای شراکتی رویایی
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میلی��ارد.دالری.که.برای.گردش.مالی.آس��اش.هدفگذاری.

ش��ده.اس��ت؛.47.درصد.در.بخش.اکس��تروژن.و.23.درصد.
مربوط.به.کامپوزیت.خواهد.بود.

در.بخش.اکستروژن،.60.درصد.فعالیت.مربوط.به.معماری.

و.نمای.س��اختمان.و.مابقی.در.بخش.صنعت.خواهد.بود..در.

حال.حاضر.آس��اش.در.بخش.معماری.ترکیه.حرف.نخس��ت.

را.می.زند.و.بیش��ترین.حجم.تولید.و.فروش.را.در.اختیار.دارد..

در.بخش.صنعت.که.شامل.قطعات.خودرو.و.واگن.های.قطار.

می.باش��د.هم.حرکت.رو.به.رش��دی.دارد.و.به.پنج.قاره.دنیا.
صادرات.انجام.می.شود.

 محصوالت آسـاش در بخش آلومینیوم چه مزیتی 
نسبت به محصوالت مشابه خود دارند؟ 

آساش.با.تولید.س��االنه.75.هزارتن،.بزرگترین.تولیدکننده.

محصوالتی.آلومینیومی.در.ترکیه.اس��ت..آس��اش.در.بخش.

نما.و.محصوالت.معم��اری.و.کرتین.وال.در.حال.حاضر.رتبه.

اول.را.در.بازار.ترکیه.در.اختیار.دارد..داش��تن.گروه.طراحی.و.

مش��اوره.حرفه.ای.برای.پروژه.های.خ��اص.و.بزرگ.از.دیگر.

مزیت.های.آس��اش.اس��ت..ظرفیت.تولید.آنادایز.آس��اش،.با.

توج��ه.به.برخورداری.از.خط.تولید.25.هزار.آمپری،.در.ترکیه.

بی.نظیر.است..ضمنا.این.خط.تولید.تنها.خط.کامال.اتوماتیک.

ب��وده.و.از.این.جهت.از.امتیاز.ویژه.ای.در.میان.مجموعه.های.
تولیدی.موجود.در.اروپا.برخوردار.است..

تامین.مواد.خام.و.اولیه.مورد.نیاز.بخش.های.مختلف.آساش.

در.خود.مجموعه.از.دیگر.مزیت.های.قابل.اشاره.آساش.است..

آس��اش.جزء.معدود.شرکت.هایی.است.که.خط.تولید.قالب.به.

صورت.اتوماتیک.و.مجزا.دارد.که.ساالنه.2000.قالب.در.این.

مجموعه.تولید.می.ش��ود..مورد.دیگ��ر،.انبار.بزرگ.و.بی.نظیر.

مواد.اولیه.آس��اش.اس��ت.به.گونه.ای.که.اگ��ر.امروز.درهای.

ترکیه.بس��ته.شود.آس��اش.می.تواند.به.مدت.یک.سال.و.نیم.
مواد.خام.و.اولیه.تمامی.کارخانه.های.ترکیه.را.تامین.کند.

همچنی��ن.دپوی.تمام.اتوماتی��ک.3.500.تنی.محصوالت.

آماده.آس��اش.نیز.از.دیگ��ر.توانمندی.های.لجس��تیکی.این.
مجموعه.محسوب.می.شود.

از.لح��اظ.توانمن��دی.واح��د.اکس��تروژن.نیز،.آس��اش.به.

پیش��رفته.ترین.اکس��تروژن.55.مگا.نیوتنی.مجهز.است.که.

در.خاورمیان��ه.بی.نظیر.ب��وده.و.در.کل.اتحادی��ه.اروپا.صرفا.

یک.ش��رکت.دیگر.مجهز.به.آن.می.باش��د.که.با.آن.می.تواند.

قالب.هایی.با.عرض.مقطع.60.سانتی.متری.و.تا.70.کیلوگرم.

بر.متر.طول.را.تولید.کند..آس��اش.در.راس��تای.همین.توسعه.

در.سال.2017.به.پرس.اکستروژنی.مجهز.خواهد.شد.که.در.

کل.خاورمیان��ه.و.اتحادیه.اروپا.ت��ک.خواهد.بود.و.آن.پرس.
اکستروژن.100.مگا.نیوتنی.است.

 آسـاش از چه زمانی وارد ایران شـد، شناختتان از 
بازار ایران چه میزان است؟

آساش.از.س��ال.2002.در.ایران.حضور.دارد.ولی.به.جهت.

تمرک��زی.که.روی.بخ��ش.معماری.داریم.ت��الش.می.کنیم.

فعالیت.بیش��تری.در.این.بخش.داش��ته.باش��یم..با.توجه.به.

برنامه.ری��زی.که.برای.س��ال.2016.انجام.گرفته،.ایران.رتبه.

اول.در.بخش.بازار.هدف.صادرات.محصوالت.آس��اش.را.به.
خود.اختصاص.داده.است.

 بـا توجـه بـه رقبـای داخلـی و خارجی کـه برای 
محصوالت آسـاش در ایـران وجود دارد، آسـاش چه 

خدماتی برای جذب مشتری ایرانی انجام می دهد؟
نخس��تین.موضوع.این.اس��ت.ک��ه.از.لح��اظ.فرهنگی.
ارتباطات.بس��یار.خوبی.بین.ایران.و.ترکی��ه.وجود.دارد..ما.
در.ترکیه.ه��م.رقبای.قدرتمندی.داریم.و.چون.اهل.رقابت.
هس��تیم.از.وجود.رقیب.اس��تقبال.می.کنیم..دوست.داریم.
موفقیت.هایی.را.که.در.ترکیه.به.دس��ت.آورده.ایم.در.ایران.
ه��م.به.دس��ت.بیاوریم..م��ا.در.ترکیه.در.ب��ازار.پروفیل.در.
باالترین.س��طح.کیفی.قرار.داریم.و.تالش.می.کنیم.که.در.
ای��ران.هم.این.ب��ازار.را.از.آن.خود.کنیم..پش��توانه.کیفیت.
محصوالتمان،.استانداردهای.بین.المللی.است.که.تا.کنون.
ب��ه.دس��ت.آورده.ایم.و.ت��الش.می.کنیم.این.اس��تانداردها.

همچنان.حفظ.شده.و.ارتقاء.پیدا.کنند..
آس��اش.تمام.این.دس��تاوردها.را.مدیون.نظام.هماهنگ.و.

سیستم.مدیریتی.حساب.شده..ای.است.که.دارد..آساش.متکی.

ب��ه.فرد.و.متعلق.به.خانواده.خاصی.نیس��ت.و.یک.سیس��تم.

مدیریتی.مدرن.تمامی.اجزاء.این.شرکت.را.حمایت.می.کند.و.
این.برگ.برنده.آساش.خواهد.بود.

 درباره نماینده آساش در ایران توضیح دهید؟
در.طول.این.س��ال.ها.ش��رکت.های.بسیاری.بودند.که.با.ما.
کار.کردند،.ولی.ش��رکت.خاصی.نب��وده.که.به.صورت.مدون.
و.مش��خص.و.به.عنوان.نماینده.آس��اش.در.ای��ران.فعالیت.
کند،.آس��اش.هم.برنامه..مش��خصی.برای.این.منظور.نداشته.
اس��ت..ولی.این.که.ما.اکنون.در.اینجا.هستیم.و.دور.این.میز.
جمع.ش��ده.ایم،.نش��ان.از.عزم.ما.برای.همکاری.و.شراکت.با.
گروتمان.ایران.دارد..آس��اش.با.همکاری.ش��رکت.گروتمان،.
مدت.یک.سال.است.که.مشغول.برنامه.ریزی.می.باشد،.تا.در.
آینده.ای.نزدیک.شاهد.همکاری.های.همه.جانبه.ای.میان.این.

دو.شرکت.باشیم.
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 به نظر شـما یک مجموعه تولیـدی در چه مقطعی 
باید به فکر توسعه فعالیت های خود باشد؟

از.ن��گاه.بنده.رش��د.در.یک.مجموعه.تولی��دی.باید.در.هر.

ش��رایطی.انجام.پذیرد.و.در.مقاطع.زمانی.مختلف،.بس��ته.به.

توانای��ی.مجموعه،.تمامی.واحده��ا.باید.بر.تالش.خود.جهت.

ارتقای.س��طح.کیفی.محصوالت.بیفزایند..ما.با.توجه.به.اینکه.

برنامه.های��ی.در.راس��تای.ارتقای.میزان.ف��روش.محصوالت.

خود.در.داخل.و.همینطور.کش��ورهای.همس��ایه.داش��ته.ایم،.

درص��دد.برآمدیم.ت��ا.با.افزایش.پتانس��یل.های.کمی.و.کیفی.

آورتا، پروفیلی اسـت کـه امروزه در بسـیاری از کارگاه های 
تولید در و پنجره یو.پی.وی.سی مورد استفاده قرار می گیرد. 
سابقه دیرپای این پروفیل و تالش های شرکت کیان پن در 
راستای بهبود کیفیت و رشد و توسعه آن باعث شده تا پس 
از ده سـال که از شـروع فعالیت این شرکت می گذرد، آورتا 
همچنان در مسـیر رشـد و پیشـرفت باقی بماند و امروزه با 
احـداث کارخانه ای جدید در فضایی وسـیع، درکنار کارخانه 
قبلـی به حجم تولیـدات و کیفیت محصوالت خـود بیفزاید. 
توجه به فرایند بازاریابی و مشـتری مداری از جمله اقدامات 
تاثیرگذار دیگری است که آورتا در طول این سال ها همواره 
به آن نگاه ویژه ای داشـته اسـت. توسـعه بخش تحقیق و 
پژوهـش و تـالش برای صـادرات محصوالت بـه بازارهای 
جهانی از جمله اقدامات دیگری است که مجموعه کیان پن 
امروزه مدنظر قرار داده است. کنار هم قرار گرفتن مجموعه 
این عوامل باعث شده است آورتا امیدوارانه به آینده صنعت 
در و پنجـره یو.پی.وی.سـی بنگرد. پنجـره ایرانیان نیز در 
همین راسـتا گفتگویی با حسن جمشـیدی، مدیرعامل این 

مجموعه انجام داده است که در ادامه آن را می خوانید:

اشــاره

خ��ود.در.بخش.های.مختلف.)تولید،.بازرگانی،.کنترل.کیفیت،.

بازاریابی،.فروش.و...(.س��طح.کار.و.فعالیت.خود.را.فراتر.برده.

و.گام��ی.موثر.در.این.صنعت.برداریم..البته.در.این.مس��یر.با.

فراز.و.نش��یب.هایی.نیز.همراه.بوده.و.هس��تیم..با.این.وجود،.

خدا.را.ش��اکریم.که.در.حال.حاضر.ب��ه.لحاظ.کیفی،.پروفیلی.

تولید.می.کنیم.که.مطلوب.مونتاژکاران.مصرف.کننده.پروفیل.

آورتاس��ت..کماکان.ب��ا.اتخاذ.سیاس��ت.گذاری.های.جدید.در.

بخش.ه��ای.مختلف.مربوط.به.امر.تولید،.خواهان.پیش��رفت.

روزاف��زون.این.صنعت.در.کش��ور.عزیزمان.هس��تیم،.هرچند.

مس��ائلی.هم.در.روند.این.پیش��رفت.وجود.دارد.که.امیدواریم.

مسئوالن.جهت.ایجاد.فضایی.مطلوب.برای.تولیدکنندگان.به.

آنها.رسیدگی.کنند.
  در گفتگویـی کـه در مـاه گذشـته بـا مهنـدس 
جمشـیدی داشـتیم، ایشـان به توسـعه کارخانه آورتا 
اشاره کردند، لطفا در این مورد به تفصیل توضیح دهید.
بله،.ما.از.س��ال.92.تالش.خود.را.صرف..توس��عه.کارخانه.
و.ارتق��ای.آن.به.فضایی.به.مس��احت.25000.متر.کردیم..بر.
همین.اس��اس.کارخانه.جدید.آورتا،.با.ایده.ها.و.کیفیتی.جدید.
و.سیستم.فروش.مبتنی.بر.مش��تری.مداری.شروع.به.فعالیت.
کرد..آورتا.با.اعمال.سیاس��ت.هایی.متف��اوت.در.روند.انتخاب.
مونت��اژکاران.و.همین.طور.روند.تولید.)از.تهیه.بهترین.مواد.تا.
تعویض.قالب.ها(.و.محصوالت.جدید،.برنامه.های.گوناگونی.را.

در گفتگوی اختصاصی 
پنجره ایرانیان با  مدیرعامل شرکت کیان پن عنوان شد:

آورتا متفاوت  از گذشته
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در.دس��تور.کار.خود.قرار.داده.است..به.جرات.می.توانم.بگویم.

آورتای.امروز،.تفاوت.های.بس��یاری.با.آورتای.سال.90.و.91.

دارد.و.کماکان.در.مس��یر.رش��د.و.توسعه.چه.در.بازار.و.چه.در.
کیفیت.و.مشتری.مداری.پیش.می.رود.

 ظاهرا قصد دارید محصوالت جدیدی را نیز به سبد 
محصولی آورتا اضافه کنید، در این زمینه توضیح دهید.
برنام��ه.افزایش.پروفیل.های.تولیدی.کارخانه.را.از.س��ال.
گذش��ته.دنبال.کرده.ایم..قالب.ها.تهیه.شده.و.در.حال.حاضر.
پیگی��ر.مباح��ث.مربوط.به.تولی��د.پروفیل.ها.هس��تیم..این.
پروفیل.ها.ش��امل.)پروفیل.فریم.کشویی.تک.ریل،.پروفیل.
فریم.بازس��ازی.و.پروفیل.لنگه.در.بیرون.بازشو(.است..البته.
م��ا.برنامه.ای.جهت.تولید.پروفیل.هایی.با.قیمت.مناس��ب.تر.
تحت.عنوان.س��ری.اکونومیک.داش��تیم.که.ای��ن.طرح.با.
جلس��ات.پیاپی.اعضای.هیات.مدی��ره.و.دیگر.مدیران.آورتا.
مط��رح.و.در.نهایت.رد.ش��د...فعال..در.صدد.ارتقای.س��بد.
محصوالت.آورتا.هستیم.که.به.نظر.می.رسد.با.اضافه.شدن.
این.س��ه.پروفیل.کاربردی،.بتوانی��م.محصوالت.کامل.تری.
را.به.مونتاژکاران.در.و.پنجره.یو.پی.وی.س��ی.و.مش��تریان.

ارائه.دهیم.
 با توجه بـه فضای رکودی که در این صنعت وجود 

دارد، آیا توسعه مجموعه آورتا توجیهی دارد؟
به.هر.حال،.همان.طور.که.در.صحبت.های.قبلی.ذکر.ش��د،.
ما.برای.رشد.و.توسعه.کارخانه،.یک.هدف.و.برنامه.راهبردی.
تدوی��ن.کرده.ای��م.و.اعتقاد.ما.این.اس��ت.که.ی��ک.مجموعه.
تولیدی.باید.با.تمام.انرژی،.به.فکر.رشد.و.پیشرفت.در.تمامی.
زمینه.های.فعالیت.خود.باش��د..البته.این.تالش.با.دغدغه.ها.و.
مشکالت.بسیاری.همراه.است،.ولی.ما.همواره.سعی.کرده.ایم.
با.توجه.به.ش��رایط.رکود.و.چالش.های.جدی.بازار،.روند.رو.به.
رشد.خودمان.را.حفظ.کنیم.و.البته.به.لطف.و.مهربانی.پرورگار.

تا.به.امروز.نیز.موفق.بوده.ایم.
 بازاریابی محصوالت آورتا بر اساس چه سیاست ها 

و اهدافی انجام می شود؟
بازاریابی.آورتا.با.اهداف.مش��خص.و.ب��ه.صورت.مدون.با.
هدف.جذب.مونتاژکاران.برتر.در.مناطق.مختلف.کشور.و.حتی.
خارج.از.کشور.برنامه.ریزی.شده.است.).در.حال.حاضر.نزدیک.
به.250.مونتاژکار.در.سطح.کش��ور.با.پروفیل.آورتا.همکاری.
دارن��د(..اهداف.بازاریابی.آورتا.ش��امل.بخش.پژوهش،.بخش.
بازارشناس��ی.و.بخش.شناس��ایی.مونتاژکاران.می.باشد.که.در.

بخش.شناسایی.مونتاژکاران،.کسانی.که.توان.تولید.باالتری.

دارند،.جه��ت.پروژه.های.انبوه.س��ازی.و.حجم.ب��اال.انتخاب.

می.ش��وند..روش.کار.نیز.به.صورت.ارتباط.مستقیم،.برگزاری.

جلس��ات.حضوری،.تبادل.نظر.و.ارتباط.موث��ر.با.مونتاژکاران.

اس��ت.که.نفع.دو.طرفه.و.معامله.ب��رد.�.برد.هدف.اصلی.این.
مذاکرات.می.باشد.

 آیا فـروش محصوالت آورتا بـه منطقه جغرافیایی 
خاصی محدود می شود؟

خی��ر،.م��ا.محدودیتی.به.لح��اظ.جغرافیایی.ب��رای.فروش.

محصوالت.و.توزیع.پروفیل.در.س��طح.کش��ور.نداریم.و.اتفاقا.

رش��د.و.توس��عه.بازار،.حتی.در.خارج.از.مرزها.و.کش��ورهای.

همسایه.را.نیز.در.دستور.کار.قرار.داده.ایم..گاهی.تمرکز.توزیع.

پروفیل.آورتا.در.برخی.از.اس��تان.ها.بیش��تر.از.بعضی.مناطق.

دیگر.می.باش��د.که.البته.در.طرح.بازاریابی،.به.دنبال.برقراری.

تناس��ب.بیش��تر.در.توزیع.پروفیل.درس��طح.کشور.به.صورت.

یکپارچه.هس��تیم..ضمن.اینکه.آورتا.در.س��ال.های.90.و.91.

س��همی.حدود.60.تا.70.درصد.در.بازار.یو.پی.وی.سی.کشور.

داش��ته،.اما.می.بایست.تغییراتی.در.سیس��تم.کیفیت،.تولید.و.

دیگر.سیس��تم.های.کارخانه.داده.می.شد.که.با.تالش،.پشتکار.

و.پیگیری.ه��ای.الزم.در.طول.یک.و.نیم.س��ال.از.س��ال.91.

ت��ا.تقریبا.اواخر.92.توانس��تیم.به.این.مهم.دس��ت.پیدا.کنیم..

در.ح��ال.حاضر.با.اح��داث.کارخانه.جدید.در.فضایی.وس��یع،.

آماده.ایم.تا.پس.از.مدتی.س��کوت.)حدود.2.س��ال(.این.بار.با.

عزمی.راس��خ.تر.و.جدی.تر.در.خدمت.مش��تریان.عزیزمان.در.
سطح.کشور.باشیم..

 آیـا پروفیل هـای تولیـدی آورتـا، به لحـاظ کیفی، 
قابلیت صادرات به کشورهای خارجی را دارند؟

بله،.صددرصد..در.حال.حاضر.با.ارس��ال.مقاطع.پروفیل.به.

چند.کشور.همسایه.جهت.انجام.آزمایشات.تخصصی.و.گرفتن.

تاییدیه.آنها.برای.هم��کاری.با.آورتا،.برنامه.ریزی.هایی.جهت.

صادرات.به.کش��ورهای.تاجیکستان،.ارمنس��تان.و.افغانستان..

توسط.واحد.بازاریابی.در.حال.انجام.است..این.برنامه.ریزی.ها.

شامل.تحقیق.و.پژوهش.درباره.صنایع.و.مطالعه.روی.شرایط.
فعلی.بازار.این.کشورها.می.باشد.

 آیـا کارگاه هـای مونتـاژ در و پنجـره بـرای خرید 
محصـوالت آورتا بایـد از شـرایط و معیارهای خاصی 

برخوردار باشند؟
ش��رایط.مد.نظر.م��ا،.دقت.در.کیفیت.تولی��د.و.مونتاژ.در.و.

پنجره..با.پروفیل.آورتا،.توس��ط.مونتاژکاران.در.س��طح.کشور.

اس��ت.که.بررس��ی.این.معیارها،.توس��ط.واحد.کنترل.کیفیت.
آورتا.با.دقت.و.نظارت.کامل.انجام.می.شود.

 در صورتـی که یکی از کارگاه های تحت پوشـش 
آورتا استانداردهای الزم را در تولید در و پنجره رعایت 
نکند، با چه واکنشی از سوی شما روبه رو خواهد شد؟
مسلما.با.پیگیری..و.نظارت..واحد.کنترل.کیفیت،.توصیه.های.
الزم.جه��ت.مونتاژ.صحیح.به.مش��تریان.داده.می.ش��ود.و.در.
صورت.عدم.رعایت.نکات.فنی.توصیه.ش��ده،.واحد.فروش.از.

توزیع.پروفیل.به.آن.مجموعه.معذور.خواهد.بود.
 اگـر امـکان دارد در زمینه سیاسـت های تبلیغاتی 

آورتا توضیحاتی بدهید.
برنامه.های.تبلیغاتی.آورتا.به.صورت.بیلبوردی.و.تلویزیونی.
در.سطح.کالن،.در.فاز.بعدی.فعالیت.هایمان.قرار.دارد،.ولی.تا.
قبل.از.ش��روع.فعالیت.های.تبلیغاتی.به.صورت.گسترده،.فعال.
به.صورت.مش��ارکتی.با.مونتاژکاران.برت��ر،.هنگام.حضور.در.
نمایشگاه.های.تخصصی.در.حوزه.فعالیت.مونتاژکاران.و.با.نام.

گروه.صنعتی.خودشان،.در.حال.انجام.است.
 به نظر شـما میان یک شـرکت تولیدکننده پروفیل 
و کارگاه های تحت پوشـش آن چه نـوع ارتباطی باید 

برقرار باشد.
ی��ک.نوع.ارتباط.مس��تقیم.و.مس��المت.آمیز.همراه.با.درک.
متقاب��ل،.بهترین.حالتی.اس��ت.که.می.تواند.می��ان.دو.طرف.
وجود.داش��ته.باش��د..چرا.که.حاکم.بودن.حال��ت.برد.�.برد.بر.
یک.رابطه.کاری،.می.تواند.هم.باعث.رش��د.و.ارتقای.دوطرف.
معامله.و.هم.ارتقای.صنعت.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.کشور.

عزیزمان.شود.
 آیـا آورتـا در این زمینـه برنامه خاصـی اتخاذ 

کرده است؟
بل��ه،.م��ا.در.ای��ن.زمین��ه.ب��ا.توج��ه.دقی��ق.ب��ه.مبحث.
مش��تری.مداری،.درک.و.احترام.متقاب��ل.و.همینطور.توجه.به.
وضعیت.بازار.س��عی.کرده.ایم.بهترین.ش��رایط.را.در.حد.توان.
خود.در.اختیار.مش��تریان.عزیز.ق��رار.دهیم.و.همواره.رضایت.

خاطر.مشتریانمان.مد.نظرمان.بوده،.هست.و.خواهد.بود.
 و سخن پایانی...

در.پای��ان،.با.امید.به.روزهای.بهتر.برای.صنعت.در.و.پنجره.

یو.پی.وی.س��ی،.از.ش��ما.و.همکاران.محترمتان.در.نش��ریه.
پنجره.ایرانیان.کمال.تشکر.و.قدردانی.را.دارم.
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شیشه ایمنی شرق؛ نامی آشنا در صنعت شیشه کشور 
گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مهندس محمد استقبال؛

 در مورد پیشینه و سابقه شرکت شیشه ایمنی شرق توضیح دهید؟
ما.در.س��ال.1371.فعالیت.خود.را.در.زمینه.تولید.شیش��ه.با.حدود.15.نفر.کارگر.در.
ش��هرک.صنعتی.فردوسی.ش��روع.کردیم.و.در.ادامه.حوزه.فعالیت.شرکت.را.گسترش.
دادیم.و.شیش��ه.های.سکوریت،.دوجداره،.لمینیت.و.شیش��ه.های.ضدگلوله.را.به.سبد.
محصوالت.تولیدی.خود.اضافه.کردیم..در.حال.حاضر.حدود.300.تا.320.نفر.کارمند.
در.این.مجموعه.مشغول.به.کار.هستند..هم.اکنون.کارخانه.شیشه.ایمنی.شرق.با.بیش.

از.25.سال.سابقه،.جزو.شرکت.های.مطرح.این.صنعت.در.کشور.است.
 در مورد محصوالت شرکت شیشه ایمنی شرق توضیح دهید؟

در.حال.حاضر.مش��غول.به.تولید.شیش��ه.های.س��کوریت.و.دوجداره.هس��تیم.و.در.

آینده.ای.نزدیک.قصد.تولید.شیشه.های.سه.جداره.تا.ابعاد.3.در.6.متر.را.داریم.که.این.

اشــاره

وقتی کـه از صنعت شیشـه صحبت می کنیـد، از جمله نام های 
آشنا، شیشه ایمنی شـرق است. شیشه ایمنی شرق جز معدود 
کارخانه هایی اسـت که قدمتی 25 ساله در صنعت شیشه دارد. 
کارخانـه این شـرکت در منطقه شـهرک صنعتی فردوسـی در 
مشهد واقع شده است. با نگاهی کوتاه به تقویم فعالیت کارخانه 
شیشـه ایمنی شـرق، روند رو به رشد، پیشـرفت و پویایی این 
شـرکت به خوبی دیده می شود. خط مشی این شرکت که مدیر 
عامل مجموعه شیشه ایمنی شرق در بدو تاسیس برای شرکت 
در نظر گرفته اسـت، مشتری مداری و اخالق مداری است که تا 
بـه امروز بـه آن پایبند بوده اسـت. همین امـر از جمله دالیلی 
اسـت که باعث شـده همواره از نام شیشه ایمنی شرق در این 
صنعت به نیکی یاد شـود. شیشه ایمنی شرق با مدیریتی قوی، 
اسـتفاده از کادری کارآزموده و فنی و به کارگیری ماشـین آالت 
مدرن موفق شده است ضمن باال بردن کیفیت محصوالت خود، 
عـالوه بر ایـران، محصوالتـش را به خارج از کشـور نیز صادر 
کند. مدیریت شایسته این مجموعه باعث شده است که ضمن 
دریافـت انواع گواهینامه های مراکز معتبر داخلی و بین المللی در 
طول این سـال ها، سـبد محصولی شیشـه ایمنی شرق نیز روز 
به روز کامل تر شـود. در سـفری که گروه خبری نشـریه پنجره 
ایرانیـان جهـت پوشـش خبری نمایشـگاه صنعت سـاختمان 
مشـهد به این شـهر داشـت، فرصتی دسـت داد تا با مهندس 
محمد استقبال مدیرعامل کارخانه شیشه ایمنی شرق گفتگویی 
داشته باشیم، در ادامه نظر شما را به این گفتگو جلب می کنیم:  
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محصول.نیز.ویژگی.های.خاص.خود.را.دارد.
چـه  دارای  بایـد  اسـتاندارد  شیشـه  یـک   

ویژگی هایی باشد؟
شیش��ه.استاندارد.باید.فاقد.هر.گونه.ناخالصی.باشد.تا.
در.فرآیند.تولید.آس��یب.کمتری.دیده.و.محصول.نهایی.

نیز.در.پایان.از.کیفیت.باالتری.برخوردار.شود.
 با توجه به اشـاره شـما به کیفیت شیشـه بعد 
از فرایند تولید، آیا راهی برای سـنجش میزان گاز 

آرگون موجود در شیشه دوجداره وجود دارد؟
بله..ب��ه.طور.معم��ول.اداره.اس��تاندارد.از.شیش��ه.ها.
تس��ت.فنی.می.گیرد،.چه.شیش��ه.دوجداره.و.چه.شیشه.
سکوریت..ولی.متاس��فانه.اکثر.کارخانه.ها.فاقد.دستگاه.
معیارس��نج.گاز.آرگون.درون.شیش��ه.دوجداره.هستند..
ب��ه.همین.جهت.برخی.از.ش��رکت.ها.تزریق.گازآرگون.
را.خ��وب.انجام.نمی.دهند،.ی��ا.گاز.مورد.اس��تفاده.آنها.
ناخالص��ی.دارد.یا.گاز.آرگون.به.میزان.الزم.به.شیش��ه.
دوجداره.تزریق.نمی.شود..با.توجه.به.این.موارد،.شرکت.
شیش��ه.ایمنی.ش��رق.اخیرا.موفق.شده.اس��ت.دستگاه.
تش��خیص.گاز.آرگون.را.از.کشور.فنالند.وارد.مجموعه.
کن��د..این.دس��تگاه.عالوه.ب��ر.تش��خیص.گاز.آرگون،.
می.توان��د.میزان.درصد.گاز.موجود.در.شیش��ه.دوجداره.

را.نیز.مشخص.کند.
 محصوالت شیشـه ایمنی شـرق در چه سطح 

کیفی قرار دارند؟
محصوالت.ش��رکت.شیشه.ایمنی.ش��رق.در.صنعت.
شیش��ه.کشور.از.سطح.کیفی.مطلوبی.برخوردار.هستند..
ضمن.این.که.فعالیت.شرکت.تنها.محدود.به.شهر.مشهد.

نیست.و.در.استان.های.همجوار.و.دیگر.شهرهای.ایران.

پروژه.های.معتبری.انجام.داده.اس��ت.که.نش��ان.دهنده.

س��طح.کیفی.باالی.محصوالت.ش��رکت.شیشه.ایمنی.

ش��رق.است..بر.همین.اساس.شرکت.موفق.شده.است،.

پروانه.تولید.شیش��ه.و.گواهینامه.هایی.از.کشور.بلژیک.
کسب.و.تاییدیه.کیفیت.دریافت.کند.

 آیا محصوالت شـرکت شیشـه ایمنی شـرق 
صادر هم می شوند؟

بله،.ما.به.کش��ورهای.آسیای.میانه،.افغانستان،.عراق.
و.آلمان.به.طور.مستمر.و.پیوسته.شیشه.صادر.می.کنیم.
 آیا شـرکت شیشه ایمنی شـرق در شهرهای 

دیگر ایران نیز نماینده فروش دارد؟
دفتر.مرکزی.ش��رکت.در.مش��هد.واقع.ش��ده.است.و.
در.تهران.ه��م.دفتر.فروش.داریم..در.شهرس��تان.های.
دیگر.نیز.نمایندگی.ف��روش.داریم.که.این.نمایندگی.ها.
محصوالت.ما.را.در.استان.های.مختلف.توزیع.می.کنند.
 به کارگیری ماشـین آالت مدرن چه تاثیری در 

روند کیفیت محصوالت دارند؟
اس��تفاده.از.ماش��ین.آالت.م��درن.و.اتوماتی��ک.تاثیر.
بس��زایی.در.روند.تولید.و.بهبود.کیفی��ت.دارد..به.دلیل.
اینکه.ماش��ین.آالت.تم��ام.اتوماتیک.ب��ا.حداقل.نیروی.
انس��انی.فعالی��ت.می.کنند.که.ضریب.دقت.و.س��رعت.
تولی��د.را.افزایش.می.دهند..بر.همین.اس��اس،.ما.اخیرا.
به.روزترین.ماشین.آالت.سکوریت،.لمینیت.و.دوجداره.را.
وارد.چرخه.تولید.شرکت.کرده.ایم.که.به.تولید.بزرگترین.
ابعاد.شیش��ه.که.3.در.6.متر.اس��ت،.انجامیده.است..در.
حال.حاضر.ش��رکت،.یکی.از.بزرگتری��ن.کارخانه.های.

تولید.شیش��ه.لمینیت،.س��کوریت،.دوجداره.و.ضدگلوله.
در.کشور.محسوب.می.شود.

 شـرکت شیشه ایمنی شـرق چه نوع خدماتی 
ارائه می دهد؟

.شیش��ه.های.تولی��دی.دوج��داره.ما.حداقل.5.س��ال.
گارانتی.دارند.

 شـرکت شیشـه جـام خـود را از کجـا تامین 
می کند؟

م��ا.عالوه.بر.داخل.کش��ور،.از.بلژیک،.چین.و.امارات.
شیشه.جام.تهیه.می.کنیم.

 آیـا شیشـه ایمنی شـرق بـرای پرسـنل خود 
برنامه های آموزشی نیز تدارک دیده است؟

بله..شیش��ه.ایمنی.ش��رق.از.یک.دفتر.فنی.برخوردار.

اس��ت.و.به.طور.مرتب.نیروها.را.ب��ا.اطالعات.روز.دنیا.
آشنا.می.کند.

 آیا شرکت شما نیز بر اجرای پروژه ها نظارت دارد؟
بله..یکی.از.سیاس��ت.های.اصلی.شرکت.شیشه.ایمنی.
شرق.نظارت.دقیق.بر.حسن.انجام.پروژه.هاست.و.به.طور.
مرتب.در.زمان.نصب.و.بعد.از.نصب.به.پروژه.سرکش��ی.
می.کنیم..مش��تری.مداری.و.رضایت.مندی.مشتری.جزء.

اصلی.ترین.سیاست..های.کاری.شرکت.است.
 ارزیابی جنابعالی از وضعیت فعلی بازار چیست؟

در.ح��ال.حاضر،.بازار.دارای.ش��رایط.خوبی.اس��ت.و.

خوشبختانه.فروش.خوبی.هم.داشته.ایم،.اما.در.برگشت.

هزینه.ها.یک.مقدار.با.مش��کل.مواجه.هس��تیم.که.البته.

این.مش��کل.هم.ب��ه.رکودی.که.در.بازار.کش��ور.وجود.
دارد،.باز.می.گردد.
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شیشه ایمنی خراسان در مسیر پیشرفت
در گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مهندس سعید محسنی مطرح شد:

 لطفا در مورد پیشینه شرکت توضیحاتی ارائه دهید؟
کارخانه.شیشه.ایمنی.خراسان.از.سال.1369.فعالیت.خود.را.آغاز.کرد.و.از.سال1381.
با.تغییر.مدیریت،.سایر.بخش.های.مجموعه.نیز.متحول.شد..از.آن.سال.شرکت.با.16.
نفر.پرس��نل.کار.خود.را.ادامه.داد.و.هر.س��ال.با.رش��د.فیزیکی.مجموعه،.دستگاه.های.
تولی��دی.خود.را.نیز.افزایش.داده.اس��ت..در.واق��ع.بعد.از.تغییر.مدیری��ت.و.مالکیت،.
مجموعه.شیش��ه.ایمنی.خراسان.رشد.و.توسعه.مناس��بی.پیدا.کرده.و.خطوط.تولیدی.
متنوعی.نیز.به.مجموعه.اضافه.شده.است..در.حال.حاضر.150.نفر.پرسنل.در.مجموعه.

شیشه.ایمنی.خراسان.و.30.نفر.نیز.در.مجموعه.چناران.مشغول.به.کار.هستند.
 در مورد محصوالت تولیدی شرکت توضیح دهید؟

ش��رکت.ما.در.زمینه.فرایند.و.خدمات.روی.شیش��ه.جام.فعالی��ت.می.کند..تولیدات.

شرکت.نظیر.شیشه.سکوریت،.شیشه.دو.یا.چند.جداره،.دکوراتیو،.لمینیت.و.شیشه.های.

ل��وازم.خانگ��ی.لوکس،.مثل.شیش��ه.های.صفحه.اجاق.گاز.و.شیش��ه.هود.اس��ت..ما.

هم.اکنون.3.خط.تولید.شیش��ه.س��کوریت.س��اختمانی.داریم.که.محصوالتی.تا.سایز.

3.30.در.7.متر.را.در.کشور.تولید.می.کنیم..گفتنی.است.شرکت.های.محدودی.هستند.

ک��ه.می.توانند.چنین.س��ایزهایی.را.تولی��د.کنند..همچنین.ش��رکت.موفق.به.دریافت.

عالمت.اس��تاندارد.و.شیشه.هاي.س��اختماني.�.ایمني.آبدیده.حرارتي.به.شماره.2385.

و.شیش��ه.های.لوازم.خانگی.�.وس��ایل.گرمایی.به.ش��ماره.5004.موسسه.استاندارد.و.
تحقیقات.صنعتي.ایران.شده.است.

ابتدا.در.زمینه.شیش��ه.های.دوجداره.تولیدی.شیش��ه.ایمنی.خراسان.باید.بگویم.که.

گاز.آرگون.به.صورت.دس��تی.تزریق.نمی.شود.بلکه.با.تکنولوژی.گس.فیلینگ.این.کار.

ص��ورت.می.گیرد؛.یعنی.زمانی.که.شیش��ه.زیر.پرس.ق��رار.دارد.تزریق.گاز.هم.انجام.

می.ش��ود..همین.روند.جهت.تزریق.چس��ب.هم.اتفاق.می.افتد..سیستم.تزریق.چسب.

اطراف.شیشه.نیز.به.صورت.رباتیک.است.و.به.صورت.دستی.و.نیمه.دستی.نمی.باشد..

این.کار.باعث.ش��ده.س��طح.کیفی.محصوالت.و.راندمان.تولید.افزایش.یابد..شرکت.با.

توجه.به.در.اختیار.داش��تن.ماشین.آالت.پیش��رفته،.توان.تولید.شیشه.های.دوجداره.به.

صورت.استپ.گلس،.فریم.لس،.شیشه.خم.دو.جداره،.دکوراتیو.و.شیشه.های.اسمارت.

گلس.را.در.س��بد.محصوالت.خود.دارد..محصول.دیگر.ش��رکت،.شیشه.لمینیت.است.

که.از.آن.در.نما،.کف.ساختمان.و.مکان.هایی.که.بحث.امنیتی.)صرافی.و.طالفروشی(.

وجود.دارد،.استفاده.می.شود..ویژگی.شیشه.لمینیت.این.است.که.این.محصول.شامل.

2.یا.چند.الیه.شیش��ه.اس��ت.و.بین.آن.طلق.پی..وی..بی.وجود.دارد.که.باعث.می.شود.

هنگام.شکس��تن.از.پخش.ش��دن.قطعات.شکسته.شیش��ه.جلوگیری.شود..تولید.این.

محصول.تا.ابعاد.2.5.متر.در.5.5.متر.صورت.می.گیرد..محصول.دیگر.ما،.شیش��ه.های.

6.یا.7.الیه.اس��ت.که.نمونه.هایی.از.آن.را.برای.کنس��ولگری.آمریکا.در.کابل.و.ستاد.

انتخاباتی.افغانستان.تولید.و.عرضه.کرده.ایم..ضمنا.برای.این.تولیدات.کارخانه.تاییدیه.
نیروی.انتظامی.را.داریم.و.از.این.محصوالت.تست.گلوله.نیز.گرفته.شده.است.

دیگر.محصول.تولیدی.ما،.شیش��ه.های.لوازم.ساختمانی.لوکس.و.شیشه.های.لوازم.

خانگ��ی.مانن��د.صفحه.اجاق.گاز.و.شیش��ه.هود.اس��ت.که.با.اکث��ر.کارخانه.های.برند.

کشور.در.این.زمینه.همکاری.می.کنیم..در.طرح.توسعه.شرکت،.یک.واحد.تولیدی.در.

ش��هرک.صنعتی.چناران.راه.اندازی.کرده.ای��م،.همچنین.در.حال.راه.اندازی.واحد.تولید.
محصوالت.شیشه.ای.بسته.بندی.موادغذایی.هستیم.

 به نظر شما صنعت شیشه تا چه حد با پیشرفت تکنولوژی همسو بوده است؟
امروزه.بحث.اس��تفاده.از.شیش��ه.در.ساختمان.مانند.گذش��ته.نیست.و..اکنون.شیشه.
نقش.مهمی.را.در.ساختمان.ایفا.می.کند..درحال.حاضر.کاربرد.شیشه،.فقط.به.نوردهی.
س��اختمان.محدود.نمی.ش��ود،.بلکه.شیش��ه.عالوه.بر.اینکه.پوشش��ی.از.ساختمان.را.

اشــاره

شیشـه ایمنـی خراسـان فعالیت خود را از سـال ١۳69 در شـهر 
مشـهد آغـاز کرد، و از  سـال ١۳8١ و با تغییـر مدیریت مجموعه 
وارد مرحله شـکوفایی خود شـد. این شرکت با طی کردن پله های 
ترقی در دهه 80، به شرکت های مطرح در این حوزه پیوست و در 
حال حاضر نیز با افتتاح یک واحد دیگر در شهرک صنعتی چناران، 
حرکت خود را در مسیر رشد و پیشرفت ادامه می دهد. این شرکت 
طی سال های فعالیت در صنعت شیشه، با توجه به دانش تیم فنی 
و ماشـین آالت به روز، موفق شد سبد محصوالت خود را به تدریج 
تکمیـل کنـد. محصوالت تولیدی این شـرکت عبارتند از: شیشـه 
سـکوریت، شیشه دو یا چندجداره، دکوراتیو، لمینیت و شیشه های 
لـوازم خانگی لوکـس و غیره. عالوه بر ایـن محصوالت، به تازگی 
در واحد تازه تاسـیس خـود موفق به تولید محصوالت شیشـه ای 
بسـته بندی مواد غذایی نیز شده اسـت. شیشه ایمنی خراسان در 
بحث خدمات به مشـتریان نیز عملکرد قابل قبولی داشـته اسـت. 
این شـرکت در صورت نیاز برای مشتریان و همکاران کالس های 
آموزشـی رایگان برگـزار می کند. ارائه خدمات مشـاوره برای باال 
بردن سطح آگاهی مشتریان نسبت به محصوالت، از دیگر خدمات 
این شـرکت می باشـد. مجموعه این عوامل دسـت به دسـت هم 
داده تا شـرکت شیشه ایمنی خراسـان، با تولید و ارائه محصوالت 
باکیفیت، نسـبت بـه صادرات ایـن محصوالت به خارج از کشـور 
نیـز اقـدام کند. گروه خبری نشـریه پنجره ایرانیان در سـفر خود 
به اسـتان خراسـان رضوی، ضمن بازدید از کارخانه شیشه ایمنی 
خراسـان گفتگویی با مهندس سـعید محسـنی مدیر عامل شیشه 

ایمنی خراسان انجام داد که با هم این گفتگو را می خوانیم:
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تشکیل.می.دهد،.نمای.ساختمان.را.نیز.شامل.می.شود.
در.گذش��ته.این.امکان.وجود.نداش��ت.که.به.جای.یک.دیوار.
از.شیش��ه.اس��تفاده.کرد،.زیرا.دمای.شیشه.ها.نیز.با.تغییر.دمای.
هوا.تغییر.می.کردند..اما.شیش��ه.های.امروز.تا.حد.بسیاری.عایق.
حرارتی.هستند..از.لحاظ.ایمنی.نیز.با.سکوریت.و.لمینیت.کردن،.
خطراتی.که.قبال.در.مورد.شیشه.وجود.داشت،.رفع.شده.است..
 محصوالت شیشـه ایمنی خراسان از نظر کیفی در 

چه سطحی قرار دارد؟
ش��رکت.ما.از.لحاظ.تکنولوژی.در.س��طح.اول.کش��ور.قرار.
دارد..به.جهت.اینکه.همه.خواسته.های.مشتریان.خود.را.تامین.
می.کنیم،.سبد.محصوالتمان.کامل.است.و.هر.خواسته.ای.که.
مشتری.داشته.باش��د.در.این.مجموعه.قابل.اجراست..از.نظر.
کیفی.اس��تانداردهای.معتبر.ای��ران.را.اخذ.کرده.ایم..در.ارتباط.
با.اس��تانداردهای.بین.المللی.همه.الزامات.را.رعایت.می.کنیم.
و.ب��ا.مش��ورت.هایی.ک��ه.از.نهادهای.بین.الملل��ی.می.گیریم،.
محصوالتی.تولید.می.کنیم.که.بر.اس��اس.استانداردهای.روز.

دنیا.باشد..
 شیشه جام را از کجا تامین می کنید؟

طبق.سیاس��ت.شرکت،.بیشتر.شیش��ه.جام.مورد.نیازمان.را.

از.تولی��د.داخل.و.از.کارخانه.هایی.که.صادر.کننده.شیش��ه.جام.

هس��تند،.تامین.می.کنیم..به.جهت.اینکه.مواد.اولیه.در.شیشه.

جام.بسیار.تاثیرگذار.است،.ما.به.خاطر.کاهش.هزینه.های.خود.

از.شیش��ه.هایی.که.کیفیت.پایینی.دارند،.اس��تفاده.نمی.کنیم..

شیش��ه.جام.خارجی.مورد.نیازمان.را.هم.بیشتر.از.شرکت.های.

بلژیکی.تهیه.می.کنیم.و.در.برخی.موارد.بر.اس��اس.س��فارش.
مشتری.از.چین.هم.شیشه.جام.خریداری.می.کنیم.

 شیشـه ایمنی خراسـان چه خدماتی به مشـتریان 
خود ارائه می دهد؟

خدمات.ش��رکت.ش��امل.دو.بخش.اس��ت،.خدمات.قبل.از.

ف��روش.ک��ه.در.ادامه.ب��ه.آن.می.پردازیم.و.خدم��ات.پس.از.

فروش.که.گارانتی.5.و.10.س��اله.شرکت.است..خدمات.قبل.

از.فروش.ش��رکت.ش��امل.آگاهی.دادن.توسط.مشاوران.فنی.

شرکت.به.مش��تری،.پیش.از.خرید.محصول.است..همانطور.

که.ش��ما.برای.خرید.مسکن.از.کارشناس��ان.مربوطه.مشاوره.

می.گیرید،.باید.برای.خرید.شیشه.مورد.استفاده.در.پروژه.های.

خود.نیز.از.مشاوره.استفاده.کنید..ما.این.کار.را.توسط.مشاوران.

ش��رکت.به.صورت.تخصصی.و.رایگان.انجام.می.دهیم..حتی.

ای��ن.امکان.را.داریم.که.در.صورت.نیاز.جهت.افزایش.آگاهی.
مشتریان،.کالس.های.آموزشی.چند.جلسه.ای.برگزار.کنیم.

ما.می.توانیم.این.مش��اوره.ها.را.به.کارفرمایان.و.مهندس��ان.

پ��روژه.ارائه.دهیم.ت��ا.بتوانند.انتخاب.بهت��ری.انجام.دهند.و.

در.آینده.دچار.مش��کل.نش��وند..همچنین.در.توجیه.اقتصادی.

پروژه.ها.می.توانیم.همکاری.داش��ته.باشیم،.به.این.صورت.که.

به.مش��تری.آگاهی.دهیم.که.با.توجه.به.نوع.شیش��ه.مصرفی.

باید.از.چه.سیستم.سرمایشی،.گرمایشی.و.تاسیساتی.در.پروژه.

اس��تفاده.کنند..عالوه.بر.آن.ما.در.س��ایت.قس��متی.را.تعبیه.

کرده.ایم.که.اگر.مش��تریان.و.همکاران.س��والی.در.خصوص.

صنعت.شیشه.داشته.باشند.می.توانند.مطرح.کنند.و.جواب.خود.

را.دریافت.کنند..ما.هیچگاه.قصد.نداشتیم.اطالعات.فنی.خود.
را.در.خصوص.شیشه.به.عنوان.اسرار.نزد.خود.نگاه.داریم.

 آیا شـرکت شیشـه ایمنی خراسـان در شـهرهای 
دیگر هم نمایندگی دارد؟

بله،.ما.در.همه.ش��هرهای.استان.خراسان.رضوی،.خراسان.

جنوبی،.تهران.و.گلستان.نماینده.فروش.داریم.و.در.شهرهای.

دیگر.مانند.تبریز،.جلفا،.اصفهان.و.شهرهای.شمالی.کشور.هم.

فعالیت.داریم..گفتنی.است،.برای.محصوالتی.که.به.شهرهای.
دیگر.ارسال.می.کنیم،.هزینه.حمل.دریافت.نمی.کنیم.

 آیـا محصوالت شـما به کشـورهای دیگر هم 
صادر می شود؟

بله،.ما.از.گذش��ته.به.افغانس��تان.و.کشورهای.آسیای.میانه.

مثل.ترکمس��تان.و.قرقیزستان.صادرات.داشتیم..به.تازگی.نیز.

با.وجود.بعد.مس��افت.در.حال.رایزنی.با.کش��ور.ترکیه.هستیم.
که.به.بازار.اروپا.هم.دست.پیدا.کنیم.

 یکـی از دغدغه هـای مصرف کنندگان شیشـه های 

دوجداره این اسـت که آیا گاز آرگون در این شیشـه ها 
استفاده شده است یا نه، و اگر استفاده شده، میزان آن 
چقدر بوده اسـت. آیا می توان تشـخیص داد چه میزان 

گاز آرگون در شیشه دوجداره وجود دارد؟
بله،.ما.دستگاهی.داریم.که.میزان.درصد.گاز.آرگون.موجود.
در.شیش��ه.دوج��داره.را.نش��ان.می.دهد..حال��ت.دیگر.که.در.
کارگاه.ها.انجام.می.شود،.تس��ت.تقطیر.است..این.تست.فقط.
نشانگر.گاز.موجود.در.شیشه.است.و.توانایی.تشخیص.میزان.
گاز.آرگون.موجود.در.شیشه.را.ندارد..این.تست.به.این.صورت.
است.که.ابتدا.شیشه.را.در.محیط.سرد.قرار.می.دهند.و.به.یک.
باره.آن.را.از.محیط.سرد.به.محیط.گرم.انتقال.می.دهند..پس.
از.این.انتقال.اگر.روی.شیش��ه.رطوبت.به.وجود.آید.مشخص.

می.شود.که.به.جای.گاز.آرگون.هوا.در.شیشه.بوده.است.
 به نظر شما برای سروسامان دادن به وضعیت صنعت 

شیشه ساختمانی کشور چه راهکارهایی وجود دارد؟
م��ا.طرحی.را.حدود.ش��ش.ماه.پیش.برای.اداره.اس��تاندارد.
ارس��ال.و.تقاض��ا.کردیم.که.طرح.را.برای.بررس��ی.و.اجرا.به.
شهرداری.و.س��ازمان.نظام.مهندسی.ارسال.کنند..در.مبحث.
19.س��اختمان،.مشخصات.فنی.و.اس��تاندارد.شیشه.دوجداره.
قید.ش��ده.اس��ت..توجه.داش��ته.باش��ید.که.وقتی.این.شیشه.
کارگاه��ی.تولید.می.ش��ود.که.اس��تاندارد.الزم.را.ندارد،.برای.
مصرف.کننده.نسبت.به.شیشه.دوجداره.ذهنیت.منفی.به.وجود.
می.آید..اداره.اس��تاندارد.باید.برای.شیش��ه.دوج��داره.دریافت.
گواهینامه.اس��تاندارد.را.اجباری.کند..از.طرف.دیگر.س��ازمان.
نظام.مهندسی.هم.باید.ضمانت.اجرایی.آن.را.بر.عهده.داشته.
باش��د.و.در.صورت.تخلف.این.قدرت.را.داشته.باشد.که.مجوز.

پایان.کار.صادر.نکند.
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قطب صنعت کشور میزبان سه نمایشگاه بزرگ 
گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مسئول برگزاری نمایشگاه صنعت آلومینیوم اراک؛

 لطفا درباره عناوین نمایشگاه هایی که مهرماه 
امسال در اراک برگزار می شود، توضیح بفرمایید؟
با.مصوبه.کارگروه.توس��عه.تجارت.اس��تان.مرکزی،.
سه.نمایش��گاه.با.عناوین،.نخس��تین.نمایشگاه.صنعت.
آلومینیوم،.نخس��تین.نمایش��گاه.صنعت.ریلی.کشور.��.
این.دو.نمایشگاه.عنوان.بین.المللی.دارند.��.و.همچنین.
پانزدهمین.نمایشگاه.صنعت.ساختمان.استان.مرکزی،.
با.حضور.ش��رکت.های.بزرگ.و.مطرح.ایرانی.و.خارجی،.
از.س��یزدهم.تا.ش��انزدهم.مهرماه.سال.1395.در.محل.
دائمی.نمایش��گاه.های.اس��تان.مرکزی.در.اراک.برگزار.

خواهند.شد.
 دلیـل برگزاری نمایشـگاه هایی با این عناوین 
متفاوت و زمینه کاری مختلف در کنار هم چه بود؟ 

به.هر.حال.نمایشگاه.های.فوق.همه.زیر.مجموعه.صنعت.

کشور.و.برگزاری.آنها.در.راستای.توسعه.صنعت.و.تجارت.

اس��تان.اس��ت..به.دلیل.این.که.ما.در.استان.ها.نمی.توانیم.

مانند.تهران.نمایشگاه.های.کامال.تخصصی.برگزار.کنیم،.

تالش.کردیم.تا.از.فرصت.به.دست.آمده.بیشترین.استفاده.

را.ببری��م.و.قدم��ی.در.راس��تای.نیل.به.اه��داف.صنعتی،.

تجاری.و.اقتصادی.کش��ور.و.استان.برداریم..همانطور.که.

می.دانید.اس��تان.مرکزی.به.عنوان.قطب.صنعت.کش��ور.

ش��ناخته.شده..اس��ت.و.در.صنعت.آلومینیوم.نیز.به.عنوان.

پایتخت.آلومینی��وم.از.آن.نام.برده.می.ش��ود..وجود.بیش.

از.700.ش��رکت.فع��ال.در.صنعت.آلومینی��وم،.مبین.این.

نکته.بوده.و.بدیهی.اس��ت.بهترین.م��کان.برای.برگزاری.
نمایشگاه.آلومینیوم،.شهر.اراک.است.

.از.س��وی.دیگر،.صنعت.ریلی.نیز.در.اراک.از.جایگاه.

ویژه.ای.برخوردار.است..وجود.شرکت.های.واگن.سازی.

پ��ارس،.احی��ا.صنع��ت.ادوات.و.60.ش��رکت.فعال.این.

صنعت.در.اس��تان،.باعث.ش��ده.که.اس��تان.مرکزی.به.

قطب.صنعت.ریلی.کش��ور.تبدیل.ش��ود..ضمن.این.که.

اراک.تنها.کالنشهری.است.که.بودجه.قطار.شهری.آن.

به.طور.کامل.محقق.شده..است.که.این.نیز.عامل.مهمی.
در.پرداختن.به.صنعت.ریلی.در.این.استان.می.باشد..

در.صنعت.س��اختمان.هم.شرکت.های.بزرگ.بسیاری.

در.این.اس��تان.فعال.هستند،.به.عنوان.مثال.می.توان.به.

شرکت.بوتان.اشاره.کرد.که.خیلی.ها.نمی.دانند.کارخانه.

این.ش��رکت.در.اس��تان.مرکزی.واقع.است..شهر.اراک.

به.نسبت.جمعیت.ش��هری.خود،.دارای.بیشترین.مجوز.

اشــاره

اراک از جمله شـهرهای صنعتی کشـور است که از لحاظ گوناگونی 
محصوالت صنعتی، نخسـتین، از لحاظ وجود صنایع مادر، دومین و 
به طور کلی چهارمین قطب صنعتی کشـور محسـوب می شود. این 
شهر به واسطه وجود صنایع مادر، تولید 80درصد تجهیزات انرژی 
کشور، وجود بزرگترین کارخانه تولید کننده آلومینیوم کشور و وجود 
بزرگترین معدن سـدیم سولفات کشور لقب پایتخت صنعتی ایران 
را به خود اختصاص داده  اسـت. شـهر اراک دارای صنایع گوناگون 
فلزی، شـیمیایی، نساجی، سـاختمانی و خوراکی است که برخی از 
این واحدها از صنایع اساسـی کشور به شمار می روند. برای نمونه 
شرکت آلومینیوم ایران یا ایرالکو، قدیمی ترین واحد تولیدی بخش 
آلومینیوم کشـور اسـت که از ظرفیت تولید 200 هزار تن شـمش 
آلومینیوم در سـال برخوردار اسـت. این شـرکت به عنـوان اولین 
تولیدکننده شـمش های آلومینیومی ایـران و بزرگترین تولید کننده 
آلومینیوم کشـور در زمینی به مسـاحت 2۳2 هکتار و در شهر اراک 
واقع شده است. در نتیجه شهر اراک به عنوان قطب تولید آلومینیوم 
کشور شهرت یافته است. سیزدهم تا شانزدهم مهرماه امسال شهر 
اراک میزبان سه نمایشگاه با عنوان، نخستین نمایشگاه بین المللی 
صنعت آلومینیوم، نخستین نمایشگاه بین  المللی صنعت ریلی کشور 
و پانزدهمین نمایشـگاه صنعت سـاختمان اسـتان مرکزی است؛ و 
پنجره ایرانیان به عنوان یکی از اسپانسرهای خبری این نمایشگاه 
معرفی شده است. از همین روی گفتگویی اختصاصی ترتیب دادیم 
با مهندس بابک عقیلی نسب، شرکت معماران بهطرح، که برگزاری 

این نمایشگاه ها را برعهده دارد. با هم این گفتگو را می خوانیم:
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ساخت.مس��کن.است..همچنین،.ش��هر.اراک.پنجمین.

ش��هر.گران.کش��ور.اس��ت..مجموع.این.عوامل.باعث.

شده.است،.اراک.از.پتانسیل.باالیی.در.صنعت.ساختمان.

برخوردار.باشد..در.یک.جمع.بندی.کلی،.به.نظر.می.رسد.

مجموعه.عواملی.که.یک.برگزارکننده.را.ترغیب.می.کند.

تا.نمایش��گاهی.را.در.یک.شهر.خاص.برگزار.کند،.همه.

با.هم.در.اس��تان.مرکزی.وجود.دارد؛.به.همین.س��بب.

ما.نیز.تالش.کردیم.با.اس��تفاده.از.این.پتانس��یل.ها.در.

راستای.توس��عه.تجارت،.رونق.صنعت.و.خروج.از.رکود.

نس��بی.بازار،.قدمی.برداریم.که.امیدواریم.با.همکاری.و.

همیاری.همه.مس��ئوالن،.صنعتگران.و.همکاران،.این.
مهم.به.سرانجام.برسد.

 مهمتریـن اهـداف شـما در برگـزاری ایـن 
نمایشگاه ها چیست؟

اولین.هدف.ما.در.برگزاری.این.نمایش��گاه.ها،.اشاعه.

نام.و.نش��ان.استان.مرکزی.و.معرفی.توانمندی.های.آن.

در.س��طح.ملی.و.بین.المللی.است..چرا.که.معتقدیم.آن.

چن��ان.که.باید،.ای��ن.مهم.انجام.نگرفته.و.الزم.اس��ت.

ک��ه.در.این.زمینه.اقدام��ات.جدی.تری.صورت.گیرد..از.

دیگر.سو،.استان.مرکزی.همانطور.که.از.نامش.پیداست.

در.مرک��ز.جغرافیایی.و.همچنین.مرکز.ترانزیتی.کش��ور.

قرار.دارد.که.س��االنه.نزدیک.به.46.میلیون.مس��افر.از.

این.استان.عبور.می..کنند..مجموعه.این.عوامل.ظرفیت.

مناس��بی.در.این.زمینه.ب��ه.وجود.می.آورد.ک��ه.باید.به.
درستی.از.آن.استفاده.کرد.

.یک��ی.از.اه��داف.دیگر.م��ا،.ایجاد.تغیی��ر.هویت.در.

نمایش��گاه.های.استان.اس��ت..تالش.کردیم.با.استفاده.

از.تکنولوژی.ه��ا.و.امکان��ات.جدی��د،.در.نحوه.برگزاری.

نمایش��گاه،.تغییرات.س��اختاری.و.مثبت��ی.ایجاد.کنیم..

.،2A.راه.ان��دازی.کانال.تلگرام.با.27.ه��زار.عضو.با.نام

برای.پوشش.و.انعکاس.فعالیت.های.نمایشگاه.از.جمله.

این.اقدامات.اس��ت..استفاده.از.سامانه.QR.بارکد.برای.

بازدیدکنندگان،.فرصت.بسیار.مناسبی.برای.غرفه.داران.

و.مراجعه.کنندگان.به.وجود.می.آورد.تا.با.امنیت.و.آرامش.

بیش��تر.از.اطالعات.دوجانبه.ب��رای.همکاری.های.آتی.
خود.استفاده.کنند..

 با توجه به عنوان بین المللی که این نمایشـگاه 
بـه همـراه دارد، بـرای حضـور موثـر و پررنگ تر 
کشـورهای خارجی در این رویداد چه برنامه هایی  

را تدارک دیده اید؟
ت��الش.عمده.م��ا.در.این.نمایش��گاه.حف��ظ.ماهیت.
بین.الملل��ی.آن.بود..چرا.که.به.نس��بت.وجود.پتانس��یل.
و.توانایی.های.اس��تان.در.زمین��ه.صنعت،.در.معرفی.آن.
به.خارج.از.استان.و.کش��ورهای.دیگر.بسیار.کم.کاری.
صورت.گرفته.است..در.واقع.نام.و.نشان.استان.مرکزی.
به.عنوان.قط��ب.و.پایتخت.صنعتی.کش��ور.در.مجامع.
بین.المللی.چندان.ش��ناخته.شده.نیست.و.الزم.است.که.
در.این.زمینه.کارهای.اساسی.انجام.داد..برگزاری.چنین.
نمایش��گاه.هایی.از.جمل��ه.فرصت.های.مغتنمی.اس��ت.
که.برای.معرفی.و.ش��ناخت.اس��تان.مرکزی.باید.از.آن.

اس��تفاده.کرد..بر.همین.اساس،.تاکنون.40.کشور.برای.

حضور.در.نمایش��گاه.از.طریق.شرکت.معماران.بهطرح،.

اتاق.بازرگانی.و.سازمان.صنعت.معدن.و.تجارت.استان.
مرکزی.دعوت.شده.اند.

.همچنی��ن.با.هماهنگی.هایی.ک��ه.انجام.دادیم.زمینه.

حضور.پاویون.هایی.از.کش��ورهای.اسلوونی،.انگلستان،.

س��وئیس،.کره.جنوب��ی،.ایتالیا،.ام��ارات.متحده.عربی،.

بلغارس��تان،.قزاقس��تان،.ع��راق،.افغانس��تان،.ژاپ��ن،.

آذربایج��ان،.ترکی��ه.و.....را.در.ای��ن.نمایش��گاه.فراهم.

کرده.ایم..حضور.برخی.از.این.کشورها.به.صورت.غرفه.

است،.مانند:.شرکت.t.t.c.امارات،.جورج.فیشر.سوئیس،.

توی��وی.ژاپن،.دانیلی.ایتالیا،.آذین.آپکو.ترکیه.�.ایتالیا.�.

ایران..برخی.کش��ورها.نیز.با.اع��زام.هیات.های.تجاری.
بازرگانی.خود.در.نمایشگاه.حضور.خواهند.داشت..

 با توجه به فرصت نسـبتا مناسـبی که تا زمان 
برگـزاری نمایشـگاه باقی مانده اسـت، اسـتقبال 
شرکت ها، تولیدکنندگان و کارخانه ها برای حضور 

در نمایشگاه چگونه بوده است؟ 
همانطور.که.اش��اره.کردید.از.ام��روز.تا.روز.برگزاری.
نمایش��گاه.نزدیک.به.دو.ماه.زمان.داریم،.با.این.وجود،.
تقریبا.70.درصد.مس��احت.نمایشگاه.و.غرفه.ها.پر.شده..
اس��ت..ضمن.این.که.قانع.کردن.برخی.شرکت.ها.برای.
حضور.در.نمایشگاهی.که.برای.اولین.بار.در.حال.انجام.

است،.اندکی.دشوار.است.
.ب��ا.این.حال،.عالوه.بر.حضور.ش��رکت.های.قدرتمند.
بین.المللی،.غول.های.آلومینیوم.کشور.نیز.از.استان.های.
تهران،.مرکزی،.خراس��ان.ش��مالی،.خراس��ان.رضوی،.
هرم��زگان.و.دیگ��ر.نقاط.کش��ور.برای.حض��ور.اعالم.
آمادگی.کرده.اند..به.عبارت.دیگر،.شرکت.های.مطرحی.
چ��ون.آلومین��ای.ای��ران.)آلومینیوم.جاجرم(،.ش��رکت.
آلومرول.و.آکرول.اس��تان.مرکزی،.آلومینیوم.آذین.و.....
حضور.خود.را.رس��ما.اعالم.ک��رده.و.ثبت.نام.غرفه.خود.

را.انجام.داده.اند..
 دربـاره حامیان برگـزاری نمایشـگاه توضیح 

می دهید؟ 
بس��یار. همکاری.ه��ای. از. می.دان��م. الزم. نخس��ت.
خ��وب.س��ازمان.صنعت،.مع��دن.و.تجارت.و.ش��رکت.
نمایش��گاه.های.بین.المللی.اراک.و.ریاست.آن،.مهندس.
جهان.میرزایی.تشکر.ویژه.داشته.باشم..در.برگزاری.این.
نمایش��گاه.اسپانسرهای.زیادی.با.ما.همکاری.داشته.اند.
از.جمل��ه.ی��ازده.مجموعه.خبری.مثل.ایس��نا،.تی.نیوز،.
صما،.نش��ریه.پنجره.ایرانیان،.نشریه.ساختمان،.نشریه.
حمل.و.نقل.و.....که.حامی.خبری.نمایش��گاه.هس��تند..
همچنین.ش��رکت.پس��ت.جمهوری.اس��المی.ایران.از.
جمله.اسپانس��رهای.جدی.و.فعال.ماس��ت؛.چرا.که.این.
شرکت.با.ارائه.خدمات.پست.لجستیکی.که.شامل.حمل.
و.نقل.بین.شهری.و.استانی.است،.همکاری.ویژه.ای.در.
برگزاری.نمایش��گاه.دارد..سازمان.نظام.مهندسی،.آتش.
نشانی،.هتل.امیرکبیر.اراک.و.....از.دیگر.مجموعه.هایی.

هستند.که.در.این.زمینه.با.ما.همکاری.دارند...

 همانطور که می دانید، تبلیغات مناسب در رونق 
و استقبال از نمایشـگاه های مختلف بسیار تعیین 
کننده اسـت؛ در این زمینه چه برنامه هایی دارید و 

چه اقداماتی انجام داده اید؟ 
مطمئن��ا.نقش.تبلیغات.در.نمایش��گاه.بس��یار.پررنگ.
و.حس��اس.اس��ت،.بر.همین.اس��اس.تیم.IT.ش��رکت.
معماران.بهطرح،.از.طریق.ش��بکه.های.مجازی.و.کانال.
تلگرام.و.تمامی.راه.های.موجود،.پوش��ش.رس��انه.ای.و.
تبلیغاتی.قدرتمندی.را.انج��ام.می.دهد..ما.به.تبلیغات.و.
اطالع.رسانی.نگاه.خاصی.داریم.و.حضور.مجموعه.های.
خبری.مطرحی.که.اسپانس��ری.این.نمایشگاه.را.متقبل.
شده.اند،.خود.گویای.توجه.ویژه.ما.به.این.مقوله.است..
عالوه.بر.این،.برای.تبلیغات.محیطی.در.یکی.دو.هفته.
مانده.به.آغاز.نمایش��گاه.نیز.تمهی��دات.ویژه.ای.داریم.و.
با.هماهنگی.هایی.که.با.ش��هرداری.انجام.گرفته.در.70.
نقطه.از.مکان.های.مهم.و.حساس.شهر.و.استان،.بنرهای.
بزرگ.تبلیغاتی.نصب.خواهد.شد..در.حال.حاضر.در.تمامی.
ش��هرک.های.صنعتی.استان،.تبلیغات.محیطی.نمایشگاه.
وجود.دارد..تا.کنون.بی��ش.از.200هزار.پیامک.تبلیغاتی.
از.طری��ق.اپراتورهای.تلفن.همراه.به.مخاطبان.ارس��ال.
شده.اس��ت،.به.گونه.ای.که.تقریب��ا.تمامی.صنایع.مرتبط.
به.نمایشگاه.در.سراسر.ایران،.در.جریان.این.نمایشگاه.ها.
قرار.گرفته.اند..برگزاری.نشس��ت.وی��ژه.خبری.با.حضور.
84.خبرنگار.از.رس��انه.های.مختلف.استانی.و.کشوری.در.
10.تیرماه،.از.دیگر.اقداماتی.بود.که.در.بخش.تبلیغات.و.

اطالع.رسانی.نمایشگاه.صورت.گرفته.است..
 بـا توجه به رکود نسـبی که در بـازار و صنعت 
وجـود دارد، آیا برگزاری چنین نمایشـگاه هایی به 

بهبود شرایط موجود کمکی می کنند؟ 
البته.من.اعتقادم.این.اس��ت.ک��ه.رکود.در.حال.پایان.
یافتن.است.و.به.نوعی.به.دوران.پسارکود.رسیده.ایم!.با.
توجه.به.این.که.من.قبل.از.این.که.مجری.نمایش��گاه.
باش��م.در.زمینه.ساخت.وس��از.فعالیت.دارم؛.لذا.وضعیت.
رونق.و.رکود.بازار.و.صنعت.را.از.نزدیک.لمس.می.کنم..
بر.همین.اس��اس.احس��اس.می.کنم.با.توجه.به.اقدامات.
دولت.تدبیر.و.امید.و.مس��ائلی.که.در.س��طح.بین.المللی.
از.جمله.توافق.هس��ته.ای.و.برجام.به.وجود.آمده.است،.
ش��رایط.رو.به.س��مت.بهب��ود.و.خ��روج.از.دوران.رکود.
می.باشد..امیدوار.هستیم.برگزاری.نمایشگاه.ها.به.رونق.
فضای.کس��ب.وکار.و.رشد.و.توس��عه.صنعت.و.تجارت.

کمک.کند.
 و سخن آخر...؟

از.تمامی.دس��ت.ان��درکاران.و.فع��االن.صنایعی.که.

در.عناوین.نمایش��گاه.قید.شده.اس��ت،.درخواست.دارم.

در.صورت��ی.که.امکان.حضور.در.غرفه.های.نمایش��گاه.

را.ندارن��د،.به.عنوان.بازدیدکننده.در.نمایش��گاه.حضور.

پی��دا.کنند..ما.در.این.زمینه.خدمات.ویژه.ای.نیز.در.نظر.

گرفته.ایم.و.با.همکاری.هتل.پنج.س��تاره.امیرکبیر.آماده.

پذیرای��ی.از.هیات.ه��ای.تجاری.و.صنعتی.هس��تیم.که.
قصد.حضور.و.بازدید.از.نمایشگاه.را.دارند..
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نخستین گردهمایی ویژه آساش
 برای مجموعه هورامکو برگزار شد

پنجره.ایرانیان:.نخس��تین.گردهمایی.ویژه.آس��اش.

برای.همکاران.مجموعه.هورامکو.سه.ش��نبه.29.تیرماه.
95.در.مجموعه.ورزشی.تفریحی.ونک.برگزار.شد.

ب��ه.گزارش.خبرنگار.پنجره.ایرانی��ان،.در.ابتدای.این.

جلس��ه.که.با.حضور.دو.تن.از.مدیران.ش��رکت.آساش.

و.جمع.زیادی.از.همکاران.ش��رکت.هورامکو.تش��کیل.

شده.بود،.مهندس.فرخ.ظفر.فرخی.رئیس.هیات.مدیره.

مجموعه.گروتمان.در.کارگاهی.آموزشی.با.عنوان.)چرا.

آلومینیوم؟.چرا.آس��اش؟(.مطالب.مفیدی.پیرامون.این.
موضوع.به.حاضران.ارائه.داد.

ظفرفرخی.در.ابتدای.صحبت.های.خود.ضمن.عرض.

خیرمق��دم.به.حضار،.به.مهمانانی.که.از.طرف.ش��رکت.

آس��اش.ترکیه.ب��ه.ایران.آم��ده.بودند.به.زب��ان.ترکی.

خوش��امد.گفت..آلومینیوم.و.خواص.ویژه.آن.و.دالیلی.

ک��ه.آلومینیوم.را.به.یک��ی.از.پرمصرف.ترین.فلزات.در.

صنای��ع.مختلف.تبدیل.کرده.اس��ت،.مبحث��ی.بود.که.

مهن��دس.فرخی.در.ادامه.به.صورت.نس��بتا.مفصل.به.

آن.پرداخت..استحکام،.تنوع.رنگی،.قابلیت.شکل.دهی.

و.چکش.خواری.و.رسانایی.حرارتی،.مهمترین.مواردی.
بود.که.به.آنها.اشاره.شد.

فرخی.در.بخشی.از.سخنان.خود.با.اشاره.به.شیوه.های.

مختل��ف.تولید.پروفیل.و.تاثیر.آن.بر.میزان.اس��تحکام.

آلومینیوم،.گف��ت:.»در.این.مرحله.رعایت.چندین.نکته.

بس��یار.تعیین.کننده.اس��ت.که.می.توان.ب��ه.تهیه.آلیاژ.

مناسب،.فرایند.اکس��تروژن،.استرچ.و.ایجینگ.و.تهیه.

قالب.مناس��ب.اشاره.کرد.که.مجموعه.آساش.همه.این.
موارد.را.در.باالترین.سطح.ممکن.تولید.می.کند.«

وی.در.ادامه.با.اشاره.به.تنوع.رنگی.آلومینیوم.توضیح.

داد:.»سه.روش.برای.رنگ.کردن.آلومینیوم.وجود.دارد.

که.شامل.آنادایز؛.پودری.یا.کوره.ای.)الکترواستاتیک(؛.

و.دک��ورال.یا.دکوراتیو.می.باش��د..ای��ن.روش.ها.باعث.

می.ش��ود.تن��وع.رن��گ.و.دامن��ه.عمل.وس��یعی.برای.

رنگ.کاری.آلومینیوم.در.اختیار.داشته.باشیم.«.همچنین.

در.ای��ن.زمینه.به.گارانتی.های.بلندمدتی.که.آس��اش.را.
از.دیگر.مجموعه.ها.متمایز.می.سازد،.نیز.اشاره.شد.

ضریب.انتقال.حرارتی.باالی.آلومینیوم.مبحث.بعدی.
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ب��ود.که.مهندس.فرخ��ی.به.آن.پرداخت،.و.گفت:.»ضری��ب.انتقال.حرارتی.

آلومینیوم.عدد.203.وات.برمتر.مربع.درجه.کلوین.است.و.این.عدد.به.نسبت.

آهن.و.یو.پی.وی.س��ی.عدد.بسیار.باالیی.است..در.ساخت.پنجره.که.نیاز.به.

عایق.بودن.بیشتر.مورد.توجه.است،.هنگام.استفاده.از.پروفیل.آلومینیوم،.باید.

از.پلی.آمیدها.اس��تفاده.کرد..پلیم��ر.پلی.آمید.با.ضریب.انتقال.حرارتی.3دهم،.

ع��الوه.بر.عایق.کردن.پروفیل.آلومینی��وم،.در.اتصال.دو.قالب،.تحمل.وزن،.
کشش.و.ضریب.افزایش.طول.پروفیل.نیز.نقش.فراوانی.دارد.«

مبحث.بعدی.مقایس��ه.پی.وی.س��ی.و.پلی.آمید.به.عنوان.پل.حرارتی.بود.

و.به.خطرات.اس��تفاده.و.نحوه.تش��خیص.این.دو.از.هم.پرداخته.شد.و.نهایتا.

در.ادامه.با.نمایش.یک.فیلم.کوتاه.آموزش��ی،.میزان.مقاومت.کشش��ی.یک.

پروفیل.با.پلی.آمید.در.مقابل.فش��ار.وارده.توسط.جک.هیدرولیکی.به.نمایش.
گذاشته.شد.

نقش.گسگت.ها.در.س��اخت.پنجره.های.آلومینیومی.مبحث.بعدی.بود.که.

فرخ��ی.به.اهمیت.باالی.آن.اش��اره.کرد.و.اظهار.داش��ت:.»چون.آلومینیوم.

ضریب.انتقال.حراتی.باالیی.دارد،.گس��گت.ها.در.آلومینیوم.بس��ته.به.محل.

اس��تفاده.دو.نقش.مجزا.دارند..گس��گت.ها.عالوه.بر.آب.بن��دی،.در.مواردی.

نق��ش.پل.حرارتی.برای.کاهش.انتقال.حرارت.را.ایفا.می.کنند.که.از.اهمیت.

بس��یاری.برخوردار.است..سه.نوع.گس��گت.در.بازار.موجود.است.که.شامل:.

ای.پی.دی.ام،.تی.پی.ای.و.س��یلیکون.و.پی.وی.س��ی.می.باشد..ولی.گسگت.

مورد.تایید.برای.سیس��تم.های.آلومینیومی.صرفا.به.ای.پی.دی.ام.و.سیلیکون.

محدود.می.ش��وند.که.با.توجه.به.ش��رایط.مختل��ف.آب.و.هوایی.نقش.آنها.
مشخص.می.شود.«
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نحوه.اتصال.پروفیل.موضوع.بعدی.بود.که.مهندس.فرخی.سه.نوع.پرکاربرد.آن.را.

توضیح.داد..اشاره.به.سایر.مواردی.که.در.تهیه.یک.محصول.مناسب.آلومینیومی.مورد.

نیاز.است،.پایان.بخش.صحبت.های.وی.در.بخش.نخست.یعنی.)چرا.آلومینیوم؟(.بود..

مهندس.ظفرفرخی.در.قسمت.دوم.موضوع.مورد.بحث.)چرا.آساش؟(،.ضمن.پخش.

یک.فیلم.که.خط.تولید.اکس��تروژن.آس��اش.را.نمایش.می.داد،.توضیحات.بیشتری.
درباره.این.شرکت.و.ویژگی.های.آن.ارائه.داد.

در.ادامه،.یاش��ار.جاندمیر.)Yaşar Candemir(.مدیر.ارش��د.فروش..ش��رکت.

آس��اش،.توضیحات.مختصری.درباره.ش��رکت.آس��اش،.امکانات.و.توانایی.های.آن،.

ش��رکا.و.همکاران.خارج��ی.و.برنامه.های.حال.و.آینده.این.ش��رکت.برای.حضور.در.
بازارهای.جهانی.ارائه.داد.و.به.پرسش.های.برخی.از.حضار.پاسخ.گفت.

یاشار.جاندمیر.با.اشاره.به.گستردگی.فعالیت.آساش.گفت:.»آساش.یکی.از.بزرگترین.

کارخانجات.ترکیه.و.جزو.معدود.کارخانجاتی.است.که.به.پنج.قاره.دنیا.محصوالتش.

را.ص��ادر.می.کند..هم.اکنون.نیز.آماده.ش��روع.یک.حرکت.ویژه.با.همکاری.ش��رکت.

گروتمان.در.بازار.ایران.هستیم..آساش.از.سال.1992.شروع.به.فعالیت.کرده.و.در.این.

سال.ها.تولید.اکستروژن.آلومینیوم،.پنجره.یو.پی.وی.سی،.کامپوزیت.پنل.و.ورق.های.
آلومینیومی.را.در.دستور.کار.داشته.است.«

مدیر.ارش��د.فروش.آساش.با.اشاره.به.میزان.فروش.یا.حجم.قراردادهای.این.شرکت.

در.حال.حاضر،.افزود:.»حجم.قراردادهای.س��االنه.آس��اش.برای.س��ال.2015،.رقمی.

بال��غ.ب��ر.350.میلیون.دالر.بود.که.این.مبلغ.برای.س��ال.2016.رقم.500.میلیون.دالر.

پیش.بینی.ش��ده.است.و.برای.سال.2020.که.سال.هدف.گذاری.شده.مهمی.در.اقتصاد.

ترکیه.است.باید.به.عدد.یک.میلیارد.دالر.برسد.«.وی.ابراز.امیدواری.کرد.که.چهار.سال.
دیگر.برای.جشن.گرفتن.میزان.سهم.باالی.ایران.از.این.رقم،.در.این.کشور.حاضر.شود.
جاندمی��ر.در.پایان.ضمن.اعالم.برخی.آمارهای.تولید.و.فروش.آس��اش.به.معرفی.



195

10
ه.7

�ار
شم

..
95

ور.
هری

.ش
هم.

ل.ن
س�ا

ن/ 
یـا

ران
 ای

ره
جـ

پن
ش

زار
گـ

چندین.شرکت.معتبر.جهانی.مثل.بوش،.فورد،.شوکو،.ساپا،.فیستو،.ترسان.و.گزه.که.
مشتری.این.شرکت.هستند،.پرداخت..

مهن��دس.امیر.تهرانی.تفس��یری،.مدیریت.دپارتم��ان.آلومینی��وم.هوارمکو،.دیگر.
سخنران.برنامه.بود.که.سخنان.کوتاهی.درباره.بازار.آلومینیوم.ایراد.کرد.

وی.با.اش��اره.به.پیشینه.استفاده.از.آلومینیوم،.گفت:.»از.سال.ها.پیش.آلومینیوم.به.

ش��کل.س��نتی.در.بازار.مورد.اس��تفاده.قرار.می.گرفت.تا.این.که.در.سال.های.گذشته.

بحث.مصرف.بهینه.سوخت.و.صرفه.جویی.در.مصرف.انرژی.مطرح.شد.و.چند.سالی.

اس��تفاده.از.پنجره.های.یو.پی.وی.س��ی.رواج.یافت.و.جای.آلومینیوم.را.گرفت..اما.در.

سال.های.اخیر.به.خاطر.یک.سری.مزیت.هایی.که.سیستم.های.مدرن.آلومینیوم.دارد،.
دوباره.مصرف.آلومینیوم.بیشتر.شده.و.به.جایگاه.قابل.قبولی.دست.یافته.است.«

تهرانی.ضمن.تائید.صحبت.های.مهندس.فرخی،.مزیت.های.آلومینیوم.را.نام.برد.و.

افزود:.»نداش��تن.محدودیت.های.یو.پی.وی.سی،.تنوع.رنگی.باال،.قابلیت.های.بیشتر.

در.نماسازی.و.استحکام.بیشتر،.از.جمله.مواردی.است.که.باعث.کشش.بازار.به.سمت.
محصوالت.آلومینیومی.شده.است.«

وی.با.اش��اره.به.گس��ترده.بودن.موارد.اس��تفاده.از.آلومینیوم،.توضیح.داد:.»امروزه.

آلومینیوم.در.قس��مت.های.مختلف.س��اختمان.ش��امل.در.و.پنجره،.سیستم.های.نما،.

نمای.خش��ک.سرامیک.و.س��نگ،.اس��کای.الیت،.نرده،.درهای.پارکینگ،.پارتیشن،.

کامپوزیت،.بالکن،.پرده.و.....مورد.اس��تفاده.قرار.می.گیرد.که.بس��یار.گسترده.و.قابل.

توجه.اس��ت..در.تحقیق��ی.که.صورت.گرفته.س��هم.آلومینیوم.در.بازار.س��اختمان.و.

معماری.برای.چهار.س��ال.آینده.به.رقم.%30.خواهد.رس��ید.که.س��هم.نسبتا.زیاد.و.
مناسبی.خواهد.بود.«

تهرانی.در.پایان.با.اش��اره.به.برنامه.های.شرکت.هورامکو،.گفت:.»اهداف.عمده.و.

اصلی.هورامکو.در.آینده،.تولید.و.فروش.در.و.پنجره.آلومینیوم،.تولید.و.فروش.نمای.

آلومینیومی.و.فروش.پروفیل.آلومینیوم.اس��ت..عالوه.ب��ر.این.برنامه.هایی.هم.برای.

ورود.به.بازار.پارتیش��ن.داریم..ضمن.این.که.آماده.همکاری.با.تمامی.ش��رکت.های.
مربوطه.برای.اجرای.پروژه.های.بزرگ.از.جمله.اجرای.نما.هستیم.«

گفتنی.است،.در.پایان.از.مهمانان.برنامه.به.صرف.شام.پذیرایی.شد.
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به.گزارش.خبرنگار.پنجره.ایرانیان،.به.همت.شرکت.میراب.

پروفیل،.تولیدکننده.پروفیل.های.در.و.پنجره.یو.پی.وی.س��ی.

هافمن،.دومین.همایش.ناب.س��ازی.انرژی.با.حضور.تعدادی.

از.مس��ئوالن.و.جمع.زیادی.از.تالشگران.صنعت.در.و.پنجره.
پیش.از.ظهر.روز.پنجشنبه.7.مردادماه،.برگزار.شد..

در.این.همایش.که.در.تاالر.پتروشیمی.تبریز.ترتیب.یافته.

ب��ود،.مهمانان.گرانقدری.حضور.داش��تند.از.جمله:.آیت.اهلل.

هریس��ی،.نماینده.خبرگان.رهبری؛.آق��ای.قلی.اهلل..قلی.زاده،.

خانم.دکتر.زهرا.س��اعی.و.آقای.س��عیدی،.نمایندگان.کلیبر.
و.تبریز،.آذرش��هر.و.اس��کو.در.
آقای. اسالمی؛. شورای. مجلس.
نماینده.مردم. اعزازی،. ضیاءاهلل.
بن��اب.در.مجل��س؛.مهن��دس.
انجمن. برزگر،.رئیس. جمش��ید.
مس��کن. انبوه.س��ازان. صنف��ی.
کشور؛.اسفندیار.سلطانی،.عضو.
هیات.مدیره.انجمن.انبوه.سازان.
مس��کن.کش��ور؛.مهندس.علی.
س��ازمان. رئی��س. طوم��اری،.
س��اختمان. مهندس��ی. نظ��ام.
دکتر.صادق. آذربایجان.شرقی؛.
نجفی،.ش��هردار.تبریز؛.پرفسور.
یوس��ف.ثبوتی،.چه��ره.ماندگار.

و.بنیانگ��ذار.مرکز.تکمیل��ی.علوم.پایه.ای��ران؛.آقای.حافظ.

باباپور،.مدیرکل..بنیاد.مس��کن.انقالب.اس��المی؛.مهندس.

عی��دی،.مدیرکل.اداره.نوس��ازی،.توس��عه.و.تجهیز.مدارس.

اس��تان؛.دکتر.آبدار،.مدیرکل.میراث.فرهنگی.و.گردشگری.

آذربایجان.شرقی.و.معاونت.این.سازمان.آقای.امیر.حجازی؛.

دکتر.دبیری،.رییس.ش��وراي.شهر.تبریز؛.دکتر.شهین.باهر،.

رییس.کمیس��یون.عمران.شورای.شهر.تبریز؛.دکتر.کاشانی،.

معاون.مدیر.کل.اس��تاندارد؛.دکتر.علیرضا.رحیمی،.مدیرکل.

س��المت.و.امور.اجتماعی.شهرداری.تبریز؛.مهندس.ودادی،.

سرپرس��ت.بانک.اقتصاد.نوی��ن؛.آقای.کش��انچی،.معاونت.

اجرایی.سرپرس��تی.بانک.تجارت.اس��تان؛.مهندس.کسایی،.

مدیر.عامل.مجمع.خیرین.مدرس��ه.ساز.اس��تان.و.مهمانان.
گرانقدر.دیگر.

برگزاری این همایش در راسـتای احسـاس وظیفه 
اجتماعی از سوی هافمن  است

مهندس.محم��د.حمیدی��ه،.مدیرعامل.هافم��ن،.در.آغاز.

این.همایش.ضمن.خوش��امدگویی.به.حض��ار.در.خصوص.

انگیزه.های.برگزاری.این.همایش،.گفت:.به.دلیل.احس��اس.

وظیف��ه.اجتماعی.و.دینی.که.به.

کش��ور.خود.داریم.و.با.توجه.به.

بی.تفاوت��ی.اکثری��ت.جامعه.و.

مصرف. به. نس��بت. مس��ئوالن.

باال.و.بی.رویه.انرژی.در.کش��ور،.

تصمیم.به.برگزاری.این.همایش.
گرفته.شد.

ناب.س��ازی. همای��ش. دبی��ر.

مصرف.ان��ر.ژی،.ادام��ه.داد:.به.

عنوان.مثال.ما.با.وجود.اینکه.در.

منطقه.ای.خشک.و.نیمه.خشک.

با.محدودی��ت.منابع.آبی.زندگی.

می.کنیم،.77.درصد.بیش��تر.از.

یک.آلمانی.و.40.درصد.بیش��تر.

هافمن به دنبال ارزش های ماندگار
دومین همایش ناب سازی مصرف انرژی در تبریز برگزار شد؛ 
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از.متوس��ط.جهانی.آب.شرب.خانگی.مصرف.می.کنیم..سه.برابر.متوسط.جهانی.مصرف.برق.
و.10.برابر.یک.شهروند.اروپایی.گاز.مصرف.می.کنیم.

دبیر.دومین.همایش.ناب.سازی.مصرف.انرژی.گفت:.ما.باید.نگاهی.عمیق.تر.به.این.قضیه.

داشته.باشیم،.اینکه.محصولی.با.درجه.انرژی.پایین.و.مصرف.باال.به.مشتری.و.مصرف.کننده.

بدهیم.و.از.وی.انتظار.صرفه.جویی.در.مصرف.داش��ته.باش��یم،.نش��دنی.اس��ت..ما.در.تدوین.

قوانین.و.مقررات.در.کش��ور.اس��تادیم،.بعضا.هم.قوانین.بس��یار.خوبی.ایجاد.ش��ده.است،.اما.

در.اجرا.چندان.موفق.عمل.نکرده.ایم..به.عنوان.مثال،.ما.در.بخش.س��اختمان.مبحث.19.را.

داریم.که.یکی.از.جامع.ترین.قوانین.در.رابطه.با.بهینه.س��ازی.انرژی.در.آن.مطرح.شده.اس��ت،.

اما.در.اجرای.درست.این.قانون.ناتوان.هستیم..مقام.معظم.رهبری.در.ابتدای.سال.نیاز.اصلی.

جامعه.را.در.دو.کلمه.به.خوبی.مش��خص.کردند:.اقدام.و.عمل..تدوین.قوانین.به.خودی.خود.

نخواهد.توانس��ت.مش��کلی.از.مشکالت.ما.را.حل.کند،.بلکه.باید.به.آن.عمل.شده.و.بر.نحوه.
عملکرد.آن.نیز.نظارت.شود.

مدیرعامل.شرکت.میراب.پروفیل.ادامه.داد:.ما.اگر.دین.و.مسئولیت.اجتماعی.خود.را.بیشتر.

م��ورد.توجه.قرار.دهیم.و.میزان.میهن.پرس��تی..حود.را.بیش��تر.کنیم،.مطمئن��ا.در.نوع.تولید.و.

عرضه.محصوالتمان.و.نیز.مصرف.انرژی.های.موجود،.تجدید.نظر.خواهیم.کرد..این.کشور،.

خوب.یا.بد.متعلق.به.ماس��ت.و.همه.ما.نس��بت.به.آینده.آن.مسئول.هستیم..ما.به.یک.تغییر.

ساختار.اساسی.در.الگوی.مصرف.خود.نیاز.داریم.که.در.این.زمینه.باید.استادان،.دانشگاهیان،.

روحانیون،.معلمان.و… پیش.قدم.ش��ده.و.فعالیت.کنند.ت��ا.با.عزمی.ملی.به.اصالح.الگوی.
مصرف.بپردازیم.

حمیدیه.در.پایان.با.اشاره.به.احساس.وظیفه.مجموعه.هافمن.در.راستای.نابسازی.مصرف.

انرژی،.گفت:.مجموعه.هافمن.در.راس��تای.فرهنگ.س��ازی.و.جلب.عزم.همگانی.برای.تغییر.

س��اختاری.در.مصرف.انرژی.کمر.همت.بس��ته.اس��ت.و.برگزاری.دومین.همایش.نابسازی.
مصرف.انرژی.از.جمله.اقداماتی.است.که.در.این.زمینه.انجام.داده.ایم.

ناب بیندیشیم، ناب تولید کنیم و ناب مصرف کنیم
.سخنران.بعدی.همایش.دکتر.علی.رضا.شهبازپور،.مدیر.تولید.هافمن.و.دبیرعلمی.همایش.
ب��ود.که.درباره.تش��ریح.محورهای.علمی.و.اهداف.همایش.س��خنانی.را.ای��راد.کرد..وی.در.
این.خصوص.گفت:.یکی.از.مهمترین.مس��ائلی.که.در.س��ازمان.ها.و.نهادهای.اجتماعی.باید.
مورد.توجه.قرار.گیرد،.مس��ئولیت.اجتماعی.است.که.متاس��فانه.کمتر.شاهد.توجه.سازمان.ها.
به.این.مهم.هس��تیم..مسئولیت.اجتماعی.یک.ش��رکت،.چیزی.فراتر.از.سود.و.منفعت.مادی.

آن.شرکت.است.
ش��هبازپور.در.بخش.بعدی.س��خنان.خود.به.تفاوت.و.چرایی.انتخاب.واژه.ناب.س��ازی.به.
جای.صرفه.جویی.و.بهینه.س��ازی.پرداخت.و.گفت:.ناب.در.معنای.لغوی.یعنی.خالص.و.بدون.
اتالف.و.زایدات..ما.س��عی.کردیم.تمامی.فعالیت.های.شرکت،.از.طراحی.محصول.تا.خدمات.
پ��س.از.فروش.یک.محصول.بدون.ات��الف.انرژی.و.با.باالترین.بهره.وری.در.مصرف.انرژی.
همراه.باش��د؛.یعنی.ناب.س��ازی.کامل.و.تمام.عیار.مصرف.انرژی.در.فرایند.تولید.تا.مصرف.

یک.محصول.صنعتی.



10
ه.7

�ار
شم

..
95

ور.
هری

.ش
هم.

ل.ن
س�ا

ن/ 
یـا

ران
 ای

ره
جـ

پن

198

ش
زار

گـ

دبیر.علمی.همایش.با.اش��اره.به.اهداف.این.همایش،.توضیح.

داد:.ما.در.بحث.بهینه.س��ازی.مصرف.انرژی.همیش��ه.به.سراغ.

مصرف.کنن��ده.نهایی.می.رویم،.در.صورتی.ک��ه.باید.این.کار.از.

خود.ش��رکت.ها.و.س��ازمان.ها.شروع.ش��ود..در.بحث.ناب.سازی.

مص��رف.انرژی.تمامی.چرخه.تولید.ت��ا.مصرف.مورد.توجه.واقع.

می.شود؛.از.جمله.فرایند.تولید.محصول.در.کارخانه،.که.توجه.به.

این.بخش.بسیار.ضروری.است..ارائه.دیدگاه.های.تازه.و.کاهش.

هزینه.های.ملی.در.مقوله.مصرف.انرژی.در.س��اختمان.از.دیگر.
اهداف.این.همایش.است..

وی.درپایان.با.اشاره.به.نامگذاری.سال.به.نام.اقتصاد.مقاومتی،.

اقدام.و.عمل،.افزود:.ش��رکت.هافمن.در.این.راس��تا.شعار،.ناب.

بیاندیش��یم،.ناب.تولیدکنیم.و.ناب.مصرف.کنیم.را.سرلوحه.کار.

خود.قرار.داده.و.امیدوار.اس��ت.قدمی.در.راه.ناب.س��ازی.مصرف.
انرژی.در.کشور.برداشته.شود..

۳2 درصد گاز کشور در ساختمان ها مصرف می شود
مهندس.محمد.حدادی،.عضو.پژوهش��کده.عل��وم.و.فناوری.
انرژی.دانش��گاه.صنعتی.شریف.طی.س��خنانی.اظهار.داشت:.با.
رعایت.ساخت.وساز.اس��تاندارد.می.توانیم.بیش.از.4.هزار.میلیارد.
دالر.در.س��ال.در.مصرف.انرژی.ساختمان.ها.صرفه.جویی.کنیم..
در.س��ال.گذش��ته.زیرس��اخت.های.قانونی.را.با.این.هدف.ایجاد.
کردی��م،.ولی.در.عمل.اتفاقی.نیفتاد؛.ما.باید.به.یک.دوم.ش��دت.

مصرف.انرژی.برسیم.ولی.هنوز.به.مرحله.عمل.نرسیدیم.
عضو.س��تاد.بهینه.س��ازی.ان��رژی.و.محیط.زیس��ت.معاونت.
علمی.فناوری.ریاس��ت.جمهوری،.خاطرنش��ان.ساخت:.شرکت.
بهینه.سازی.مصرف.س��وخت.طرحی.را.به.عنوان.بهینه.سازی.و.
افزایش.کارایی.400.هزار.موتورخانه.مصرف.انرژی.تدوین.کرد.
که.ب��ا.اجرای.این.طرح.روزانه.13.میلی��ون.متر.مکعب.مصرف.
سوخت.صرفه.جویی.می.شود.و.روزی.یک.میلیارد.و.300.میلیون.
توم��ان.م��ردم.کمتر.پول.ب��رق.می.دهند..وی.تاکی��د.کرد:.باید.
افرادی.که.س��اختمان.ها.را.تعمیر.و.نگهداری.می.کنند.نسبت.به.
مصرف.بهینه.انرژی.دغدغه.پیدا.کنند.و.بازار.صرفه.جویی.انرژی.

را.در.ساختمان.ها.ایجاد.کنیم.
این.کارش��ناس.ارشد.مهندسی.سیس��تم.های.انرژی،.با.تشکر.
از.اقدامات.ش��رکت.هافمن.در.زمینه.ناب.سازی.مصرف.انرژی،.
تصریح.کرد:.پنجره.های.یو.پی.وی.س��ی.تنها.راهکاری.هستند.
که.به.صرفه.جویی.مصرف.انرژی.پاسخ.می.دهند.و.کیفیت.هوای.
س��اختمان.را.بهتر.می.کنند،.آلودگی.صوتی.را.کاهش.می.دهند.و.
باید.به.صورت.یک.الگ��و.دربیایند؛.چرا.که.مهم.ترین.راهکاری.
که.برای.کاهش.مصرف.انرژی.مورد.استقبال.مردم.است.همین.

پنجره.های.دوجداره.است.
مدیران ما تفکر سیستماتیک ندارند

قلی.اهلل.قل��ی.زاده،.نماینده.کلیبر.و.عضو.کمیس��یون.عمرانی.

مجل��س.س��خنران.بع��دی.همای��ش.ب��ا.اش��اره.ب��ه.مدیریت.

سیس��تماتیک.در.کش��ور،.گفت:.آنچه.مهم.تر.از.تصمیم.گیری.

اس��ت،.تصمیم.سازی.است،.شرکت.های.ما.با.تجربیات.و.فعالیت.

میدان��ی.که.دارند،.می.توانند.بهترین.تصمیم.س��از.باش��ند،.برای.

تصمیم.گیرن��دگان،.ش��اید.یکی.از.نواقص.مهمی.که.کش��ور.ما.

دارد،.همین.مس��ئله.اس��ت.که.از.توان.و.پتانسیل.تصمیم.سازان.
استفاده.بهینه.نمی.شود.

عضو.کمیس��یون.عمران��ی.مجلس.ادامه.داد:.یک��ی.دیگر.از.
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مس��ائل.مهمی.که.در.کش��ور.م��ا.وجود.دارد.و.م��ا.از.آن.غافل.

هس��تیم،.تفکر.سیستماتیک.اس��ت،.مجموعه.مدیریتی.ما.تفکر.

سیس��تماتیک.ندارد،.مدیران.ما.به.ص��ورت.جزیره.ای.در.حوزه.

مدیریت.خودش��ان.برنامه.ریزی.و.اعم��ال.مدیریت.می.کنند،.اما.

از.آنجایی.که.سیس��تم.وجود.ندارد.و.به.هم.پیوسته.نیست،.همه.

اقدام��ات.جدا.از.هم.هس��تند،.انرژی.ها.به.هدر.می.رود،.به.جایی.

که.این.توانایی.ها.و.انرژی.ها.موجب.هم.افزایی.یکدیگر.ش��وند،.
از.هم.جدا.هستند.

امیدواریم هافمن سال آینده میزبان همایش ناب سازی 
در سطح بین المللی باشد 

صادق.نجفی،.ش��هردار.تبریز.نیز.در.همایش.نابسازی.انرژی،.

سخنانش.را.با.تاکید.بر.مسائل.زیست.محیطی.آغاز.کرد.و.گفت:.

امروز.یکی.از.بزرگ.ترین.مش��کالت.ما.در.بخش.انرژی.اس��ت..

ما.جزو.10.کشور.اول.دنیا.در.ارتباط.با.تولید.گازهای.گلخانه.ای.

هس��تیم.که.همه.باید.دست.به.دس��ت.هم.دهیم.و.این.مسائل.
را.حل.کنیم.

ش��هردار.تبریز.اظهار.داش��ت:.هفته.گذشته.به.دعوت.شهردار.

میالن.برای.ش��رکت.در.اجالس.انرژی.و.محیط.زیست.حضور.

یافت��ه.ب��ودم.و.امیدواریم.ما.هم.چنین.کارهای��ی.انجام.دهیم.و.

ش��اهد.باشیم.ش��رکت.هافمن.س��ال.آینده.میزبان.این.همایش.

در.س��طح.بین.الملل��ی.باش��د..وی.افزود:.ه��ر.قدر.م��ا.بتوانیم.

فرهنگ.س��ازی.کنیم.در.عرصه.مص��رف.بهینه.انرژی.و.کاهش.

آالیندگی.های.زیست.محیطی،.به.همان.اندازه.در.مسیر.توسعه.
سریع.تر.قرار.خواهیم.گرفت.

ش��هردار.تبریز.در.پایان.متذکر.شد:.هنر.یک.تولیدکننده.این.

اس��ت.که.راهکارهای��ی.پیدا.کند.که.م��ردم.آن.راهکارها.را.به.
کار.گیرند.

لزوم توجه به برچسب انرژی ساختمان ها
عل��ی.طوماری،.رئیس.س��ازمان.نظام.مهندس��ی.س��اختمان.
آذربایجان.ش��رقی،.س��خنران.بعدی.همایش،.ب��ا.تاکید.بر.لزوم.
توجه.به.مس��ائل.زیرس��اختی.مصرف.بهینه.انرژی.در.کش��ور،.
گفت:.اگر.کش��وری.به.دنبال.رش��د.اقتصادی.است.و.می.خواهد.
زیرس��اخت.های.خود.را.توس��عه.دهد.باید.مصرف.انرژی.را.ناب.

کند،.اما.ما.فعال.این.وضعیت.را.نداریم.
رئیس.س��ازمان.نظام.مهندسی.ساختمان.آذربایجان.شرقی.با.
بیان.اینکه.قریب.37.درصد.مصرف.انرژی.در.بخش.س��اختمان.
اس��ت،.گفت:.60.درص��د.همین.مصرف.س��اختمانی.مربوط.به.
بخش.س��رمایش.و.گرمایش.ساختمان.است.که.در.مجموع.22.
درصد.مصرف.کل.انرژی.کشور.مربوط.به.گرمایش.و.سرمایش.
س��اختمان.اس��ت.با.این.حال.آیا.نباید.برای.صرفه.جویی.انرژی.

توان.بیشتری.بگذاریم.
طوم��اری.افزود:.اگر.ما.در.س��اختمان.از.س��امانه.هوش��مند.
به��ره.ببریم،.آن.س��اختمان.از.لحاظ.مص��رف.انرژی.30.درصد.
صرفه.جویی.خواهد.داشت.و.اگر.دو.سال.از.این.سیستم.استفاده.
کنی��م.هزین��ه.مصرفی.آن.ب��ه.خریدار.برخواهد.گش��ت..رئیس.
سازمان.نظام.مهندسی.س��اختمان.آذربایجان.شرقی،.ادامه.داد:.
عایق.کاری.س��اختمان.و.لوله.ها.می.توان��د.35.درصد.در.مصرف.

انرژی.صرفه.جویی.به.همراه.داشته.باشد.
طوماری.در.پایان،.با.ارائه.پیشنهادی.خطاب.به.شهردار.تبریز،.
گفت:.ما.باید.به.عنوان.ش��هر.اولین.ها،.برچسب.انرژی.را.در.این.
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کشور.حاکم.کنیم.و.وضع.مالیات.متناسب.با.برچسب.انرژی.
راهکار.خوبی.در.این.زمینه.می.تواند.باشد.

فرهنـگ مصـرف بهینه، بایـد در قوانین و سیسـتم 
آموزشی کشور نهادینه شود

زهرا.س��اعی.نماینده.تبریز،.اس��کو.و.آذرشهر.در.مجلس.

ک��ه.از.دیگر.س��خنرانان.همایش.بود،.با.اش��اره.ب��ه.اینکه.

بهینه.س��ازی.مصرف.انرژی،.نیازمند.فرهنگ.س��ازی.است،.

اظهار.داش��ت:.کشور.ما.در.منطقه.ژئوپولوتیک.ذخایر.انرژی.

قرار.دارد.و.قیمت.انرژی.نیز.بس��یار.ارزان.است.ولی.باید.در.
مصرف.آن.نهایت.صرفه.جویی.صورت.گیرد.

س��اعی،.ب��ا.بیان.اینک��ه.انرژی.ه��ای.نو.بای��د.جایگزین.

انرژی.های.فس��یلی.شود،.ابراز.داشت:.در.این.زمینه.نیز.باید.

قدم.های.موثری.برداش��ته.شود.تا.انرژی.های.موجود.برای.
مصرف.نسل.های.آینده.هم.باقی.بماند.

جلوگیـری از گـرم شـدن زمیـن بـا صرفه جویی و 
جایگزین کردن سوخت های فسیلی 

پرفس��ور.یوس��ف.ثبوتی،.چهره.ماندگار.اخت��ر.فیزیک.و.

بنیانگذار.مرکز.تکمیلی.علوم.پایه.ایران،.دیگر.سخنران.این.

همایش،.اظهار.داش��ت:.تحقیقات.نش��ان.داده.که.طی.150.

سال.که.از.انقالب.صنعتی.گذشته.زمین.به.میزان.نیم.درجه.

گرم.تر.شده.اس��ت..ش��اید.این.میزان.چندان.به.نظر.نرسد.اما.

ای��ن.تغییر،.تاثیرات.بس��یار.مخربی.بر.اقلیم،.زیس��ت.بوم.و.
قابلیت.تطبیق.پذیری.اکوسیستم.ما.خواهد.گذاشت.

عض��و.فرهنگس��تان.علوم.ای��ران،.در.پایان.با.اش��اره.به.

موقعیت.جغرافیایی.کشور.ایران.و.قرار.گرفتن.آن.در.منطقه.

خش��ک.و.کم.باران،.گفت:.الزم.است.مهندسان.و.طراحان.

ما.در.محاس��بات.خود.برای.ساخت.وس��از.ب��ه.خصوص.در.

س��اختمان.های.بزرگ.به.مسائل.گرمایش.و.سرمایش.دقت.

ویژه.داشته.باشند.و.با.در.نظر.داشتن.واقعیت.های.منطقه.ای.

و.اقلیمی.نس��بت.به.رفع.کمبودها.و.تامین.ش��رایط.مطلوب.
اقدام.کنند.

ساخت و سـاز ایرانـی و اسـالمی را در کشـور بـه 
فراموشی سپرده ایم 

اسفندیار.سلطانی،.عضو.هیات.مدیره.انجمن.انبوه.سازان.

مسکن.کش��ور.سخنران.بعدی.همایش.بود.که.در.ابتدای.

صحبت.ه��ای.خود،.ضمن.اش��اره.به.اینک��ه.»خصولتی«.

ش��دن.آفت.تولید.و.بخش.خصوصی.است،.اظهار.داشت:.

بخش.خصوصی.می.تواند.با.ورود.به.بازار.مسکن.و.اعتماد.

مردم.به.آن،.کیفیت.ساختمان.سازی.ها.را.با.نظارت.بیشتر.
بهبود.بخشد.

وی،.ب��ا.بیان.اینکه.س��اخت.و.س��از.ایرانی.و.اس��المی.را.

در.کش��ور.به.فراموشی.س��پرده.ایم،.افزود:.باید.با.استفاده.از.

معماری.های.گذش��ته،.هویت.ایرانی.و.اسالمی.را.با.علم.روز.
ترکیب.کرده.و.احیا.کنیم.

عضو.هیات.مدیره.انجمن.انبوه.س��ازان.مس��کن.کشور.با.

اش��اره.به.اینکه.میانگین.مصرف.انرژی.در.س��اختمان.های.

ایران.300.ژول.با.حدود.300.روز.آفتابی.است،.گفت:.مصرف.

انرژی.در.س��اختمان.های.ایران.بسیار.بی.رویه.است.و.این.در.

حالی.اس��ت.که.در.اروپا،.میانگین.مصرف.انرژی.حدود.100.

ژول.با.120.روز.آفتابی.اس��ت..وی.با.اشاره.به.اینکه.ساخت.

و.سازهای.ساختمانی.کشور.باید.به.سمت.کیفی.سازی.سوق.
یابد،.افزود:.ما.حاضریم.به.مسکن.گارانتی.دهیم.

80 درصـد واحدهای مسـکونی کشـور، فاقد پنجره 
باکیفیت است

مهندس.مش��یری.فر،.مدیرفروش.هافمن،.ضمن.تشکر.از.

حمایت.های.مهندس.حمیدیه.و.تالش.های.دکتر.ش��هبازپور.

در.ب��ه.کارگی��ری.مفهوم.ناب.س��ازی.ان��رژی.در.مجموعه.

هافمن،.به.تحقیقی.که.پیرامون.مس��ئله.ناب.س��ازی.انرژی.

ب��ا.اس��تفاده.از.در.و.پنجره.با.کیفیت.انجام.داده.اند.اش��اره.و.

تصریح.کرد:.در.این.تحقیق.س��عی.ش��د.ب��ا.در.نظر.گرفتن.

همه.ش��رایط.برای.ساخت.یک.واحد.مسکونی.به.این.جواب.

برسیم.که.استفاده.از.در.و.پنجره.مناسب.می.تواند.چه.مقدار.

منفعت.به.نس��بت.هزینه.کرد.داش��ته.باشد؟.در.یک.محاسبه.

کلی.عدد.به.دس��ت.آمده.برای.عدم.اس��تفاده.از.یک.پنجره.

باکیفیت.در.یک.واحد.مس��کونی.رقمی.نزدیک.به.26صدم.

درصد.قیمت.کل.آن.س��اختمان.اس��ت..یعنی.تفاوت.قیمت.

اس��تفاده.از.در.و.پنجره.جنس.خ��وب.و.جنس.ضعیف.مقدار.

بس��یار.ناچیزی.از.قیمت.کل.ساختمان.است.که.این.مسئله.
در.انبوه.سازی.نمود.بسیار.بیشتری.نیز.دارد..

وی.در.ادام��ه.اف��زود:.در.دوران.رکود،.این.کیفیت.محصول.

است.که.به.بهبود.شرایط.کمک.می.کند..کیفیت.باعث.افزایش.

مش��تری.و.فروش.بیش��تر.می.ش��ود..منافع.غیر.مستقیم.این.

مس��ئله.نیز.بسیار.زیاد.است..محصول.داخلی.باکیفیت.توانایی.

مقابله.با.محصوالت.بی.کیفیت.خارجی.که.برند.هستند.را.دارد..
ما.در.بحث.تولید.داخلی.دچار.بی.اعتمادی.شده.ایم.

مدیر.فروش.هافمن.در.پایان.خاطرنش��ان.کرد:.80.درصد.

واحدهای.مس��کونی.ای��ران.فاقد.پنجره.باکیفیت.اس��ت..از.
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س��وی.دیگر.بیش.از.70.درصد.از.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.

بی.کیفیت،.کمتر.از.س��ه.سال.دوام.می.آورند..به.همین.خاطر.

ماندگاری.یک.تولیدکننده.از.جمله.عوامل.تعیین.کننده.است.
که.باید.به.آن.توجه.شود..

در دوره ای بـا 800میلیـارد دالر درآمـد، بیت المـال 
غارت شد

جمش��ید.برزگر،.رئیس.انجمن.صنفی.انبوه.سازان.مسکن.

کشور،.نیز.در.این.همایش.با.اشاره.به.اینکه.عمر.ساخت.وساز.

در.کش��ور.به.بیش.از.50.تا.60.سال.رسیده.است،.گفت:.در.

دهه.های.گذش��ته.عمر.س��اختمان.در.ایران.حدود.30.سال.

بود.که.با.همت.ساختمان.س��ازان.و.وض��ع.قوانین،.به.50.تا.

60.س��ال.رسیده.اس��ت..وی.افزود:.این.افزایش.طول.عمر.

س��اختمان.در.ایران،.نتیجه.بازنگری.ه��ای.مثبت.در.قوانین.

فنی.ساختمان.در.سال.های.گذشته.پس.از.زلزله.های.رودبار.
و.بم.است.

برزگر،.در.ادامه،.یارانه.را.سم.توزیع.شده.در.جامعه.خواند.و.

گف��ت:.باید.این.اعتبارات.را.در.جاهایی.مثل.راه.آهن.تبریز.�.

میانه.هزینه.می.کردیم.که.بیش.از.16.سال.است.بالتکلیف.

مانده.و.8.سال.است.که.یک.متر.پیشروی.نداشته.ایم..ما.در.

دوره.ای.که.کش��ور.بیش.از.800.میلیارد.دالر.درآمد.داش��ت.

هیچ.اس��تفاده.ای.نکردیم.و.بیت.الم��ال.را.که.متعلق.به.آحاد.
جامعه.است.غارت.کردیم.

رئیس.انجمن.صنفی.انبوه.س��ازان.مسکن.کشور،.با.اشاره.

ب��ه.اینکه.تا.زمان��ی.که.س��رمایه.گذاری.در.حوزه.مس��کن.

نداش��ته.باش��یم،.بهره.برداری.خوبی.از.این.ح��وزه.نخواهیم.

داش��ت،.افزود:.در.حوزه.بهینه.سازی.مصرف.انرژی.تابه.حال.

س��رمایه.گذاری.خاصی.صورت.نگرفته.و.با.ش��عار.نیز.کاری.

نمی.توان.انجام.داد،.لذا.باید.مشوق.های.الزم.در.این.موضوع.
ارائه.شود.

تقدیر و تجلیل حامیان و برگزیدگان
در.بخش.بعدی.مراسم.تعدادی.از.حامیان.معنوی.همایش.
ناب.س��ازی.ان��رژی.با.اهداء.ل��وح.یادبود،.م��ورد.تقدیر.قرار.
گرفتند..اهداء.تندیس.دومین.همایش.ناب.س��ازی.انرژی.به.
تعدادی.از.ش��رکت.ها.و.افراد.برگزیده،.بخش.بعدی.همایش.
ب��ود..پس.از.این.بخش.پنج.عدد.تبلت.به.قید.قرعه،.به.پنج.
نف��ر.از.حاضران.در.همایش،.هدیه.داده.ش��د..بخش.پایانی.
دومین.همایش.ناب.س��ازی.ان��رژی.هافمن.در.تبریز،.صرف.

نهار.در.سالن.رستوران.مجتمع.رفاهی.پتروشیمی.بود.
هافمن به دنبال ارزش های ماندگار است

مهندس.محمد.حمیدیه،.مدیر.عامل.شرکت.هافمن.بعد.از.

صرف.نهار،.در.نشست.خبری.با.خبرنگاران.حاضر.در.دومین.

همایش.ناب.س��ازی.انرژی،.گفت:.شرکت.هافمن.به.دنبال.

ارزش.های.ماندگار.اس��ت.و.در.این.راستا.هر.روز.یک.پروژه.
جدید.را.ارائه.می.دهد.

حمیدیه.ادامه.داد:.ش��رکت.هافمن.در.س��ال.84.تاسیس.

ش��د.و.در.س��ال.87.با.همراهی.ش��ریک.ترک.خود.تولید.

پروفیل.یو.پی.وی.س��ی.را.ش��روع.کرد..در.طی.این.هشت.

سال.تمام.س��عی.ما.رقابت.و.برتری.پیداکردن.بر.تولیدات.

خارجی.و.داخلی.بوده.اس��ت..وی..ضمن.اشاره.به.برگزاری.

دومین.همایش.ناب.سازی.انرژی،.گفت:.هدف.از.برگزاری.

این.همایش.تنها.دغدغه.اجتماعی.ما.ناش��ی.از.هدر.رفتن.

ان��رژی.اس��ت.و.به.هی��چ.عنوان.قص��د.تبلیغ��ات.در.این.

همایش.وجود.نداش��ت..در.همین.راس��تا.در.نظر.داشتیم.تا.

به.مس��ئوالن.تلنگری.زده.و.مردم.را.متوجه.این.امر.کنیم.

و.امیدواریم.توانسته.باش��یم.قدمی.هرچند.کوچک.در.این.
راه.برداشته.باشیم.

حمیدیه.با.بیان.این.که.مسئوالن.به.هیچ.وجه.از.صادرات.

حمای��ت.نمی.کنن��د،.گفت:.در.کش��وری.مث��ل.ترکیه.تمام.

خدمات.الزم.به.تولیدکننده.داده.می.ش��ود.تا.صادرات.کنند،.

چرا.که.چاره.دیگری.ندارند.و.چش��م.به.خام.فروش��ی.نفت.

ندوخته.اند..مدیر.عامل.شرکت.هافمن.با.اشاره.به.اینکه.این.

برند.توانس��ته.است.جزء.س��ه.برند.برتر.پروفیل.باشد،.گفت:.

س��عی.می.کنیم.در.مقاب��ل.واردات.پروفیل.ه��ای.بی.کیفیت.
خودنمایی.کنیم.

حمیدیه.گفت:.هم.اکنون.رکود.حاکم.بر.بازار.و.صنعت.به.

دلیل.مهار.تورم.اس��ت..این.موضوع.بر.صنعت.ساختمان.که.

35.درصد.از.نقدینگی.کشور.را.در.دست.دارد،.نیز.نمود.داشته.

که.در.این.میان.ش��رکت.هافمن.هم.از.این.رکود.بی.نصیب.

نمانده.اس��ت..دبیر.همایش.ناب.سازی.مصرف.انر.ژی.گفت:.

اگر.هر.خانوار.ایرانی.10.درصد.در.مصرف.برق.صرفه.جویی.

کن��د.معادل.6.نیروگاه.800.مگاوات��ی.صرفه.جویی.خواهیم.

داش��ت..این.تولیدکننده.افزود:.ما.همواره.به.دنبال.برچسب.

انرژی.برای.در.و.پنجره.های.یو.پی.وی.سی.بوده.و.هستیم،.

اما.متاس��فانه.قوانین.وضع.شده.در.کش��ور.ما.در.حد.تدوین.
باقی.مانده.و.هر.گز.عملیاتی.نمی.شوند.
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آغاز به کار رسمی انجمن 
در، پنجره، نما  و صنایع وابسته ایران؛
روابط عمومی انجمن در، پنجره، نما و صنایع وابسته 

گزارشی از روند فعالیت های صورت گرفته
طبق.برنامه.ریزی.های.انجام.شده.جهت.شناسایی.واحدهای.فعال.و.برتر.از.سوی.سندیکای.
صنایع.آلومینیوم.ایران،.طی.فراخوانی.از.ش��رکت.های.فعال.در.بخش.در،.پنجره،.نما.و.صنایع.
وابس��ته.دعوت.به..عمل.آمد.تا.با.حضور.خود.و.تدوین.پارامترهای.مرتبط.با.هر.بخش.صنعت،.
و.ب��ا.تکیه.بر.توان.تولید.داخل،.س��ندیکای.آلومینیوم.را.در.برنامه.تقدیر.از.ش��رکت.های.فعال.

یاری.کنند..
در.همین.راس��تا.با.دعوت.عمومی.از.صاحب.نظران،.پیشکس��وتان.و.فعاالن.این.صنعت،.و.
برگزاری.بیش.از.ده.جلس��ه.و.با.لحاظ.کردن.جمیع.نظ��رات،.پارامترهای.مربوط.به.بخش.در،.
پنج��ره.و.نم��ا.تدوین.و.نهایی.گردید..در.اثنای.این.جلس��ات،.بررس��ی.های.میدانی.به.منظور.
شناس��ایی.کاستی.ها.و.مشکالت.این.بخش.صنعت.آلومینیوم.از.طریق.ارائه.نظرات.کارشناسی.
و.پیگیری.نظرات.مطرح.ش��ده.در.فضای.مجازی.در.دس��تور.کار.قرار.گرفت..نتیجه.برآمده.از.
تجزی��ه.و.تحلیل.آراء.و.نظرات.مطرح.ش��ده،.فقدان.یک.پای��گاه.و.جایگاه.قانونی.را.به.منظور.
رصد.مش��کالت.نشان.می.داد.و.بر.ضرورت.انجام.اقداماتی.جهت.رفع.موانع.این.بخش.صنعت.

تاکید.می.کرد.
.به.همین.منظور.س��ندیکای.آلومینیوم.جهت.هماهنگی.امور.مربوط.به.این.صنعت.و.اتخاذ.
تصمیمات.اصولی.و.فنی.که.متضمن.منافع.جمیع.فعاالن.این.صنف.و.صنعت.باش��د،.اقدام.به.
برگزاری.گردهمایی.و.دعوت.از.صاحب.نظران.و.صنعتگران.کرده.و.به.منظور.ش��روع.حرکت.
گروهی.در.گردهمایی.با.اتخاذ.آراء.کتبی.از.میان.ش��رکت.کنندگان.و.بر.اس��اس.تنها.یک.حق.
رای.برای.هر.ش��رکت.حاض��ر،.از.بین.داوطلبانی.که.در.گردهمایی.اع��الم.آمادگی.کردند،.در.
بخش.ه��ای.مختلف.صنعت.در،.پنجره،.نما.و.صنایع.مرتبط..9.نفر.را.به.عنوان.نمایندگان.این.
بخش.)در.بخش.نما،.در.و.پنجره،.یراق.و.ماشین.آالت(.و.به.عنوان.هیات.رئیسه.این.انجمن،.

جهت.تدوین.و.پیشبرد.اهداف.مورد.نظر.و.حقوق.صنفی.انتخاب.کردند..
پس.از.آن.به.منظور.ساماندهی.و.تثبیت.جایگاه.صنفی.در.قالب.ایجاد.یک.تشکل.قانونی،.
اعضای.منتخب.پیش.زمینه.و.اقدامات.الزم.جهت.ایجاد.یک.تش��کل.قانونی.را.مدنظر.قرار.
داده.و.طی.چهار.جلس��ه.متمادی،.بندها.و.تبصره.های.اساس��نامه.پیش��نهادی.و.تاثیرات.آن.
ب��ر.هر.بخش،.صنف.و.صنعت.مورد.بحث.و.بررس��ی.قرار.گرف��ت،.و.در.نهایت.پیش.نویس.
اساس��نامه.پیشنهادی.تدوین.و.پس.از.نهایی.ش��دن.به.وزارت.مربوطه.جهت.اقدامات.ثبتی.
انجم��ن.قانون��ی.تحت.عنوان.».انجم��ن.در،.پنجره،.نما.و.صنایع.وابس��ته.«.تقدیم.گردید.

اشــاره

انجمن صنفی تولیدکنندگان در، پنجره، نما و صنایع وابسته ایران، پس از ماه ها تالش بی وقفه 
گروهی از دلسوزان صنعت جهت تهیه مقدمات الزم، فعالیت های خود را به طور رسمی آغاز کرد.

 در پی تبادل نظرات گسترده جمعی از فعاالن صنعت در، پنجره و نما و بررسی ها و مطالعاتی
 متعدد که در بستر سندیکای صنایع آلومینیوم ایران از مدت ها قبل صورت گرفت، تصمیم گرفته

 شد تا انجمنی با هدف شناسایی چالش ها و مشکالت این بخش و تالش برای ارائه راهکارهایی در 
خصوص معضالت موجود تشکیل شود؛ و در همین زمینه بهمن ماه ١۳9۴فعاالن بخش در، پنجره و نما 

گرد هم آمدند و 9 نفر را به عنوان نمایندگان خود برگزیدند تا تدارکات شکل گیری چنین انجمنی را فراهم آورند.
 حال در مرداد ماه ١۳95 این انجمن آغاز به کار خود را به صورت رسمی اعالم کرد. آنچه در ادامه می خوانید گزارشی

 است از روند فعالیت های صورت گرفته توسط اعضای این انجمن تا به امروز که توسط روابط عمومی انجمن در
 اختیار مطبوعات قرار داده شده است. با هم این گزارش را می خوانیم:

که.مراحل.ثبت.آن.در.دس��ت.پیگیری.اس��ت..سپس.در.راس��تای.ارائه.خدمات.و.گسترش.

س��طح.اطالع.رس��انی.به.کارفرمایان،.مقرر.ش��د.تا.عالوه.بر.طرح.و.انتخاب.لوگوی.مربوط.

به.انجمن،.س��ایت.تخصصی.انجمن.در،.پنج��ره.و.نما.نیز.راه.اندازی.گردد.که.در.این.رابطه.

طی.پنج.جلس��ه.مباحث.مربوط.به.س��ایت.و.شرایط.و.ضوابط.خدمات.به.اعضا.مورد.بررسی.

ق��رار.گرف��ت.و.در.نهایت.پس.از.عق��د.قرارداد.با.یکی.از.ش��رکت.های.طراح.در.این.بخش.

س��ایت.انجمن.به.آدرس..www.fawindo.com.ثبت.و.راه.اندازی.ش��د.و.به.موازات.

آن.برای.شناس��اندن.بهتر.انجمن..از.بین.ده.لوگوی.پیشنهادی،.لوگوی.منتخب.انجمن.نیز.

تعیی��ن.و.اقدامات.اولیه.جهت.ثبت.آن.صورت.گرفت..همچنین.در.راس��تای.اقدامات.انجام.

ش��ده.برای.موضوع.اس��تاندارد.و.الگوگیری.در.اجرای.امور،.نشس��تی.با.انجمن.در.و.پنجره.

ترکیه.و.انجمن.vff.آلمان.برگزار.ش��د.و.ش��یوه.های.همکاری.های.دو.جانبه.مورد.بررس��ی.

قرار.گرفت..اما.آنچه.بیشتر.از.همه.مد.نظر.هیات.رئیسه.انجمن.قرار.داشت،.افزایش.سطح.

خدمات.به.ش��رکت.های.ب��زرگ.و.کوچک.و.ایجاد.منافع.و.وحدت.رویه.مش��ترک.در.میان.

اعضای.انجمن.بوده.و.هست،.و.به.منظور.تسریع.در.تحقق.اهداف.و.مصالح.پیش.روی.این.

صنف.و.دستیابی.به.آرمان.های.همگرایانه.و.منافع.جمعی.و.گروهی،.در.5..جلسه.راهکارها.

و.اهداف.و.دس��تاوردهای.پیش.روی.این.صنعت.بررس��ی.و.در.قالب.9.گروه.کارشناس��ی.

طبقه.بن��دی.و.مقرر.ش��د.تا.اس��تراتژی.پیش.روی.هر.گروه.به.هم��راه.تدوین.اهداف.کوتاه.

و.بلندمدت.هر.بخش.تهیه.ش��ود.و.س��پس.با.تش��کیل.کارگروه.های.تخصصی.هر.بخش.

متشکل.از.شرکت.های.این.صنعت،.راهکارهای.تحقق.این.اهداف.و.شرایط.و.نحوه.اجرای.

آنها.بر.حس��ب.نقطه.نظرات.پیشنهادی.اعضای.محترم.مورد.بررسی.قرار.گیرد.که.در.ادامه.
کارگروه.های.پیشنهادی.و.استراتژی.هر.یک.به.اختصار.به.استحضار.عزیزان.می.رسد:

١. کارگروه آموزش
ارکان: این.کارگروه.ش��امل.حداقل.5.عضو.)2.نفر.از.اعضا.هیات.رئیس��ه.و.3.نفر.از.اعضا(.

در.هر.بخش.می.باشد.
اهداف:.کارگروه.آموزش.وظیفه.ارتقای.س��طح.کیفی.دانش.تئوری.و.عملی.اعضای.انجمن.

و.فعاالن.غیر.عضو.مرتبط.با.انجمن.را.به.عهده.دارد.
گروه.های.مخاطب.شامل.دسته.بندی.زیر.خواهند.بود:

.تولید.کنندگان.و.مجریان.در،.پنجره،.نمای.آلومینیوم.و.شیشه.و.کالدینگ.)ورق،.ورق.های.
کمپوزیت،.سرامیک.و.انواع.پوشش.های.خشک.نمای.غیر.شیشه(



203

10
ه.7

�ار
شم

..
95

ور.
هری

.ش
هم.

ل.ن
س�ا

ن/ 
یـا

ران
 ای

ره
جـ

پن
ش

زار
گـ

.مشاوران.و.پیمانکاران.ساختمانی
.پرسنل.تلفنی

.متقاضیان.ورود.به.صنعت
موضوعات.آموزش.عبارتند.از:.)شایان.ذکر.است.که.این.موضوعات.آموزش.محدود.به.موارد.

ذیل.نخواهد.بود.و.تنها.قسمتی.از.مباحث.آموزشی.تاکنون.مشخص.شده.است.(
الف(.محاسبات

.مبحث.6.مقررات.ملی.س��اختمان،.روش.و.نحوه.محاس��بات.در.و.پنجره.و.نما.و.مقایس��ه.
استاندادرهای.مختلف.در.زمینه.محاسبات.ایستایی،.هوابندی،.آب.بندی.و....

ب(.طراحی
.سیستم.های.مختلف.نما،.در.و.پنجره

.مسایل.و.رویکردها.و.نکات.کلیدی.در.طراحی.سیستم.ها
ج(.یراق.آالت

.کارکرد.یراق.آالت،.انتخاب.یراق.آالت،.محاسبات.و.نحوه.به.کارگیری.و.نصب.صحیح
د(.انرژی

.روش.های.محاسبات.و.موضوعات.مرتبط..با.ضریب.انتقال.حرارت.فریم
.روش.های.محاسبات.و.موضوعات.مرتبط..با.ضریب.انتقال.حرارت.پنجره.)فریم.و.شیشه(
.آموزش.مس��ایل.دخیل.و.مربوط.به.حفظ.انرژی.در.ساختمان.به.جز.پنجره.)مانند.دیوارها.

و.سایبان.ها(
ه�(.ساخت.در،.پنجره.و.نما.و.تکنیک.ها.و.عوامل.موثر.در.آنها
و(.نصب.در،.پنجره.و.نما.و.تکنیک.ها.و.عوامل.موثر.در.آنها

ی(.نصب.و.تعمیرات.ماشین.آالت
این.آموزش.ها.از.طریق.برگزاری.سمینار.آموزشی،.کالسهای.تئوری،.کارگاه.های.آموزشی،.

عملی.و.ترجمه.و.تدوین.مقاالت.علمی.کاربردی.انجام.خواهد.شد.
2. کارگروه استاندارد

ارکان:.این.کارگروه.ش��امل.5.عضو.می.باش��د.که.2.نفر.از.آنها.از.هیات.رئیس��ه.و.3.نفر.از.
اعضا.می.باشند.

اهـداف:.تهی��ه.و.تنظیم.الزامات.اولی��ه.در.و.پنجره.آلومینیومی.و.نماه��ای.مدرن.به.منظور.
رسیدن.به.ایمنی،.امنیت،.هزینه.های.بهینه.

سیاست های این کار گروه
.تشکیل.جلسات.فنی.و.همفکری.با.صاحب.نظران.و.متخصصان.در.زمینه.فنی.در،.پنجره،.
نما.و.صنایع.وابس��ته.در.راس��تای.تدوین.حداقل.اس��تانداردهای.مهندسی.ساخت.و.نصب.در،.
پنجره،.نما.و.مواد.اولیه.از.قبیل:.پروفیل،.شیشه،.گسگت،.یراق،.روش.های.نصب.و.غیره.....

.هماهنگی.با.واحد.تدوین.استانداردس��ازی.اداره.استاندارد.ایران.ومرکز.تحقیقات.ساختمان.
جهت.حضور.در.کارگروه.های.مربوطه

.بحث.و.بررس��ی.جهت.تدوین.اس��تاندارد.اجباری.از.طریق.اداره.اس��تاندارد.ایران.و.مرکز.
تحقیقات.ساختمان

.نشست.همفکری.با.تولیدکنندگان.مواد.اولیه
.مقابله.و.تطبیق.اس��تاندارهای.تصویب.ش��ده.با.مقررات.ملی.ساختمان.)مباحث.6.و.19.و.

آیین.نامه.2800(
۳. کارگروه امور حقوقی و قراردادها

ارکان:.دارای.دو.رکن.اصلی.است:.1-کارگروه.و.کمیته.داوری.....2-کانون.مشاوره.حقوقی
١-کار گروه وکمیته داوری: .بر.اساس.راهکارهای.پیش.بینی.شده.در.قراردادهای.تیپ،.و.
در.بخش.حل.اختالفات.به.جای.حکم.مرضی.الطرفین.که.در.قراردادها.معمول.اس��ت،.نوش��ته.
ش��ود.:."ب��ه.داوری.انجمن.صنفی" ت��ا.محملی.برای.ارجاع.و.حل.اختالف��ات.اولیه.در.انجمن.

وجود.داشته.باشد.
این.کارگروه.متش��کل.از.داوطلبان.از.اعضاء.منتخب.انجمن.می.باشند.که.یک.نفر.از.آنان.از.
هیات.رئیس��ه.بوده.و.مابقی.دیگر.از.متقاضیان.در.عضویت.این.کمیته.و.با.رای.هیات.رئیس��ه.
انتخ��اب.و.در.خصوص.پرونده.های.ارجاعی.به.تناس��ب.موضوع3.نف��ر.از.کارگروه.به.عالوه.2.
کارش��ناس.مرتبط.با.موضوع.خارج.از.کارگروه.)در.صورت.نیاز(.مامور.رس��یدگی.و.اعالم.نظر.

کارشناسی.می.شوند.

کارگ��روه.و.کمیت��ه.داوری.جه��ت.تدوین.مش��کالت.حقوقی.و.همچنین.بحث.و.بررس��ی.
پرونده.های.ارجاعی.جلسات.مستمر.و.منظمی.را.برگزار.می.کنند.

.2-کانون مشاوره حقوقی :.این.کانون.در.سه.مرحله.و.بخش.امکان.خدمات.رسانی.دارد:
2-الف ( اقدامات کلی پیش از قرارداد:

1-2-الف(.آسیب.شناسی.مشکالت.حقوقی.در.کلیه.مبادالت.به.وجود.آمده.در.این.صنف.و.
پیش.بینی.معضالت.آتی.به.صورت.ارائه.مثال

2-2-الف(.تبیین.انواع.قراردادهای.قابل.اجراء.یا.مبتال.به.این.صنف
3-2-ال��ف(.تدوین.پیش.نویس.های.ان��واع.قراردادهای.خام.بند.2.به.نحوی.که.جهت.کلیه.

مشکالت.بند.1-2-الف.پاسخ.و.راهکار.داشته.باشد.
ارائه.مثال.در.بند.)2-1-الف(:.بدین.جهت.اس��ت.که.این.قسمت.تماما.باید.توسط.انجمن.و.

کارگروه.مربوطه.تهیه.و.تدوین.و.سپس.به.مشاوران.حقوقی.تحویل.شود.
2-ب ( اقدامات کلی حین قرارداد :

1-2-ب(.تشخیص.نوع.کار.و.به.تبع.آن.نوع.قرارداد.مناسب.آن.کار.
2-2-ب(.بررس��ی.س��ودها.و.زیان.های.ناشی.از.اتخاذ.هر.یک.از.انواع.قراردادها.و.در.نهایت.

انتخاب.بهترین.شیوه.
3-2-ب(.ش��رکت.در.مذاک��رات.حقوقی.و.فن��ی.جهت.حذف.یا.اضافه.ک��ردن.بندهایی.در.

قراردادها.از.طرف.کارفرمایان.یا.نمایندگان.حقوقی.آنها.
2-ج ( اقدامات کلی پس از قرارداد:

1-2-ج(.آموزش.و.پایش.نحوه.مستندسازی.های.مورد.نیاز.هنگام.اجراء.قرارداد
2-2-ج(.پیش.بینی.های.زمانی.و.حجم.ریالی.پیمان.ها.در.مقاطع.مختلف.و.انجام.عملیات.یا.
ارائه.پیش��نهادات)clame(...به.منظور.جلوگیری.از.تضییع.حقوق.احتمالی.یا.تسهیل.شرایط.

پیمان
3-2-ج(.برگ��زاری.جلس��ات.رفع.مجادالت.به.صورت.توافقی.ب��ا.برخی.از.طرفین.با.کمک.

گرفتن.از.محمل.کمیته.داوری.انجمن
4-2-ج(.آغاز.طرح.دعوی.و.اقدام.جهت.مراجع.قانونی.تا.حصول.کامل.و..قطعی.نتیجه

۴.کارگروه بازاریابی
ارکان:

.زیرگروه مطالعات بازار )اطالعات ثانویه(
گروهی.متش��کل.از.دو.نفر.از.اعضا.هیات.رئیسه.و.5.نفر.از.اعضا.که.سیاست.های.این.گروه.

عبارتنداز:
ال��ف(.هم��کاری.با.اتاق.های.بازرگانی.و.س��فارتخانه.ها.در.راس��تای.دس��تیابی.به.اطالعات.

بازارهای.کشورهای.همسایه.و.یا.کشورهای.تولیدکننده.مواد.اولیه.و.صنایع.وابسته
ب(.همکاری.با.س��ندیکای.آلومینیوم.و.اس��تفاده.از.کلیه.کارگروه.های.عضو.این.سندیکا.در.

راستای.دستیابی.به.اطالعات.صنعت
ج(.همکاری.با.ش��رکت.های.مطالعات.بازار.در.راس��تای.دس��تیابی.به.اطالعات.مورد.نیاز.در.

این.صنف
د(.گردآوری.اطالعات.و.قوانین.مربوط.به.واردات.و.صادرات.کشور.ایران.و.سایر.کشورهای.

همسایه.برای.سرمایه.گذاری
ه���(.گ��ردآوری.اطالعات.نمایش��گاه.های.داخلی.و.خارجی.و.ارزش.گ��ذاری.روی.کیفیت.و.

بازخور.این.نمایشگاه.ها
و(.گردآوری.اطالعات.بانکی.در.راس��تای.اخذ.LC.و....

ز(.همکاری.با.سایر.انجمن.های.داخلی.و.خارجی.برای.تبادل.اطالعات
.زیر گروه بازاریابی

گروهی.متش��کل.از.یک.نفر.از.اعضا.هیات.رئیس��ه.و.6.نفر.از.اعضا.که.سیاس��ت.های.این.
گروه.عبارتند.از:

الف(.مش��خص.کردن.بازارهای.هدف.)بخش��ی.از.بازار.که.بتواند.برای.انجمن.دارای.بازده.
مادی.یا.معنوی.باشد(

ب(.انج��ام.مطالع��ات.میدانی.برای.هر.یک.از.کارگروه.های.دیگر.)مانند.آموزش،.اس��تاندارد.

و.تبلیغات.و....(.و.ارائه.اولویت.بندی.پیش��نهادی.بر.اس��اس.نیاز.یا.خواس��ت.اعضا.و.بازار.مانند.
برگزاری.نمایشگاه.و.دوره.های.آموزشی.و....
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ج(.ایجاد.ارتباط.با.شرکت.های.خدماتی.مانند.بیمه،.مشاوره.های.مدیریتی.و.غیره.در.راستای.
باال.بردن.سطح.امنیت.و.دانش.شرکت.های.عضو

د(.انجام.تحقیقات.بازار.و.مشخص.کردن.بازارهای.درآمدزا.برای.انجمن.در.راستای.اهداف.
سایر.کارگروه.ها.و.همچنین.نحوه.برقراری.ارتباط.با.آن.بازارها

ه���(.انجام.تحقیقات.بازار.برای.تایید.رزومه.های.ش��رکت.ها.در.راس��تای.ایجاد.اعتبار.برای.
انجمن.در.زمینه.اهداف.برندینگ

و(.ارائه.پیشنهادات.به.سایر.کارگروه.ها.در.راستای.تغییرات.بازار.یا.تغییر.نیاز.بازار
اهداف: ارائه.اطالعات.ثانویه.)اطالعاتی.که.توس��ط.شرکت.های.معتبر.تولید.شده.است(.از.
ب��ازار.ایران.و.عرصه.بین.المللی.و.همچنین.انجام.مطالعات.بازار.در.راس��تای.حمایت.از.اهداف.

انجمن.و.اعضا
5. کارگروه روابط عمومی و تبلیغات

ارکان:.این.گروه.ش��امل.حداقل.5.عضو.)2.نفر.از.اعضای.هیات.رئیس��ه.و.سه.نفر.از.اعضا(
در.هر.بخش.می.باشد.

اهداف:.
.طراحی.و.راه..اندازی.س��ایت.رس��می.انجمن.و.ایجاد.بخش.های.مختلف.در.آن.به.صورت.
دو.زبانه.به.نحوی.که.کلیه.اعضای.انجمن.قابلیت.و.انگیزه.بهره.برداری.از.آن.را.داشته.باشند.
.استفاده.از.ظرفیت.های.رسانه.ای.و.تبلیغات.محیطی.و.مجازی.اعم.از.بنر،.پوستر،.بروشور،.
دعوتنامه،.پیامک،.تیزر،.زیرنویس.تلویزیونی.و.اطالع.رس��انی.از.طریق.س��ایت.و.خبرگزاری.ها.

و....
.تبلیغات.و.شناسایی.انجمن.به.تشکل.های.هدف

.شناس��ایی.و.جم��ع.آوری.اطالعات.مربوط.به.اعضایی.که.قابلی��ت.عضویت.در.انجمن.را.
دارا.می.باشند.

.تدوین،.چاپ.و.نشر.کلیه.اقالم.مورد.نیاز.انجمن.)بولتن.ها،.فصلنامه،.گزارشات.و...(
.برنامه.ریزی.و.برگزاری.و.هماهنگی.برگزاری.دورها.و.مراس��م.و.کلیه.بازدیدهای.برنامه.

ریزی.شده.از.طرف.انجمن
.بازتاب.کلیه.مصوبات.هیئت.مدیره.انجمن.به.اعضاء.و.جامعه.هدف.انجمن

.ایجاد.بستر.های.مناسب.و.مشاوره.در.خصوص.نحوه.بازارسازی.و.نحوه.ارائه.محصوالت.
و.خدمات.به.اعضاء.انجمن

.ایجاد.ارتباط.انجمن.با.سایر.انجمن.های.مرتبط.)صنفی(
.برنامه.ریزی.و.تعیین.اهداف.انجمن.در.جهت.ش��رکت.)حمایت(.از.نمایشگاه.ها،.سمینارها،.

کنفرانس.ها.و....
.ثبت.مجموعه.مباحث،.اقدامات.و.عملکرد.علمی،.پژوهشی،.حقوقی.انجمن.و.مستندسازی.

و.اطالع.رسانی.آنها
.انجام.سایر.موارد.ارجاعی.از.سوی.هیات.مدیره.و.ارتباط.با.سایر.کمیته.ها

.هویت.سازی.و.برندینگ.انجمن
6. کارگروه امور کارفرمایان و امور فرهنگی

ارکان:.این.کارگروه.ش��امل.حداقل.5.عضو.)2.نفر.از.اعضا.هیات.رئیس��ه.و.3.نفر.از.اعضا(.
در.هر.بخش.می.باشد.

اهداف:.هدف.از.ایجاد.این.کارگروه.ایجاد.حلقه.های.مشترک.با.کارگروه.و.تشکالت.مختلف.

فعال.در.زمینه.س��اختمان.و.س��ازه.های.س��اختمانی.و.انتقال.چکیده.دس��تاوردهای.انجمن.به.

این.گروه.هاس��ت..ایجاد.فرمت.های.قراردادی.انتقال.اس��تانداردهای.مرج��ع.در.زمینه.پنجره.

و.نما.و.شناس��اندن.توانایی.های.اعضا.انجمن.در.اجرای.پروژه.های.خاص.و.انتقال.مش��کالت.
کارفرمایان.و.دغدغه.های.آن.به.انجمن.می.باشد.

در.زمین��ه.بین.الملل��ی.نیز.ای��ن.کارگروه.می.تواند.ب��ا.ایجاد.حلقه.های.ارتباط��ی.با.اتاق.های.

بازرگانی.کش��ورهای.مختلف.نسبت.به.بازاریابی.و.شناسایی.بازار.اهداف.به.کارگروه.های.دیگر.
کمک.شایانی.بکند.

برای.تحقق.این.اهداف.موارد.زیر.به.عنوان.سرفصل.کارگروه.تعیین.می.شود:
.ایجاد.حلقه.های.مش��ترک.و.تشکیل.جلس��ات.مختلف.با.انجمن.کارفرمایان.ساختمانی.و.

پیمانکاران.معتبر.در.تهران.و.شهرستان.ها
.ارائ��ه.اطالع��ات.فنی.سیس��تم.ها.و.اس��تانداردهای.نم��ا.و.پنجره.در.جه��ت.ارائه.اصل.

استانداردس��ازی.به.اعضا.کارفرمایی.و.دادن.مش��اوره.های.فن��ی.از.کارگروه.های.دیگر.برای.
انتخاب.متریال.و.سطح.کیفی.مورد.استفاده

.دریافت.نقطه.نظرات.و.دغدغه.های.کارفرمایان.و.پیمانکارهای.س��اختمانی.در.جهت.بهبود.
کیفیت.و.صحت.اجرای.قراردادها

.تهیه.بانک.اطالعاتی.شرکت.های.مشاوره.ساختمان.و.پیمانکاران
.ارجاع.مشکالت.حقوقی.کارفرمایان.به.کارگروه.اعضا.و.حقوقی

.دعوت.از.کارفرمایان.برای.شرکت.در.کارگروه
7. کارگروه اعضا و خدمات رسانی به اعضا

ارکان:.این.کارگروه.ش��امل.حداقل.5.عضو.)2.نفر.از.اعضا.هیات.رئیس��ه.و.3.نفر.از.اعضا(.
در.هر.بخش.می.باشد.

اهداف:.
.رسیدگی.به.شکایات.و.پیشنهادات.و.انتقادات.اعضاء

.رایزن��ی.با.ش��رکت.های.خدماتی.و.ارائه.خدم��ات.جمعی.مانند.بیمه.ه��ا،.گواهینامه.ها.و....
باتخفیفات.ویژه

.هماهنگی.با.سایرکارگروها.جهت.برگزاری.گردهمایی.ها
.هماهنگی.با.اعضا.جهت.بازدیدها.و.ارزیابی.ها

.هماهنگی.جهت.بازدید.گروهی.از.نمایشگاه.های.داخلی.و.خارجی
.ایجاد.بانک.اطالعاتی.شرکت.های.فعال.در.بخش.در.و.پنجره.و.نما.و.صنایع.وابسته

8. کارگروه ارتباط با سازمان ها و نهادها
ارکان:.این.گروه.ش��امل.5.عضو.می.باش��د.که.2.نفر.از.آنها.از.هیات.رئیس��ه.و.3.نفر.آنها.از.

اعضا.می.باشند.
اهداف: .ایجاد.ارتباط.مستمر.و.حضور.در.نهادها.و.ارگان.های.دولتی.ذیربط.در.راستای:

.دفاع.از.حقوق.صنفی.در.نهادها.و.قوانین.دولتی.
.ایجاد.مقررات.و.دستورالعمل.های.الزم.االجرا.برای.فعاالن.صنعت.

.حمای��ت.از.تولیدکنن��دگان.داخلی،.کاهش.وابس��تگی.به.کاالها.و.تجهی��زات.وارداتی.و.
توسعه.تولید

.ایجاد.زمینه.های.قانونی.جهت.بومی.سازی.و.انتقال.دانش.و.تکنولوژی
نهادهای.مخاطب.شامل.موارد.زیر.می.باشند:

�.اتاق.بازرگانی،.صنایع.و.معادن.ایران
�.دفتر.امور.مقررات.ملی.ساختمان

9. کارگروه بودجه و مالی
اهداف:.انجام.امور.مالی.انجمن.و.مشخص.کردن.بودجه.مورد.نیاز.سالیانه

ارکان:.این.کارگروه.ش��امل.حداقل.5.عضو.می.باش��د.که.2.نفر.از.آنها.از.هیات.رئیسه.و.3.
نفر.از.اعضا.می.باشد.

سیاست.های.این.کارگروه.به.شرح.ذیل.می.باشد:
.انجام.امور.مالی.انجمن

.برآورد.بودجه.سالیانه.و.بودجه.سایر.کارگروه.ها
.مش��خص.س��اختن.حق.عضویت.و.س��ایر.دریافتی.های.انجمن.)همانند.هزینه.دوره.های.

آموزشی.و.هزینه.های.نمایشگاهی(
.ارزیابی.طرح.های.پیشنهادی.سایر.کارگروه.ها.در.راستای.سودآوری.مالی

.ارائه.پیش��نهادات.و.آماده.کردن.طرح.های.تش��ویقی.به.اعضا.برای.طرح.در.هیات.رئیسه.
همانند.راه.اندازی.صندوق.تعاون.و....

.ارائه.مشاوره.های.مالی.به.اعضا.در.راستای.حمایت.معنوی.از.نوع.سرمایه.گذاری
.مذاکره.با.بانک.ها.در.راستای.اخذ.تحصیالت.برای.اعضا

در.اولین.فراخوان،.از.ش��رکت.های.محترم.دعوت.به.عمل.خواهد.آمد.تا.ضمن.مش��ارکت.و.

حضور.گس��ترده.در.هر.یک.از.کارگروه.های.مورد.نظر،.ما.را.در.پیشبرد.اهداف.صنف.و.صنعت.

در،.پنجره،.نما.و.صنایع.وابسته.یاری.کنند.تا.در.قالب.یک.تشکل.منسجم.بتوانیم.برای.ارتقاء.
جایگاه.صنفی.این.صنعت.که.شایسته.آن.است،.تالش.کنیم.

بدون.ش��ک.در.دنیای.تجارت.و.عرصه.رقابت.جهانی،.دوام.و.بقای.صنایع،.بومی.س��ازی.و.
افزایش.سطح.دانش.فنی.محقق.نخواهد.شد،.مگر.با.همت.عالی.و.اتحاد.و.یکدلی.
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.پنجره.ایرانیان:.عباس.آخوندی،.وزیر.راه.و.شهرسازی.

در.نشس��ت.مش��ترک.با.مدی��ران.کل.راه..وشهرس��ازی.

استان.ها.به.بررس��ی.جایگاه.ایران.در.جهان.پرداخت.و.با.

تاکید.بر.توجه.بیشتر.به.نقش.و.مسئولیت.بین.المللی.خود،.

پایبندی.بر.لوازم.فراملی.را.ضروی.خواند.و.گفت:.پایبندی.

به.رفتار.حرفه.ای.می.تواند.در.توسعه.ملی.و.تجارت.چه.در.

ش��کل.داخلی.و.چه.در.شکل.ملی.موثر.باشد.و.در.نهایت.

بازگش��ت.به.رفتار.و.اخالق.حرفه.ای.به.توان.مهندس��ی.
ایران.منجر.می.شود.

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

عباس.آخوندی.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.در..این.جلس��ه.با.

ابراز.امیدواری.از.اینکه.این.اجتماعات.به.فهم.مش��ترکی.

از.مس��ائل.مختلف.کشور.منجر.ش��ود.که.با.آن.دست.به.

گریبان.هس��تیم،.گفت:.نکات.مهم��ی.وجود.دارد.که.باید.
برای.آینده.ایران.با.ثبات.و.مقتدر.در.نظر.داشته.باشیم.

آخوندی.با.اع��الم.اینکه.موضوعی.که.مطرح.می.کند.از.

بحث.های.اصلی.وزارت.راه.و.شهرس��ازی.دور.اس��ت،.اما.

به.دلی��ل.بین.المللی..بودن.حوزه.حم��ل.و.نقل.خیلی.مهم.

اس��ت،.ادامه.داد:.کسانی.که.منطقه.خاورمیانه،.غرب.آسیا.

و.آس��یای.میانه.را.می.شناس��ند،.می.دانند.که.ایران.مقتدر.

ن��ه.فقط.برای.خود.ایران.بس��یار..مهم.اس��ت،.بلکه.ایران.

مقتدر.لنگر.ثبات.منطقه.هم.اس��ت؛.لذا..حتی.بس��یاری.از.

کش��ورهایی.که.با.سیاس��ت.های.جمهوری.اسالمی.ایران.

مخالف.هس��تند،.معموال.با.ایجاد.تالطم.در.ایران.مخالفت.

می.کنن��د.و.می.دانند.اگر.ایران.دچار.مش��کالت.منطقه.ای.
شود.این.مشکالت.در.حد.ایران.باقی.نمی.ماند.

وی.ب��ه.همین.دلیل،.ایران.را.ایفاگ��ر.نقش.تاریخی.در.

منطق��ه.دانس��ت.و.ادام��ه.داد:.نه.اینکه.م��ا.بخواهیم.این.

نق��ش.را.به.ایران.بدهی��م..بلکه.همواره.ای��ران.این.نقش.

مه��م.منطقه.ای.را.فراتر.از.چارچوب.مرزهای.خود.داش��ته.

و.می.توانس��ت.روی.امنی��ت.کل.منطقه.تا.ش��به.قاره.هند.

و..حتی.دریای.مدیترانه.اثرگذاری.داش��ته.باش��د،.به.همین.

خاطر.بس��یار..مهم.اس��ت.که.ما.هنگام.اندیشیدن.به.ایران.

مقداری.به.فراتر.از.ایران.بیندیشیم.و.فقط.به.این.موضوع.

فکر.نکنیم.که.سرنوشت.فالن.استان.یا.شهر.چه.می.شود؟.

درای��ن.صورت.اس��ت.که.مجبور.می.ش��ویم.ب��ه.نقش.و.
مسئولیت.بین.المللی.خود.بیشتر.توجه.کنیم.

وزیر.راه.و.شهرسازی.با.اشاره.به.چگونگی.شکل.گیری.

ارتباط��ات.در..منطقه.ای.که..تامین.کننده.انرژی.کل.جهان.

اس��ت.و.بخش.عمده.ای.از.انرژی.جه��ان.در..این.منطقه.

تامین.می.ش��ود،..این.پرسش.را.مطرح.کرد.که.اگر..سیستم.

دریای��ی.و.حمل.ونقل.دریایی.در.ایران.عمل.نکند.اوضاع.

منطقه.چگونه.می.ش��ود.و.بیش.از.450.میلیون.نفری.که.

در.کشورهای.محصور.در.خشکی.در.شمال.ایران.زندگی.

می.کنند،.نحوه.دسترس��ی.این.ها.به.حم��ل.ونقل.دریایی.
چه.می.شود؟

وزی��ر.راه.و.شهرس��ازی.با.طرح.این.س��وال.ک��ه.آیا.ما.

نس��بت.به.آنچه.در.افغانستان،.پاکستان.یا.شمال.ایران.رخ.

می.دهد.مسئولیتی.نداریم؟.گفت:.اگر.به.نقش،.مسئولیت.و.

ماموریتی.که.ایران.در.منطقه.دارد.کمی.فکر.کنیم.متوجه.

تاثیرگ��ذار.بودن.آن.بر.سیاس��ت.های.مختلفی.که.انتخاب.

می.کنیم.می.شویم..بر.همین.اساس.نیاز.به.سیاستی.داریم.

که.بتوانیم.ایفاگر.نقشی.باشیم.که.ضمن.اینکه.برای.منافع.
ملی.ایران.کافی.باشد،.یک.نقش.فراملی.داشته.باشد.

وزی��ر.راه.وشهرس��ازی.با.بی��ان.اینکه.ب��ا.این.مقدمه.

می.خواهم.به..ضرورت.طراحی.بنیادهای.ارتباطاتی..تاکید.

کنم،.گفت:.چه.در..حوزه.مهندسی،.تجارت،.حمل.ونقل،.

اگر.بخواهیم.تنها.یک.گام.فراتر.از.مس��ائل.ملی.حرکت.

کنی��م.باید.ب��ه.قواعد،.مقررات.و.بازی.ه��ای.بین.المللی.

نیز.آگاه.باش��یم.و.هم.ازخود.یک.رفت��ار.باثبات.و.وفادار.
نشان.دهیم.

وی.ادامه.داد:.برخی.ازکش��ورهای.پیرامون.ما.زمانی.با.

ش��عار.اینکه.ایران.برای.باقی.کشورها.تهدید.است،.شروع.

به.جذب.س��رمایه.کردند..مقداری.که.سرمایه.جذب.کردند.

ش��روع.به.تهدید.باقی.کش��ورها.کردند.و.در.نهایت.شاهد.

بودیم.که.این.کش��ورها.دچار.عدم.تعادل.در.منطقه.شدند..

ارتقای توان مهندسی ایران با بازگشت به
اخالق حرفه ای 

وزیر راه و شهرسازی در جمع مدیران کل استان ها مطرح کرد:
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بنابراین.خیلی.مهم.است.که.ما..در.سیاستگذاری.های.خود.

چه.در.س��طح.رس��می.و.چه.در.س��طح.رفتارهای.بنگاهی.
صاحب.یک.رفتار.قابل.پیش.بینی.باشیم.

وزی��ر.راه.و.شهرس��ازی.ب��ا.بی��ان.اینک��ه.هم��واره.در.

برنامه.ریزی.های.توسعه.ای.که.در.ایران.داریم.باید.مقداری.

ب��ه.بی��رون.از.ایران.توجه.و.نگاه.فراملی.داش��ته.باش��یم،.

تصری��ح.کرد:.دومین.نکته.این.اس��ت.که.به.ل��وازم.نگاه.
فراملی.پایبند.باشیم.

تاثیر رفتارحرفه ای بر توسعه ملی و تجارت
وی.رفت��ار.با.ثبات،.قابل.اعتم��اد.و.مبتنی.بر..معیارهای.
پذیرفته.ش��ده.بین.المللی.را.از.ل��وازم..نگاه.فراملی.خواند.و.
گفت:.یک.الی��ه.پایین.تر.این.موضوع.ب��ه.موضوع.بحث.
ام��روز.م��ا.یعنی.داش��تن.ی��ک.نظام.نامه.رفت��ار.حرفه.ای.
برمی.گردد..متاس��فانه.به.این.موض��وع.کمتر.فکر.کرده.ایم.
که.چقدر.رفتار.حرفه.ای.می.تواند.در.توس��عه.ملی.و.تجارت.
چه.در.شکل.داخلی.و.چه.در.شکل.ملی.موثر.باشد.و.ما.از.

خود.رفتار.با.ثباتی.را.نشان.دهیم.
آخوندی.با.بیان.اینکه.اولین.بحث.رفتار.حرفه.ای.موضوع.
سهل.و..ممتنع.آن.است،.تصریح.کرد:.رفتار.حرفه.ای.سهل.
و.ممتنع.اس��ت.با.این.حال.عمل.کردن.به.آن.سخت.است.
و.متاس��فانه.در.ایران.حداقل.در.دو.دهه..اخیر.کمتر.به.این.
موضوع.توجه.کرده.ایم..اصل.اولیه.آن.این.اس��ت.که.شما.
نمی.توانید.با.هزینه.همس��ایه.توسعه.پیدا.کنید.و.در.پایان..

کار.پول.توسعه.را.باید.پرداخت.کنیم.
وی.با.بیان.اینکه.در.حوزه.اقتصاد.سیاسی.گفته.می.شود.
وظیف��ه.دولت.این.اس��ت.که.هرکس��ی.را.موظف.کند.هر.
چقدر.از.خدمات.استفاده.می.کند،.پول.آن..را.بپردازد.و.هیچ.
کس��ی.هزینه.های.خود.را.به.دیگری.تحمیل.نکند،.گفت:.
ای��ن.حرف.آنقدر.بدیهی.اس��ت.که.در.ن��گاه.اول.معمولی.
به.نظر.می.رس��د،.ام��ا.وقتی.همین.اصل.اولی��ه.را.رعایت.
نمی.کنی��م،.می.ش��ود.نظام.شهرس��ازی.فعلی.ک��ه.هزینه.
افزای��ش.تراکم.و.افزایش.بهره..وری.از.س��طح.زمین.را.به.
تم��ام.دیگرانی.که.در.این.ش��هر.در.حال.زندگی.هس��تند،.

تحمیل.می.کنیم.
عض��و.کابینه.دولت.تدبیر.و.امید.با.تاکید.بر.اینکه.اصول.
اولیه.نظام.نامه.اخالق.حرفه.ای.بس��یار.ساده.است،.تصریح.
کرد:.با.این.حال.اگر.این.اصول.س��اده.عمل.نش��ود.اجرایی.

شدن.آن.بسیار.سخت.و.پیچیده.می.شود.
آخوندی.ادامه.داد:.بحث.دیگری.که.در.ارجاع.کار.داریم،.
این.اس��ت.که.گفته.می.ش��ود.نظام.باید.رقابتی.باش��د...از.
طرفی.گفته.می.شود.هر.معامله.ای.دوطرف.دارد.و.طرفین.
باید.نس��بت.به.آنچه.که.خرید.و.فروش.می.کنند.هم.آگاه.
باشند.و.هم.خودشان.نسبت.به.قیمت.به.تفاهم.برسند.و.در.
انتخاب.آزاد.باشند..همین.سه.اصلی.که.در.واقع.باید.بدانیم.
چ��ه.چیز.می.خریم،.چه.چیز.می.فروش��یم.و.درچه.زمانی.و.
با.چه.ش��رایطی؟.همین.صحبت.را.ما.در.جامعه.مهندسی.
تبدیل.به.یک.سیس��تم.پیچیده.ای.کرده.ایم.که.در.واقع.با.
مداخل��ه.دولت.در.نظام.ارجاع.طرفین.معامله.نمی.دانند.چه.

چیز.را.با.چه.قیمتی.و.با.چه.شرایطی.می.خرند؟
وزیر.راه.و.شهرسازی.با.بیان.این.که.وقتی.بحث.رقابت.

را.مطرح.می.کنیم.یعنی.در.بازار.حق.انتخاب.داشته.باشیم،.

گف��ت:.ما.در.ایران.از.مرحله.س��وداگری.عبور.نکرده.و.در.

مرحله.س��وداگری.مانده.و.وارد.یک.بازار.رقابتی.نشده.ایم..

اگر.وارد.حوزه.رقابت.شویم.همه.چیز.رقابتی.تعیین.می.شود.

و.اگر.درحوزه.رقابت.نرفتیم.ش��روع.به.سازش.می.کنیم.و.

با.مس��ئول.شهر.سازش.می.کنند.به.جای.اینکه.کاالیی.به.

صورت.رقابتی.به.فروش.برس��د.تمام.هزینه.های.آن.را.به.

مردم.تحمیل.می.کند.و.کل.نظام.ارجاع.و.ارزش.افزوده.در.
این.صورت.مختل.می.شود.

وی.ادام��ه.داد:.اینج��ا.دو.مش��کل.پی��ش.می.آید.یک.

مش��کلش.در.داخل.ایران.است.و.مشکل.بزرگ.تر.آن.این.

اس��ت.که.بنگاه.داری.که.به.این.روش.عادت.کرده.است؛.

ی��اد.گرفته.برای.ایج��اد.ارزش.افزوده.نی��ازی.به.افزایش.

کیفی��ت،.خدمات،.تکنولوژی.و.افزایش.رضایت.مش��تری.

ندارد.و.کافی.اس��ت.با.مقامات.شهری.توافق.کند؛.آیا.فکر.

می.کنید.ای��ن.بنگاهدار.می.تواند.در.س��طح.منطقه.رقابت.

کند؟.خل��ق.ارزش.اف��زوده.کند.و.آیا.می.تواند.در.کش��ور.

دیگری.رقیب.ش��ود؟.عضو.کابینه.دولت.یازدهم.ادامه.داد:.

این.درحالی.اس��ت.که.اگر.نگاه.بین.المللی.و.فراملی.داشته.
باشیم.این.اتفاق.نخواهد.افتاد.

وی.ادام��ه.داد:.آیا.اصال.می.توانیم.یک.نظام.مهندس��ی.

داش��ته.باش��یم.که.بر.مبنای.توزی��ع.کار.دولتی.و.تحمیل.

شرایط.مهندس.به.جامعه.باشد،.بعد.بخواهیم.این.مهندس.

با.مهندس.کش��ور.دیگ��ری.که.صد.درصد.رقابتی.اس��ت.

رقابت.کند؟.در.این.صورت.ما.وارد.چرخه.باطل.می.ش��ویم.

چرا.که.این.فرد.نمی.تواند.در.فرامرزهای.ایران.رقابت.کند.
وی.با.بیان.اینکه.در.بحث.اخالق.عمومی.گفته.می.شود.
نباید.مناف��ع.عمومی.را.فدای.مناف��ع.خصوصی.کرد.و.در..
عی��ن.حال.منافع.خصوصی.را.ه��م.نمی.توان.فدای.منافع.
عموم��ی.کرد،.گف��ت:.یعنی.من.وزیر.حق.ن��دارم.به.هیچ.
مهندسی.نظری.را.تحمیل.کنم.و.همچنین.نمی.توان.تحت.
عنوان.منافع.عمومی.موضوعی.را.به.مهندس.تحمیل.کنم..

باید.هر.کسی.سرجای.خود.باشد.
آخون��دی.با.طرح.این.س��وال.که.نح��وه.مدیریت.امور.
مهندس��ی.در.ایران.چگونه.اس��ت؟.گفت:.به.خاطر.منافع.
جامعه.مهندسی.می.آییم.و.توزیع.کار.انجام.می.دهیم؛.یعنی.
مهن��دس.را.به.جامعه.تحمیل.می.کنی��م..درحالی.که.این.
س��وال.مطرح.است.که.چه.کسی.حق.این.تحمیل.را.به.ما.
داده.است..از.سوی.دیگر.برای.این.که.بخش.مسکن.فعال.
ش��ود.می.آییم.و.تمام.ضوابط.شهرس��ازی.را.می.فروشیم..
ای��ن.کار.چه.مفهومی.می.تواند.داش��ته.باش��د؟.فدا.کردن.
مناف��ع.جامعه.به.نفع.عده.ای.ک��ه.می.خواهند.از.زمین.خود.
استفاده.بیشتری.کنند،.در.حالی.که.تاکید.داریم.اول.اخالق.
حرفه.ای.این.است.که.دست.در.جیب.دیگری.نکنیم.و.دوم.
اینکه.نه.کسی.حق.دارد.منافع.مهندس.را.از.بین.ببرد.و.نه.
کسی.می.تواند.مهندس.را.به.جامعه.تحمیل.کند..هر.دوی.

آن.باید.بر.مبنای.یک.ترازوی.اجتماعی.باشد.
آخون��دی.با.بیان.اینک��ه.اگر.ما.بخواهی��م.چه.در.حوزه.
مهندس��ی.و.چه.در.حوزه.حمل.ونقل.در.سطح.بین.المللی.
عمل.کنیم.آیا.به.این.معنی.اس��ت.که.نباید.به.فکر.منافع.
ش��خصی.خود.باشیم؟.گفت:.اصل.همکاری.این.است.که.
مناف��ع.متقابل.را.قبول.کنیم..فهم.م��ا.از.منافع.متقابل.در.
س��طوح.مختلف.از.سطح.یک.محله.تا.س��طح.بین.المللی.
.مهم.اس��ت؛.به.فهم.پیچیده.ای.نیاز.اس��ت.ت��ا.قبول.کنیم.
ک��ه.منافع،.منافع.متقابل.اس��ت.و.در.واق��ع.ما.نباید.تصور.
کنیم.که.می.توانیم.کاله.سردیگری.بگذاریم.و.به.نفع.خود.

عمل.کنیم.
داشـتن ایـده بین  المللی برای مدیـران ایران یک 

اصل بسیار مهم است
آخون��دی.با.ای��ن.نتیجه.گیری.که.هم��واره.معتقد.بودم.
همکاران.حاضر.در.وزارتخانه.باید.فهمی.از.موقعیت.ایران.
داشته.باش��ند.و.صاحب.یک.ایده.بین.المللی.باشند،.گفت:.
داشتن.یک.ایده.بین..المللی.برای.مدیران.ایران.یک.اصل.
بسیار.مهم.است..این.در.حالی.است.که.در.ایده.بین.المللی.
توج��ه.به.ایجاد.اعتماد.بس��یار.مهم.اس��ت.و.ایجاد.اعتماد.
بین.الملل��ی.به.رفتارهای.حرفه.ای.بازمی.گردد.و.رفتارهای.
حرفه.ای.به.اخالق.عمومی.برمی.گردد.و.این.سلسله.مراتب.

این.اندیشه.است.
وزی��ر.راه.و.شهرس��ازی.با.بیان.اینک��ه.در.بحث.اخالق.
حرفه.ای.چند.اصل.س��اده.را.باید.در.نظ��ر.بگیریم،.گفت:.
حف��ظ.محیط.زیس��ت،.رجح��ان.منافع.عموم��ی،.میراث.
فرهنگی.و.ترجیح.قانون.بر.منافع.ش��خصی.صاحبکار،.این.
موارد.اصول.این.بحث.اس��ت..نکته.بس��یار.مهمی.که.در.
ایران.به.سمت.آن.حرکت.می.کنیم.و.خواهی.نخواهی.باید.

به.آن.توجه.کنیم.مفهوم.تضاد.منافع.است.
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وی.باط��رح.این.س��وال.که.در.ایران.چه.تع��داد.از.آدم.ها.

در.موض��ع.متع��ارض.می.نش��ینند،.گفت:.وقت��ی.دو.طرف.

میز.می.نش��ینیم.در.موضع.تهمت.قرار.گرفته.ایم..متاس��فانه.

دو.طرف.میز..نشس��تن.در.ایران.بس��یار.دیده.ش��ده.است.و.

فقط..در.حوزه.کار.مهندس��ی.نیس��ت..اگر.بخواهیم.داستان.

تعارض.منافع.را.ازبین.ببریم.به.این.مفهوم.اس��ت.که.هیچ.

مهندس��ی.نمی.تواند.همزمان.در.وزارت.راه.باشد.و.همزمان.

کار.مهندس��ی.نظارت.را.انجام.دهد.در.این.صورت.تعارض.

منافع.انجام.گرفته.است..این.وضعیت.در.سایر.وزارتخانه.ها.
هم.هست.

.آخون��دی.با.بی��ان.اینکه.م��ا.می.گوییم.نمی.ش��ود.هم.

در.موض��ع.دول��ت.بود.و.هم.در.ب��ازار.و.بخش.خصوصی،.

هم.حس��ابدار.باشیم.و.هم.حس��ابرس،.ادامه.داد:.متاسفانه.

در.ای��ران.به.ای��ن.اصول.کمتر.توجه.ش��ده.اس��ت.و.بعد.

می.خواهیم.مهندس��ی.را.که.دراین.سیس��تم.آشفته.تربیت.
شده.است.درسطح.بین.المللی.کار.کند.

آینده مهندسی ایران
آخوندی.با.طرح.این.س��وال.ک��ه.آیا.این.روش.در.ایران.
کاربردی.دارد؟.گفت:.اگر.بخواهیم.در.باره.آینده.مهندس��ی.

ایران.فکرکنیم.باید.وارد.الیه.هایی.از.اصالحات.شویم.که.
این.الیه.ها.دیگر.یک.دستور.اداری.ساده.نیست.

وی.با.بیان.اینکه.نکته.بعدی.بحث.شهر.فروش��ی.است،.

تصریح.کرد:.آیا.یک.مهندس.می..تواند.بگوید.که.نسبت.به.

محصول.نهایی.خود.مس��ئولیتی.ندارد.و.فقط.باید.محاسبه.

این.س��اختمان.را.انج��ام.می.دادم.و.اینکه.این.س��اختمان.

چگون��ه.به.بهره.برداری.می.رس��د.به.من.مربوط.نیس��ت؟.

مگر.ما.می.توانیم.نس��بت.به.مسئولیت.اجتماعی.و.کارکرد.

نهایی.چی��زی.که.مس��ئولیتش.را.پذیرفته.ای��م.بی.تفاوت.

باش��یم؟.بخاط��ر.بی.توجهی.به.این.اصل.تغیی��ر..رفتار.کار.

بس��یار.سختی.شده.اس��ت..با.این.حال.بنده.فکر.می.کنم.

آینده.مهندسی.ایران.به.رفتارهای.حرفه.ای.و.پایبندی.به.
آن.بستگی.دارد.

آینده شهر نشینی در ایران
وزی��ر.راه.و.شهرس��ازی.در.ادام��ه.به..وضعی��ت.آینده.
شهر.نش��ینی.در.ای��ران.اش��اره.کرد.و.خطاب.ب��ه.مدیران.
اس��تانی.با.بیان.اینکه.این.نگاه.برای.شما.بسیار.مهم.است.
ک��ه.بدانید.برچه.مبنای��ی.می.خواهید.ش��هر.را.اداره.کنید،.
گفت:.در.اواخر.دهه.ش��صت.گفته.ش��د.که.ب��رای.تامین.
هزینه.های.اداره.شهر.نیاز.به.افزایش.تراکم.ها.داریم..فارغ.
از.بحث.های.مفاس��دی.که.در.اط��راف.این.موضوع.وجود.
دارد.بای��د.تحلیل.کنیم.که.وضعیت.ش��هرهای.ما.چگونه.
است،.یک.زمانی.در.اوایل.دهه.سی.جمعیت.شهری.ایران.
6.میلیون.نفر.بود..االن.در.دهه.نود.جمعیت.ش��هری.ایران.

به.60.میلیون.نفر.رس��یده.اس��ت.یعنی.در.این.60.س��ال.

جمعیت.ش��هری.ده.برابر.شده.است،.اما.این.روند.آیا.ادامه.
دارد؟.قطعا.ادامه.ندارد.

وی.ب��ا.بیان.اینکه..تصور.اینکه.فکر.کنیم.روند.توس��عه.

ش��دید.شهرنشینی.که.ظرف..60.سال.ده.برابر.شده،.ادامه.

دارد،.غلط.است،.گفت:.بنابراین.فارغ.از.اینکه.واگذاری.آن.

تراکم.ها.کلی.مفس��ده.داشت.انجام.دوباره.آن.دیگر.اساسا.

کارکردی.ندارد.چرا.که.ادامه.رش��د.جمعیت.شهری.دیگر.

وج��ود.خارجی.ن��دارد..چرا.که.اخیرا.با.بررس��ی.طرح.های.

جامع.متوجه.شده.ایم.که.اکثر.شهرها.به.جمعیت.پیش.بینی.
شده.در.طرح.جامع.نمی.رسند.

وی.تاکی��د.کرد.تص��ور.اینکه.برمبن��ای.افزایش.تراکم.

ش��هر.را.اداره.کنیم.امکان.پذیر.نیست،.گفت:.این.اصل.در.

برنامه.ریزی.مس��کن.خیلی.مهم.اس��ت.که.دیگر.افزایش.

تراکم.بی.معنا.اس��ت.و.نمی.ش��ود.اداره.ش��هر.را.بر.مبنای.

فروش.تراکم.گذاش��ت..حتی.اگر.مس��ئله.اخالقی.آن.که.

سوداگری.و.دست.کردن.در.جیب.همسایه.و.فروش.منافع.
عمومی.است.را.کنار.بگذاریم.

وزیر.راه.و.شهرس��ازی.با.بیان.اینکه.با.گشتی.در.کالن.

شهرها.می.توانید.ش��اهد.افزایش.بی.رویه.تعداد.واحدهای.

تجاری.باش��ید،.گفت:.همین.جا.در.تهران.چقدر.قرار.است..

واحد.تجاری.ساخته.شود؟.به.ازای.چند.نفر.می.خواهید.در.

تهران.واحد.تجاری.داش��ته.باشید..فقط.در.یک.پروانه.در.

منطقه.22.تهران.یک.میلیون.و.س��یصد.ه��زار.متر.مربع.

پروانه.واحد.تجاری.صادر.شده.است..مگر.این.شهر.چقدر.
ظرفیت.تجاری.دارد؟

وی.خطاب.به.مدیران.راه.و.شهرس��ازی.کل.اس��تان.ها.

گفت:.در.ش��هرهای.خود.ببینید.واحده��ای.تجاری.چقدر.

اس��ت؟.مس��کونی.ها.چقدر.اس��ت؟.باید.نگاه.اخالقی.تری.

به.مناس��ب.خود.داش��ته.باش��یم.و.بدانیم.نس��بت.به.شهر.

مسئولیت.داریم..اما.برای.اینکه.این.حرف.منتقل.شود.باید.

آم��ار.و.اطالعات.به.مردم.دهیم.که.ش��هرهایمان.به.کجا.
دارند.می.روند.و.چگونه.حرکت.می.کنند.

آخون��دی.با.اعالم.اینکه.درحال.حاضر.مش��کل.افزایش.

واحدهای.تجاری.و.فروش.ش��هر.در.تمام.کالن.ش��هرها.

وج��ود.دارد،.گفت:.تبریز،.مش��هد.و.اصفه��ان.همه.با.این.

مشکل.دس��ت.به.گریبان.هستند..در.تبریز.باالی.دویست.

هزار.واحد.تجاری.داریم.یعنی.هر.هفت.نفر.در.این.ش��هر.

یک.واحد.تج��اری.دارند..حاال.باز.ه��م.می.خواهند.مجوز.
تجاری.بیشتری.هم.بدهند.

وزی��ر.راه.و.شهرس��ازی.ب��ا.بیان.اینکه.ب��ی.توجهی.به.

مس��ایل.حرفه.ای.ما.را.به.بن.بس��ت.هایی.می.کش��اند.که.

بعد.حل.این.بن.بس��ت.ها.پر.هزینه.می.ش��ود،.گفت:.از.شما.

می.خواهم.وارد.این.الیه.های.بحث.ش��وید.که.در.استان.ها.

چه.اتفاقی.افتاده.و.ش��هر.خود.را.در.آینده.باید.چگونه.اداره.

کنید..امیدوارم.که.این.موضوع.برگش��ت.به.رفتار.و.اخالق.

حرفه.ای.منجر.به.ارتقای.توان.مهندس��ی.ایران.ش��ود.که.

هم.بتواند.در.جهت.آبادانی.ایران.کمک.دهنده.باش��د.و.هم.

به.ایفای.نقش.منطقه.ای.ایران.کمک.کند.و.هم.در.جهت.
ارتقای.زندگی.مردم.نقش.موثری.داشته.باشد.
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پنج��ره.ایرانیان:.بازار.محصوالت.پتروش��یمی.در.هر.

دو.بخش.باالدستی.و.پایین.دستی.با.روندهای.متفاوتی.
مواجه.است.

به.نقل.از.روزنامه.دنیای.اقتصاد،.برخی.کارشناس��ان.

معتقدن��د.منافع.بخش.باالدس��تی.به.قیم��ت.زیان.در.

بخش.های.پایین.دس��تی.تامین.می.شود.و.برعکس.اگر.

قرار.است.به.فکر.توسعه.بخش.های.پایین.دستی.باشیم،.

بخش.باالدس��تی.صنعت.گالیه.خواهد.داشت..در.این.

میان.یک��ی.از.محصوالتی.که.روند.ب��ازار.در.مورد.آن.

با.نوس��انات.باالیی.روبه.رو..است.محصول.پی..وی..سی.

است..این.کاال.در.بیش.از.یک.سال.گذشته.با.نوسانات.
باالیی.از.تقاضا.و.قیمت.روبه.رو..بوده.است.

.ب��ه.نمودار.هم��راه.این.گزارش.دق��ت.کنید..در.این.

نمودار.حدود.یک.س��ال.گذش��ته.در.برخی.موارد.میزان.

تقاض��ا.ب��ه.باالت��ر.از.300.ه��زار.تن.نیز.رس��یده.و.در.

مقابل،.گاهی.به.زیر.50.هزار.تن.س��قوط.کرده.اس��ت..

این.تغییرات.ش��دید.در.س��مت.تقاضا.را.اگ��ر.با.نمودار.

قیمت.این.محصول.مقایسه.کنیم،.می.بینیم.که.بخشی.

از.تقاضا.غیرواقعی.و.بر.اس��اس.س��فته.بازی.در.بازار.به.

ثبت.رسیده.اس��ت،.اما.این.واقعیت.قابل.کتمان.نیست.

که.بازار.پی..وی..س��ی.از.پتانسیل.های.باالیی.برخوردار.

اس��ت.تا.از.تعادل.خارج.ش��ود..در.این.بین.در.بازار.آزاد.

وضعیت.بدت��ر.و.متالطم.تر.اس��ت،.به.طوری.که.به.رغم.

آنکه.در.بورس.کاال.تالش.می.شود.قیمت.این.محصول.

از.محدوده.مشخصی.باالتر.نرود،.اما.در.بازار.آزاد.قیمت.

حدود.هزار.تومان.باالتر.از.قیمت.های.بورس.کاال.است.

که.این.فاصله.قیمتی.به.خودی.خود.محرک.سفته.بازی.
در.بورس.کاال.خواهد.بود.

در.این.بین.محمدحسین.حمصیان،.یک.فعال.بخش.

خصوص��ی.در.این.زمینه.می.گوی��د:.اگرچه.قیمت.پودر.

پی..وی..س��ی.برای.خریداران.این.محصول.با.س��رعت.

باالیی.افزایش.یافته.اما.قیمت.محصوالت.پایین.دستی.

متناس��ب.ب��ا.آن.افزایش.نیافته.و.این.به.معنای.بس��ته.

ش��دن.مس��یر.س��ود.در.عملی��ات.مالی.ش��رکت.های.

پایین.دستی.است.و.این.در.حالی.است.که.به.دلیل.رکود.

ش��دید.بازار.در.س��ال.94،.قیمت.محص��والت.نهایی.و.

شرایط.پرداخت.در.بازار.بسیار.تعدیل.شده.و.با.توجه.به.

کاه��ش.نرخ.تورم،.ظرفیت.تغیی��ر.و.افزایش.آن.نیز.در.
بازار.به.چشم.نمی.خورد.

وی.ادامه.داد:.به.عن��وان.مثال.یک.واحد،.برای.تولید.

ی��ک.محص��ول.50.درص��د.از.محصول.پی..وی..س��ی.

مص��رف.می.کرد.ک��ه.با.افزایش.ص��د.در.صدی.قیمت.

ای��ن.محص��ول.حداق��ل.50.درصد.قیمت.تمام.ش��ده.

آن.افزای��ش.می.یاب��د.و.اگر.افزایش.حق��وق.کارگران،.

هزینه.ه��ای.مصرفی.مثل.ب��رق،.آب.و.گاز.و....را.نیز.با.

آن.جمع.کنیم.به.حدود.55.تا.60.درصد.افزایش.قیمت.

تمام.شده.می.رس��یم؛.در.حالی.که.قیمت.عرضه.به.بازار.

کمت��ر.از.10.درصد.افزایش.می.یابد.و.اگر.این.عدد.را.با.

سود.خالص.کمتر.از.10.درصدی.تولید.مقایسه.کنیم.به.

اینجا.می.رس��یم.که.صدها.تولید.کننده.کوچک.و.بزرگ.

در.حال.حاضر.در.حاشیه.ضرر.و.تعطیلی.به.سر.می.برند..

به.گفته.حمصیان.متاس��فانه.با.وجود.توفیقاتی.که.در.

عرصه.پس��ابرجام.برای.دولت.کسب.ش��ده،.این.اتفاق.

برای.بس��یاری.از.تولیدکنندگان.کوچک.و.بزرگ.کشور.

چشم.انداز.روشنی.از.آینده.ایجاد.نکرده.است..وی.ادامه.

داد:.تولید.کنندگانی.که.س��ال.های.تحریم.را.با.بسیاری.

مشقات.پش��ت.س��ر.گذارده.و.پرچم.صادرات.غیر.نفتی.

کش��ور.را.در.فض��ای.کمرنگ.ص��ادرات.نفتی.باال.نگه.

داش��تند.و.به.امید.روزهای.خ��وب.در.خط.مقدم.جبهه.

تحری��م.از.دولت.حمایت.کردند.تا.روزی.فرا.رس��د.که.

دولت.از.آنها.پشتیبانی.کند،.روزگار.خوبی.را.نمی.گذرانند..

وی.ب��ا.انتقاد.از.عدم.حمایت.های.موثر.دولتی.گفت:.در.

ح��ال.حاضر.رقبایی.همچ��ون.چین.و.ترکی��ه.در.بازار.

وجود.دارند.که.از.حمایت.های.سرش��ار.دولت.های.خود.

برخوردارند،.درحالی.که.در.کشور.ما.سختگیری.هایی.را.

مث��ال.در.حوزه.مالیات.ارزش.افزوده.مواد.اولیه.می.بینیم.

یا.در.برابر.حمایت.از.صادرات.دولت.برنامه.مش��خصی.

ن��دارد.ب��ا.این.حال.در.س��خت.ترین.روزه��ای.تحریم،.

صادرات.انجام.ش��ده.است.و.پس.از.گذشت.4.سال.به.

تازگی.مالیات.سال.91.در.حال.محاسبه.جهت.بازگشت.

به.تولید.کننده.است،.در.حالی.که.در.آن.زمان.تولید.کننده.
چینی.از.تشویق.صادراتی.دولتش.برخوردار.بوده.است.
حمصیان.ادامه.داد.از.تولید.کنندگان.لوله.تا.پروفیل.های.
در.و.پنجره.و.دیوار.پوش.و.س��قف.کاذب.یو.پی..وی..سی.
و.سایر.انواع.تولید.کنندگانی.که.پی..وی..سی.بخش.اصلی.

شکاف عمیق در بازار پی .وی. سی
در گفت وگو با یک فعال بخش پایین دستی پتروشیمی بررسی شد:
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مواد.اولیه.آنها.را.شامل.می.شود.در.شرایط.فعلی.با.چالش.

تامین.م��واد.اولیه.مواجهن��د،.چرا.که.ای��ن.روزها.باوجود.

حجم.قابل.توجه.تقاضا.که.در.بازار.وجود.دارد.عرضه.این.

محص��ول.در.بورس.کاال.بر.یک.مس��یر.ثابت.در.حرکت.

اس��ت.و.در.برابر.در.بازار.آزاد.نیز.پی..وی..سی.به.کیمیایی.

کمیاب.بدل.شده.که.کابوس.ش��ب.و.روز.تولید.کنندگان.
این.عرصه.را.ساخته.است.

ای��ن.فع��ال.بخش.خصوص��ی.ادامه.داد:.ت��ا.پیش.از.

دول��ت.نهم.و.ده��م.ایران.به.عنوان.یک��ی.از.بزرگترین..

تولیدکنندگان.پی..وی..سی.در.منطقه.یکه.تازی.می.کرد.

و.قیمت.تمام.ش��ده.ای��ن.محصول.در.داخ��ل.از.چین.

کمت��ر.و.با.کیفیتی.در.س��طح.اروپا.بود..در.آن.ش��رایط.

تولید.کنن��دگان.به.فکر.توس��عه.بوده.و.هر.روز.س��اخت.

کارخان��ه.ای.جدید.کلنگ.می.خورد.و.در.یک.سیاس��ت.

بلند.مدت.درس��ت،.صادرات.مواد.خام.ج��ای.خود.را.به.

ص��ادرات.با.ارزش.اف��زوده.می.داد؛.با.ای��ن.حال.طولی.

نکش��ید.که.پای.س��ودجویان.به.این.عرصه.باز.ش��د.و.

کل.پی..وی..س��ی.عرضه.ش��ده.در.بورس.توس��ط.عده.

محدودی.از.دالالن.خریداری.می.شد.و.در.بازار.سیاه.به.
دس��ت.تولید.کننده.می.رسید.و.حتی.در.دوره.ای.پی..وی..
س��ی.در.ایران.نایاب.ش��ده.بود.و.تولید.کنندگان.ردپای.
PVC.پتروش��یمی.های.داخل��ی.را.در.ترکیه.یافته.و.به.

جرگه.وارد.کنندگان.مواد.اولیه.پیوستند..
وی.ب��ا.گریز.به.دوره.جدید.گفت:.تا.پایان.س��ال.94.
تم��ام.امیدها.به.پس��ا.برجام.ب��ود.و.تولید.کنندگان.این.
عرصه.س��ال.گذشته.را.که.به.اذعان.بسیاری.از.فعاالن.
با.تجربه.ب��ازار.یکی.از.بدتری��ن.و.راکدترین.بازارهای.
دهه.ه��ای.اخیر.را.ش��اهد.بودن��د.با.این.امی��د.به.پایان.
رس��اندند.که.سال.جاری.)95(.سال.شکوفایی.و.رونق.و.

حمایت.های.دولت.برای.تولیدکنندگان.باشد.
به.گفته.حمصیان.باوجود.همه.این.امیدها.و.انتظارات،.
ام��ا.فروردین.95.با.قوانین.جدیدی.از.س��وی.بازرگانی.
پتروش��یمی.آغاز.ش��د؛.قوانینی.که.در.جهت.حمایت.از.
تولید.کنن��دگان.نبودن��د..وی.در.توضیح.بیش��تر.گفت:.
پی..وی..س��ی..به.عن��وان.محصول.پایه.پتروش��یمی.در.
ب��ورس.کاال.هفته.ای.ی��ک.بار.عرضه.می.ش��ود.که.بر.
اس��اس.قیمت.گذاری.کف.وارد.بورس.ش��ده.و.تا.سقف.
10.درصد.بر.اس��اس.تقاضا.مجوز.افزایش.قیمت.دارد..
ب��ه.گفته.وی.صرفا.تولید.کنندگان.بر.اس��اس.س��همیه.
بر.گرفته.از.ظرفیت.تولید.مجاز.به.خرید.از.بورس.هستند.
و.مازاد.آن.به.صورت.خام.مجاز.به.صادرات.توس��ط.خود.
پتروشیمی.هاس��ت.و.بر.این.روند.بازرگانی.پتروش��یمی.
نظارت.دارد..حمصیان.ب��ا.تاکید.بر.اینکه.برهم.ریختن.
این.نظام.از.بهمن.ماه.س��ال.94.آغاز.ش��د،.گفت:.این.
زمان.زمانی.بود.که.س��همیه.بندی.خرید.از.بورس.کاال.
بر.اساس.ظرفیت.تولید.برداشته.شد.و.تعدادی.کد.خرید.
به.کسانی.اختصاص.یافت.که.تولید.کننده.نبودند.و.پس.
از.آن.تع��دادی.کد.برای.مناطق.آزاد.به.منظور.صادرات.
تعریف.ش��د.که.مل��زم.به.پرداخت.9.درص��د.مالیات.بر.
ارزش.افزوده.نبودند.ولی.پی..وی..س��ی.خریداری.ش��ده.

توسط.آنها.از.بازارهای.غیر..سر.در.آورد.
محمدحسین.حمصیان.در.ادامه.افزود:.با.این.اقدامات.
تعادل.عرضه.و.تقاضا.در.بازار.و.بورس.کاال.به.هم.خورد.
و.تقاضایی.چند.برابری.روانه.بازار.پتروش��یمی.ش��د..در.
این.راس��تا.در.فروردین.ماه.امس��ال.سقف.10.درصدی.
قیمت.گذاری.بورس.لغو.شد.و.با.توجه.به.افزایش.تقاضا.
قیمت.ها.تا.40.درصد.افزایش.یافت.و.این.در.حالی.بود.
که.قیمت.گذاری.محصوالت.نهایی.بر.پایه.پی.وی.س��ی.
ب��ه.دلیل.تورم.پایی��ن.در.بازار.قدرت.چنین.رش��دی.را.
نداش��ت.و.نهایتا.با.5.درص��د.افزایش.قابلیت.عرضه.به.

بازار.را.می.یافت.
ب��ه.عقیده.این.فع��ال.بخش.خصوصی.پایین.دس��تی.
پتروش��یمی.این.درس��ت.نقطه.بحران.به.هم.ریختگی.
ب��ازار.پی..وی..س��ی.در.ای��ران.بود.که.تنه��ا.تصمیمات.
اش��تباه.مدیران.مربوطه.باعث.آن.شده.بود..پس.از.آن.
گویا.دولت.کمی.به.فکر.افتاد.و.سیس��تم.س��همیه.بندی.
)بهین.یاب(.را.مجددا.فعال.کرد.و.س��قف.قیمت.گذاری.
ب��ورس.را.مج��ددا.10.درص��د.تعیی��ن.کرد،.ام��ا.گویا.
شرایط.قرار.نبود.بهتر.ش��ود،.چرا.که.سودجویانی.که.در.
ای��ن.ماه.ها.به.این.بازار.اقبال.نش��ان.داده.بودند.به.این.
س��ادگی.رهایش.نمی.کنند.و.به.س��رعت.اقدام.به.خرید.
کده��ای.تولید.کنندگان.غیر.فعال.کرده.تا.از.این.طریق.
بخش.عمده.ای.از.پی..وی..س��ی.عرضه.شده.در.بورس.
را.خریداری.کنند..به.گفته.وی.این.ش��رایط.درحالی.که.
میزان.عرضه.در.این.ب��ازار.افزایش.نمی.یابد.و.حتی.در.

برخی.اوقات.روندهای.کاهش��ی.را.ب��ه.دالیل.مختلف.

تجرب��ه.می.کند.فقط.قیمت.ها.را.در.ب��ازار.افزایش.داده.

و.فش��ارها.را.ب��ر.تولیدکنن��دگان.بخش.پایین.دس��تی.

افزایش.می.دهد؛.فش��ارهایی.که.نمی.توان.به.راحتی.و.
در.کوتاه.مدت.آنها.را.تخفیف.داد.

این.در.شرایطی.است.که.در.بازارهای.جهانی.باوجود.

کاهش.قیم��ت.نفت،.به��ای.محصوالت.پتروش��یمی.

در.ح��ال.افزایش.اس��ت.و.انتظار.م��ی.رود.این.افزایش.

قیمت.ه��ا.هم.ب��ه.زودی.به.بازار.داخل.منتقل.ش��ده.و.

در.کن��ار.افزای��ش.به��ای.دالر.به.تش��دید.قیمت.ها.در.

ب��ازار.داخل.منتهی.ش��ود..در.حال.حاض��ر.قیمت.دالر.

در.مقایس��ه.با.یک.س��ال.گذش��ته.بیش.از.100.تومان.

رش��د.کرده.و.شاخص.محصوالت.پتروشیمی.نیز.حدود.

10.ت��ا.15.درصد.افزایش.قیمت.را.تجربه.کرده.اس��ت.

ک��ه.تمام.این.م��وارد.حکای��ت.از.آن.دارد.که.قیمت.ها.

در.مسیر.رو.به.رش��دی.قرار.گرفته.اند.و.در.صورتی.که.

بهای.نفت.به.مس��یر.صعودی.خود.برگردد،.باید.انتظار.

داش��ت.قیمت.ها.باز.هم.افزایش.یابد.درحالی.که.در.بازار.

داخل.ش��کاف.عرضه.�.تقاضا.مشکالت.بیشتری.را.به.

تولیدکنندگان.تحمیل.خواهد.کرد..در.نهایت.باید.گفت.

بازار.ب��رای.برخی.محصوالت.از.جمله.پی..وی..س��ی.و.

پت.بطری.با.کمبود.مواجه.اس��ت..یا.باید.تقاضا.در.این.

بازارها.س��اماندهی.و.پاالیش.ش��ود.یا.میزان.عرضه.به.

حد.مطلوب.خود.برس��د،.در.غیر.این.صورت.تسری.این.
مشکل.به.سایر.محصوالت.بعید.نخواهد.بود.
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بررسی جداره های شفاف )شیشه ها( در بناها و مباحث پیرامونی آنها
در.پوس��ته.خارجی.س��اختمان.ها،.جداره.های.ش��فاف.نقش.ویژه.ایی.داشته.و.انتظارات.
عملکردی.از.آنها.به.مراتب.از.بخش.های.دیگر.سازه.های.نما.بیشتر.است..در.این.مبحث.
این.موضوع.را.از.دو.زاویه.مورد.بررسی.قرار.خواهیم.داد..اول:.از.زاویه.تامین.امنیت.الزم.
در.هنگام.اس��تفاده.در.نماها.و.دوم:.از.زاویه.انتقال.انرژی.و.بهینه.س��ازی.مصرف.انرژی.

در.ساختمان.ها..
بخش اول: تامین امنیت الزم در هنگام استفاده در نماها

در.بخش.س��وم.از.سلسله.گفتار.بررسی.مهندسی.و.سازه.های.سیستم.کرتین.وال،.رفتار.

س��اختمان.و.س��ازه.های.کرتین.والی.را.در.حین.وقوع.زلزله.و.بحران.بررس��ی.کردیم..از.

آیتم.های.مهم.دراین.قس��مت.جداره.های.شفاف.).شیشه.ها.(.هستند.که.سعی.خواهیم.کرد.

به.بررسی.مهندسی.این.جداره.های.شفاف.بپردازیم..وزن.حاصل.از.جداره.های.شفاف.در.

س��ازه.های.کرتین.والی.از.مباحث.مهم.و.محاسباتی.در.این.سیستم.می.باشد..ولی.پیش.از.

این،.موضوع.مقاومت.این.جداره.های.ش��فاف.و.خطرات.ناشی.از.استفاده.ناصحیح.و.غیر.
مهندسی.از.آنها.در.نماها.وبناها.مورد.توجه.می.باشد..

1-.شیش��ه.ها،.پلی.کربنات.ها.و.پلکسی.گالس.ها،.از.جمله.جداره.های.شفاف.هستند.که.

در.س��اختمان.ها.مورد.اس��تفاده.قرار.می.گیرند.که.دراین.بین.شیش��ه.ها.بیشترین.سهم.را.

دارند،.با.توجه.به.تنوع.رنگ.و.نوع.شیشه.ها.بررسی.آنها.و.انتخاب.بهترین.نوع.شیشه.در.
سازه.ها.بسیار.مهم.می.باشد..

شیشه چیست؟
شیش��ه.به.طور.کلی.یک.جامد.آمورف.است،.ولی.جامد.بلوری.نمی.باشد.و.از.سرد.شدن.
ماده.ای.معدنی.که.بدون.تبلور.به.حالت.صلب.درآمده.است.حاصل.می.گردد..معروف.ترین.
شیشه.هایی.که.در.مقیاس.صنعتی.تولید.می.شوند،.عبارتند.از.شیشه.های.سوداالیم.).شیشه.
جام.(،.شیشه.های.بورو.س��یلیکاتی.و.شیشه.های.کریستال..شیشه.های.سوداالیم.بیش.از.
95.درصد.از.میزان.کل.شیشه.های.تولیدی.در.جهان.را.شامل.می.شوند..شیشه.های.در.و.

بررسی مهندسی و سازه ای سیستم های کرتین وال
بخش چهارم و آخر/ مهندس شهرام علیزاده، مدیر عامل شرکت آلوکد

اشــاره
اشـاره: نمای شیشه ای کرتین وال، سیستمی نسبتا جدید در صنعت نمای 
کشـورمان اسـت که تاکنون با استقبال بسـیار مناسـب بازار نیز روبه رو 
بوده اسـت. روشن است آگاهی رسانی و طرح اطالعات فنی در این زمینه 
می تواند باعث ارتقای این قبیل سیستم های نوین در کشور شود. دوست 
عزیـز و بزرگوارمان مهندس شـهرام علیزاده، مدیر عامل شـرکت آلوکد 
کـه همواره اطالعات خـود را بدون هیچ دریغی در اختیار پنجره ایرانیان و 
خوانندگان این نشـریه قرار می دهند، این بار طی چند شماره این مبحث 
را از زوایای گوناگون مورد بررسـی قرار داده و مسائل فنی آن را برایمان 
تبییـن کرده اند. آنچه در ادامه می خوانید، بخـش چهارم و آخر این مقاله 
است که موضوع جداره های شفاف )شیشه ها( در بناها و مباحث پیرامونی 
آنها را مورد بررسـی قرار می  دهد. ضمن سـپاس از جنـاب علیزاده با هم 

این مقاله را می خوانیم:

پروژه اجرا شده با سازه کرتین وال و شیشه سکوریت ـ ایران ـ تبریز ـ آلوکد
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پنجره.ها،.نماها،.خودروها،.بطری.ها.و.....از.این.نوع.هس��تند..ترکیب.اصلی.این.شیشه.ها،.
اکسید.سیلیسوم،.اکسید.کلسیم.و.اکسید.سدیم.می.باشد.

ش��کنندگی.شیشه.باعث.شده.اس��ت.تا.این.محصول.در.هنگام.زلزله.و.بحران.یکی.از.

پر.اهمیت.ترین.فاکتورها.باش��د،.لذا.اس��تفاده.از.شیشه.ها.در.بن�اها.هم.از.ن�ظر.م�حاس�به.

و.اس���تفاده.از.ض�خام�ت.شی�ش��ه.و.هم.از.بُعد.مق�اوم.س��ازی.شیش��ه.ها.جهت.استفاده.

در.نماه��ا.وس��ازه.های.کرتین.وال.و.در.و.پنجره.ها.بس��یار.بااهمیت.می.باش��د..در.مبحث.

اس��تفاده.از.ضخامت.مناسب.شیشه.در.س��ازه.های.کرتین.وال.و.در.و.پنجره.ها،.محاسبات.

و.اس��تانداردهای.متعددی.توس��ط.محققان.و.ش��رکت.های.تخصصی.تولی��د.پروفیل.ها.

واتص��االت.س��ازه.های.کرتین.وال.در.دنیا.ارائه.ش��ده.اس��ت..از.جمله.آنه��ا.می.توان.به.
محاسبات.زیر.اشاره.کرد:

برای.شیشه.تک.جداره،.مناسب.ترین.ضخامت.از.فرمول.زیر.پیروی.می.کند:

برای.شیش��ه.های.دوجداره.ضخامت.محاسبه.شده.برای.هر.شیشه.ضربدر.1/5.تقسیم.
بر.2.خواهد.بود..

برای.شیش��ه.های.سه.جداره.ضخامت.محاسبه.شده.برای.هر.شیشه.ضربدر.1/7.تقسیم.
بر.3.می.باشد.

مطابق.با.اس��تاندارد.اروپا.حداقل.ضخامت.شیش��ه.مورد.استفاده.در.نمای.شیشه.ای.6.
میلی.متر.می.باشد..لذا.ضخامت.مناسب.شیشه.دوجداره.6/14/6.و.یا.6/12/6.خواهد.بود.
همان.گونه.که.مالحظه.گردید.ضخامت.شیشه.های.مورد.نیاز.در.سازه.های.نمای.شیشه.ای.
و.در.و.پنجره.ها.قابل.محاس��به.می.باش��د.که.پس.از.محاسبه.ضخامت.شیشه.های.مورد.نیاز.
وزن.حاصل.از.شیشه.ها.)G(.نیز.محاسبه.شده.و.به.این.طریق.پروفیل transom.)افقی(.

مورد.نیاز.در.نمای.شیشه.ای.کرتین.وال.محاسبه.می.گردد..
پروفیل.مورد.نیاز.بر.اساس.فرمول.زیر.قابل.محاسبه.است:.

پروژه اجرا شده با سازه کرتین وال و شیشه سکوریت ـ ایران ـ تبریز ـ آلوکد
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پ��س.از.محاس��به.Jy.مورد.نی��از،.مطابق..ج��داول.کارخانه.ه��ای.تولیدی.پروفی��ل.آلومینیوم.

نزدیک.ترین.ممان.اینرس��ی.)حتما.می.بایس��ت.باالتر.از.ممان.اینرس��ی.محاس��به.شده.باشد(.را.

انتخاب.و.در.محاس��بات.منظور.می.کنیم.به.این.ترتیب.هم.از.شیش��ه.با.ضخامت.مناسب.و.هم.از.
پروفیل.transom مطابق.با.ضخامت.و.وزن.شیش��ه.اس��تفاده.می.گردد.

الزم.به.ذکر.است،.هم.اکنون.برنامه.های.محاسباتی.ویژه.این.گونه.سازه.ها.در.اختیار.شرکت.های.

معتبر.و.بر.پایه.دانش.مهندس��ی.وجود.دارد.که.با.ضریب.اطمینان.بس��یار.باال.تمامی.محاس��بات.
الزم.را.انجام.می.دهند.

2-.در.مبحث.مقاوم.سازی.شیشه.ها.می.توان.به.موارد.زیر.اشاره.کرد:
:)safety glass( 2-١- شیشه های ایمنی

این.نوع.شیش��ه.ها.پس.از.فرایند.سختی.س��ازی.حداقل.5.برابر.نس��بت.به.شیشه.های.معمولی.

مقاوم.تر.می.ش��وند..این.شیش��ه.ها.به.سختی.می.ش��کنند.و.در.مقابل.نیروهای.ناشی.از.زلزله،.باد،.

ضربه.و.انفجار.مقاومت.کرده.و.در.صورت.شکس��ت.به.تکه.های.کوچک.تبدیل.ش��ده.و.خاصیت.

برندگی.شیش��ه.های.عادی.را.نداش��ته.و.به.این.ترتیب.کمترین.خس��ارت.جانی.و.مالی.را.در.پی.
خواهند.داشت.

:)laminated glass( 2-2- شیشه های چند الیه
در.نماهای.شیش��ه.ای.خاص.و.سقف.های.شیشه.ای.بسیار.مورد.استفاده.قرار.می.گیرند..این.نوع.
شیشه.ها.از.دو.یا.چند.الیه.شیشه.و.یک.یا.چند.الیه.طلق.)pvb(.تشکیل.می.شوند..این.شیشه.ها.
در.برابر.ضربه.و.حریق.بس��یار.مقاوم.هس��تند.و.در.هنگام.زلزله.شکس��ته.و.از.س��ازه.اصلی.جدا.
نمی.شوند..البته.این.شیشه.ها.در.تولید.درهای.شیشه.ای،.آسانسورها،.کف.و.سقف.های.شیشه.ای،.

استخرها.و.ویترین.های.فروشگاه.ها.و.نرده.های.شیشه.ای.بیشتر.کاربرد.دارند..
در.اکثر.ساختمان.های.ساخته.شده.در.کشورهای.توسعه.یافته.در.نماهای.شیشه.ایی.ازشیشه.های.
safety glass.استفاده.شده.و.در.موارد.خاص.بسته.به.ارتفاع.بنا.یا.موقعیت.ساختمان.و.متعاقبا.
نمای.آن.از.شیشه.های.لمینیت.استفاده.گردیده.است..البته.الزم.به.ذکر.است.که.توجه.به.ضوابط.

استفاده.از.نماهای.شیشه.ای.نیز.بسیار.با.اهمیت.بوده.و.رعایت.الزامات.آن.ضروری.است..
مطاب��ق.این.ضوابط.نمای.س��اختمان.ها.به.ویژه.نماهای.شیش��ه.ای.بای��د.مطابق.مقررات.ملی.
ساختمان.و.ضوابط.صرفه.جویی.در.مصرف.انرژی.و.مبحث.زلزله.و.ضوابط.هویت.بخش.سیمای.

شهری.طراحی.و.اجرا.شوند.)الزامات،.مباحث.19،18،53.و.زلزله(.
بخش دوم: انتقال انرژی از شیشه ها و بهینه سازی مصرف انرژی در شیشه ها 

با.توجه.به.اینکه.در.نماهای.شیش��ه.ای.و.در.و.پنجره.ها.حجم.غالب.را.جداره.های.شفاف.شامل.

می.ش��وند..توجه.به.مصرف.انرژی.و.جلوگیری.از.اتالف.آن.نیز.به.میزان.نوع.اس��تفاده.از.شیش��ه.

مناس��ب.در.بنا.دارای.اهمیت.می.باشد..بدون.شک.استفاده.از.شیشه.های.تک.جداره.در.هیچ.نوع.

سازه.ای.توصیه.نمی.گردد..شیشه.های.دو.یا.چند.جداره.هم.اکنون.جزء.الینفک.جداره.های.شفاف.

)شیش��ه.ها(.در.بناها.هستند..از.خصوصیات.این.نوع.شیش��ه.ها.می.توان.به.کاهش.اتالف.انرژی،.

کاهش.آلودگی.صوتی.و.ایمنی.بیش��تر.شیشه.های.مقاوم.ش��ده.دوجداره.اشاره.کرد..دستیابی.به.

تکنولوژی.استفاده.ازشیشه.های.دوجداره.یکی.از.تحوالت.مهم.صنعت.ساختمان.می.باشد..امکان.

بهره.مندی.از.نورخورش��ید.بیش��تر.و.کنترل.نور،.گرما،.صدا.از.مزیت.های.اصلی.این.نوع.شیشه.ها.

می.باش��ند..این.نوع.شیش��ه.ها.با.بهبود.عملکرد.ایزوالس��یون.حرارتی.تاثیر.مستقیم.بر.تاسیسات.

سرمایش��ی.و.گرمایش��ی.س��اختمان.ها.دارند.و.از.هزینه.های.مصرف.انرژی.به.طور.قابل.توجهی.
می.کاهند..

امروزه.با.پیش��رفت.تکنولوژی.های.نوین.کاستی.های.جداره.های.شفاف.به.حداقل.رسیده.است..

اس��تفاده.از.شیش��ه.های.کنترل.کننده.انرژی.)low – e(.یکی.از.این.موارد.می.باش��د..این.نوع.

شیشه.ها.با.پوشش.دادن.الیه.های.بسیار.نازک.روی.شیشه.تولید.می.شوند.و.به.صورت.یک.عایق.

حرارتی.ش��فاف.عمل.می.کنند..در.عملکرد.شیشه.های low-e.پارامترهایی.نیز.مورد.توجه.قرار.
می.گیرند،.از.جمله:

-.Visible trans mittance).VT ( که.میزان.عبور.نور.را.ارزیابی.می.کند..
-.Ultra Violet).UV (.که.میزان.عبور.نور.ماوراء.بنفش.خورشید.را.ارزیابی.می.کند.

u-value.یا.u-factor.که.میزان.انتقال.حرارت.از.شیشه.را.ارزیابی.می.کند.
جهت.روشن.تر.شدن.این.موضوع.به.مثالی.اشاره.می.کنیم.

 )Low-e( پروژه اجرا شده با سازه کرتین وال و شیشه لمینت
تهران ـ خیابان بخارست ـ آلوکد
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همان.گونه.که.مشاهده.می.گردد.در.شیشه.های.low – e.مقدار.انرژی.مورد.

نیازw=21/1.در.س��اعت.می.باش��د.و.این.تقریبا.پنج.برابر.کمتراز.شیش��ه.های.

تک.جداره.و.3.برابر.کمتر.از.شیش��ه.های.دوجداره.معمولی.می.باش��د.و.این.یعنی.

کاهش.قابل.توجه.مصرف.انرژی.در.س��اختمان.ها..همچنین.فناوری.های.نوین.

نی��ز.در.بهبود.عملکرد.شیش��ه.های.دوج��داره.در.اختیار.می.باش��ند،.از.جمله.نانو.

گالس.ها.که.براس��اس.فناوری.نانو.از.دس��ته.مواد.طیف.گزین.می.باش��د.که.در.

فیلتر.ک��ردن.نور.مادون.قرمز.و.نور.ماوراء.بنفش.)uv(.عملکرد.بس��یار.باالیی.

دارند..همچنین.به.دلیل.ویژگی.منحصر.به.فرد.خود.در.فصول.سرد.و.گرم.سال.
از.هدر.رفت.رسانایی.و.همرفتی.گرما.جلوگیری.می.کند..

البت��ه.توضیحات.مبس��وطی.در.خصوص.نح��وه.تولید.شیش��ه.های.دوجداره.

و.مصال��ح.به.کار.رفته.و.جداول.مربوط،.توس��ط.ش��رکت.های.تولیدکننده.انواع.

شیش��ه.ها.در.داخل.و.خارج.از.کشور.وجود.دارد،.و.از.آنجا.که.در.این.گفتار.سعی.

کردی��م.به.مباحث.مهندس��ی.و.پیرامونی.آن.بپردازی��م،.مطالعه.موارد.فوق.را.به.
همکاران.و.دوستان.از.طریق.کانال.های.ارتباطی.آن.شرکت.ها.توصیه.می.کنیم.

کالم آخر 
س���ازه.های.کرتین.وال،.نم�اهای.شیشه.ای.و.به.طور.کلی.پوسته.یا.جداره.های.
ش���فاف.جزو.الی�نفک.معم�اری.و.ط�راحی.ام�روزه.بناها.می.باش��ند.و.در.تمام.
کشورهای.توسعه.یافته.یا.در.حال.توسعه.استفاده.شده.یا.در.حال.استفاده.هستند..
مبح��ث.زلزله،.طوفان.و.بالی��ای.طبیعی.یا.بحران.ه��ای.اجتماعی.)جنگ.ها(.یا.
مواردی.از.این.دست،.اغلب.کشورها.را.شامل.می.گردند..تکیه.بر.دانش.مهندسی.
و.مهندس��ی.مواد.و.مصالح.ساختمانی.نقطه.مشترک.کشورهای.پیشرو.در.زمینه.

معماری.و.مصالح.نوین.می.باشد.
کاهش.بسیار.وزن.سازه.بنا،.کمک.به.عملکرد.مناسب.در.هنگام.زلزله،.استفاده.
از.ن��ور.طبیعی.کمک.به.کاهش.چش��مگیر.پ��رت.انرژی.و.زیبای��ی.خیره.کننده.
سازه.های.نوین.یا.مصنوعات.آلومینیومی.و.شیشه.از.جمله.مزیت.های.انکارناپذیر.
این.سیس��تم.ها.هس��تند..خطر.در.هنگام.زلزله.و.بحران،.آش��فتگی.طراحی.های.
س��اختمان.ها.در.ش��هرهای.بدون.برنامه.و.استفاده.نادرس��ت.و.غیر.مهندسی.از.
سازه.های.نوین.یا.مصنوعات.آلومینیومی.و.شیشه.از.چالش.های.این.نوع.سیستم.
می.باش��ند..لذا.استفاده.از.نماهای.شیش��ه.ای.مهندسی.شده،.شیشه.های.ایمنی.و.
غیره.نه.تنها.خطری.نخواهند.داشت،.بلکه.عملکرد.مناسب.تری.در.سازه.ها.حین.
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3- best practice Guide bulding tecnology
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نیازمندی های صنعت در وپنجره، فرصتی رایگان برای رونق کسب و کار

نیازمندی های پنجره

روحش شاد و یادش گرامی

جناب آقای عطایی
مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض کرده 
و برای آن مرحوم علو درجات را از خداوند منان خواستاریم. 

مارا در غم خود شریک بدانید.
نشریه پنجره ایرانیان

UPVC فروش دستگاه های دست دوم
دستگاه های زیر به فروش می رسد:

1-تمیزک�ن کاب�ان )دو موت�وره(                             2-تمیزک�ن طاها با یراق )دو موتوره(        
3-تمیزکن مورات )دو موتوره(    4-زهوار مورات        

5-کپی فرز، تخلیه آب مورات             6-س�ت کامل ماش�ین آالت هگس�ان       
7-ست 7تایی دوسر ETM                 8 -دستگاه شستشو شیشه ایستاده 1700
تلفن: 021-22010115

استخدام تکنسین
اس�تخدام تکنس�ین و تعمیر کار حرفه ای ماشین آالت 

UPVC و شیش�ه دوجداره
تلفن: 021-26414129

استخدام کارشناس فروش 

ش�رکت پنجره عایق پردیس جهت تکمی�ل کادر فروش 

خودر جهت فروش پنجره upvc، آلومینیومی و شیشه های 

دوجداره تمام صنعتی دعوت به همکاری می نماید.

 Pardis.win.t@gmail.com     :جهت ارسال رزومه

تلفن: 021-22977375  � 09124399078

جذب نمایندگی فعال

شرکت پنجره عایق پردیس تولیدکننده در و پنجره های 
upvc، آلومینیومی و شیش�ه های دوجداره تمام صنعتی 

در سراسر کشور نمایندگی فعال می پذیرد.
 Pardis.win.t@gmail.com                :جهت ارتباط
تلفن: 021-22977375  � 09124399078
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نیازمندی های صنعت در وپنجره، فرصتی رایگان برای رونق کسب و کارنیازمندی های صنعت در وپنجره، فرصتی رایگان برای رونق کسب و کار

نیازمندی های پنجره

استخدام کارشناس فروش 

شرکت پرس�ان صنعت آریا، نماینده رس�می یراق آالت 
GU آلمان در ایران به منظور تکمیل کادر فروش خود از 
کارشناسان فروش خانم وآقا دعوت به همکاری می نماید.
تلفن: 5-88679304 � فکس:  88850413

Email: info@parsansanat.com

استخدام کارشناس فروش 

ETEM ارائ�ه دهن�ده سیس�تم  ه�ای  دفت�ر ش�رکت 
آلومینیومی در و پنجره و نما در ایران جهت تکمیل کادر 
فروش خود از کارشناسان فروش خانم و آقا، با سابقه کار 

فروش دعوت به همکاری می نماید.
لطفا رزومه خود را به شماره فکس و یا آدرس ایمیل ذیل 

ارسال نمایید.
فکس: 021-88850413
h.shobeirian@etem.ir

درج نیازمندی ها در سایت
و نشریه پنجره ایرانیان

رایگ�ان می باشد

استخدام کارمند فروش

ش�رکت بانیان صنعت جهت تکمیل کادر فروش خود از 
تعدادی کارمند خانم و آقا دعوت به همکاری می نماید.

تلفن: 021-46075531-46078414

دعوت به همکاری کارشناس فروش ماهر
ش�رکت پنجره س�بارا تولیدکننده در و پنجره یو پی وی 
سی و آلومینیوم ترمال بریک از تعدادی کارشناس فروش 
ماهر و با تجربه با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید:

1-حداکثر سن 35 سال
2- روابط عمومی باال و مسلط به مذاکرات فروش

3- حداقل دو سال تجربه مفید در زمینه در و پنجره
تلفن: 021-44503829

فروش دستگاه شیشه دوجداره cms )کم کارکرده(

دستگاه های زیر به فروش می رسد:

1-دس�تگاه شستش�و     2-پرس پانل         3-پلی سلفاید          

4-ب�رش CNC               5-فری�زر، هیت�ر   6-تزریق گاز          

7-س�یلیکاژل پرکن     8-بوتیل زن          9-میزگردون          

10-هاتملت

نصب و راه اندازی به عهده فروشنده می باشد.

تلفن: 09120344123

فروش ماشین آالت
ماش�ین آالت تکس�ر UPVC ترک، س�ت 5 تایی و 
6 تای�ی، پرس)پانچ گوش�ه آلومینیوم( بصورت نقد و 
اقس�اط بلندمدت و با دو س�ال گارانتی و تحویل روز 

بصورت ویژه به فروش می رسد.
تلفن: 021-26414203

فروش ماشین آالت
فروش نقدی و اقساطی ست دوسر 7 تایی صفر یلماز 
با دو س�ال گارانتی ، 10 س�ال خدمات پس از فروش و 

نصب و راه اندازی رایگان
جوش دوسر یلماز ، برش تکسر پالسماک

تلفن: 09123304851

UPVC فروش ماشین آالت
فروش ماش�ین آالت تولید در و پنجره )تکس�ر و دوسر(  

sawinmak - plastmak - تحویل به روز
تلفن: 021-46075531-46078414

استخدام
پرس�نل ماهر و یا آش�نا جهت تولید  و نصب  در و پنجره 

UPVC و آلومینیومی ترمال بریک � صفا دشت
تلفن: 021-88610947-9






































