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جه��ان یکبار دیگر غافلگیر ش��د غافلگیری روز چهارش��نبه 19 آبان اگر 
ش��دتی بیشتر از حادثۀ 11 سپتامبر، حمالت آمریکا به افغانستان و عراق 
یا قتل بن الدن یا حتی انتخاب ریاست جمهوری پیشین خودمان نداشت، 
حتم��ا کمتر از آنها هم غافلگیرکننده نبود. غافلگیری که حتی بس��یاری 
از تحلیلگران را نیز به کما برد و به جای ش��نیدن تحلیل های قانع کننده 
از آنان، ش��اهد سرخوردگی ایشان از سیس��تم دموکراسی بودیم. از نگاه 
ایشان، ش��اید برخالف ادعای فرانسیس فوکویاما که لیبرال دموکراسی 
غرب را پایان تاریخ اعالم کرده بود، این روزها ناظر ذبح ش��دن حداقل 

دموکراسی این نظام، در پای پوپولیسم رو به رشد جهانی هستیم.
دالیل بسیاری را برای غافلگیری نامیدن این انتخاب می توان برشمرد:
1. دونالد ترامپ بر خالف غالب نظرسنجی ها، موفق به کسب پیروزی 
ش��د. نظرس��نجی هایی که بس��یار علمی و دقیق و توس��ط شرکت های 

متخصص و متبحر انجام می شوند. 
2. ترامپ به عنوان یک چهره مش��هور اقتصادی و رس��انه ای، سابقه  
قاب��ل توجهی در دنیای سیاس��ت نداش��ت و به ق��ول آمریکایی ها یک 

"غیرواشنگتنی" بود. 
3. حریف او بس��یار قدر بود. هیالری کلینتون برخالف ترامپ سالیان 
بسیاری را در عرصه سیاست سپری کرده و در باالترین سطوح، صاحب 

منصب و مسئولیت بود. به عبارتی او یک واشنگتنی تمام عیار بود.
4. ترام��پ در کارزار انتخاباتی بس��یاری از مس��ائل اخالق��ی را زیر پا 
گذاش��ت و در واق��ع بر ارزش ه��ای آمریکای��ی وفادار نبود. ب��ه زنان و 
اقلیت های قومی مذهب��ی اهانت کرد و به مهاجران تاخت و اعالم کرد 
به دنبال اعمال محدودیت در مهاجرت است. مهاجرتی که پایه و اساس 

شکل گیری این کشور پهناور بوده است.
5. ترامپ تجربه چندانی از حضور در مراس��م رس��می سیاس��ی و نیز 
س��خنرانی های سیاسی و تبلیغاتی نداش��ت، بنابراین گاف های بسیاری 
در س��خنان و حرکات خود به نمایش گذاشت که شاید فقط یکی از آنها 
می توانست یک سیاستمدار بزرگ را برای همیشه از صحنه رقابت خارج 
کند. اما ترامپ به راحتی مرتکب این گاف ها شد و خم به ابرو نیز نیاورد.

دالیل این چنینی بسیاری می توان برشمرد، که همگی آنها نیز در انتها 

تاثیر انتخابات ینگه دنیا بر ایران
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به این س��وال منجر می ش��وند که پس چگونه این نتیجه رقم خورد. اما یک جهت 
دیگری نیز وجود دارد که بر این غافلگیری دامن می زند: هنوز چند س��ال از جنبش 
بزرگی که بس��یاری از مردم آمریکا را به خیابان ها کشاند، نگذشته است. جنبشی که 
اتفاقا از همانجایی نش��ات گرفت که ترامپ در طبقه ش��صت و هش��تم برج خویش 
کمپین انتخاباتی خود را اداره می کرد: خیابان وال اس��تریت در منهتن فاصله چندانی 
ب��ا ب��رج رئیس جمهوری جدید آمری��کا ندارد. اما آن جنبش در اعتراض به ش��کاف 
طبقات��ی آمریکا و نفوذ همه جانبه  غول های اقتص��ادی در تمامی ابعاد جامعه بود، و 
امروز ش��اهد هس��تیم که این مردم فردی را انتخاب کردند که متعلق به همان یک 
درصد اس��ت. به عبارت دیگر همان مردمی که تا چندی پیش به نفوذ ثروتمندان در 
سیاس��تگذاری های کالن کشور شدیدا معترض بودند، امروز کشور خود را به یکی از 

همان ثروتمندان سرشناس سپردند.
در خصوص چرایی وقوع این غافلگیری هم دالیل بس��یاری ذکر ش��ده اس��ت که 
ش��اید تنوع فک��ری و فرهنگی موجود در جامعه آمریکا که ب��ه تناقضات فراوانی در 
عرصه ه��ای مختلف انجامیده یکی از مهم ترین دالیل آن باش��د؛ و همین تناقضات 
س��بب بی ثباتی افکار عمومی آن کش��ور ب��وده و این جامعه را ای��ن چنین غیرقابل 
پیش بینی س��اخته اس��ت. از س��وی دیگر فراموش نکنیم که ترامپ مردی رسانه ای 
اس��ت و این انتخابات نشان داد که آشنایی به رموز رسانه ای بودن و رسانه ای شدن 

بر کهنه کار بودن در سیاست می چربد.
اما حساس��یت فوق العاده مردم ایران نس��بت به این دوره از انتخابات آمریکا نکته 
قاب��ل تامل دیگر این موض��وع بود. ش��اید عمده ترین دلیل نگرانی م��ردم، مواضع 
خصمانه ترامپ علیه ایران و همچنین نگرانی از سرنوش��ت برجام باشد. برجامی که 
به خون دل حاصل ش��ده و حال با آمدن ترامپ بیم آن می رود این دس��تاورد بزرگ 

پیش از آنکه ثمری داشته باشد، عقیم شود.
البت��ه با در نظر گرفتن ش��عارهای انتخاباتی رئیس جمه��ور منتخب آمریکا و البته 
مصاحبه ای که ترامپ چند روز پس از انتخاب شدنش انجام داد، این نگرانی ها چندان 
هم بی س��بب نیس��تند. اما با توجه به موارد دیگر شاید به این نتیجه برسیم که نباید 
منتظر تغییر چندانی در سیاس��ت های آمریکا باش��یم. زیرا، پیش از همه همانطور که 
مش��هور اس��ت در آمریکا مهار کلی اوضاع در دست سیستمی است که با تغییر افراد 

تغییر کلی در سیاست های کالن این کشور ایجاد نمی شود. از این جهت توافق بر سر 
موضوع هسته ای ایران نیز، گذشته از آنکه توافقنامه ای چندجانبه بوده، مسلما تصمیم 
این سیستم حاکم بر ایاالت متحده بوده است و بعید به نظر می رسد که به سادگی و 

براساس تمایل یک شخص ملغی شود.
اما نکته ای که پیش از همه می تواند باعث تسالی خاطر شود آن است که ترامپ 
یک تاجر اس��ت، س��ود و زیان را  خوب می شناس��د و اهل معامله است. از این جهت 
می توان امیدوار بود که او نیز مانند س��لف خود و ش��اید کل سیس��تم حاکم بر نظام 
آمری��کا: به زودی دریابد که دامن زدن به تنش می��ان آمریکا و ایران به هیچ وجه به 
سود آمریکا نیست. آمریکایی که به هر حال امروزه با مسائل پیچیده بسیاری دست 
در گریبان اس��ت. از مش��کالت داخلی آمریکا گرفته تا پیچیدگی روابط این کشور با 

ناتو، روسیه، چین، کره شمالی و غیره. 
در چنین فضایی حاکمان ینگه دنیا احتماال به این نتیجه خواهند رسید تا از برتری 
ای��ران در منطقه به��ره بگیرند نه آنکه برای تضعیف آن ت��الش کنند. به هرحال، از 
بسیاری ابعاد می توان ایران را رهبر مبارزه با تروریسم در خاورمیانه برشمرد و به نظر 
نمی رس��د آمریکا در برهم زدن این نظم حاکم منافع چندانی داشته باشد. کشورهای 
عرب��ی بی کفایت��ی خود را در تامین امنیت منطقه نش��ان داده ان��د، ترکیه نیز در داغ 
مصیبت  اوضاع دخلی و تصمیم گیری های اش��تباه خود به س��وگ نشسته است و در 
مقابل روس��یه امروز بزرگترین هم پیمان ایران است. روشن است که برهم زدن این 

نظم سود چندانی برای آمریکا نخواهد داشت.
روی هم رفته به نظر می رس��د با وجود تداوم جنگ تبلیغاتی و روانی علیه ایران و 
حتی تشدید آن، سیاست های کلی آمریکا نسبت به کشورمان تغییری نخواهد کرد و 
شاید برجام نیز در معرض تهدید قرار نگیرد، چراکه بنا به نظر بسیاری از کارشناسان 
بازگش��ت به دوران پیش از برجام ناممکن اس��ت. به هرحال، فضای حاکم بر آمریکا 
و البت��ه کل جهان آنقدر غیرقابل پیش بینی ش��ده اس��ت که کار تحلیل مس��ائل را 
بس��یار دشوار می س��ازد. اما به هر حال امیدواریم رهبران جدید آمریکا عقالنیت را در 
سیاس��تگذاری های خود فراموش نکنند و با تخریب آنچه در چند س��ال های گذشته 
س��اخته ش��ده، خود را گرفتار معضالت بیش��تر نکنند و تنفر جهانی نسبت به خود را 

افزایش ندهند. 
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پنج��ره ایرانی��ان از کلی��ه بازدیدکنن��دگان محترمی ک��ه از غرفه این نش��ریه در 
نمایشگاه های در و پنجره تبریز و مشهد بازدید کردند تشکر و قدردانی می کند.

گفتنی اس��ت، هشتمین نمایشگاه بین المللی تخصصی در و پنجره و ماشین آالت 

تبری��ز از تاری��خ 11 تا 14 آب��ان 1395 و هفتمین نمایش��گاه تخصصی در و پنجره، 
ماش��ین آالت و صنایع وابسته مش��هد از تاریخ 18 تا 21 آبان 1395 در محل دائمی 

نمایشگاه های بین المللی این دو شهر برگزار شد.

قدردانی پنجره ایرانیان از بازدیدکنندگان غرفه این نشریه

پنجره ایرانیان: انجمن تولیدکنندگان در و پنجره یو.پی. وی. س��ی ایران در دومین همایش 
اجرای قوانین انرژی در ساختمان حضور پیدا کرد.

ب��ه گ��زارش پنجره ایرانیان، دومی��ن همایش اجرای قوانین انرژی در س��اختمان با حضور 
مس��ئوالن وزاتخانه های نیرو، راه و شهرسازی، گروه عمران و انرژی سازمان نظام مهندسی، 
ش��هرداری و انجمن تولیدکنندگان در و پنجره یو.پی. وی. سی ایران در روزهای10و 11 آبان 

برگزار شد.
در این همایش دوروزه که جهت هم اندیش��ی و تبادل نظر با اهداف اصالح الگوی مصرف 
در راس��تای تحقق اقتصاد مقاومتی، آش��نایی با آخرین دستاوردهای علمی � اجرایی در حوزه 
بهینه س��ازی مصرف انرژی پاک، آش��نایی با فن��اوری و آخرین دس��تاوردهای بین المللی در 
اج��رای راهکاره��ای تحقق اقتصاد مقاومتی، آش��نایی با آخرین دس��تاوردهای بین المللی در 
اج��رای راهکارهای بهینه س��ازی مصرف انرژی و ایجاد هماهنگ��ی میان ارگان های ذی ربط 
جهت اجرای راهکارهای بهینه س��ازی مصرف انرژی و محیط زیس��ت برگزار شد، مسئوالن و 

صاحب نظران به ارائه نظریات خود برای رسیدن به اهداف فوق پرداختند.

گفتنی اس��ت، در جریان برگ��زاری همایش به منظور تبادل نظر بیش��تر بی��ن متخصصان، 
صاحب نظران، کارشناس��ان و تصمیم گیران مربوطه، کارگاه های تخصصی نیز برپا گردید که 

موردتوجه عالقه مندان به این مباحث قرار گرفت.

دومین همایش اجرای قوانین انرژی در ساختمان برگزار شد
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پنجره ایرانیان: گروه خبری نش��ریه پنجره ایرانیان، سه شنبه 4 آبان ماه 1395 از بازار آهن 
شادآباد بازدید کرد.

گروه خبری پنجره ایرانیان در این بازدید ضمن گفتگو با تعدادی از فعاالن مرتبط با صنعت 
در و پنجره، شرایط فعالیت و مشکالت این گروه را مورد بررسی قرار داد.

بازار ش��ادآباد که از قدیمی ترین بازارهای آهن تهران اس��ت، امروزه محل فعالیت و تجارت 
تمامی صنوف مرتبط با س��اختمان است. دسترسی آسان و خارج بودن از طرح ترافیک و زوج 
و فرد فرصت مناس��بی برای مردم اس��ت تا سبد کاالیی مورد نیاز برای ساختمانشان را از این 

بازار تهیه کنند. البته این بازار هم مانند بسیاری از بازارهای دیگر تهران از معضل ترافیک و 
نبود پارکینگ در داخل مجتمع رنج می برد که مهم ترین مشکلی که اهالی و کسبه شادآباد از 

آن گالیه داشتند نیز همین مسئله بود.
امید می رود مس��ئوالن مربوطه با نگاهی ویژه به این بازارها و نقش��ی که در رونق صنعت 
س��اختمان و ارتزاق بخش بزرگی از جامعه که در این صنعت فعالیت می کنند دارد، برای رفع 

این مشکالت اقدامات الزم را به عمل آورند.
گفتنی است، مشروح این گزارش در همین شماره نشریه پنجره ایرانیان منتشر شده است.

حضور گروه خبری پنجره ایرانیان در بازار آهن شادآباد

پنجره ایرانیان: مجوعه گروتمان پروفیل خود را با اکس 13 در نمایشگاه در و پنجره مشهد 
رونمایی کرد.

بنا بر اخبار رس��یده از مش��هد، غرفه گروتمان ش��اهد رونمایی از آخرین دس��تاورد این 
مجموعه بود. در این نمایشگاه پروفیل آلومینیوم با اکس 13 برای نخستین بار در معرض 
دی��د بازدیدکنندگان قرار گرفت. بر اس��اس این گزارش، پروفی��ل آلومینیوم با اکس 13 
توس��ط مجموعه گروتمان طراحی ش��ده و در کارخانه آساش و با تایید این شرکت معتبر 

به تولید می رسد.
گفتنی اس��ت، مجموعه گروتمان ع��الوه بر تولید و عرضه پروفیل ه��ای آلومینیومی خود، 
نمایندگ��ی محصوالت آس��اش را نیز در اختیار داش��ته و ب��ه نمایندگان خود ان��واع خدمات 

مشاوره ای در زمینه ساخت در و پنجره و نیز نمای آلومینیومی را ارائه می  دهد.

رونمایی از آخرین محصول گروتمان در نمایشگاه مشهد

پنجره ایرانیان: محمدجواد رضایی، مدیر فروش ش��رکت صنایع عایق پالست بانام تجاری 
وین کالس، در گفتگو با پنجره ایرانیان به توضیح در خصوص محصوالت جدید این شرکت 

و استفاده از نانوتکنولوژی در این محصوالت پرداخت.
مهندس رضایی با اش��اره به تجربه شرکت صنایع عایق پالست، گفت: این شرکت پس از 
چندین سال تجربه و مطالعه در گام نخست به کیفیت محصوالت خود و همچنین رضایتمندی 
 Ral_Gz مشتریان می اندیشید. ازاین رو شرکت، فعالیت های خود را در ابتدا تحت گواهینامه
شروع و همچنین مقاطع تولیدی خود را با استانداردها و گواهینامه های معتبر خارجی و داخلی 
منطبق ساخته است. مدیر فروش وین کالس در خصوص آشنایی با سبد محصوالت پروفیل 
وین کالس اظهار کرد: پروفیل های تولیدی این ش��رکت ش��امل پروفیل های 3حفره س��ری 
60 نانوتکنولوژی، پروفیل های 4 حفره س��ری 60 نانوتکنولوژی، پروفیل های کش��ویی سری 
70 نانوتکنولوژی اس��ت. رضایی با اشاره به نوآوری هایی که در شرکت عایق پالست صورت 
می گیرد، عنوان کرد: محصول انحصاری دیگری در 3ماهه اول س��ال 95 در شرکت رونمایی 

و وارد بازار مصرف گردید که باعث تحول نوین در این راستا شد.

رضایی در پایان ضمن تاکید بر منحصربه فرد بودن ضمانت نامه های صادرش��ده 20 س��اله 
وین کالس یادآور ش��د: همان طور که به صورت کامل در تمامی کش��ور اطالع رسانی کردیم 
به تمام��ی مصرف کنن��دگان محترم پروفیل وین کالس در هر س��طح خرید ضمانت نامه های 

عدم تغییر رنگ و تغییر شکل تعلق می گیرد.

شرکت عایق پالست پیشگام نانو تکنولوژی در صنعت یو.پی.وی.سی

پنجره ایرانیان: ش��رکت هونام ابزار نوین، نمایندگی انحصاری محصوالت شرکت 
مستر ایتالیا در ایران شد.

به گزارش خبرنگار پنجره ایرانیان، محصوالت ش��رکت مس��تر، از این پس انحصارا 
توسط شرکت هونام ابزار نوین به عنوان انبار مادر این شرکت در ایران قابل  ارائه است.

بر اس��اس این گزارش، ش��رکت مس��تر ایتالیا با بیش از 30 س��ال س��ابقه تولید 
یراق آالت آلومینیوم و تالش س��خت و دس��ته جمعی کارکنان��ش و با جلب رضایت 
حداکثری مش��تریان به برندی جهانی در صنعت آلومینیوم تبدیل شده است. این برند 
خوش نام ایتالیایی توانس��ته است با صرف بودجه عظیم در کنار تالش بیش از 200 
متخصص در گروه تحقیق و توسعه، بیش از 95 درصد سهم ارزش افزوده محصوالت 
خود را پس از اجرای کامل مراحل بازاریابی محصول، آنالیز بازار و توجه به نیازهای 

طراحی و تولید تحقق بخشد. 
گفتنی است، شرکت مستر در نمایشگاه BIG5 دبی از یکم تا چهارم آذرماه 95 در 

مجموعه نمایشگاهی شهر دبی برگزار می شود، حضور خواهد داشت.

هونام ابزار نوین نماینده انحصاری مستر ایتالیا در ایران
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پنجره ایرانیان: در روز یکشنبه 16 آبان ماه نخستین گردهمایی انجمن در، پنجره، 
نما و صنایع وابسته برگزار شد.

به گزارش پنجره ایرانیان، س��اختمان ش��مالی اتاق بازرگان��ی میزبان گردهمایی 
انجمن در، پنجره، نما و صنایع وابس��ته در روز ش��انزدهم آب��ان 1395 بود. در این 
گردهمایی که با حضور اکثریت اعضای این انجمن برپا شد، اعضای هیات موسسان 

گزارشی از فعالیت های انجام شده ارائه دادند.
در ابتدای این جلسه، مهندس باوفا، گزارشی از عملکرد هیات موسسان ارائه دادند 
و پس از ایشان، مهندس بنی تبا در زمینه اهمیت شکل گیری چنین انجمنی و نقش 

بسیار تعیین کننده ای که می تواند بر عهده دشته باشد، سخن گفتند.
در ادامه آقایان فرخ، س��لطانی، شعبانی و فریور به نمایندگی از تمامی اعضا هیات 
موس��س به معرف��ی کارگروه های مختلف و روند تالش ه��ای صورت گرفته جهت 
تعریف و تقس��یم بندی ای��ن کارگروه ها پرداختند. در پایان این نشس��ت، تعدادی از 
حاضران در جلس��ه به اظهار نقطه  نظرات خود پرداختند و جلسه پرسش و پاسخ نیز 

در راستای مشخص شدن بیشتر اهداف انجمن صورت پذیرفت.
گفتنی اس��ت، مشروح این گزارش در همین ش��ماره نشریه پنجره ایرانیان منتشر 

شده است.

نخستین گردهمایی انجمن در، پنجره و نما برگزار شد

پنجره ایرانیان . پروفیل یو.پی.وی.س��ی جدیدی با برن��د Niko Win  تا پایان 
آبان ماه وارد بازار خواهد شد.

مهندس محمدحسین نوروزی در گفتگو با پنجره ایرانیان از تولید پروفیل یو.پی.وی.سی 
باکیفیت برتر و تولید داخلی خبر داد. وی که یکی از پیشکسوتان صنعت پروفیل های 
یو.پی.وی.س��ی کشورمان به ش��مار می آید، با اش��اره به مزیت های رقابتی پروفیل 
Niko Win  عش��ق به تولید و نیز پر کردن خالءهای موجود در بازار را از دالیل 

اصلی تولید این پروفیل برشمرد.
مهن��دس نوروزی آغاز عرض��ه پروفیل نیکو وین را از ابتدای آذرماه س��ال جاری 
اع��الم و تاکی��د کرد با ورود نیکو وی��ن به بازار مصرف ایران، فصل��ی نوین در این 

عرصه گشوده خواهد شد .
گفتی است مشروح این گفتگو در همین شماره پنجره ایرانیان منتشر شده است.

تولد نیکو وین در عرصه صنعت پروفیل های یو.پی.وی.سی

پنجره ایرانیان: س��مینار س��الیانه آکادو مهرم��اه 95 در آنتالیای ترکیه 
برگزار شد.

ب��ه گ��زارش پنج��ره ایرانی��ان، در این گردهمای��ی س��الیانه که کلیه 
نماین��دگان فروش ی��راق آالت آکادو از سراس��ر جهان حضور داش��تند، 
نماین��دگان در جریان آخرین اخبار و دس��تاوردهای ای��ن برند خوش نام 

و موفق قرار گرفتند.
افزایش ظرفیت تولید روزانه جهت پاس��خگویی به تقاضای رو به رشد 
مصرف کنندگان، تغییرات فنی حائز اهمیت در طراحی یراق آالت پیشرفته 
ازجمله فولکس واگنی و تولید انبوه که نویدبخش کاهش بهای تمام شده 
خواهد ب��ود و همچنین خبر بهره برداری از خ��ط تولید یراق آالت چوب، 

مهم ترین مسائل مطرح شده در این سمینار بود.
گفتنی است آکادو یکی از شرکت های هولدینگ بزرگ ADO ترکیه 
است که با چش��م انداز تبدیل ش��دن به یک »تولیدکننده جهانی متریال 
س��اختمانی« با تکیه بر بیش از 60 س��ال تجربه و دانش فنی با استفاده 
از جدیدترین فناوری های روز در حال تولید دامنه وس��یعی از محصوالت 

باکیفیت ساختمانی و ارائه خدمات با استانداردهای جهانی است.

حضور نمایندگان رسمی آکادو در سمینار سالیانه فنی و فروش

پنجره ایرانیان: گروه تولیدی پارت، نمایندگی رس��می پروفیل س��یندژ در خراسان 
را کسب کرد.

ب��ه گزارش خبرن��گار پنجره ایرانیان، گروه تولیدي پ��ارت، تولیدکننده در و پنجره 
یو.پی.وی.س��ی و توري جمع ش��ونده در استان خراس��ان، موفق به کسب نمایندگی 
رس��می پروفیل سیندژ ش��د. گروه تولیدی پارت با مدیریت اس��ماعیل دوزنده و کد 
نمایندگي 225 از ابتدای سال 1395 کلیه محصوالت پروفیل سیندژ را در استان های 

خراسان به تولیدکنندگان در و پنجره یو.پی.وی.سی ارائه خواهد کرد. 
گفتنی است، گروه تولیدي پارت اولین و بزرگ ترین تولیدکننده توري جمع شونده 

در استان خراسان است.

گروه تولیدي پارت نماینده رسمي سیندژ در خراسان شد
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پنجره ایرانیان: در دومین همایش کیفیت در ساخت و ساز که با حضور 
مقامات بلندپایه کش��وری برگزار شد، مهندس ش��هرام علیزاده موفق به 

دریافت تندیس کیفیت در ساخت و ساز شد.
به گزارش پنجره ایرانیان، روز شنبه اول آبان 1395، مرکز همایش های 
بین المللی صدا و سیما میزبان دومین همایش کیفیت در ساخت و ساز بود. 
در این همایش که به کوش��ش انجمن دارندگان نش��ان استاندارد ایران 
و ب��ا هم��کاری وزارت راه و شهرس��ازی، وزارت صنعت و س��ازمان ملی 
اس��تاندارد ایران ترتی��ب یافته بود، مقامات بلندپای��ه ای از جمله مهندس 
ترکان، مش��اور ریاست جمهوری و ریاس��ت سازمان نظام مهندسی، دکتر 
پزش��کیان، نایب رئیس اول مجلس ش��ورای اس��المی، و همچنین دبیر 
موسس��ه استاندارد ریاس��ت سازمان تحقیقات مس��کن، ریاست کمسیون 
مس��کن و شهرسازی مجلس وتعدادی از معاونان وزیر و مشاوران ریاست 

جمهوری حضور داشتند. 
در پای��ان این همای��ش که با رویکرد نقش کیفی��ت برتر در معماری با 
حمایت پیش��گامان برگزار می شد، از مجموعه های موفق در زمینه کیفیت 
ساخت و ساز تقدیر و تشکر به عمل آمد. همچنین مهندس شهرام علیزاده 
به عنوان مدیریت ش��رکت آلوم کاردینه )آلوکد( موفق به دریافت تندیس 

کیفیت در ساخت و ساز شد.

پنج��ره ایرانی��ان: ش��رکت چوبین دژ با اس��تفاده از 
جدیدتری��ن فن��اوری روز دنی��ا، در و پنجره های تمام 
چوب خ��ود را با دو گرید کم��ي و کیفي عرضه کرده 
اس��ت تا نیاز امروز بازار را متناس��ب با بودجه و سلیقه 

مشتریان در طرح ها و رنگ های متنوع تامین کند.
محمدرضا دهقان ف��رد، مدیرعامل ش��رکت چوبین 
دژ در گفتگ��وی خود با پنجره ایرانیان، ضمن اش��اره 
به مزایای اس��تفاده از چوب در صنای��ع مدرن، گفت: 
چ��وب از دیرباز جزو پیکره اصلي س��ازه بوده و امروزه 
نی��ز به عنوان کاالي لوکس در معماری به کار می رود. 
پیشرفت های حاصله در سال های اخیر موجب شده تا 
محصوالت متنوعي از چوب ساخته شود چراکه چوب 
ب��ه لحاظ بافت و رنگ ع��الوه بر برتري بر دیگر مواد 
فلزي و شیمیایي، حس آرامش و چشم نوازی را نیز به 

ارمغان می آورد.
وی اف��زود: وجود بافت ه��ای درهم تنیده با خاصیت 
فض��اي جابجایي مح��وري در چ��وب، باعث مقاومت 
بس��یار ب��االی آن در برابر ل��رزش و زلزله می ش��ود؛ 
همین امر س��بب ش��ده اس��ت امروزه چوب جایگاهی 
مس��تحکم تر از قبل در استانداردهاي روز دنیا در میان 

دیگر مواد مصرفي ساختماني پیدا کند.
مدیرعام��ل ش��رکت چوبین دژ با اش��اره به اهمیت 
عایق صوت، حرارت و الکتریس��یته بودن محصوالت 
س��اختمانی، اظهار کرد: وجود حفره ه��ای میان بافتی 
س��بب ش��ده چوب بهتری��ن عایق صدا ت��ا میزان 78 
دسی بل و مناس��ب ترین عایق حرارتی تا میزان 2/98 
درصد با ضریب Uw (W/m2k) =1.05  باشد. 
ازای��ن رو چوب مناس��ب ترین عایق ح��رارت، صوت و 

جریان الکتریکی است.
دهقان فرد گفت: کارشناس��ان ما در ش��رکت چوبین 
دژ توانس��ته اند با اس��تفاده از جدیدتری��ن فناوری روز 

دنی��ا، در و پنجره های تمام چ��وب را با دو گرید کمي 
و کیف��ي عرضه کنند تا نیاز امروز بازار را متناس��ب با 
بودجه و سلیقه مشتریان در طرح ها و رنگ های متنوع 
تامین کنند. کارشناس��ان ما با اس��تفاده از سلول های 
زنده نباتی )ایزوالس��یون گیاهي( عم��ر مفید چوب را 
افزایش چش��مگیري داده اند و این مهم بدون استفاده 
از ایزوالسیون های ش��یمیایي و مخرب حاصل شده تا 

محیطي ایمن و سالم را داشته باشیم.

دهق��ان فرد در پایان، درباره عمر مفید این محصول 
توضیح داد: ایجاد ایزوالس��یون بر اس��اس سلول های 
گیاهي در انواع گونه ها و اس��تفاده از رنگ های جذبي 
ت��ا قط��ر 2 میلی متر ای��ن امکان را می ده��د که عمر 
محص��والت در و پنجره م��ان را ب��ه بی��ش از دو دهه 
افزایش دهیم. همچنین پوشش رنگ های استفاده شده 
در ای��ن محصول بر پایه آب ب��وده و در برابر رطوبت، 

آب و اشعه uv مقاوم است.

تولید در و پنجره تمام چوب در چوبین دژدریافت تندیس کیفیت در ساخت و ساز توسط آلوکد

پنج��ره ایرانیان: انبار مرک��زی پروفیل آورتا در منطقه 
بزرگ خراسان و شرق کشور افتتاح شد.

بنا بر خبری که از س��وی ش��رکت کیان پن در اختیار 
پنجره ایرانیان قرار گرفت، پروفیل آورتا به منظور تسهیل 
در توزیع پروفیل آورتا در منطقه خراس��ان بزرگ و شرق 
کش��ور، اقدام به دپوی پروفیل در انبار مرکزی مشهد در 

بزرگراه آسیایی کرده است.
گفتنی است، بدین ترتیب پروفیل باقیمت در کارخانه، 
ب��ا تخفیف ویژه، بدون اخذ کرای��ه و هزینه انبارداری در 

اختیار مونتاژکاران قرار می گیرد.

افتتاح انبار مرکزی پروفیل آورتا در شرق کشور
پنجره ایرانیان: دکتر وین در س��ومین کنفرانس ملی ش��هری کابل در آبان ماه 95 

حضور پیدا کرد.
به گزارش پنجره ایرانیان، در س��ومین کنفرانس ملی ش��هری کابل که 17 و 18 
آبان ماه امسال در کابل برگزار شد، سید سعادت منصور نادری وزیر امور شهرسازی 
افغانس��تان در غرفه دکتر وین حضور یافت و ضمن بازدید از محصوالت این شرکت 

با مدیران دکتر وین به گفتگو و تبادل نظر پرداخت.
گفتنی اس��ت، سومین کنفرانس ملی شهری که با حضور اشرف غنی رئیس جمهور 
افغانستان افتتاح شد، باهدف بررسی چالش ها و بهبود وضعیت شهرهای افغانستان از 
سوی ادارات سکتور شهری ساالنه برگزار می شود. در این نشست دوروزه، استراتژی 
و پالن گذاری شهری، قوانین و مقررات، زیربناهای شهری و محیط زیست، مسکن، 

بهسازی و نوسازی شهری موردبحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

حضور دکتر وین در کنفرانس ملی شهری کابل
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پنجره ایرانی��ان: دومین همایش ملی اجرای قوانین انرژی در س��اختمان، 
ب��ا حض��ور ونوس شیش��ه در روزه��ای 10 و 11 آبان ماه 1395 در س��الن 
همایش های صداوس��یما برگزار شد و ونوس شیش��ه در حاشیه این همایش 
کارگاهی آموزش��ی را با عنوان "شیشه بهترین گزینه در بهینه سازی مصرف 

انرژی در ساختمان" برپا کرد. 
ب��ه گزارش پنج��ره ایرانیان، دومی��ن همایش ملی اج��رای قوانین انرژی 
در س��اختمان ب��ا حضور مس��ئوالن وزارتخانه ه��ای راه  و شهرس��ازی، نیرو 
و کمیس��ون های عمران و انرژی مجلس ش��ورای اس��المی و نیز مسئوالن 
سازمان نظام مهندس��ی ساختمان کشور و استان  ها، س��ازمان ملی استاندارد 
ایران، بنیاد مس��کن انقالب اسالمی، استانداری تهران، سازمان شهرداری ها 
و دهیاری  های کش��ور، ش��رکت بهینه سازی مصرف س��وخت، سازمان نظام 

کاردانی کشور، کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.
در این نشس��ت، دکتر حامد مظاهریان به ایراد س��خنرانی پرداخت. وی با 
تاکید بر اینکه بهینه س��ازی مصرف انرژی ابتدا باید از س��اختمان های دولتی 
آغاز شود، از اقدامات وزارتخانه متبوعش برای اجرایی کردن بهره وری انرژی 

در ساختمان های دولتی و خصوصی خبر داد.
 معاون مس��کن و س��اختمان وزارتخانه راه و شهرسازی در بخش دیگری 
از س��خنان خود با اشاره به تجربه بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان ها در 
کشور فرانس��ه، گفت: در کشور فرانسه برای بهینه سازی مصرف انرژی یک 
میلیارد یورو بودجه در نظر گرفته ش��ده و به ازای هر فرد بزرگ س��ال 8 هزار 
یورو با تس��هیالت صفر درصد واگذارش��ده اس��ت. عالوه بر این 30 درصد 
تخفیفات مالیاتی در نظر گرفته شده و حمایت های و تسهیالت ویژه ای برای 

افراد کم درآمد نیز مدنظر گرفته شده است.
دکت��ر مظاهریان در پایان س��خنان خود، از دو اق��دام مهم وزارتخانه راه و 
شهرسازی برای بهره وری انرژی در ساختمان های کشور نام برد و خاطرنشان 
س��اخت: اولین اقدام وزارتخانه در این راس��تا اصالح مبحث نوزدهم مقررات 
ملی س��اختمان است که این مبحث خوش��بختانه در شورای تدوین مقررات 

ملی ساختمان در حال اصالح است.
در ادام��ه دکت��ر مظاهری��ان از غرف��ه ونوس شیش��ه که در محل س��الن 
همایش های صداوس��یما و در حاشیه این همایش برپاشده بودن دیدن کرده 

و با مدیران این شرکت به گفتگو نشست.

پنجره ایرانیان: س��مینار تخصصی نماهای شیش��ه ای یکش��نبه 23 آبان ماه 95 
با  همکاری و اش��تراک شرکت های س��یکا پارسیان و ونوس شیشه، در برج میالد 

برگزار  شد.  
س��مینار تخصص��ی نماهای شیش��ه ای با حض��ور فعاالن صنعت س��اختمان و 
ش��رکت های مهندس��ین مش��اور، یکش��نبه 23 آبان ماه در سالن س��عدی مرکز 
همایش ه��ای برج میالد برگزار  ش��د. در این س��مینار که به منظور بررس��ی ابعاد 
سیس��تم های نمای شیشه ای برگزار  شد، س��خنرانانی از ایران و خارج از ایران به 

ارائه مطالب خود پرداختند.
در آغاز مراس��م محمدحس��ن نوروزی، مدیرعامل ونوس شیشه و آندره کورتل، 

مدیرعامل سیکاپارسیان در ایران به حاضران خوشامد گفتند.
پس از خوش��امد گویی، ورنر وگنر، مدیرکل بخش نما و پنجره ش��رکت س��یکا 
به عنوان اولین س��خنران همایش پش��ت تریبون قرار گرف��ت و مطالب خود را با 

موضوع »مالحظات طراحی در نمای شیشه ای« ارائه کرد.
در ادامه همایش میش��ا پاولکا، مدیرعامل شرکت پریدیمان سخنرانی خود را با 
موضوع »جزئیات مهندسی نمای شیشه ای« به حاضران ارائه کرد. سخنران بعدی 
همایش مهندس بهرام نوروزی، مدیر توس��عه محصول شرکت ونوس شیشه بود 

که مطالب خود را با موضوع »شیشه: ایمنی و امنیت« بیان کرد.
بوریس کرانجویک، مدیر بخش صنعت و چس��ب ش��رکت سیکا دیگر سخنران 
ای��ن همای��ش بود که در ادامه به بیان مطالبی در موضوع »پنل سیس��تم س��یکا 

تک« پرداخت.
گفتنی است، شرکت ونوس شیشه که از بزرگ ترین و خوش نام ترین شرکت های 
صنعت شیشه کشور است، از سال 1383 فعالیت خود را در زمینه طراحی و تولید 

پیشرفته ترین شیشه های ساختمانی و خودرویی آغاز کرده است.

دکتر مظاهریان از غرفه ونوس شیشه در همایش ملی اجرای قوانین انرژی بازدید کرد

سمینار تخصصی نماهای شیشه ای در برج میالد اخبار شرکت ونوس شیشه
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پنجره ایرانیان: شرکت برگزارکننده هشتمین نمایشگاه در و پنجره و صنایع وابسته 
ته��ران آمادگ��ی خود را برای ثبت نام ش��رکت های متقاضی جه��ت تکمیل ظرفیت 

سالن های نمایشگاه اعالم کرد.
با پایان یافتن مرحله اول ثبت نام متقاضیان مش��ارکت در هش��تمین نمایشگاه در 
و پنج��ره و صنایع وابس��ته تهران در هم��ه گروه ها، 94 درصد از فضای نمایش��گاه 
تکمیل شده است. از 13 سالن مربوط به این نمایشگاه، ظرفیت بیشتر سالن ها به طور 
کام��ل تکمیل ش��ده و فقط در چند س��الن امکان پذیرش متقاضی��ان به طور محدود 
وج��ود دارد؛ بنابراین متقاضیان جدید به عن��وان آخرین فرصت این امکان را دارند تا 
پیش از ش��روع مرحله دوم ثبت نام نس��بت به اعالم تمایل خود جهت مش��ارکت در 
نمایش��گاه اقدام کنند. گفتنی است، این نمایشگاه توسط شرکت بین المللی بازرگانی 
و نمایش��گاهی تهران از تاریخ 5 تا 8 بهمن ماه امسال در محل دائمی نمایشگاه های 

بین المللی تهران برگزار می شود.

پنجره ایرانیان: نخستین نمایشگاه در و پنجره، ماشین آالت و صنایع وابسته زنجان 
دی ماه 95 برگزار می شود.

ب��ه گزارش پنجره ایرانیان، اولین نمایش��گاه در و پنج��ره زنجان از تاریخ 6 تا 10 
دی ماه 95 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی کاسپین زنجان برگزار می شود.

هم زمان با این نمایشگاه، اولین نمایشگاه سنگ های تزیینی و نما، اولین نمایشگاه 
تخصصی کاش��ی، س��رامیک، چینی، ش��یرآالت بهداشتی و س��اختمانی، چهارمین 

نمایشگاه انبوه سازان ساختمان و ماشین آالت راه سازی، عمرانی و ساختمانی، دومین 
نمایش��گاه تخصصی آش��پزخانه، حمام، استخر و س��ونا و اولین نمایشگاه تخصصی 
فناوری های نوین و هوشمندسازی در تولید مسکن نیز در سایت نمایشگاهی کاسپین 

زنجان برگزار می شود.
گفتنی اس��ت، عالقه مندان به مشارکت در این نمایش��گاه می توانند برای دریافت 

اطالعات بیشتر و ثبت نام به سایت این نمایشگاه مراجعه کنند.

پنجره ایرانیان: نمایش��گاه معماری و صنعت ساختمان مونیخ )BAU 2017( دی ماه 95 
برگزار می شود.

به گزارش پنجره ایرانیان، نمایش��گاه صنعت س��اختمان مونی��خ از 27 دی ماه )16 ژانویه( 
 Messe( در مرکز نمایش��گاهی مونیخ )ت��ا 2 بهمن م��اه 95 )21 ژانوی��ه 2017 می��الدی
Munchen( بر پا خواهد ش��د. نمایش��گاه معماری و صنعت ساختمان مونیخ، موضوعاتی 
مختلفی را ازجمله مواد و مصالح، تکنولوژی و سیستم ها برای ساخت وساز تجاری و مسکونی، 
طراحی داخلی برای ساختمان های نوساز و مدرنیزه و نیز نوسازی ساختمان ها را در مکانی با 
بیش از 180 هزار مترمربع وسعت پوشش می دهد. این نمایشگاه گستره کاملی از فناوری های 
م��درن در صنعت س��اختمانی بین المللی را به نمایش می گذارد. بخش های مختلفی ش��امل؛ 
خاک، سنگ، بتون، سیس��تم های نمای خارجی، ساختمان پیش ساخته، گچ، مواد عایق، آجر، 

کاش��ی، مواد و تجهیزات بام س��اختمان، پنجره های س��قفی، مواد و مصالح ش��ومینه سازی، 
س��رامیک، پوشش های طبقه و کف، محصوالت ساختمانی ش��یمیایی، ابزارآالت ساختمانی، 
آلومینیوم، فوالد، روی، مس، سیس��تم های انرژی، سیستم های س��اختمانی، درهای کنترلی، 
سیس��تم های پارکینگ، قفل، اتصاالت، در و پنجره، چوب، شیش��ه، اتوماس��یون ساختمان و 
فناوری اطالعات در این نمایش��گاه وجود دارند.  نمایشگاه معماری و صنعت ساختمان مونیخ 
)BAU( نمایش��گاهی تجاری و پیش��رو در زمینه معماری، ماش��ین آالت و مصالح در صنایع 
س��اختمانی در جهان اس��ت. مجموعه های نمایش��گاه معماری و س��اختمان BAU، تمامی 
شاخه های صنعت و تجارت را در سطح باالی بین المللی دربر می گیرند. نمایش های خاص و 
گردهمایی های متنوع در نمایش��گاه معماری و ساختمان مونیخ، این نمایشگاه را به مهم ترین 

پایگاه اطالعاتی و الهام بخش برای تمامی صنایع تبدیل کرده است.

آغاز ثبت نام تکمیلی نمایشگاه در و پنجره تهران

نخستین نمایشگاه در و پنجره زنجان برگزار می شود

برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان مونیخ  در دی ماه 

پنجره ایرانیان: هفتمین نمایش��گاه صنعتی سازی س��اختمان تهران از 3 تا 6 آذر 1395 در 
محل مصالی بزرگ تهران برگزار می شود.

به گزارش پنجره ایرانیان، انجمن صنفی کارفرمایی انبوه س��ازان مسکن و ساختمان استان 
تهران هفتمین نمایشگاه صنعتی سازی ساختمان را در آذرماه برگزار می کند.

در این نمایشگاه که در محل مصالی بزرگ تهران برگزار خواهد شد، شرکت های انبوه ساز 
فعال و تراز اول بخش ساخت مسکن و عمران حضور خواهند داشت. همچنین در حاشیه این 
نمایش��گاه هشتمین همایش تخصصی تجهیزات و فناوری های نوین صنعتی سازی ساختمان 

نیز برگزار خواهد شد.
گفتنی است، اجرای این نمایشگاه را که از تاریخ 3 تا 6 آذرماه 1395 برپا خواهد بود، شرکت 

نمایشگاهی ویناک بر عهده دارد. 

هفتمین نمایشگاه صنعتی سازی ساختمان تهران در آذرماه

پنجره ایرانیان؛ نمایش��گاه صنعت ساختمان پاکستان )Build Asia( آذرماه 95 
در شهر کراچی برگزار می شود.

به گزارش پنجره ایرانیان، نمایشگاه صنعت ساختمان کراچی از سه شنبه 16 آذرماه 
)6 س��پتامبر( تا پنجشنبه 18 آذرماه )8 سپتامبر 2016( در مرکز نمایشگاهی کراچی 

Karachi Expo Centre دایر می شود.
نمایش��گاه صنعت ساختمان پاکس��تان )Build Asia( که یکی از نمایشگاه های 
معتبر در صنعت ساخت وس��از، امالک و س��اختمان در آسیاس��ت، با هدف تمرکز بر 
پتانس��یل ف��راوان س��اختمان و صنعت ساخت وس��از در پاکس��تان و نمایش آخرین 
پیش��رفت های تکنولوژیک��ی تجهی��زات، مواد، خدم��ات و تکنیک ه��ای زمینه های 
مرتب��ط، ارائه فرصت تعامل با کارآفرینان محلی جهت س��رمایه گذاری مش��ترک با 
ش��رکت کنندگان خارج از کشور، انتقال فناوری و کسب نمایندگی توزیع و همکاری 

برگزار می شود.
عالوه بر این، در حاش��یه نمایشگاه ساختمان پاکستان همایش های پرباری برگزار 
می ش��ود که در عین حال فرصتی برای ارتباط مهندس��ان، پیمانکاران، س��ازندگان، 
مش��اوران، مقامات دولتی، بانکداران، سیاس��ت گذاران، س��هامداران، و کارشناس��ان 

مسکن و صنعت ساخت وساز محسوب می شود.
گفتنی اس��ت، این نمایشگاه با سه نمایشگاه دیگر به نام های امالک آسیا، مبلمان 

آسیا و نمایشگاه سنگ آسیا به صورت هم زمان برگزار می شود.

نمایشگاه صنعت ساختمان پاکستان 20۱6 آذرماه برگزار می شود

اخبار نمایشگاهی
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پنجره ایرانیان: اداره برق ش��یخ نش��ین دوبی اعالم 
کرد که بزرگترین و هوشمندترین برج جهان را احداث 

خواهد کرد.
به گزارش ایس��نا، این برج در مس��احتی بالغ بر 1.5 

میلیون فوت مربع احداث خواهد شد.
 این ساختمان شامل پنج برج است که بیش از 3500 
کیل��وات برق ای��ن برج ها با انرژی خورش��یدی تامین 
خواهد ش��د. این برج ها به سیس��تم هوشمند مجهز و 

دارای پارکینگ مسجد و سالن اجتماعات هستند.
 

پنجره ایرانیان: عضو هیات رئیسه اتاق مشترک بازرگانی 
ایران و عمان به تشریح آخرین وضعیت روابط تجاری ایران 
و عم��ان پرداخت و از مذاکره برای اجرای پروژه مش��ترک 
می��ان ایران و عمان در زمینه تاس��یس بندر به ارزش 250 

میلیون دالر در چابهار خبر داد.
به گزارش ایس��نا، احمد ش��یرزادیان اظهار کرد: در سال 
گذش��ته بیش از 10 هیات تجاری بین دو کشور رفت و آمد 

داشتند که دستاوردهای مثبتی به همراه داشت.
وی ادام��ه داد: از جمله این دس��تاوردها می ت��وان به راه 
اندازی خط کشتیرانی مستقیم بین بنادر صحار و بندرعباس 
اش��اره کرد. خط کش��تیرانی که به صورت خ��ط تجاری و 
کانتینری فعال است. همچنین قرار است بین بندر مسقط و 
بندر چابهار و بین بندرعباس و بندر مسقط راه اندازی شود.

عضو هیات رئیسه اتاق مش��ترک بازرگانی ایران و عمان 
عن��وان کرد: در همی��ن مدت خط هوایی تهران � مس��قط 
راه اندازی شد. از سوی دیگر خط هوایی بین شیراز و مسقط 

راه اندازی شده که البته روزانه نیست.
ش��یرزادیان درباره پروژه مش��ترک دیگ��ری بین ایران و 
عمان گفت: از س��ال گذش��ته پروژه دیگری به ارزش 250 
میلیون دالر میان ایران و عمان کلید خورده و یک ش��رکت 
عمانی برای گرفتن این پروژه در حال مذاکره است. در این 
پروژه قرار اس��ت ش��رکت عمانی در بن��در چابهار زمینی به 
وسعت یک میلیون متر مربع را برای ساخت بندر و تاسیسات 

بندری را بگیرد و این پروژه را انجام دهد.
وی ادام��ه داد: همچنی��ن از طرف بخ��ش خصوصی در 
بخش های معدن و توریس��م معاهده هایی به امضا رس��یده 
اس��ت. در مجموع روابط و همکاری ها بعد از برجام به شکل 

متعادل بین ایران و عمان در حال پیشروی است.
عضو هیات رئیس��ه اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان 
درباره پروژه خط لول��ه گاز میان ایران و عمان گفت: پروژه  
بزرگ خط لوله ایران و عمان که میان دولت های دو کش��ور 
تفاهم ش��ده اس��ت در حال پیش رفتن اس��ت و طبق آنچه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرده در مراحل نهایی 
قرار دارد. این پروژه بسیار بزرگ با حجم سرمایه گذاری 60 

میلی��ارد دالر می تواند برای پیمان کاران ما در ش��رایط رکود 
تحولی ایجاد کند.

وی به راه اندازی خط کشتیرانی مستقیم بین بنادر صحار 
و بندرعباس اش��اره کرد. خط کش��تیرانی که به صورت خط 
تج��اری و کانتینری فعال اس��ت. همچنین قرار اس��ت بین 
بندر مس��قط و بندر چابهار و بین بندرعباس و بندر مس��قط 

راه اندازی شود.
عضو هیات رئیسه اتاق مش��ترک بازرگانی ایران و عمان 
عن��وان کرد: در همی��ن مدت خط هوایی تهران � مس��قط 
راه اندازی شد. از سوی دیگر خط هوایی بین شیراز و مسقط 

راه اندازی شده که البته روزانه نیست.
ش��یرزادیان درباره پروژه مش��ترک دیگ��ری بین ایران و 
عمان گفت: از س��ال گذش��ته پروژه دیگری به ارزش 250 
میلیون دالر میان ایران و عمان کلید خورده و یک ش��رکت 
عمانی برای گرفتن این پروژه در حال مذاکره است. در این 

پروژه قرار اس��ت ش��رکت عمانی در بن��در چابهار زمینی به 
وسعت یک میلیون متر مربع را برای ساخت بندر و تاسیسات 

بندری را بگیرد و این پروژه را انجام دهد.
وی ادام��ه داد: همچنی��ن از طرف بخ��ش خصوصی در 
بخش های معدن و توریس��م معاهده هایی به امضا رس��یده 
اس��ت. در مجموع روابط و همکاری ها بعد از برجام به شکل 

متعادل بین ایران و عمان در حال پیشروی است.
عضو هیات رئیس��ه اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان 
درباره پروژه خط لول��ه گاز میان ایران و عمان گفت: پروژه  
بزرگ خط لوله ایران و عمان که میان دولت های دو کش��ور 
تفاهم ش��ده اس��ت در حال پیش رفتن اس��ت و طبق آنچه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرده در مراحل نهایی 
قرار دارد. این پروژه بسیار بزرگ با حجم سرمایه گذاری 60 
میلی��ارد دالر می تواند برای پیمان کاران ما در ش��رایط رکود 

تحولی ایجاد کند.

   بزرگترین و هوشمندترین برج جهان در دوبی احداث می شود

  پروژه جدید عمانی ها برای تاسیس بندر در چابهار

پنج��ره ایرانی��ان: دولت ام��ارات قص��د دارد بیش از 30 
ش��هرک مس��کونی با هزینه ای بالغ ب��ر 12 میلیارد درهم 
ویژه کارگ��ران احداث کند.به گزارش ایس��نا، وزارت کار و 
اموراجتماع��ی ام��ارات اعالم کرد که بیش از 30 ش��هرک 
مس��کونی ویژه کارگران در مناطق مختلف ش��هر ابوظبی 
پایتخ��ت امارات احداث می کند. براس��اس این گزارش این 
ش��هرک ها با هزینه ای بالغ ب��ر 12 میلیارد و 500 میلیون 
درهم احداث می ش��ود که ظرفیت بی��ش از 450 هزار نفر 
کارگر را دارد. روزنامه الخلیج چاپ امارات گزارش داد که با 
احداث این شهرک های مسکونی طرح ساماندهی کارگران 
و حمای��ت ویژه از کارگران در تمامی ش��هرهای امارات به 

زودی اجرا می شود.

پنجره ایرانیان: وزیر راه و شهرس��ازی با تاکید بر صحبت 
قبلی خود مبنی بر "ش��لختگی" مس��کن مه��ر گفت: برای 
پروژه ای که چند ده هزار خانواده را درگیر ساخته و این همه 

منابع را تلف می کند واژه شلختگی واژه ناشایستی نیست.
به گزارش ایسنا، عباس آخوندی در نشست خبری خود در 
بیس��ت و دومین نمایشگاه مطبوعات اظهار کرد: توسعه ملی 
بدون رس��انه امکان پذیر نیس��ت ولی در عمل با آن فاصله 
زیادی داریم. الزمه اینکه رس��انه بتواند محمل توس��عه ملی 
شود این است که در درون رسانه و نیز حوزه سیاست گذاری 
اتفاقات بزرگی رخ دهد. ما باید رس��انه هایی داشته باشیم که 
بتوانند چالش های ملی و بین المللی توس��عه را بررسی کنند. 
همچنین نیاز به حوزه سیاس��تگذاری داری��م که در دولت و 
حاکمیت این فضا برای رسانه باز شود تا بتوانند نقش کلیدی 

خود را در توسعه ایفا کند.
خبرنگاری با طرح این ادعا که وزیر راه و شهرسازی در نقد 
مسکن مهر از واژه های ناشایست استفاده می کند، علت این 
مسئله را جویا شد که آخوندی پرسید منظورتان کدام واژه ها 
اس��ت؟ خبرنگار گفت: ش��لختگی. آخوندی پاسخ داد: برای 
پروژه ای که چند ده هزار خانواده را درگیر ساخته و این همه 

منابع را تلف می کند واژه شلختگی واژه ناشایستی نیست.
آخوندی در پاس��خ به این س��وال که اخیرا یکی از معاونان 
ش��ما اعالم کرده زمین رایگان به انبوه س��ازان داده نمی شود 
و اگ��ر این کار ص��ورت نگی��رد، چگونه می توانید مس��کن 
اجتماع��ی را اجرا کنید، گفت: بحث زمین رایگان برای اولین 
بار نیس��ت که مطرح می شود. قانون می گوید واگذاری زمین 
باید بر اس��اس ارزش روز باش��د. نکته ای که در حوزه زمین 
و سیاس��تگذاری زمین وجود دارد این اس��ت که بتوانیم بین 
اه��داف اجتماعی در تخصیص زمی��ن و اهداف تجاری فرق 
قائل ش��ویم. این بحث بس��یار پیچیده ای اس��ت که نیاز به 
تحلی��ل گس��ترده دارد که آیا دولت تاجر زمین اس��ت یا باید 

در جهت توسعه شهری، زمین را متناسب با اهداف اجتماعی 
تخصیص دهد.

وی ادام��ه داد: در حال حاضر قان��ون موظف می کند که 
اگر دریافت کننده زمین بخش غیردولتی است بر اساس نرخ 
روز محاس��به شود ولی می شود بیش��تر بحث کرد و اگر نیاز 
است که قانون تغییر کند حتی می شود درباره آن الیحه داد.

وزیر راه شهرس��ازی در خصوص مس��کن اجتماعی گفت: 
اندیش��ه ما این است که این حوزه را با حوزه اجتماعی و رفاه 
پیون��د بزنیم و نهادهایی که درگیر رفاه هس��تند مثل کمیته 
امداد، سازمان بهزیستی و تامین اجتماعی را درگیر کنیم. به 
همی��ن دلیل به لحاظ اینکه تغییری در نهاد متولی اس��ت  و 
نحوه ورود انجام شده در ابتدای کار با سختی مواجه هستیم. 
نهایتا باید مس��کن را جزو خدمات اجتماعی برای گروه های 
کم درآمد قرار دهیم و این پیوند را طی مذاکرات متعددی با 

آقای ربیعی و سایر دست اندرکاران انجام دادیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره راهکارهای هدایت مهندسان 
سازمان نظام مهندسی در مسیر درست گفت: در حال حاضر 
نظام کنترل س��اختمان را دنبال می کنیم. این نظام در ایران 
نی��از به یک بازنگری کلی دارد که بتواند چند هدف را تامین 
کن��د. یک هدف این اس��ت که بتواند بگوی��د افرادی که در 
حوزه س��اختمان تخصص ندارند درگیر این مس��ئله نش��وند. 
نکت��ه دوم اینکه مهندس��ی که مس��ئولیت می پذیرد تمام و 
کمال باش��د و نس��بت به آنچه که می س��ازد پاسخگو باشد. 
همچنین نیاز به یک نظام ش��هرداری داریم که از هیچ آیین 
نامه ای عدول نکند و مقررات شهرس��ازی دس��تاویز خرید و 
فروش قرار نگیرد. وزیر راه و شهرس��ازی ادامه داد: مجموعه 
این مس��ائل را تح��ت عنوان "آیین نامه کنترل س��اختمان" 
مورد بازی نگری قرار دادیم  و موضوع در کمیسیون عمران 
و زیربنایی دولت در حال بررسی است.  اگر این آیین نامه به 
تصویب برس��د، یک بار دیگر حقوق مالک، مهندس، شهر و 

دولت با هم دیده می شود و خالها پر می شوند.
وزیر راه و شهرسازی با تشکر از مطبوعات و خبرگزاری ها 
که چراغ رس��انه را در ایران روش��ن نگه داشته اند به اهمیت 
ایجاد نش��ریات تخصصی اش��اره کرد و گفت: نش��ریه های 
تخصصی در آینده رس��انه نقش بس��یار پررنگ تری خواهند 
داش��ت زیرا با توجه به شکل گیری شبکه های مجازی، آنچه 
در عالم رسانه های مکتوب می تواند توسعه بیشتری پیدا کند 
نشریه های تخصصی است. بنابراین چه در حوزه حمل و نقل 
و چه س��ایر رسانه ها تصورم این است که نقش بسیار مهمی 

را در آینده ایفا خواهند کرد.
وی ادامه داد: در ایران بحث های بسیار زیادی شده که آخر 
کار باید به سمت حمل و نقل عمومی برویم ولی روند حمل 
و نقل در طی 35 سال گذشته به این سمت نرفته است. این 
نش��ان می دهد سیاس��تگذاری که تصمیم گیری می کند نیاز 
به یک نظام گفتمان س��ازی در جامعه دارد که وظیفه رسانه 

به خصوص رسانه های تخصصی همین مسئله است.

  امارات ۳۰ شهرک مسکونی ویژه کارگران احداث می کند

  آخوندی: "شلختگی" برای مسکن مهر واژه مناسبی است
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پنجره ایرانیان: بازار مس��کن که با توجه به از دست 
رفت��ن نظام پس انداز در دولت قب��ل به تعبیر وزیر راه 
و شهرس��ازی به ویرانه تبدیل شده بود، با اتکا به نظام 
پس ان��داز و بخش خصوصی در حال ترمیم اس��ت اما 

هنوز در رکود به سر می برد.
به گزارش ایس��نا، با اینکه طبق اعالم بانک مسکن 
در ماه ه��ای اخیر تعداد متقاضیان دریافت تس��هیالت 
مس��کن یکم به روزانه هزار نفر رسیده، در 16 ماه قبل 
این رقم میانگین 190 نفر در روز را تجربه کرده است.

از ابتدای تشکیل صندوق پس انداز مسکن یکم سود 
تسهیالت این صندوق 14 درصد بود که به تدریج این 
رقم کاهش یافت و در حال حاضر به 9.5 درصد رسیده 
و با نرخ تورم در حالت تعادل قرار گرفته اس��ت. همین 
اق��دام در ترغیب اف��رادی که تا قبل از آن نس��بت به 
دریافت تسهیالت تردید داشتند تاثیر داشت و به تدریج 
تعداد ثبت نام ها برای دریافت تسهیالت روند صعودی 
به خود گرفت. مش��تریانی که طی چهار ماه اخیر وارد 
بازار مس��کن ش��ده اند با اینکه اثر تورمی نداش��تند اما 
رونقی نیز ب��ه این بازار هدیه ندادند؛ چرا که تعداد آنها 

به بیش از 91 هزار و 340 نفر نرسید.
کارشناس��ان می گویند بخش مسکن سالیانه به یک 
میلیون واحد مس��کونی نیاز دارد؛ زی��را تعداد ازدواج ها 
ح��دود ی��ک میلی��ون در س��ال اس��ت؛ زوج هایی که 
می توانند تقاضای نهفته ای در بخش مسکن باشند اما 
ب��ه دلیل توان پایین قادر به تهیه مس��کن نیس��تند. با 
این حال وزیر راه و شهرس��ازی کشورمان با استناد به 
کاهش مهاجرت ها و اس��کان جمعیت در کالنش��هرها 
معتق��د اس��ت که بخش مس��کن دیگر مثل س��ابق با 
تقاضای انبوه مواجه نیس��ت. البته ای��ن ادعای عباس 
آخون��دی نمی تواند بدان معنا باش��د که همه زوج های 

جوان صاحب مسکن شخصی هستند.
 وی که همواره مس��کن مهر را با واژه هایی همچون 
»اقتصاد بران��داز«، »فاجعه«، »مزخ��رف« و »بمب« 
مورد انتقاد قرار داده، طی روزهای اخیر در همایش��ی، 
بحث مس��کن مهر را به بمبی تشبیه کرد که به ویرانی 

سلسله نهادهای تامین مسکن منجر شد.
از زمان��ی که دول��ت تدبی��ر و امید بر س��ر کار آمد 
سیاس��ت های مسکن دولتی کنار گذاش��ته شد و نظام 
پس انداز مجددا احیا ش��د؛ روشی که اگرچه با توجه به 
متکی بودنش به یارانه های دولتی خالی از ایراد نیست 
اما قدر مس��لم می تواند از تجربه ناموفق مس��کن مهر 

درس بگیرد.
یک کارشناس مس��کن پرداخت یارانه به تسهیالت 
مس��کن را اعتیاد این بخش به پول های نفتی دانست 
و گفت:  ریشه اصلی جهش های ادواری قیمت مسکن 
که به نوس��انات رکود و رونق این بخش منجر می شود 

دخالت دولت ها در این بخش است.
مجی��د نیک ن��ژاد اظهار ک��رد:  از قب��ل از انقالب و 
همچنی��ن بع��د از انقالب تا دولت ه��ای نهم و دهم و 
بعد از دولت های نهم و دهم روش درستی برای تامین 
مالی بخش مس��کن اتخاذ نشده اس��ت، زیرا دولت در 
پرداخت وام نصف س��ود تس��هیالت را به عنوان یارانه 
ب��ر عهده می گیرد. این دخالت دولت ها در تامین مالی، 
این بخش را به انحراف برده که به تس��هیالت تکلیفی 
معروف است و اولین اعتیاد بخش مسکن به پول های 

نفتی محسوب می شود.
اعتیاد بخش مسکن به نفت باعث بیماری این بخش 
شد و در هر مقطعی که دولت نمی توانست مابه التفاوت 
تسهیالت را تامین کند، بخش مسکن دچار سردرگمی 
و تالطم می ش��د و کارشناس��ان می گویند علت اصلی 

رکودهای ادواری همین مسئله است.
ام��ا دولت قبل تصمیم گرفت راه خرید مس��کن را از 
طریق ارائه زمین رایگان به مس��کن مهر بسیار هموار 
کند و بنا داش��ت س��الیانه دو میلیون مس��کن بسازد؛ 
رویایی که نه تنها رن��گ حقیقت به خود نگرفت بلکه 
تمام دس��تاورد دولت قبل س��اخت ح��دود یک میلیون 

مسکن در طول شش سال بود.
یک کارشناس اقتصاد مسکن در این زمینه اظهارکرد: 
دولت ه��ا باید بدانند توانش��ان در بخ��ش حمایت های 
مستقیم چندان باال نیست اما در وضع و اجرای قوانین 
و برنامه ریزی های بلندمدت بسیار قدرتمند هستند. این 
سیاس��ت ماندگار می تواند چتر حمایتی خود را در پهنه 

وس��یع تری بگس��تراند. محمدمهدی مافی تاکید کرد: 
واگذاری زمین و مس��کن ارزان ی��ا رایگان ناکارآمدی 
خود را در اقتصاد نشان داده است. این اقدامات با توجه 
به اینکه نمی تواند تمام اقش��ار جامعه و حتی محرومان 
را در ب��ر بگی��رد فقط باعث ایجاد ران��ت برای عده ای 
می شود و ضرر آن به کل جامعه می رسد. هزینه منابعی 
ک��ه به عده ای خاص کمی تعلق می گیرد بر دوش کل 
جامعه ای است که با افزایش قیمت در تمام بخش های 

اقتصادی مواجه می شوند.
وی راهکار ایجاد سیس��تم پایدار در بخش مسکن را 
در اختیار قرار دادن منابع جامعه و منابع س��ازندگان به 
خریداران دانس��ت و افزود: در ای��ن فرآیند بانک ها به 
طور مس��تقل بدون این که رانتی از سوی دولت به آنها 
پرداخت ش��ود باید در یک بازار رقابتی س��ود را پایین 
بیاورن��د. این موضوع به صورت ارگانیک دخالت دولت 

را به حداقل می رساند.
این کارش��ناس مس��کن درخصوص برنام��ه دولت 
یازدهم در بخش مس��کن تصریح کرد: دولت روحانی 
نس��بت به دولت قبل به چش��م انداز سیستم ارگانیک و 
پایدار در بخش مس��کن نزدیک تر اس��ت، ولی هنوز با 
آنچه جایگاه دولت و بخش سیاس��ت گذاری و عمومی 

است فاصله دارد.
 در همه جای دنیا منابع مردم به کمک خانه دار شدن 
خود مردم می آید و صندوق پس انداز مسکن یکم که 
هم اکنون بانک مسکن آن را دنبال می کند تقریبا تابع 

چنین مدلی است.

  ترمیم بازار ویران شده مسکن
پنجره ایرانیان: دبیر کانون سراس��ری انبوه س��ازان مسکن 
با تاکید بر لزوم نظارت دولت بر بازار مس��کن گفت: با توجه 
به افزای��ش قیمت نهاده های صنعت س��اختمان و همچنین 
افزایش نرخ تعرفه س��ازمان های ارائه دهنده خدمات در حوزه 

مسکن، همچنان قیمت مسکن افزایش خواهد یافت.
به گزارش ایس��نا، فرش��ید پورحاجت با اش��اره به رکود دو 
تا سه س��اله بازار مسکن اظهار کرد: در شش ماهه سال 95 
بازار مس��کن دوران پیش رونق خود را پس از دو یا سه سال 
رک��ود طی ک��رد و البته هنوز این ب��ازار در دوران پیش رونق 

خود قرار دارد.
وی افزود: سیاس��ت های دولت در زمین��ه تقویت تقاضای 
مس��کن و همچنین کاهش نرخ تسهیالت بانکی و همچنین 
کاهش ریسک معامالت مسکن در پسابرجام باعث شد تا یخ 

بازار مسکن پس از سه سال در سال جاری بشکند.
پورحاجت با بیان این که بازار مس��کن باید در ش��ش ماهه 
دوم سال 95 نیز حتما دوران پیش رونق خود را استمرار دهد، 
عنوان کرد: در شش ماهه اول امسال، افزایش تقریبی قیمت 
در بازار مس��کن را شاهد بودیم. این افزایش قیمت در برخی 
نقاط زیر نرخ تورم و در برخی نقاط بیش از نرخ تورم بود، اما 
در مجموع بانک مرکزی افزایش قیمت در شش ماهه امسال 

را زیر 3 درصد اعالم کرد.
وی با اشاره به متفاوت بودن میزان افزایش قیمت مسکن 
در نقاط مختلف کشور خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود در 
شش ماهه دوم سال جاری نیز با توجه به افزایش نهاده های 
صنعت س��اختمان که در قیمت تمام ش��ده تاثیرگذار هستند، 

افزایش قیمت مسکن را شاهد باشیم.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن کشور افزود: برای 
مثال در دو یا س��ه ماه گذشته، افزایش تعرفه انشعاب برق و 
به صورت کلی افزایش تعرفه های دس��تگاه های ارائه دهنده 
خدمات در صنعت س��اختمان را ش��اهد بودیم و این افزایش 
تعرفه ه��ا گاهی بیش��تر از نرخ تورم بوده اس��ت. بنابراین به 

ص��ورت قطعی می ت��وان پیش بینی افزایش قیم��ت در بازار 
مسکن در مدت باقیمانده سال جاری را داشت.

پورحاج��ت، مهمتری��ن چال��ش کنونی که می توان��د بازار 
مس��کن را درگیر خ��ود کند را مالیات ه��ا و ارزش معامالتی 
امالک دانس��ت و گفت: قانون مالیات های مس��تقیم، س��ال 
گذش��ته بازنگری و از آغاز س��ال 95 الزم االجرا ش��د اما در 
این قانون جدید، مبنا و روش محاسبات معامالت امالک نیز 
تغییر کرده و از آنجایی که این موضوع تاثیرگذاری باالیی در 
افزایش قیمت مس��کن دارد در حال حاضر تاثیر آن بر قیمت 

تمام شده مسکن چهار برابر شده است.
وی ادام��ه داد: ای��ن دو موضوع، موضوعاتی بس��یار مهم 
هس��تند و می توانند بازار مسکن را با چالش جدی و افزایش 
زی��اد قیمت روبه رو کنن��د. بنابراین باید قان��ون مالیات های 

مستقیم در مجلس مورد بازنگری مجدد قرار بگیرد.
پورحاج��ت با تاکید ب��ر لزوم نظارت دولت بر بازار مس��کن 
تصریح کرد: در صورت عدم نظارت بر بازار مس��کن بی شک 
افزایش قیمت مس��کن افزون بر نرخ ت��ورم خواهد بود و اگر 
دولت بر بازار مس��کن نظارت داش��ته باشد، افزایش قیمت در 
این بازار همانند س��ال های گذش��ته معادل ن��رخ تورم خواهد 
ب��ود. وی عنوان کرد: در صورت پرداخت تس��هیالت در حوزه 
مسکن و همچنین اعمال سیاست های تقویت حوزه تقاضا در 
بازار مس��کن می توانیم شاهد رونق این بازار باشیم و از سوی 
دیگر مش��کل نقدینگی مردم برای خرید مس��کن تا حدودی 
کاهش می یابد. اکنون فرصت بسیار خوبی برای خرید مسکن 
اس��ت زیرا پس از فصل تابس��تان که فصل نقل و انتقاالت و 

جابجایی است، بازار مسکن تا حدودی آرام شده است.

  پیش بینی انبوه سازان از قیمت مسکن در نیمه دوم سال

 پنجره ایرانیان: طبق اعالم بانک مرکزی قیمت مسکن 
در شهر تهران در مهرماه 1.6 درصد افزایش یافت.

به گزارش ایس��نا، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر 
مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های 

معامالت ملکی در شهر تهران 44.4 میلیون ریال است.
این نرخ نس��بت به ماه قبل و ماه مش��ابه س��ال قبل به 

ترتیب 1.6 و 5.9 درصد افزایش را نشان می دهد.
بر اس��اس این گزارش، تحوالت بازار مس��کن در ش��هر 
تهران در مهر ماه امسال که برگرفته از آمارهای خام سامانه 
ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور است، توسط اداره 
بررسی ها و سیاس��ت های اقتصادی بانک مرکزی منتشر 

شده است.

  بانک مرکزی: قیمت خانه در تهران افزایش یافت
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پنجره ایرانیان: برخی نهادهای آماری که به نظر می رس��د 
پیش بینی می کنند بازار مس��کن در نیمه دوم س��ال جاری با 
افت مواجه ش��ود از انتش��ار بعضی ش��اخص های منفی این 

بخش در شهریورماه خودداری کردند.
ب��ه گزارش ایس��نا، وضعیت معامالت و قیمت مس��کن از 
ابتدای س��ال جاری در مسیر »رش��د مالیم« نسبت به سال 
گذش��ته ق��رار گرفت. با این که نوس��انات مقطعی در ش��ش 
ماهه ابتدای س��ال جاری دیده می ش��د، روند کلی حاکی از 
ش��یب صعودی بود. البت��ه آمارها به طور معمول نس��بت به 
س��ال 1394 که عمیق ترین رکود بخش مسکن بود مقایسه 
می ش��د و به همین لحاظ کارشناسان معتقدند آمارهای فعلی 
نمی تواند به مفهوم رونق واقعی در بخش مس��کن باشد؛ زیرا 
این بخ��ش هنوز با چالش هایی همچ��ون عدم تخلیه کامل 
حب��اب قیمت، وضعیت نحیف اقتصاد خان��وار و عرضه مازاد 
مواجه اس��ت. بانک مرکزی که به نظر می رسد بی تمایل به 
رونق بخش مسکن نیست هر ماه به انتشار گزارش وضعیت 
مسکن شهر تهران می پردازد.  در گزارش های بانک مرکزی 
آخری��ن وضعیت معامالت و قیمت مس��کن نس��بت به ماه 
قبل و ماه مش��ابه س��ال قبل منتشر می شود اما این بانک در 
آخرین گزارش خود در شهریورماه از مقایسه تعداد معامالت 
ش��هریورماه س��ال جاری با مردادماه خودداری و به مقایسه 
شهریورماه امسال با ش��هریورماه پارسال اکتفا کرد؛ نکته ای 

که چندان مورد توجه رس��انه ها ق��رار نگرفت اما اگر به روال 
تبدیل شود می تواند وجهه نهادهای آماری را زیر سوال ببرد.

ای��ن انتظار وج��ود دارد که بانک مرکزی ب��ه عنوان نهاد 
ناظر پول نگران جهش یکباره قیمت مس��کن باشد و با ارایه 
آخرین تحلیل و آمارها از بخش مسکن هشدارهای به موقعی 
به خریداران بدهد. به همین دلیل کارشناس��ان، بهره برداران 
و متقاضیان مصرفی مس��کن، بخصوص در شرایط فعلی که 
هم��گان با توجه ب��ه بحث برجام منتظر آینده بازار مس��کن 
هس��تند نس��بت به آمار این بانک اعتماد دارند که قطعا این 

اعتماد نباید با کتمان برخی شاخص ها مخدوش شود.
اما کاه��ش 18 درصدی معامالت مس��کن ش��هر تهران 
در ش��هریورماه به عنوان مهم ترین فصل جابه جایی نس��بت 
مردادماه نشان می دهد مشتریان نسبت به آینده بازار مسکن 
تردید دارند. در شهریورماه سال جاری 14 هزار و 300 مورد 
معامله آپارتمان مس��کونی در شهر تهران انجام شد. این رقم 
در مردادماه 17 هزار مورد بود. هم چنین آمارها نشان می دهد 
رش��د 30.1 درصدی معامالت مردادماه نسبت به ماه مشابه 
س��ال قبل در شهریورماه دچار س��کته خفیف شد و افزایش 
معامالت نسبت به شهریور پارسال بیش از 10.9 درصد نبود.

متوس��ط قیمت مسکن پایتخت نیز در ش��هریورماه 4.27 
میلیون تومان بود که نسبت ماه قبل اختالف چندانی نداشت 
و ش��ش دهم درصد کاهش را تجربه کرد. اما نس��بت به ماه 

مشابه سال قبل 2.3 درصد افزایش یافت. با این وجود شدت 
رش��د قیمت هر دو ماه مورد اش��اره نس��بت به مدت مشابه 
سال قبل قابل مقایسه نیست؛ زیرا در مردادماه 1395 قیمت 
مس��کن نس��بت به مردادماه س��ال قبل 7.6 درصد افزایش 
داش��ت. اما کارنامه شهریورماه امس��ال نسبت به شهریورماه 
پارس��ال رش��د بیش از 2.3 درصد را نشان نداد و از میانگین 

افزایش حدود 5 درصدی سالیانه نیز کمتر بود.
کارشناس��ان عل��ت اصلی کش��یده ش��دن ترم��ز افزایش 
معامالت مس��کن را قرار داشتن در ماه های قبل از انتخابات 
ریاس��ت جمهوری عنوان می کنند که ب��ا توجه به دوره های 
قب��ل، اقتصاد ایران همواره در این بازده زمانی دچار مقداری 

رکود می شود.

  چشم انداز مسکن از شیشه »مات« آمار

پنجره ایرانیان: دولت قبل در نظر داش��ت س��الیانه 2 میلیون واحد مسکن مهر بسازد، یعنی 
قرار بود در عرض 6 س��ال 12 میلیون واحد مس��کونی بس��ازند که این کال تبدیل ش��د به 2 
میلیون و 200 هزار واحد در عرض ش��ش سال و البته حدود نیمی از آن به دولت فعلی رسید 

و این دولت را هم درگیر معضالت خود کرد.
به گزارش ایسنا، محمدمهدی مافی اظهار کرد: عدم رونق اقتصادی و رکود مسکن که هم 
اکنون در تمام شهرهای کشور شاهد آن هستیم نتیجه پروژه مسکن مهر است؛ زیرا 45 هزار 
میلیارد تومان منابع مالی به پروژه ای دولتی اختصاص یافت و باعث شد ساخت و ساز شهری 

در بخش خصوصی به رکود برخورد کند.
وی افزود: دولت ها باید بدانند توانش��ان در بخش حمایت های مس��تقیم چندان باال نیست 
اما در وضع و اجرای قوانین و برنامه ریزی های بلندمدت بس��یار قدرتمند هستند. این سیاست 

ماندگار می تواند چتر حمایتی خود را در پهنه وسیع تری بگستراند.
این کارش��ناس مس��کن با بیان اینکه سیاس��تی که ابتدای انقالب در حوزه مس��کن دنبال 
می ش��د بحث واگذاری زمین بود، خاطرنش��ان کرد: بعد از انقالب اسالمی سیاست واگذاری 

زمین اعمال و زمین های مرغوب در بسیاری از شهرها بین مردم تقسیم شد. دولت های نهم 
و دهم نیز تقریبا همان سیاس��ت اوایل انقالب را دنبال و این بار به جای زمین رایگان، واحد 

مسکونی با تسهیالت ارزان قیمت واگذار کرد.
مافی تاکید کرد: واگذاری زمین و مسکن ارزان یا رایگان ناکارآمدی خود را در اقتصاد نشان 
داده است. این اقدامات با توجه به اینکه نمی تواند تمام اقشار جامعه و حتی محرومان را در بر 
بگیرد فقط باعث ایجاد رانت برای عده ای می ش��ود و ضرر آن به کل جامعه می رس��د. هزینه 
منابعی که به عده ای خاص کمی تعلق می گیرد بر دوش کل جامعه ای اس��ت که با افزایش 

قیمت در تمام بخش های اقتصادی مواجه می شوند.
وی، راهکار ایجاد سیستم پایدار در بخش مسکن را در اختیار قرار دادن منابع جامعه و منابع 
س��ازندگان به خریداران دانس��ت و افزود: در این فرآیند بانک ها به طور مستقل بدون این که 
رانتی از س��وی دولت به آنها پرداخت ش��ود باید در یک بازار رقابتی سود را پایین بیاورند. این 

موضوع به صورت ارگانیک دخالت دولت را به حداقل می رساند.
این کارشناس مسکن درخصوص برنامه دولت یازدهم در بخش مسکن تصریح کرد: دولت 
روحانی نسبت به دولت قبل به چشم انداز سیستم ارگانیک و پایدار در بخش مسکن نزدیک تر 
اس��ت ولی هنوز با آنچه جایگاه دولت و بخش سیاس��ت گذاری و عمومی اس��ت فاصله دارد. 
در همه جای دنیا منابع مردم به کمک خانه دار ش��دن خود مردم می آید و صندوق پس انداز 

مسکن یکم که هم اکنون بانک مسکن آن را دنبال می کند تقریبا تابع چنین مدلی است.
مافی یادآور ش��د: سیاس��ت تزریق منابع از طریق صندوق پس انداز مس��کن که هم اکنون 
انجام می شود به صورت نصفه و نیمه تا قبل از دولت های نهم و دهم صورت می گرفت که 
وام با بهره بس��یار کم از طرف دولت ارائه می ش��د. این اقدام عده ای را خانه دار کرد ولی چون 

یارانه آن متکی به دولت بود نتوانست مستمر و پایدار باشد.

  دولت قبل می خواست ساالنه ۲ میلیون مسکن مهر بسازد

پنجره ایرانیان: اطالعات مرکز آمار ایران نشان می دهد در 
س��ال 1393 نزدیک به 112 هزار بن��گاه معامالت ملکی در 
کش��ور وجود داشته که هر یک ارزش افزوده ای معادل 17.2 

میلیون تومان داشته اند.
به گزارش ایس��نا، نتایج آمارگی��ری از بنگاه های معامالت 
ملکی مرکز آمار ایران نش��ان می دهد در س��ال 1393 تعداد 
فعالی��ت  دارای  در کل کش��ور  کارگاه  112 ه��زار و 270 
بنگاه ه��ای معامالت ملکی بودن��د. در دوره مورد نظر تعداد 
کارکن��ان بنگاه های معامالت ملکی 187 ه��زار و 377 نفر 
بودن��د که از این تعداد 16 هزار و 895 نفر )9 درصد( کارکن 
م��زد و حقوق بگیر تمام وق��ت و 163 هزار و 417 نفر )87.2 
درصد(، کارکن بدون مزد و حقوق بگیر بودند؛ بنابراین در هر 

یک از معامالت ملکی 1.7 نفر مشغول کار بودند.
اطالعات مرکز آمار نش��ان می دهد در دوره مورد نظر این 
کارگاه ها حدود 3.7 میلیون معامله توسط بنگاه های معامالت 
ملکی انجام شده است. این معامالت شامل حدود 914 هزار 
مورد معامله بابت خرید و فروش تمام یا بخش��ی از ساختمان 
مس��کونی، 95 هزار مورد معامله باب��ت خرید و فروش تمام 
یا بخشی از س��اختمان غیرمسکونی، 287 هزار مورد معامله 
باب��ت خرید و فروش زمین، 2138 معامله بابت اجاره تمام یا 
بخش��ی از ساختمان مسکونی و 271 هزار معامله بابت اجاره 

تمام یا بخشی از ساختمان غیرمسکونی بوده اند.
همچنین نتایج این تحقیق بیانگر آن اس��ت که در س��ال 
1393 ارزش پرداختی ه��ا و دریافتی های معامالت ملکی به 
ترتیب یک هزار و 230 میلیارد و 600 میلیون تومان و 2712 
میلی��ارد و 700 میلیون تومان بوده اس��ت. بنابراین برای هر 
کارگاه به طور متوسط پرداختی ها 11 میلیون تومان و ارزش 
دریافتی ها 24 میلیون تومان بوده و نشان می دهد در مقایسه 
با دوره قبل ارزش پرداختی ها و دریافتی های کارگاهی 2.4 و 
2.1 برابر شده است. از کل پرداختی های بنگاه های معامالت 
ملک��ی، مص��ارف واس��طه 57.5 درص��د، جب��ران خ�دمات 
کارکن�ان 29.1 درصد و س��ایر پرداختی ها 13.4 درصد بوده 
اس��ت و از مجم�وع دری�افتی ه�ای ای�ن کارگ�اه ه�ا، 92.2 
درص���د ب�ه دریافتی بابت معام��الت خرید و فروش و اجاره 

امالک و مس��تغالت، 4.2 درصد به س��ایر س��تانده ها و 2.9 
درص�د ب�ه سایر دریافتی ها اختصاص داشته است.

همچنین جبران خدمات کارکنان )ش��امل حقوق و مزایا و 
سایر پرداختی ها به کارکنان مزد و حقوق بگی�ر( 358 میلیارد 
تومان بوده که نش��ان می دهد، پرداختی ماهانه به هر کارکن 
م���زد و حق�وق بگی�ر ای�ن کارگ�اه ه�ا ب�ه ط�ور متوس��ط، 

1.2 میلیون تومان است.
ارزش مصارف واس��طه  بنگاه های معامالت ملکی در دوره  
مورد بررسی، 707 میلیارد تومان بوده اس�ت ک�ه از این رقم 
54 میلی��ون تومان )7.7 درص��د( حق العمل پرداخت�ی باب�ت 
خری���د و ف� روش ام�الک و مس���تغالت، 43 میلیارد تومان 
)6.2 درصد( پرداختی بابت کد رهگیری و س��ایر هزینه های 
ویژهی بنگاه ها، 12 میلیارد تومان) 1.7 درصد( پرداختی بابت 
هزینه نوش��ت اف�زار، کاغ�ذ و ف�رم ه���ای چ�اپی، روزنام�ه، 
نش���ریات و مطبوع���ات و ل�وازم بس��ته بندی، 102 میلیارد 
تومان )14.5 درصد( پرداختی بابت هزینه های آب، برق، گاز 
طبیعی و س��ایر سوخت ه�ا، 581  میلیارد تومان )8.2 درصد( 
پرداخت��ی باب��ت هزینه حم���ل و نق���ل و ارتباط�ات، 356 
میلی�ارد تومان) 50.4 درصد( پرداختی بابت اجاره ساختمان، 
16 میلی��ارد تومان )2.4 درصد( پرداخت���ی باب�ت تعمی�رات 
جزی�ی ام�وال س��رمایه ای و 62 میلی��ارد تومان)8.9 درصد( 

مربوط به سایر مصارف واسطه بوده است.
 ب�ه ای�ن ترتی�ب ب�ه ط�ور متوسط ارزش مصارف واسطه 

هریک از این کارگاه ها، حدود 6.3 میلیون تومان اس��ت ک�ه 
نس�بت ب�ه دوره قبل، 2.1 برابر شده است.

همچنی��ن با توجه به اینکه در دوره مورد بررس��ی، ارزش 
مص��ارف واس��طه و س��تانده ها بنگاه ها معام��الت ملکی به 
ترتی���ب707 میلیارد توم��ان و دو هزار و 644 میلیارد تومان 
بوده اس��ت، بنابر ای��ن ارزش افزوده ای��ن کارگاه ه�ا، 1936 
میلی�ارد تومان اس��ت. همچنین به طورمتوسط، ارزش افزوده 
هر یک این کارگاه ها، 17.2 میلیون تومان بوده ک�ه نس�بت 

به آمارگیری قبل، 2 برابر شده است.
س��رمایه گذاری س��رمایه گذاری بنگاه های معامالت 
ملک��ی در دوره م��ورد بررس��ی، 241 میلی��ارد تومان 
بوده اس��ت. از کل این مبلغ، 11.8 میلیارد تومان )4.9 
درصد( بابت س��اختمان مسکونی )بدون ارزش زمین(، 
126 میلیارد توم��ان )52.4 درص�د(، بابت س��اختمان 
غیرمسکونی )بدون ارزش زمین(، 24.3 میلی�ارد تومان 
) 10.1 درص�د( باب�ت وس���یله ی نقلی�ه، 8.2 میلیارد 
تومان )3.4 درصد( بابت وسایل و تجهیزات مخابراتی 
و ارتباط��ی، 26.6 میلیارد توم��ان ) 11 درص�د( باب�ت 
رایانه و تجهیزات وابس��ته ب��ه آن، 33.1 میلیارد تومان 
)13.7 درصد( بابت مبلمان و اث�اث اداری، 8.9 میلی�ارد 
تومان)3.7 درصد(، بابت س��ایر لوازم و تجهیزات بادوام 
اداری و 2.2 میلی��ارد توم��ان )0.9 درصد( باب�ت ن�رم 

افزاره�ا و س�ایر اموال سرمایه ای بوده است.

  جزئیات فعالیت در بنگاه های معامالت ملکی

پنجره ایرانیان: بلندترین آس��مانخراش اروپا در جمهوری چچن روسیه با 436 متر در حال 
ساخت است. 

به گزارش ایس��نا از نووس��تی، مسلم خوچییف، ش��هردار گروزنی دراین باره گفت: این برج 
مرتف��ع به ن��ام »احمد تاور« نامگذاری ش��ده وهزینه س��اخت آن  یک میلی��ارد دالر برآورد 
ش��ده اس��ت. به گفته وی هزینه س��اخت این برج توسط  س��رمایه گذاران تامین شده و این 

آسمانخراش  در برابر زلزله های بیش از  10 ریشتری  مقام سازی می شود.
این برج دارای طراحی به س��بک معماری باس��تانی چچنی دارد و در آن هتل، مراکز خرید، 

دفاتر اداری، موزه و آپارتمان های مسکونی در نظر گرفته شده است.

  ساخت بلندترین آسمانخراش اروپا در روسیه
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پنجره ایرانیان: دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری به آمار 
رش��د 13 درصدی ترافیک جهان از س��ال 2008 تاکنون 
اش��اره کرد و گفت: طبق آخرین آمارها پایتخت مکزیک 

شلوغ ترین و پرترافیک ترین شهر جهان است.
 به گزارش ایسنا، سید محسن طباطبایی مزدآبادی در 
نشس��ت »اقتصاد شهری و چالش ترافیک« که با حضور 
جمعی از اس��اتید، کارشناس��ان و دانشجویان در دبیرخانه 
انجمن علمی اقتصاد شهری ایران برگزار شد، با اشاره به 
اینکه زمان مدیریت ش��هری به سبک و روش قدیمی به 
پایان رس��یده و امروز باید علم را چاشنی مدیریت شهری 
کنیم، یادآور ش��د: روند رشد شهرنشینی در سطح جهانی 
ش��تاب فزاین��ده ای به خود گرفته اس��ت و همین عامل 
نیز باعث ش��ده تا مدیریت ش��هری روز به روز جدی تر 
و حساس تر شود زیرا با کیفیت زندگی میلیون ها انسان 
در ارتباط است. دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با 
بیان اینکه خوش��بختانه یا متاسفانه بخش عمده از رشد 
شهرنش��ینی در کشورهای در حال توس��عه در حال رقم 
خوردن اس��ت، یادآور شد: نواحی شهری در آسیا و افریقا 
به نوعی همه افزایش جمعیت بین س��ال های 2015 تا 
2050 را پوش��ش خواهند داد و این برآورد صورت گرفته 
که از قریب به 2.5 میلیارد نفری که طی این س��ال ها به 
جمعیت کره زمین اضافه می شود بیش از 90 درصد آنها 

در آسیا و افریقا زندگی کنند.
مدرس دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه این رشد فزایند 
فرص��ت ها و تهدیدات ویژه ای را در پیش روی ش��هرها 
پدید آورده اس��ت، گفت: به دلیل نهادینه نش��دن دانش 
اقتصاد و مدیریت شهری ما شاهد هستیم که اغلب رشد 

شهرنشینی در جهان سوم به یک معضل تبدیل شده که 
پیامدهایی همچون آلودگی ه��وا، ترافیک، ناهنجارهای 

اجتماعی، فقر، حاشیه نشینی و ... را در پی داشته است.
طباطبایی با تاکید اینکه برای توس��عه دانش اقتصاد و 
مدیریت ش��هری ما چاره ای جز استفاده از ظرفیت های 
کشورهای پیش��رو و بومی سازی علم آنها نداریم، گفت: 
خوش��بختانه اخی��را فصلنامه علمی پژوهش��ی اقتصاد و 
مدیریت شهری توانسته اس��ت در انجمن علمی اقتصاد 
آمری��کا نمایه ش��ود که بیانگر گام ه��ای جدید محققان 

کشورمان در توسعه دانش اقتصاد شهری است.
وی در ادام��ه ب��ه موضوع ترافیک اش��اره کرد و گفت: 
ترافیک زائیده زندگی شهری است اما می توان آن را مهار 
و مدیریت ک��رد. نائب رئیس هیئت مدیره انجمن علمی 
اقتصاد شهری ایران با بیان اینکه جالب است بدانیم از 10 
شهر پرترافیک در دنیا 9 شهر آن در دنیای در حال توسعه 
قرار دارد، افزود: این امر نش��ان می دهد که ترافیک حتما 
نتیجه رشد شهرنشینی نیست بلکه ناشی از فقر در دانش 

مدیریت شهری و به تبع حمل و نقل است.
طباطبایی با اشاره به اینکه در دهه های گذشته رویکرد 
اصلی در شهرس��ازی توسعه زیرساخت های حمل و نقل 
خصوص��ی همچون بزرگراه ها، تعری��ض خیابان ها و ... 
بوده است، ادامه داد: این رویکرد عمال به نقطه پایان خود 
رسیده است و امروز اغلب شهرها برنامه خود را بر توسعه 

حمل و نقل سریع و انبوه قرار داده اند.
دبی��ر انجمن علمی اقتصاد ش��هری به آمار رش��د 13 
درصدی ترافیک جهان از س��ال 2008 تاکنون نیز اشاره 
ک��رد و گف��ت: همچنین طب��ق آخرین آماره��ا پایتخت 

مکزیک ش��لوغ ترین و پرترافیک ترین شهر جهان است. 
وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت ترافیک 
تهران اش��اره کرد و افزود: پایتخت ایران جزو 10 ش��هر 
پرازدحام و پرترافیک جهان نیست اما وضعیت ترافیک این 
شهر کالفه کننده شده و آثار منفی همچون تشدید آلودگی 
هوا، هدر رفت سوخت، تشدید استرس های شهری در پی 
دارد. این کارشناس مسائل شهری با تاکید بر اینکه تهران 
امروز 4 برابر ظرفیتش خودرو را در خود جای داده اس��ت، 
ادامه داد: همین مس��ئله نیز باعث گشته تا این کالنشهر 
عم��ال 25 درصد بنزین کل کش��ور را به خود اختصاص 
دهد. طباطبایی با بی��ان اینکه راهکارهای متنوعی برای 
حل معضل ترافیک در تهران وجود دارد که شرح آنها در 
این مجال نمی گنجد، افزود: در یک جمله فقط باید تاکید 
کنیم که ما نیازمند مدیریت علمی برای حل مش��کالت 

شهرنشینی  هستیم.

   شلوغ ترین شهر جهان کجاست؟

پنج��ره ایرانیان: معاون وزیر راه و شهرس��ازی خبر داد: با رونمایی از "س��امانه شناس��ایی 
خانه های خالی" در سال 1396 این خانه ها مشمول مالیات می شوند.

به گزارش ایسنا، حامد مظاهریان اظهار کرد: روند ایجاد سامانه شناسایی خانه های خالی به 
خوبی در حال بررسی است و هفته قبل در نهاد ریاست جمهوری مطرح شد.

وی افزود: با توجه به اینکه بخش های مختلف دولت درگیر این س��امانه هستند هم اکنون 
تمرکز روی این موضوع اس��ت و به موقع از س��ال 1396 که خانه های خالی مشمول مالیات 
می ش��وند این سامانه راه اندازی خواهد ش��د. مظاهریان در پاسخ به این سوال که با توجه به 
رکود مس��کن، این بخش ظرفیت فش��ار مالیاتی را دارد یا خیر، گفت: بحث تخصصی مناقشه 
آمی��زی در مورد مالیات بر خانه های خال��ی و میزانی که قانون تعیین کرده جریان دارد اما به 
هر حال این موضوع مصوبه مجلس است و باید اجرا شود. معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه 
داد: ما از یک س��و چش��م به اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی داریم که بتوانیم خواسته 
مجلس را انجام دهیم و از س��وی دیگر در حال مباحثه با متخصصان و مجلس هستیم تا اگر 

امکان پذیر باشد اصالحاتی در این قانون صورت گیرد.
بنابراین گزارش، از آذرماه سال قبل وزارت راه و شهرسازی شش ماه زمان داشت تا سامانه 
مالیات خانه های خالی را افتتاح کند اما به نظر می رس��د این وزارتخانه قصد ندارد در ش��رایط 

رکود ساخت و ساز با اتخاذ سیاست های مالیاتی به سازندگان پشت پا بزند. قرار بود از ابتدای 
س��ال 1395 بر اس��اس "اصالحیه طرح مالیات های مستقیم" خانه های خالی مشمول مالیات 
ش��وند که البته هنوز س��امانه آن راه اندازی نشده است. این تاخیر البته چندان بی فایده نیست؛ 
زی��را تولیدکنندگان مس��کن با توجه به رکود معامالت ح��ال و روز خوبی ندارند و هم اکنون 
تولید مسکن سالیانه بیش از 400 هزار واحد نیست؛ در حالی که کشور به سالیانه یک میلیون 
مس��کن نیاز دارد. از سوی دیگر مالیات بخش مسکن آن قدر نیست که دولت بتواند به عنوان 

درآمدی هنگفت روی آن حساب باز کند.
انبوه سازان می گویند در تمام دنیا وقتی یک بخش اقتصادی با رکود مواجه می شود دولت ها 
با ارائه مش��وق عوارض و ارایه تسهیالت ارزان قیمت آن بخش را از رکود درمی آورند؛ اما در 
حالی که بخش مسکن از سال 1391 تا کنون با سنگین ترین رکود سه دهه اخیر مواجه شده، 
دولت قصد دارد خانه های خالی که فروش نرفته و با خواب س��رمایه مواجه ش��ده اند مشمول 
مالیات کند. برخی کارشناسان بیان می کنند برای مالکانی که قصد فروش یا اجاره ملک خود 
را ندارند فرار از مالیات کار چندان س��ختی نیس��ت و می توان با کش��یدن پرده، چیدن اثاث و 
روش��ن نگه داش��تن چراغ خانه برای چرخش کنتور، اداره مالیات را گول زد. در عین حال این 

گروه معتقدند بخش ساخت و ساز هم اکنون شرایط تحمل فشار مالیاتی را ندارد.

   خانه های خالی از سال بعد مشمول مالیات می شوند

پنج��ره ایرانیان: دول��ت احمدی نژاد ب��رای کاهش قیمت 
مسکن مهر استانداردهای ساختمان سازی را لغو کرد، حتی از 

کابینت سازان هم برای نصب آسانسور استفاده شد.
به گزارش ایلنا، رئیس هیات مدیره س��ندیکای آسانس��ور 
گف��ت: برای چندمین بار اس��ت که س��ندیکای آسانس��ور و 
پله برقی اعالم می کند که آسانس��ورهای واحدهای مس��کن 
مهر و بسیاری از ساختمان های دولتی در وضعیت خطرناکی 
به س��ر می برن��د و امکان هرگونه اتفاقی وج��ود دارد. رئیس 
هیات مدیره سندیکای آسانسور و پله برقی کشور در خصوص 
فوت یک کودک سه  ساله به دلیل حادثه در آسانسور یکی از 
واحدهای مسکن مهر، اظهار داشت: دولت احمدی نژاد برای 
این که بتواند با حداقل قیمت تمام ش��ده، مس��کن مهر را به 
پایان برس��اند بسیاری از مجوزها و استانداردهای الزم را که 

در ساختمان  سازی الزامی است، لغو کرد.
زهره وند ادامه داد: مطابق قانون از سال 1380 به بعد تمام 
آسانسورهایی که در ساختمان ها نصب می شود برای گرفتن 
پایان کار ملزم به داش��تن اس��تاندارد آسانسور هستند اما این 

قانون در پروژه های مسکن مهر اجرا نشد.
وی تصریح کرد: مش��کل دیگری که این پروژه ها داشتند 
این بود که بس��یاری از افرادی که این آسانس��ورها را نصب 
می کردند در این رش��ته تخصصی نداشتند و حتی به منظور 
پایین آمدن قیمت تمام ش��ده از کابینت س��ازها یا کسانی که 

کارهای تاسیساتی انجام داده بودند نیز برای نصب آستانسور 
استفاده شد. زهره وند تصریح کرد: من نگران این هستم که 
این اتفاقات یک موج باش��د. ما هفته گذشته شاهد فوت یک 
نفر در آسانسور بیمارستان دولتی ساری بودیم. قبل از آن نیز 
سقوط آسانسور در دانشگاه شریف رخ داد. این اتفاقات نشان 
می دهد که هیچ گونه نظارت صحیحی بر س��رویس س��الیانه  

آسانسورها اعم از دولتی و خصوصی وجود ندارد.
وی ادام��ه داد: ای��ن برای چندمین اس��ت که س��ندیکای  
آسانسور و پله برقی اعالم می کند که آسانسورهای واحدهای 

مس��کن مهر و بسیاری از س��اختمان های دولتی در وضعیت 
خطرناکی به سر می برند و امکان هرگونه اتفاقی وجود دارد. 
زهره ون��د در پای��ان تاکید کرد: ما پی��ش از این اعالم کرده 
بودیم که حاضریم آسانس��ورهای ساختمان های دولتی را به 
ص��ورت رایگان بازدی��د کنیم اما اکنون با توج��ه به اتفاقات 
ص��ورت گرفته و ترس از ایجاد یک موج س��قوط آسانس��ور 
همین جا اعالم می کنم که ما حتی ساختمان های خصوصی 
را ب��ه صورت رایگان بازدید خواهیم کرد که البته این بازدید 

مستلزم درخواست مالکان است.

  رئیس سندیکای آسانسور در واکنش به مرگ کودک سه ساله

پنجره ایرانیان: یک کارش��ناس واکنش زودهنگام فروشندگان مسکن به افزایش ناچیز 
معام��الت در ماه های اخیر و انتظار دریافت س��ود از یک بخ��ش نیمه راکد را علت افت 

مجدد این بازار عنوان کرد.
ب��ه گزارش ایس��نا، محمد وطن پور اظهار کرد: در ش��ش ماه اخیر و در ش��رایطی که 
معامالت مسکن مقداری افزایش یافته بود، قیمت ها روند صعود نسبی را در پیش گرفت 
که این افزایش به از دست رفتن تعداد اندک مشتریان منجر شد و دیدیم که در مهرماه 
تعداد معامالت نسبت به مدت مشابه سال قبل 11 درصد و نسبت به ماه قبل 38 درصد 

افت کرد.
وی افزود: بخش عرضه مس��کن دچار توهم جهش قیمت در سال آینده شده و با این 
پیش فرض، مش��تریان فعلی را از دست می دهد. فروشندگان فکر می کنند امکان دارد با 
توجه به بحث برجام تغییرات مثبتی در قیمت دالر اتفاق بیفتد و به همین دلیل روی رقم 

فروش یا نحوه پرداخت سخت گیری بیشتری از خود نشان می دهند.
این کارش��ناس مسکن با بیان اینکه به نظر می رسد رفتار اخیر عرضه متاثر از افزایش 
تقاضای وام مسکن باشد، تصریح کرد: گفته می شود در ماه های اخیر تعداد ثبت نام برای 
دریافت وام خانه اولی ها به حدود هزار نفر در ماه رسیده است. این سیگنال باعث شده تا 
طرف عرضه فکر کند س��ال آینده بازار مس��کن با انباشت تقاضا مواجه می شود؛ در حالی 

که مالک قرار دادن یک آیتم برای چنین نتیجه گیری، منطقی نیست.
وطن پور، تحلیل زودهنگام از بازار غیرش��فاف مس��کن را اش��تباه محاسباتی دانست و 
گفت: تاثیر متقاضیان دریافت وام بر بازار مس��کن در سال آینده باید از چند جنبه بررسی 
ش��ود؛ اینکه این هزار نفر که روزانه ثبت نام می کنند چه حجمی را در س��ال آینده روانه 

بازار می کند، جامعه هدف این وام ها چه کس��انی هس��تند، یا در چه نقاطی با حجم تقاضا 
مواجه می ش��ویم از هم اکنون قابل پیش بینی نیس��ت. ممکن اس��ت چن��د ماه مانده به 
سررس��ید وام ها انبوه س��ازان طرح فروش بگذارند و همه منابع را از آن خود کنند. لذا اگر 
فعاالن اقتصادی و مالکان س��نتی بازار مس��کن که بعضا تخصص الزم را در این زمینه 
ندارن��د منتظرند خانه های خود را در س��ال آینده با قیمت های باال بفروش��ند دچار نوعی 

کم دقتی هستند.
وی ادامه داد: از ویژگی های بازار مس��کن این اس��ت که فعاالن این بخش بر اس��اس 
ح��دس و گمان حرک��ت می کنند. عده ای نیز چندین تحلیل را در جیبش��ان می گذارند و 
صبر می کنند ببیند چه پیش می آید. بعد لباسی بر تن یکی از تحلیل ها می کنند تا نتیجه 
دلخ��واه خود را بگیرند. در حالی که ش��رایط آینده لزوما نمی تواند با ش��رایط مطلوب ما 
منطبق باش��د. این کارشناس مس��کن، مقاومت در فروش را از ویژگی های این روزهای 
بازار مس��کن دانس��ت و گفت: در ش��رایطی که مشتری در بازار نیس��ت، فروشندگان از 
کاهش قیمت خودداری می کنند. فعاالن این بازار معموال قیمت را نمی شکنند ولو اینکه 
معامله ای صورت نگیرد. تفاوت بازار ملک و بازار سهام نیز همین است. قیمت ها در بازار 
س��هام پایین می آید و معامله انجام می ش��ود حتی زیان در س��هام اتفاق می افتد اما بازار 
دوباره حرکت می کند؛ زیرا ش��فاف اس��ت. وطن پور ادامه داد: در بازار ملک یک ش��ایعه 
و حت��ی یک توهم می تواند اثرگذار باش��د. این بازار بیش��تر رفتاری اس��ت تا اقتصادی. 
ممکن اس��ت اگر مالک یک واحد مس��کونی ملک خود را بفروشد و پول آن را در بانک 
س��پرده گذاری کند بیش��تر سود کند تا اینکه خانه را برای س��ال آینده نگه دارد. اما چون 

غالب فعاالن این بخش با مفهوم اقتصادی آشنا نیستند از این اقدام امتناع می کنند.

  علت افت معامالت در بازار مسکن
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پنج��ره ایرانیان: پهنه عباس آباد که به گفته  مهدی چمران 
ذخیره تنفسی و به نوعی آبروی شهر تهران محسوب می شود 
با انواع و اقس��ام ساخت و س��ازهای قانونی و غیرقانونی در 

معرض آسیب جدی قرار گرفته است.
به گزارش ایسنا، از ابتدا قرار نبود بیش از 5 درصد ساخت 
و 22 درص��د تراکم در منطقه عباس آباد انجام ش��ود اما به 
م��رور مصوبات قانونی دور زده ش��دند. از گنجاندن س��اخت 
»بانک ملی« با مصوبه کامال قانونی شورای عالی شهرسازی 
و معم��اری دولت قبل که اصال ارتباطی ب��ا مقوله فرهنگی 
نداشت گرفته تا احداث »موزه جواهرات سلطنتی« 16 طبقه 
و تالش برای س��اخت »مرکز تجاری TOD«، ساختمان27 
طبق��ه که این آخری با آگاهی پیمان��کار پروژه از غیرقانونی 

بودنش با عجله در حال ساخت است.
بنا به گفته  رئیس ش��ورای ش��هر، مقرر بوده این ساختمان 
در دو طبقه با 8 طبقه پارکینگ باشد در حالی که هم اکنون 
می خواهند آنجا ساختمان 27 طبقه ایجاد کنند. استداللشان 
ه��م این اس��ت ک��ه دو TOD  دیگر را نی��ز می خواهند در 
آنجا ادغام کنند که تخلف اس��ت، ولی چون پیمانکار بر این 
موضوع واقف گش��ته که می خواهند از ساخت این ساختمان 
جلوگیری به عمل آورند به سرعت در حال ساخت ساختمان 
اس��ت. اگر می خواهند فروشگاه بزرگ بسازند تنها می بایست 
در دو طبق��ه ب��ا 8 طبقه پارکینگ برای مردم��ی که از مترو 
استفاده می کنند باشد. در حالی که اگر 27 طبقه ساخته شود 

10 طبقه پارکینگ هم کم است.
در خصوص احداث بانک ملی نیز دیوارکش��ی انجام ش��د 
که نوعی از بین رفتن حقوق عمومی در این پهنه محس��وب 
می ش��ود؛ زیرا این اراضی جز فضای عمومی است اما دیوار 
کشی این ساختمان سبب شده مردم از رفتن به آنجا محروم 
ش��وند و فضای عموم��ی آنجا از بین برده ش��ود. حال آنکه 
سیستم های کاراتری به لحاظ امنیتی وجود دارد تا دیوارکشی 

ولی به هر حال آنجا را به صورت جزیره درآوردند.
در خصوص موزه جواهرات س��لطنتی نیز باید دو طبقه به 
عن��وان واحدهای اداری موزه بر روی آن س��اخته می ش��د و 
بقیه موزه در زیر زمین باشد، چرا که لحاظ امنیتی و مقاومت 
س��اختمان یک��ی از الزامات موزه های گرانبها اس��ت ولی در 
شورای عالی شهر سازی و معماری مجوز 14 طبقه ساختمان 

دادند و نه تنها موزه ای س��اخته نش��د بلک��ه به صورت یک 
س��اختمان کامال اداری در آمد و این در حالی اس��ت که دو 

طبقه هم اضافه ساخته اند و دورش هم دیوار کشیده اند.
چندی پیش هم عنوان شد راه آهن از ارائه برنامه ای جدید 
س��خن گفته که ایس��تگاه راه آهن را به اراض��ی عباس آباد 
می برد. این ایستگاه که در صورت نهایی شدن مقدمات الزم 
می تواند به عنوان محور اصلی ایس��تگاه راه آهن سریع السیر 
ته��ران � قم � اصفهان فعالیت کن��د اصلی ترین برنامه ارائه 
شده از س��وی راه آهن برای رساندن ایس��تگاه ها به مناطق 
مرکزی، ش��مالی و شرقی پایتخت به حساب می آید. اولویتی 
که هر چند مدیران شهری فعلی پایتخت با آن موافق نیستند 
ام��ا احتماال با توجه به تصمیم گیری نهایی وزارت راه در این 

حوزه، اجرای این برنامه ها چندان دور از ذهن نخواهد بود.
تصمیمات نگران کننده برای اراضی عباس آباد از آن جهت 
شکل هشدار به خود گرفت که تذکرات مکرر اعضای شورای 
ش��هر و دبیر ش��ورای عالی شهرس��ازی و معماری نسبت به 
بارگذاری های جدید در اراضی عباس آباد به گفته  خودش��ان 

چندان جدی گرفته نشد.
ابتدا مهدی چمران رییس ش��ورای شهر تهران با »آبروی 
ش��هر« دانس��تن اراضی عباس آباد، از بروز تخلفات ادامه دار 
که مش��خص می کند اس��تارت آن از دولت قبل زده ش��ده 
پرده برداش��ت و در جلس��ات ش��ورای ش��هر نیز تاکید شد 
ش��هرداری تهران ظرف م��دت 3 ماه طرح وی��ژه ای برای 
اراض��ی عباس آباد تهیه و گزارش��ی از معارضان حقوقی آن 
ارائه کند؛ اما بنا بر اعالم عبدالمقیم ناصحی »متاسفانه این 
اتفاق نیفتاد و همچنان ش��اهد اج��رای پروژه هایی خارج از 

طرح مصوب هستیم«.
در ادامه اعضای ش��ورای عالی شهرس��ازی و معماری که 
بعضا از بروز تخلفات س��اخت و سازدر دوره های قبل سخن 
می گویند، مصوبه ای س��ه بندی برای رس��یدگی به مس��ائل 
اراض��ی عباس آباد تصویب کردند. در این مصوبه تاکید ش��د 
ک��ه اوال ط��رح مج��ددا در کمیته فنی تخصص��ی معماری، 
طراحی ش��هری و بافت های واجد ارزش )کمیته فنی شماره 
3( با در نظر گرفتن ضوابط عام بارگذاری های س��اختمانی و 
مالحظات زیس��ت محیطی برای 532 هکتار مس��احت کل 
اراضی با جهت گیری رس��یدن به میزان سطح اِشغال برابر با 
5 درصد و تراکم رو 20 درصد، بررس��ی و نتیجه به ش��ورای 

عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه شود.
دوم اینک��ه، در خص��وص س��اختمان باغ م��وزه خزائن و 
جواه��رات بانک مرکزی، مقرر ش��د: ضم��ن توقف عملیات 
س��اختمانی و توقف دیوارکش��ی، نحوه ادام��ه کار از طریق 
نظرخواه��ی از اف��کار عمومی و مراکز تخصص��ی مورد نقد، 
ارزیاب��ی و تصمیم س��ازی ق��رار گیرد و س��وما در خصوص 
ایس��تگاه مترو حقانی )به عنوان مجتمع ایس��تگاهی(، ضمن 
توق��ف عملی��ات س��اختمانی مقرر ش��د دبیر ش��ورای عالی 
شهرس��ازی و معماری از پروژه بازدید و گزارش��ی از انطباق 

وض��ع موجود پروژه و پروانه ها و مجوزهای صادره با ضوابط 
عام بارگذاری اراضی عباس آباد تهیه و به ش��ورای عالی ارائه 
کند. ساختمان های کتابخانه ملی ایران، موزه بانک مرکزی، 
س��ازمان بنادر و دریانوردی، وزارت راه و ترابری، استانداری 
ته��ران، مجموعه فرهنگس��تان ها، مصلی تهران، بوس��تان 
نوروز، بوس��تان آب و آتش، بوستان طالقانی )بوستان جهان 
کودک( و باغ موزه دفاع مقدس مهم ترین بناهایی هستند که 

در این منطقه خودنمایی می کنند.
برای این اراضی قبل از انقالب در سال 1352 تصمیم گیری 
ش��ده بود و قرار بر این ش��د این نقطه به مرکز تهران تبدیل 
ش��ود که در همان زمان 10 ال��ی 11 هزار پالک آزاد کردند 
ت��ا بتوانند این نقطه را به مرکز تهران تبدیل کنند. در س��ال 
1352 ش��رکت نوس��ازی عباس آباد تأسیس ش��د و بودجه 
کالنی به همراه یک هیات مدیره سه نفره و مدیرعامل برای 
آن در نظر گرفتند اما در اوایل انقالب این طرح متوقف شد.

در س��ال هایی که غالمحسین کرباس��چی شهردار تهران 
بود، قرار ش��د این نقطه به مرکز اداری تبدیل ش��ود و حدود 
30 ت��ا 40 ارگان زمین در این نقطه خریداری کرده و س��ند 
و پروانه و مجوز به آنها داده ش��د ک��ه بعضی از آنها فعالیت 
خود را آغاز کرده و برخی این کار را نکردند تا اینکه در سال 
1384 تبدیل تپه های عباس آباد به ریه تنفس��ی شهر تهران 
تصویب و در س��ال 1387 نیز طرح تفصیلی برای آن در نظر 

گرفته شد.
از40 ارگانی که زمین های��ی در تپه های عباس آباد خریده 
بودن��د 5 ارگان س��اخت و س��از انج��ام داده و الباقی کاری 
انجام نداده بودند تا اینکه ش��ورای عالی شهرسازی در سال 
1389 مصوبه ساخت و ساز درصدی از تپه های عباس آباد با 
مشخصات درج شده در شورا را اعطا کرد. در سال 1390 نیز 
80 هزار و 25 متر از اراضی ممنوعه عباس آباد فروخته شد.

ام��ا دبیر ش��ورای عالی شهرس��ازی در ای��ن خصوص به 
خبرنگار ایسنا گفت: بر اس��اس مصوبات قبلی شورای عالی 
شهر سازی در مورد تپه های عباس آباد باید سطح اشغال این 
منطقه 5 درصد و تراکم 20 درصد باشد؛ اما طبق بررسی های 
ما هم اکنون سطح اش��غال در صورت اجرای همه طرح های 

این مجموعه به 6.37 و تراکم به 22 درصد رسیده است.
پی��روز حناچی یادآور ش��د: تپه ه��ای عباس آب��اد، قانون، 
آیین نامه و مصوبه ویژه دارد و شاید به همین دلیل است که 
با وجود آنکه بعد از انقالب اس��المی بسیاری از نقاط زیر بار 
مس��کونی رفت، تپه های عباس آباد به خاطر داشتن قوانین 
و مقررات حفظ ش��د. ش��ورای عالی شهر س��ازی و معماری 
ایران اصرار بر تحقق اهداف کامل مصوب طرح ویژه اراضی 
عباس اباد را دارد ویژگی های این طرح عدم واگذاری قطعی 
زمین در عباس آباد، غلبه س��بز و باز و فرهنگی در مجموعه 
زدودن کاربری ه��ا غی��ر متجان��س در مجموع��ه و تحقق 
کاربری ها پیش بینی ش��ده وحاکمیت پی��اده و نگاه ویژه در 

تپه های عباس آباد را دارد. 

  نقدی بر تخلفات صورت گرفته در پهنه عباس آباد: اراضی عباس آباد در معرض خطرات چهارگانه

پنجره ایرانیان: یک کارش��ناس مسکن گفت: وقتی 
مال��کان حاضر به پایی��ن آوردن قیمت فروش امالک 
خود نیستند یعنی قیمت مسکن به کف حمایتی رسیده 

و بعید به نظر می رسد از ارقام فعلی پایین تر برود.
به گزارش ایس��نا، س��لمان خادم المل��ه اظهار کرد: 
نزدیک س��ه س��ال است که قیمت اس��می ملک ثابت 
مانده و قیمت واقعی آن متناس��ب با تورم س��ه س��ال 
گذش��ته کاهش یافته اس��ت. به همین دلیل کس��انی 
که منابع خود را در بازار ملک س��رمایه گذاری کردند با 
ضرر مواجه ش��دند و بعید به نظر می رسد از این به بعد 
قیمت ها را پایین بیاورند. وی افزود: وقتی قیمت اسمی 
مس��کن ثابت بوده و با میانگین تورم 15 درصد در طی 
سه سال  مواجه بودیم یعنی قیمت واقعی مسکن حدود 
45 درصد کاهش یافته اس��ت. این برای کسانی که در 
ملک س��رمایه گذاری کردند اتف��اق بدی بود. به همین 
لحاظ دیگر حاضر به فروش ملک خود با قیمت پایین تر 
نیس��تند. در این شرایط به نظر می رسد قیمت امالک و 

مستغالت به سطح حمایت خود رسیده است.
این کارش��ناس مس��کن درب��اره عل��ت کاهش 11 

درصدی معامالت مس��کن شهر تهران در مهرماه سال 
جاری نس��بت به مهرماه س��ال قبل گفت: این که چرا 
حج��م معامالت افزایش جدی پی��دا نمی کند به ضعف 
سیاست های تقویت طرف تقاضای مسکن برمی گردد. 
مش��وق ها و مناب��ع مالی که در اختی��ار متقاضیان قرار 
گرفته و کاهش نرخ سود تسهیالت نشان می دهد این 
اقدامات کافی نیس��ت و اگ��ر بخواهیم حجم معامالت 
افزایش پیدا کند باید سطح مشوق ها را افزایش دهیم.

خادم المله خاطرنش��ان کرد: وقتی ش��رایط امس��ال 
بخش مس��کن را با س��ال گذش��ته مقایس��ه می کنیم 
درمی یابی��م ک��ه در تقوی��ت تقاضای مس��کن موفق 
نبوده ایم لذا حمایت های بیشتری باید انجام شود. بحث 
رونق معامالت مس��کن تابع عواملی مثل قیمت نفت و 
بهبود ش��اخص های رفاهی اس��ت که در چارچوب این 
بخش نمی گنجد. بنابراین انتظار این که با بهبود شرایط 
هریک از دو بخش ذکر ش��ده معامالت مس��کن سیر 

صعودی به خود بگیرد دور از دسترسی نیست.
وی همچنی��ن در بی��ان پیش��نهادی ب��رای افزایش 
بازدهی بخش مس��کن در اقتصاد کالن گفت: دارایی 

راک��دی مثل ملک، پ��ول را می خ��ورد و دیگر امکان 
معامالتی ش��دن آن کاهش پیدا می کند. هم اکنون نیز 
بخش عمده ای از دارایی های کش��ور به صورت ملک 
است که تبدیل کردن آنها به اوراق بهادار جدی گرفته 
نشده اس��ت. اما اگر آن را به اوراق بهادار تبدیل کنیم 
می توانیم س��رمایه در گردش ایج��اد کنیم. مثال ملک 
یک میلیارد تومانی را به یک میلیون برگه هزار تومانی 
تبدیل کنیم. این کارش��ناس اقتصاد مسکن با اشاره به 
شرایط رکود اقتصاد کش��ور اظهار کرد: در حال حاضر 
دول��ت از نظر اقتصادی در ش��رایط مطلوبی قرار ندارد. 
به همین لحاظ یکی از مهم ترین راه هایی که می تواند 
دولت را نجات دهد مولدسازی دارایی های دولت است. 
دولت صاحب اموال و امالک بسیاری در داخل مناطق 
ش��هری اس��ت که می تواند آنها را مولدسازی و تبدیل 
ب��ه اوراق به��ادار کنند. در این ص��ورت قابلیت معامله 
روی آن ایج��اد می ش��ود. این باعث می ش��ود تا توان 
برای تامین مالی فراهم ش��ود که با این اقدام استارت 
اشتغال، پرداخت بدهی های دولت به بخش خصوصی، 

پیمانکاران و بانک ها را می زند.

پنجره ایرانیان: معاون وزیر راه و شهرس��ازی گام اصلی در حل مش��کل بافت های 
تاریخی، میانی و سکونتگاه های غیررسمی را تشویق بخش خصوصی برای ورود به 
بهس��ازی و نوسازی این بخش ها دانست و گفت: با همکاری گروه های تخصصی و 

انبوه سازان می توان کارهای خوبی را در این مناطق انجام داد.
به گزارش ایس��نا، محمدس��عید ایزدی در چهارمین جلسه س��تاد بازآفرینی شهری 
پایدار شهرس��تان کرمانشاه که در فرمانداری کرمانش��اه برگزار شد، با بیان اینکه در 
حاضر پهنه های وسیعی از کشور درگیر حاشیه نشینی است، گفت:30 درصد مساحت 

شهرها را بافت های تاریخی، میانی و سکونتگاه های غیررسمی تشکیل می دهد.
مدیرعامل ش��رکت مادر تخصصی عمران و بهس��ازی ش��هری ای��ران با تاکید بر 
اهمیت توجه به کیفیت زندگی و مس��ائل و مش��کالت ش��هری، گف��ت: از مجموع 
20 آس��یب شناس��ایی ش��ده که پنج مورد آن در اولویت قرار گرفته، مسئله توجه به 
بافت های تاریخی، میانی و سکونتگاه های غیررسمی در اولویت قرار دارد و این نشان 

از لزوم توجه به این بخش دارد.
مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه منظ��ور از بازآفرینی صرفا موضوعات 
عمرانی نیس��ت، گفت: باید به سیاس��ت های پیش��گیرانه حوزه آسیب های اجتماعی 

توجه جدی شود.
ای��زدی با بیان اینکه حل مش��کالت بافت های تاریخی، میانی و س��کونتگاه های 
غیررس��می از عهده یک نهاد و دس��تگاه بر نمی آید، گفت: اگر دس��تگاه های دولتی 
و دیگر نهادها به کمک نیایند، این معضل به این س��ادگی حل نمی ش��ود، اما انجام 
یک پروژه ش��هری هرچند کوچک با همکاری دیگر نهادها و ارگانها می تواند اثرات 

بسیاری را به همراه داشته باشد.
مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی در ادام��ه گام اصلی را در حل مش��کل بافت های 
تاریخی، میانی و در س��کونتگاه های غیررس��می ترغیب بخش خصوصی دانس��ت و 

افزود: با همکاری گروه های تخصصی و انبوه س��ازان  می توان کارهای خوبی را در 
بخش های مختلف انجام داد.

 وی در ادامه از آمادگی کامل برای تس��هیل گری امور انبوه س��ازان و تسهیل گران 
در بافت های تاریخی، میانی و س��کونتگاه های غیررس��می خب��ر داد و با بیان اینکه 
طرحی که وزارت راه و شهرس��ازی در حال حاضر دنبال می کند، مدل "توس��عه گر" 
اس��ت، گفت: در حال حاضر تمامی اقدامات بر محور این مدل اس��ت و در تالشیم تا 
از طریق این طرح به بهسازی و نوسازی بافت های تاریخی، میانی و سکونتگاه های 

غیررسمی در شهرها کمک کنیم.
وی افزود: تس��هیالت خوبی برای نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده از طریق 

بانک ها و به ویژه بانک مسکن در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.
مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی در ادامه ب��ا بیان اینکه ام��روز نیازمند توجه جدی 
به موضوع کیفیت زندگی در ش��هرها هس��تیم، گفت: ش��اخص های بحران هویت، 
چالش های زیس��ت محیطی یا تخریب زیست بوم ها، مسایل حوزه حمل و نقل و... 

همه نشان از این دارد که باید به مقوله کیفیت زندگی توجه بیشتری بشود.

  قیمت مسکن به کف حمایتی رسیده است

  معاون وزیر راه و شهرسازی: ۳۰ درصد شهرها را بافت های تاریخی و سکونتگاه های غیررسمی تشکیل می دهد
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 تولید ۲۳ درصد انرژی برق جهان از انرژی های تجدیدپذیر
پنجره ایرانیان: به گفته مدی��ر عامل توانیر، اگرچه هنوز 
ی��ک میلیارد نفر در سراس��ر جهان از نعم��ت برق بی بهره 
هس��تند، ولی تحوالت بسیار چش��مگیری درحال رخ دادن 
اس��ت، به طوری که ظرفی��ت 1037 گیگاواتی انرژی های 
تجدیدپذیر در س��ال 2006 به بی��ش از 1985 گیگاوات در 

سال 2015 رسیده است.
به گزارش ایس��نا، آرش کردی در مراس��م سی و یکمین 
کنفرانس بین المللی برق گفت: صنعت برق ایران به عنوان 
بزرگ ترین شبکه صنعت برق در منطقه دارای شاخصه های 
متع��دد و فراوان��ی اس��ت ک��ه آن را به عن��وان وی اظهار 
کرد:موضوع انرژی را بی شک می توان در زمره موضوعات 
مه��م در جهان امروز برش��مرد؛ به ط��وری که موضوعاتی 
همچون امنیت انرژی، همگانی ش��دن استفاده از انرژی و 
محیط زیس��ت از چالش های جهان امروز به شمار می آیند 

که ارتباط معناداری با صنعت برق دارند.
وی ب��ا اش��اره ب��ه تحوالتی ک��ه در صنع��ت برق طی 
دهه گذشته ش��اهد بوده اس��ت، گفت: مفاهیمی همچون 
انرژی های تجدیدپذیر و نقش آن در کاهش انتشار گازهای 
گلخانه ای، توجه به محیط زیس��ت، شبکه های هوشمند و 
آماده س��ازی برق ب��رای خدمت در یک جامع��ه و اقتصاد 
دیجیتال و بس��یاری مفاهیم دیگر موضوع��ات جدیدی را 
پیش روی محققان، دست اندرکاران و تصمیم گیران صنعت 

برق نهاده است.
ک��ردی ادام��ه داد: هم اکنون ح��دود 30 درصد ظرفیت 
منصوبه و تولید 23 درصد انرژی برق جهان به انرژی های 
تجدیدپذی��ر اختصاص دارد که ب��ا تالش هایی که در حال 
انجام است، میزان انرژی تولیدی برق از طریق انرژی های 

تجدیدپذیر تا سال 2030 به بیش از 30 درصد می رسد.
وی با تش��ریح وضعیت برق کش��ور گف��ت: صنعت برق 
ای��ران به عنوان بزرگ ترین ش��بکه صنعت برق در منطقه 
دارای ش��اخصه های متعدد و فراوانی اس��ت ک��ه آن را به 
عنوان صنعتی برتر و زیربنایی در کل کشور معرفی می کند. 

مدیرعامل توانیر افزود: حجم تاسیسات و تجهیزات زیربار، 
می��زان رش��د مصرف ان��رژی، جایگاه جهان��ی در ظرفیت 
منصوبه، خودکفایی در س��اخت تجهی��زات، اتکا به نبروی 
انس��انی ماه��ر و کارآمد، صادرات فنی و مهندس��ی، وجود 
شرکت های بزرگ در بخش های مختلف موید این جایگاه 

برتر و شاخص است.
آرش کردی یادآور شد: این موفقیت ها و دستاوردهای 
ف��راوان نقش بی بدیل دانش��گاه ها و مراک��ز علمی و 
کنفرانس ها و س��مینارهای تخصصی در رش��ته برق به 

خوبی مشخص است.
مدیرعامل شرکت توانیر با بیان اینکه کنفرانس بین المللی 
برق با بیش از سه دهه تجربه و سی سال برگزاری مستمر 
پایدارترین و موفق ترین کنفرانس علمی کشور است، گفت: 
ای��ن کنفرانس خدم��ات قابل توجهی را ب��ه صنعت برق و 

جامعه علمی و پژوهشی انجام داده است.
وی با اش��اره به بخش��ی از خدمات این کنفرانس گفت: 
حاص��ل آن اجرای ده ها پ��روژه به صورت کامال علمی و با 

استفاده از دانش روز است.
کردی اظهار کرد: مقاالت و پژوهش های انجام ش��ده در 
برنامه ری��زی، بهبود روش ها، بهینه س��ازی و ایجاد آمادگی 
برای ورود فناوری های آینده به صنعت برق مورد اس��تفاده 

قرار می گیرد.
وی ادام��ه داد: س��ال گذش��ته در س��ی امین کنفران��س 
بین الملل��ی برق مقاله ای ارائه ش��د که نویس��ندگان آن با 
روش��ی علمی پیک بار س��ال جاری را پیش بینی کردند که 
عدد به دست آمده با پیک بار امسال کسری از یک مگاوات 

تفاوت داشت.
مدیرعام��ل توانی��ر تاکید ک��رد: این نمونه ها نش��ان 
می دهد که بی تردید زحمات نویسندگان و پژوهشگران 
می توان��د در بخش های مختلف ای��ن صنعت بزرگ و 
کلیدی مورد اس��تفاده قرار گیرد و حرکت در مسیر رشد 

و بالندگی را تسریع کند.

وی از ارس��ال 1280 مقال��ه به دبیرخانه س��ی و یکمین 
کنفرانس بین المللی برق خبر داد و گفت: پس از بررسی های 
اولیه 1206 مقاله مرتبط با کنفرانس برای 20 کمیته علمی 
و تخصصی ارس��ال شد که بیشتری مقاالت رسیده مربوط 
به محورهای کیفیت برق، برنامه ریزی و مطالعات سیستم، 

توزیع نیروی برق و انرژی های تجدیدپذیر است.
رئیس س��ی و یکمی��ن کنفرانس بین الملل��ی برق افزود: 
مق��االت دریافت ش��ده از 293 س��ازمان مختلف و 1917 
نویس��نده داخل��ی و خارجی ب��وده که 323 مقال��ه به زبان 
فارسی و 66 مقاله به زبان انگلیسی مورد پذیرش واقع شده 

که معادل 32 درصد مقاالت ارسالی است.
وی ادامه داد: در س��ه روز برگ��زاری این کنفرانس 217 
مقاله به صورت شفاهی در پنج تاالر و 85 مقاله به صورت 
پوس��تر به ارائه می ش��ود. همچنین 19 س��مینار تخصصی 
توس��ط ش��رکت های داخلی و خارجی از کشورهای آلمان، 
ایتالیا، چین، س��وئد و رومانی برگزار می ش��ود که در آن به 

معرفی فناوری های جدید در صنعت برق می پردازند.
کردی خاطرنش��ان ک��رد: برنامه ریزی ه��ای الزم برای 
برگزاری 20 کارگاه آموزش��ی انجام شده که عالقه مندان 
می توانند با مراجعه به کتابچه راهنما و س��ایت کنفرانس از 

برنامه این کارگاه ها مطلع شده و شرکت کنند.

 نابود شدن انرژی در ۲۳ میلیون مسکن
پنجره ایرانیان: معاون وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه 23 میلیون مس��کن در 
کش��ور وجود دارد، نس��بت به هدررفت انرژی در بخش مسکونی هشدار داد و گفت: 
شهرداری باید از صدور پایان کار برای ساختمان هایی که استانداردهای الزم را ندارند 

خودداری کند.
به گزارش ایس��نا، حامد مظاهریان اظهار کرد: در بخش خصوصی 23 میلیون مسکن 
در ای��ران وج��ود دارد که معادل همین تعداد و بیش از آن خانوار درگیر مس��ائل مربوط 
به آن هس��تند و راهکاری که بتوانیم این گروه گس��ترده را با پراکندگی و تنوع درآمدی 
و اقلیمی تش��ویق کنی��م به اینکه از هدررفع انرژی در خان��ه های خود جلوگیری کنند 
فرآین��دی پیچیده را می طلبد. وی افزود: مصرف انرژی در صنعت دامنه محدودی دارد؛ 
چرا که تعداد واحدهای صنعتی مش��خص اس��ت. در بخش دولتی نیز این میزان قابل 
اندازه گیری هس��تند؛ زیرا مالک مشخص اس��ت و دولت مالکیت واحد دارد. اما کاهش 

مصرف انرژی در بخش س��اختمان، چالش��ی جدی اس��ت. معاون مس��کن و ساختمان 
وزارت راه و شهرس��ازی با بیان اینکه آیی��ن نامه ماده 18 قانون اصالح الگوی مصرف 
چنی��ن هدفی دارد، تصریح کرد: پیش نویس این آیین نامه تهیه ش��ده، به زودی برای 
تصویب به هیات دولت ارائه خواهد ش��د و در پس اجرای آن امیدواریم به تدریج بدون 
اینکه فش��اری به خانوار ایرانی بیاید مصرف انرژی را کاهش دهیم. به گفته مظاهریان 
در بخش ساختمان هایی که در حال ساخت هستند یا در آینده ساخته خواهند شد وظیفه 
ی مشخص شهرداری است که در هنگام صدور پروانه ساختمانی به وظایف خود عمل 
کند و از صدور پایان کار برای س��اختمان هایی که مبح��ث 19 و الزامات آن را رعایت 
نکردن��د جلوگیری کند. وی درباره آخرین وضعیت آیین نامه مبحث دوم مقررات ملی 
ساختمان اظهار کرد: مباحث کارشناسی این آیین نامه همچنان در کمیسیون زیربنایی 

در حال پیگیری است.

 ایجاد منطقه ویژه انرژی های تجدیدپذیر در سیستان

 لزوم بهینه سازی مصرف انرژی در منطقه عسلویه

پنجره ایرانیان: رئیس بنیاد نخبگان سیستان و بلوچستان 
با اع��الم اینکه طرح ایجاد منطقه وی��ژه انرژی های نو در 
اس��تان ب��ا پیگیری بنیاد نخبگان اس��تان و حمایت س��تاد 
فناوری انرژی ه��ای تجدیدپذیر معاون��ت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری و استانداری سیستان و بلوچستان در حال 
پیگیری اس��ت که در صورت تحقق اس��تان به قطب تولید 

انرژی های تجدیدپذیر تبدیل خواهد شد.
به گزارش ایس��نا، مصی��ب پهلوانی اظهار کرد: توس��عه 
انرژی های تجدیدپذیر در اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان، 
ضمن ام��کان بهره برداری از مزیت ه��ای موجود و تقویت 
زیرس��اخت های فناورانه استان، در راستای رفع چالش های 
اجتماعی و امنیتی منطقه و اشتغال زایی نیز می تواند بسیار 

تاثیرگذار باشد.
 با تاس��یس منطق��ه وی��ژه انرژی های نو در اس��تان در 
راستای تحقق اقتصاد دانش بنیان به عنوان پیشران اقتصاد 
مقاومتی در اس��تان گام های جدی برداش��ته خواهد ش��د. 
پهلوانی در ادامه اظهار کرد: اس��تان سیس��تان و بلوچستان 
از ظرفیت بالقوه باارزش��ی در انرژی های خورش��یدی و باد 

برخوردار است.
رئیس بنیاد نخبگان سیس��تان و بلوچس��تان اضافه کرد: 

قرار گرفتن در مسیر بادهای شدید سیستان و انرژی تابشی 
خورش��ید با بیش از 6 کیلووات س��اعت بر متر مربع در روز 
و همچنین پتانس��یل انرژی گرمایی زمین آتشفش��ان نیمه 
خاموش تفتان و بزمان، انرژی امواج اقیانوسی دریای بزرگ 
چابهار با ارتفاع بیش از 12 متر در فصل مونس��ون و انرژی 
بیومس منطقه کش��اورزی و گاوداری ه��ای زابل، بمپور و 

باهوکالت ظرفیت و توانمندی مناسبی محسوب می شود.
وی تصریح کرد: همچنین با توجه به آفتاب بسیار مطلوب 
اس��تان و بادهای موسمی 120 روزه در سیستان )با حداکثر 
سرعت 108 کیلومتر در س��اعت(، این استان ظرفیت های 
خوبی برای تبدیل ش��دن ب��ه قطب انرژی خورش��یدی و  
بادی را داراس��ت. پهلوانی گفت: س��رمایه گذاری در بخش 
انرژی های تجدیدپذیر در اس��تان سیس��تان و بلوچستان از 
یک سو با توجه به نیاز داخل و از سوی دیگر با توجه به نیاز 
ش��دید کشورهای افغانستان و پاکس��تان و امکان صادرات 
به این کش��ورها صرفه اقتصادی بس��یار مطلوب��ی را دارد. 
رئیس بنیاد نخبگان سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: 
هم اکنون از این اس��تان 65 تا 70 مگاوات برق به کش��ور 
پاکس��تان و 20 تا 25 مگاوات به افغانس��تان صادر می شود 
که با توجه به نیاز ش��دید این کشورها زمینه برای سرمایه 

گ��ذاری در بخش انرژی ه��ای تجدیدپذیر در این اس��تان 
فراهم است و با ایجاد منطقه ویژه انرژی های نو  در استان 
و مزرعه توربین های بادی در سیستان امکان صادرات برق 

تا 1000 مگاوات به کشورهای همسایه فراهم می شود.

پنجره ایرانیان: دبیر ستاد توسعه بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری گفت: بهینه سازی مصرف انرژی در منطقه عسلویه رمز عبور از مشکالت و 

نخستین گام در راستای توسعه است.
به گزارش ایس��نا، یداهلل س��بوحی در جلسه اعمال مقررات و استانداردهای مدیریت انرژی 
و محیط زیست در منطقه ویژه اقتصاد انرژی پارس با اشاره به مسائل و مشکالتی همچون 
تالف��ات انرژی و آلودگی در س��طح محلی و جهانی در منطقه وی��ژه اقتصادی انرژی پارس 
اظهار کرد: در منطقه عس��لویه ش��اهد مسائل و مشکالتی از قبیل تلفات انرژی و آلودگی در 
س��طح محیط زیس��ت محلی و جهانی هستیم که از موارد بس��یار مهم به شمار می روند و با 
برسی آن در سطح کالن و ملی می توانیم پرشی صعودی در مسیر مشکالت را تجربه کنیم.

س��بوحی با اش��اره به تدبیرات اندیش��یده ش��ده در راس��تای رفع موان��ع در منطقه ویژه 
اقتصادی انرژی پارس اظهار کرد: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و ستاد توسعه 
بهینه س��ازی انرژی و محیط زیس��ت با توجه به مشکالت پیش رو تصمیم گرفت با تشکیل 
مجموعه ای با حضور مس��ئوالن و کارآمدان این عرصه به این موضوعات در س��طح کالن 
و ملی رس��یدگی کند و با سیاست گذاری های خاص به برنامه ریزی و ارائه راه حل در مسیر 

این مشکالت بپردازد.
وی خاطرنش��ان کرد: جلساتی در راستای رفع موانع در منطقه با شرکت هایی همچون گاز 
پتروشیمی و همچنین وزارت نفت برگزار شد که در این جلسات طرح های ارائه شده به ستاد 
در راس��تای توس��عه بهینه سازی انرژی و محیط زیس��ت مورد ارزیابی قرار گرفت. دبیر ستاد 
توس��عه بهینه س��ازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی ریاس��ت جمهوری نبود یک نظام 
مدیریت��ی حاکم را اصلی ترین معضل پیش رو خوان��د و گفت: یکی از مهمترین چالش هایی 
ک��ه در مس��یر این طرح وجود دارد، نبود یک نظام مدیریت��ی حاکم در زمینه انرژی و محیط 
زیس��ت در منطقه اس��ت که از سویی جذب منابع مالی را با مشکالتی مواجه کرده است و از 

سوی دیگر فعالیت های خدمات انرژی در حوزه فناوری را دچار تزلزل کرده است که نیازمند 
بازنگری و بررسی است.

بر اساس اعالم روابط عمومی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معصومه برارزاده، 
مس��ئول کارگروه طرح پژوهش��ی نقشه راه ایجاد سیس��تم یکپارچه مدیریت انرژی و محیط 
زیست در منطقه ویژه اقتصادی پارس در بخش دیگری از این نشست ابتدا به توضیح اهمیت 
منطقه پارس جنوبی به عنوان یک منطقه اس��تراتژیک انرژی و اهمیت اقتصادی و زیس��ت 
محیطی پرداخت و گفت: تلفات باالی انرژی در منطقه، بحث آلودگی زیاد، عدم دسترس��ی 
به اطالعات کافی، کمبود توان کشور در توسعه فناوری و همچنین عدم فعالیت شرکت های 
خدمات انرژی همه از مس��ائلی است که در راستای اعمال مقررات و استانداردهای الزمه در 

زمینه مدیریت انرژی و محیط زیست در منطقه ویژه پارس مطرح است.
وی در ادامه افزود:  ایجاد بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست در منطقه، عملیاتی شدن 
ماده 12 در منطقه، ایجاد سیس��تم جامع مدیریت انرژی و محیط زیس��ت در منطقه و جذب 
منابع برای بهینه س��ازی انرژی و محیط زیس��ت در منطقه همچنین توسعه کسب وکارهای 
خدمات انرژی، دانش بنیان و دانش فنی در منطقه و ایجاد منطقه سبز مبتنی بر مبانی توسعه 
پایدار و ش��کل گیری پایلوت توسعه پایدار در کشور از جمله دستاوردهای اجرایی شدن طرح 

در منطقه است که می توان به آن اشاره کرد.
وی با اشاره به توسعه مدل مفهومی طرح توسعه جامع مدیریت انرژی و محیط زیست در 
منطقه خاطرنش��ان کرد: بحث توس��عه ساز و کار حاکمیتی در زمینه مدیریت انرژی و محیط 
زیس��ت، شناسایی رفع موانع بهینه سازی انرژی و فعال کردن شرکت های خدمات انرژی در 
منطقه و حمایت آنها از طریق جذب منابع بخش خصوصی و صندوق ها و در آخر فعال کردن 
ش��رکت های دانش بنیان به منظور توسعه فناوری از جمله مسائلی است که به منظور توسعه 

مدل مفهومی در منطقه مورد نیاز است و نیازمند رسیدگی است.
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پنج��ره ایرانیان: تفاهمنامه احداث نیروگاه خورش��یدی 
در منطقه ویژه اقتصادی رفس��نجان توس��ط سرمایه گذار 

اتریشی امضا شد.
ب��ه گ��زارش ایس��نا، فرمان��دار رفس��نجان بعدازظهر 
روزگذشته در مراس��م انعقاد این قرارداد اظهار کرد: برای 
جذب س��رمایه های بخش خصوصی و تحقق ش��عار سال 
که اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل است، اقدامات خوبی در 

رفسنجان صورت گرفته است.
حمید مالنوری افزود: با توجه به منابع و زیرساخت هایی 
که در شهرستان رفسنجان داریم امیدواریم بتوانیم انگیزه 
را در بخش خصوصی و س��رمایه گذاران داخلی و خارجی 
ایجاد کنیم تا ش��اهد رونق اشتغال و خارج شدن منطقه از 

تک محصولی باشیم.
فرمان��دار رفس��نجان ادام��ه داد: ای��ن تفاهم نام��ه ب��ا 
س��رمایه گذار اتریش��ی برای اح��داث یک واح��د نیروگاه 
خورش��یدی 1.2 مگاواتی با اعتبار 55 میلیارد ریال بود که 

تا دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.
مالن��وری گفت: پ��س از آن نی��ز با هم��کاری همین 
سرمایه گذار و  مشارکت سرمایه گذار داخلی فازهای بعدی 

این نی��روگاه را تا 10 مگاوات در منطق��ه داریم تا از این 
منبع عظیم خداوندی و انرژی خورشیدی استفاده شود.

گرهارد ربن اش��تاینر مدیر عامل شرکت اتریشی با ابراز 
خرسندی از حضور در رفسنجان و امضای این تفاهم نامه، 
افزود: احداث این نیروگاه از هفته های آینده آغاز می شود 

و در فاز بعدی نیروگاه 10 مگاواتی را احداث می کنیم.
وی دلی��ل انتخاب اس��تان کرمان و رفس��نجان برای 
اح��داث این نیروگاه، را وجود س��طح تابش باالی آفتاب، 
ارتفاع از س��طح دریا و شریک تجاری ایرانی که از دانش 

باالیی برخوردار است، اعالم کرد.

  احداث نیروگاه خورشیدی در رفسنجان

 منع شماره گذاری خودروهای سوخت فسیلی در آلمان از ۲۰۳۰

پنجره ایرانیان: بنا بر مصوبه شورای فدرال آلمان، در راستای تامین اهداف پیمان اقلیمی 
پاریس، از س��ال 2030 تنها به خودروهایی که س��وخت غیرفس��یلی مصرف می کنند مجوز 

شماره گذاری داده می شود.
به گزارش ایسنا،  شورای فدرال آلمان )بوندس رات( اخیرا تصمیم گرفته که از سال 
2030 صدور مج��وز برای خودروهای بنزینی و دیزلی )دارای موتورهای احتراقی( و 

ش��ماره گذاری آنها ممنوع شود. آلمان برای آن که اهداف پیمان اقلیمی پاریس را تامین 
کند باید تا س��ال 2050 تولید دی اکس��ید کربن را به می��زان 95 درصد کاهش دهد. یکی 
از تدابیر در این راس��تا حمایت از تولید و رواج خودروهای برقی اس��ت که تا کنون موفقیت 

باالیی نداشته است.
کمک مالی دولت به خریداران این نوع خودرو هم چندان تاثیر مثبتی نگذاش��ته، زیرا هنوز 
در مجموع، قیمت این گونه خودروها در مقام مقایسه باالست. هفته نامه "اشپیگل" ادعا کرده 
که به نس��خه ای از این مصوبه دست یافته اس��ت.  در این مصوبه از کمیسیون اتحادیه اروپا 
خواس��ته می ش��ود که مالیات و عوارض بر خودروهای دیزلی و بنزینی در کشورهای عضو را 
ب��ا توج��ه به ضرورت حمایت از حمل و نقلی که با پخش و نش��ر گازه��ای گلخانه ای همراه 
نباش��د ارزیابی کند و آنها را در تعیین این مالیات ها و عوارض را به جهتی س��وق دهد که تا 
سال 2030 فقط خودروهای غیربنزینی و غیردیزلی امکان شماره گذاری و دریافت مجوز پیدا 
کنند.نروژ نیز اخیرا اعالم کرده که از س��ال 2025 تنها به خودروهایی مجوز خواهد داد که از 
سوخت های غیرفسیلی استفاده کنند. افزایش تدریجی  قیمت بنزین گامی در این راستاست.

 تاسیس پژوهشکده انرژی های تجدیدپذیر در تربیت مدرس

 نقش انرژی های تجدیدپذیر پررنگ تر می شود

پنجره ایرانیان: پژوهش��کده انرژی های تجدیدپذیر با 
سه گروه پژوهش��ی در دانشگاه تربیت مدرس تاسیس 

خواهد شد.
به گزارش ایس��نا، ش��ورای گس��ترش آم��وزش عالی 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موافقت اصولی  )2ساله 
تقاضا محور( خود را با تاس��یس پژوهش��کده انرژی های 
تجدیدپذیر وابس��ته به دانش��گاه تربیت مدرس با س��ه 
گروه پژوهش��ی اعالم کرد. این پژوهشکده با سه گروه 
پژوهش��ی بیوماس و بیو انرژی، توس��عه فناوری انرژی 
پاک و س��امانه های سوخت منعطف تاسیس می شود. بر 
اساس اعالم دانشگاه تربیت مدرس، رییس دانشگاه طی 
حکمی دکتر برات قبادیان عضو هیات علمی دانش��کده 

کشاورزی را به ریاست این پژوهشکده منصوب کرد.

پنجره ایرانیان: ایران ملزم ش��ده تا سال 2020 میزان 
انتشار گازهای گلخانه ای را کاهش دهد، چراکه در غیر 
ای��ن صورت، باید جریمه های باالیی را پرداخت کند به 
همین منظور دولت با ایجاد مشوق های گوناگونی سعی 

در جذب سرمایه گذار به این حوزه کرده است.
به گ��زارش ایس��نا، طب��ق برآورده��ای وزارت نیرو 
قرار ش��ده تا در چند س��ال آینده ظرفیت نصب ش��ده 
نیروگاه های تجدید پذیر کشور به 1000 مگاوات برسد 
همچنین قرار است که300 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر 

در سال 1396 بهره برداری شود.
در مجم��وع ن��گاه دول��ت یازدهم به ارتق��ای انرژی 
تجدیدپذیر در ایران بس��یار جدی اس��ت و برای همین 
موضوع نیز مولفه های تش��ویقی و تضمینی گوناگونی 
را برای جذب س��رمایه گذار لحاظ کرده اما با این وجود 
وضعیت پیشرفت این انرژی در کشور در قیاس با سایر 
کش��ورهای دیگر  روند کندی داش��ته است و بسیاری 
معتقدن��د که علت این کندی نبود تضامین  پرداخت در 
این صنعت اس��ت اما به گفته ص��ادق زاده مدیر عامل 
سازمان انرژی های نو ایران علت عقب افتادگی استفاده 
از انرژی های تجدیدپذیر در کش��ور پرداخت یارانه های 
سنگین به بخش فرآورده های نفتی از جمله نفت و گاز 

برای استفاده در نیروگاه ها به منظور تولید برق است.
وی معتقد اس��ت با توجه به اینکه حرکت به س��مت 
تجدیدپذیرها در جهان شدت گرفته  الزم است یارانه ها 
از نفت و گاز برداش��ته شود و سیاس��ت های خود را به 
س��مت انرژی های تجدیدپذیر که هم دوستدار طبیعت 

است و هم رایگان در اختیار ما قرار دارد، سوق دهیم.
مدیرعامل س��ازمان انرژی های نو ایران با اش��اره به 
اینک��ه تجدیدپذیرها اثرات زیس��ت محیطی ناش��ی از 
س��وخت فس��یلی را ندارند و ارزان تر از انرژی فس��یلی 

هس��تند، اف��زود: ه��ر کیلووات ب��رق تولیدی توس��ط 
انرژی ه��ای فس��یلی، 1.5 ت��ا 2 برابر ب��رق تولیدی از 
انرژی ه��ای تجدیدپذی��ر اس��ت. برخی از کش��ورها با 
هدف گذاری تا س��ال 2030 میالدی بنا دارند 20 تا 30 
درصد برق مورد نیاز خ��ود را از انرژی های تجدیدپذیر 
تولید می کنند، برخی دیگر نیز مصمم هس��تند تا س��ال 
2050 می��الدی 100 درص��د برق مورد نی��از خود را از 
انرژی های تجدیدپذیر تولید کنند در این بین ایران نیز 
سیاس��ت هایی را برای توسعه انرژی تجدیدپذیر در نظر 
گرفته و بر اس��اس برنامه ششم توس��عه، حدود 5000 

م��گاوات نی��روگاه تجدیدپذیر در ای��ران احداث خواهد 
ش��د. همچنین در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیر و ارتق��ای نظام مالی کش��ور، وزارتخانه ها، 
موسس��ات دولتی و نهادها و ش��رکت های دولتی را به 
تامی��ن 20 درصد برق مصرفی س��اختمان های خود از 
انرژی های تجدیدپذیر تا مدت دو سال ملزم کرد. اجرای 
اینگونه سیاست ها بدون شک می تواند تاثیرات مثبتی در 
ارتقا صنعت برق کش��ور داش��ته باشد و به نظر می رسد 
که دولت یازدهم عزم خود را برای به سرانجام رساندن 

وضعیت انرژی تجدیدپذیر عزم کرده است.

 روسیه نیروگاه های خورشیدی شش گیگاواتی می سازد
پنجره ایرانیان: وزارت انرژی روسیه از تالش این کشور برای بهره مندی بیشتر از انرژی 

خورشیدی خبر داد. 
به گزارش ایسنا، وزیر انرژی روسیه گفت: نیروگاه های خورشیدی با ظرفیت 60 مگاوات 
در س��ال 2016 به بهره برداری رس��ید و برنامه ری��زی کرده ایم تا در س��ال آینده ظریفت 
این نیروگاه ها به 100 مگاوات افزایش یابد. وی با اش��اره به نیاز روس��یه برای اس��تفاده از 
انرژی های تجدیدپذیر گفت: تا س��ال 2024 روس��یه در نظر داد، نیروگاه های خورشیدی با 
ظرفیت 6 گیگا وات را به بهره برداری برس��اند. در حال حاضر، آلمان، ایتالیا، آمریکا، چین،  
فرانس��ه و ژاپن  مصرف کنندگان اصلی  انرژی خورشیدی هستند. در چند سال گذشته، در 
مجموع بیش از هشت گیگاوات ایستگاه های خورشیدی جدید در جهان راه اندازی شده اند.
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 سهم باالی صنایع دنیا در مصرف انرژی و تولید گازهای گلخانه ای
پنجره ایرانیان: تغییرات آب وهوایی در دنیا بس��یار شدید 
اس��ت. در این میان صنایع دنیا بیش از 30 درصد انرژی را 
مصرف می کنن��د و 30 درصد گازهای گلخانه ای از همین 
صنایع منتش��ر می ش��ود، به همین جهت بهره وری انرژی 

کمک بسیاری به حل این مشکالت می کند.
به گزارش ایسنا، آلساندرو آمادیو، نماینده سازمان توسعه 
صنعتی ملل متحد در ایران )یونیدو(، در چهارمین نشس��ت 
گفتگوی انرژی، نقش آموزش، فرهنگ سازی و تغییر رفتار 
در بهره وری انرژی اظهار کرد: س��ازمان ملل این را وظیفه 
خود می داند برای رس��یدن به اهدافش در کش��ورهای در 
حال توس��عه فعالیت هایی را انجام دهد که مهم ترین هدف 

آن بهره وری انرژی است.
وی ادامه داد: تغییرات آب وهوایی در دنیا بس��یار ش��دید 
است و در این میان صنایع دنیا بیش از 30 درصد انرژی را 
مصرف می کنن��د و 30 درصد گازهای گلخانه ای از همین 
صنایع منتش��ر می ش��ود، به همین جهت بهره وری انرژی 

کمک بسیاری به حل این مشکالت می کند.
آمادی��و عن��وان کرد: بهتری��ن و س��اده ترین روش برای 
بهره وری انرژی پیاده سازی یک سیستم مدیریتی و نظام مند 
ان��رژی در صنایع اس��ت؛ به عنوان مث��ال در ایاالت متحده 
امریکا با وج��ود 28 کمپانی بزرگ مانند ولوو، جنرال موتورز 
و... ب��ا مدیریت صحی��ح 77 درصد در ان��رژی صرفه جویی 

داشته اند. نماینده سازمان توسعه صنعتی ملل متحد در ایران 
)یونی��دو( گفت: در مدیریت انرژی می توانیم از کنترل اعمال 
اس��تفاده کنیم و ب��ه کارهای روزمره دی��د متفاوتی از لحاظ 
مصرف انرژی داشته باشیم که اثر بیشتری دارد. البته این امر 
احتیاج به آگاه سازی و آموزش پرسنل و دخیل کردن آنها در 

انجام این فعالیت ها دارد. آمادیو خاطرنش��ان کرد: موضوعی 
که س��ازمان های بزرگ بین المللی ب��ه آن توجه ویژه دارند، 
نقش افراد اس��ت. با اینکه به نظر می رس��د توسعه به وسیله 
تکنول��وژی به وجود می آید، ولی نباید نق��ش افراد را نادیده 

گرفت که در واقع همین تغییر دیدگاه مدیریتی است.

 تامین یک پنجم برق جهان توسط نیروی باد

 گسترش همکاری با یکی از تولیدکنندگان پانل های خورشیدی تایوان

پنجره ایرانیان:  تا س��ال 2030، یک پنجم برق جهان، 
توسط نیروی باد تامین می شود.

به گزارش ایس��نا، انرژی ه��ای تجدیدپذیر مثل انرژی 
باد، دارای پتانسیل بسیار باالیی هستند و محققان اظهار 

می کنند که تا سال 2030 ، یک پنجم برق جهان توسط 
نیروی باد تامین می شود.

بنابر گزارش های به دس��ت آمده تا سال 2030، نیروی 
ب��اد 20 درصد از برق جهان را تامی��ن می کند. عالوه بر 

این به این طریق، 2.4 میلیون ش��غل جدید ایجاد شده و 
انتش��ار دی اکسید کربن بیش از 3.3 میلیارد تن در سال 
کاهش می یابد. قسمت بزرگی از این پروژه را کشور چین 

برعهده گرفته است.

پنجره ایرانیان: اولین نشس��ت پژوهش��گاه مواد و انرژی با ش��رکت تایوانی »س��والر 
تک« در راس��تای همکاری های دو جانبه در زمینه تاس��یس یک آزمایشگاه مرجع برق 
خورشیدی در پژوهشگاه، ایجاد یک پایلوت نیروگاه برق خورشیدی با پانل های شرکت 
س��والرتک و با اس��تفاده از فناوری س��امانه برخط انرژی تجدیدپذیر پژوهشگاه مواد و 

انرژی در محل ساختمان سبز این پژوهشگاه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهش��گاه مواد و انرژی، دکتر س��یدمحمود هاش��می نژاد، 
عضو هیات علمی پژوهش��کده انرژی ضمن اعالم این خبر افزود: این نشس��ت پس از 
دو س��ال برنامه ریزی و مکاتبه با بیش از 20 شرکت مطرح بین المللی در زمینه فناوری 
توسعه پانل های با کیفیت و راندمان مناسب، با شرکت تایوانی »سوالر تک« برگزار شد.

وی با بیان اینکه امروزه توس��عه و ایجاد فناوری های پیش��رفته در بازه زمانی مناسب، 
فرات��ر از یک آزمایش��گاه، مرکز تحقیقات��ی و پروژه های ملی بوده و ب��ا همکاری های 
بین المللی، ش��تاب و سود دوچندان می یابد، گفت: ش��رکت »سوالر تک« ساالنه بیش 
از هزار مگاوات پانل های خورش��یدی تک، چند بلوری و الیه نازک تولید می کند که با 
س��رمایه گذاری اولیه 122 میلیون دالری در سال 2005 میالدی در سال گذشته شاهد 

درآمدی فراتر از س��یصد میلیون دالر بوده اس��ت. عضو هیات علمی پژوهشکده انرژی 
پژوهشگاه مواد و انرژی خاطرنشان کرد: در این نشست، ضمن تاکید بر تبادل تجربیات 
محقق��ان دو طرف در زمینه های مرتبط، با توضیح نقش مدیریتی پژوهش��گاه در توزیع 
17 نیروگاه 20 کیلوواتی برق خورش��یدی بین موسسه های وابسته به وزارت علوم، قرار 
ش��د همکاری های دو و چن��د جانبه فنی در زمینه تاس��یس نیروگاه های مگاوواتی برق 

خورشیدی در استان البرز به عمل آید.

 همکاری ایران و هلند در زمینه مدیریت آب و انرژی خورشیدی
پنج��ره ایرانیان: وزیر نی��رو از امضای تفاهم نامه ایران و 
هلن��د برای ارتقاء مدیریت منابع آب و توس��عه انرژی های 

خورشیدی خبر داد.
به گزارش ایسنا، حمید چیت چیان در حاشیه دیدار با وزیر 
زیرساخت و محیط زیست هلند در جمع خبرنگاران، اظهار 
کرد: صحبت های پیشین ایران با کشور هلند موجب تدوین 
تفاهم نامه هایی در زمینه ارتقاء مدیریت آبی در کشور شد.

وی با اش��اره به تجربیات ارزش��مند هلن��د در خصوص 
مدیریت مناب��ع و تامین آب، افزود: با توجه به این که هلند 
پایین تر از س��طح دریا قرار گرفته به طور مداوم در معرض 
س��یالب ها و هجوم آب دریا قرار می گیرد که همین مساله 

موجب شده که هلند یک کشور پر آب به حساب آید.
وزیر نی��رو، ادامه داد: این مس��اله موجب ش��ده تا هلند 
تکنولوژی های بسیار گرانبهایی در زمینه آب به دست آورد 
به همین منظور امروز تفاهم نامه ای برای انتقال تکنولوژی 

و این تجربیات با کشور هلند امضاء کردیم.
چیت چی��ان با بیان این که در س��ال های گذش��ته قریب 
3000 نفر از کارشناس��ان ایرانی در موسس��ات آموزش��ی 
هلن��د در ح��وزه مدیریت و فن��اوری آب دوره های الزم را 
گذرانده ان��د، عنوان کرد: امیدواریم این فعالیت ها س��رعت 

بیشتری پیدا کند.
ب��ه گفت��ه وی، امروز تصمیم بر آن ش��د که س��ه گونه 
همکاری با کش��ور هلند داش��ته باش��یم ک��ه می توان به 

همکاری بین دو دولت، همکاری بین ش��رکت های تجاری 
دو طرف و همکاری بین موسس��ات تحقیقاتی و آموزش��ی 

کشور اشاره کرد.
وزی��ر نیرو با بیان این که عمده این تفاهمات در زمینه ی 
مس��ائل آب و محیط زیس��ت بوده اس��ت، تاکی��د کرد: در 
م��ورد انرژی نی��ز صحبت هایی به میان آم��د به طوری که 

یک ش��رکت هلن��دی تمایل خود را برای س��رمایه گذاری 
در انرژی های خورش��یدی اعالم ک��رد و در این زمینه نیز 
قراردادی به امضاء رس��ید. حمید چیت چی��ان، اظهار کرد: 
امیدواری��م با توجه به هم��کاری طوالنی مدت بین این دو 
کش��ور ای��ن همکاری ها نیز ادامه داش��ته باش��د و بتوانیم 

تاثیرات مثبتی را به دست آوریم.

 از نیروگاه های خورشیدی با ظرفیت بیش از ۱۰ مگاوات بهره برداری می شود
پنجره ایرانیان: اولین نیروگاه خورش��یدی یک مگاواتی کش��ور با حضور وزیر نیرو در اراک 
به بهره برداری رس��ید و تا پایان س��ال نیز نیروگاه های خورش��یدی با ظرفیت 10 مگاوات به 

بهره برداری خواهد رسید.
به گزارش ایسنا، حمید چیت چیان در مراسم افتتاح اولین نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی 
کشور اظهار کرد: تسلط اقتصاد دولتی و عدم صحت و دقت تعرفه های صنعت برق موجب 
شده است کشور در مسیر درستی که دنیا در آن قرار گرفته و با شتاب به سمت آن حرکت 
می کند، قرار نگیرد. وی افزود: از آنجایی که تولیدکننده برق، پول س��وخت خود را درس��ت 
پرداخت نمی کند و از س��ویی مدیریت ش��بکه قیمت درس��ت را برای برق��ی که از نیروگاه 
می خ��رد پرداخ��ت نمی کند و همچنین مصرف کننده برق قیمت درس��ت را برای محصولی 
ک��ه مصرف می کند پرداخت نمی کند ای��ن وضعیت اقتصادی صنعت برق عالمت های غلط 
به مجموعه کش��ور می دهد. چیت چیان با بیان اینکه انرژی خورشیدی منبع بسیار عظیمی 
اس��ت که هیچ وقت با استفاده مردم از این منبع کاسته نمی شود، گفت: متوسط قیمت خرید 
ب��رق تجدیدپذی��ر از تولیدکنندگان خصوصی در حال حاضر ح��دود 370 تومان به ازای هر 
کیلووات س��اعت است که اگر  قیمت متوسط هر کیلو وات ساعت برق برای مصرف کننده 
65 توم��ان باش��د، قیمت خرید از تولیدکننده حدود 6 برابر قیمتی اس��ت ک��ه ما برق را به 

مصرف کننده می فروشیم. 
وزیر نیرو بیان کرد: استفاده از سوخت های فسیلی هزینه های بسیاری را به اجتماع تحمیل 

می کند که در نظام حسابداری مالی درج نمی شود و از این مسئله غفلت داریم.
وی ضمن تاکید بر نقش انرژی های تجدیدپذیر در سالمت انسان ها و رهایی از مشکالتی 
از قبیل مقابله با آلودگی هوا، آلودگی خاک، آلودگی منابع آب و مش��کالتی از این دس��ت که 

س��المت انسانها را به خطر می اندازد با استفاده از انرژی پاک، اظهار کرد: برای پیمودن یک 
مسیر درست نیازمند بازنگری اساسی در تمام بنیان های اقتصادی کشور هستیم.

چیت چیان گفت: با توجه به این مس��ئله، وزارت نیرو کار را متوقف نکرده اس��ت و با علم، 
اطالع و ایمان به اینکه استفاده از انرژی های تجدید پذیر به نفع صنعت، نسل حاضر و نسل 
آینده کش��ور و به نفع بش��ریت در این کره خاکی اس��ت، این حرکت شجاعانه را شروع کرده 
که قیمت هایی را برای انرژی تجدیدپذیر اعالم کند که از قیمت های معمولی برق در کش��ور 
بس��یار متفاوت اس��ت. وی افزود: یکی از موثرترین ابزارهایی که می تواند ما را در تامین برق 

پیک شبکه کمک کند استفاده از انرژی خورشیدی است.
چیت چیان با بیان اینکه استفاده از انرژی های خورشیدی نیازمند سرمایه گذاری های متمرکز 
بزرگ نیس��ت، گفت: یک خانواده روس��تایی در حد وسع مالی خود می تواند در منزل و مزرعه 
خود از این پنل ها استفاده کند؛ این سیستم ها را نصب، برق را تولید و آن را روانه شبکه کند.

وزی��ر نیرو ضمن تاکید به مزیت های این نوع انرژی در کاهش آلودگی ها، انتش��ار گازهای 
گلخانه ای و امکان ایجاد اش��تغال توسط این صنعت، اظهار کرد: تصور می شود اشتغال آفرینی 
انرژی ه��ای تجدیدپذی��ر تنها برای کش��ورهایی مثل کش��ور ما حائز اهمیت اس��ت و برای 
کشورهای برخوردار اهمیت ندارد در صورتی که اروپایی ها نسبت به این مسئله ارزش بسیاری 
قائل هس��تند. وی گفت: در چنین ش��رایطی که بزرگترین معضل اقتصادی کش��ور ما مسئله 

بیکاری است، این روش و این سیستم ها و فناوری های انتقال برق می تواند راهگشا باشد.
چیت چیان به کاهش بس��یار قابل توجه هزینه های سرمایه گذاری در این سیستم ها اشاره و 
بیان کرد: طی چند س��ال اخیر قیمت سیس��تم های خورشیدی در دنیا به کمتر از نصف رسیده 

است و در کمتر فناوری شاهد چنین توسعه شتابانی هستیم.
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 ساخت سلول  خورشیدی نازکی که به هر سطحی می چسبد
پنجره ایرانیان: محققان یک شرکت آمریکایی موفق به 
تولید نازک ترین صفحات س��لول خورشیدی شدند که در 

هر سطحی قابل استفاده است.
ب��ه گ��زارش ایس��نا، تصور کنی��د که صفحات س��لول 
خورش��یدی در ه��ر س��طحی مثل س��قف تریلی، س��قف 
خودرو، پش��ت بام و یا حتی دیواره��ای بیرونی خانه قابل 
نص��ب باش��ند. در این ش��رایط تولی��د تمام یا بخش��ی از 
انرژی الکتریکی م��ورد نیاز در خانه و ذخیره آن در باتری 
  Sunflare امکان پذیر می شود.لن گائو، موسس شرکت
عنوان کرد: صفحات نازک س��لول خورشیدی این شرکت 
تنها چند میکرومتر قطر دارند و با استفاده از چند الیه نوار 

چسب امکان اتصال به هر سطحی را دارند.
وی در ادام��ه اف��زود: برای تولید صفح��ات فوق نازک 
سلول خورشیدی حداقل 16 سال کار مطالعاتی انجام شده 
است. جنس این صفحات ترکیبی از مس، ایندیوم، گالیوم 
و س��لندید اس��ت. ضریب تبدیل انرژی در صفحات جدید 

و انعطاف پذی��ر خورش��یدی با در نظ��ر گرفتن محدودیت 
در ضخام��ت حداقل 10 درصد بیش��تر از صفحات موجود 
اس��ت. این صفح��ات  از نظر وزن 65 درصد س��بک تر از 
بهتری��ن نمونه ه��ای موجود در ب��ازار هس��تند. مهمترین 

ویژگی پنل های جدید خورش��یدی عدم استفاده از شیشه 
در فرایند س��اخت آنها اس��ت، به همین منظ��ور عالوه بر 
افزایش انعطاف پذیری، احتمال شکستگی در این صفحات 

نیز برطرف شده است.

 ساخت یک جاروبرقی غول پیکر

 سقف خورشیدی تسال رونمایی شد

پنج��ره ایرانی��ان: گروهی از محققان برای مقابله با معضل آلودگی هوا، دس��ت به 
ساخت یک سیستم جدید زدند که تقریبا تمام ذرات آلودگی را از هوا می گیرد.

به گزارش ایس��نا، محققان یک شرکت هلندی موفق به ساخت یک سیستم شدند 
که عملکردی ش��بیه جاروبرقی داش��ته و می تواند در هر س��اعت میزانی معادل 32 

استخر المپیک از هوا را در خود کشیده و ذرات سمی آن را خارج کند.
طبق آمار ارائه شده از سازمان بهداشت جهانی،  در حدود 3 میلیون مرگ زودرس 
ناش��ی از آلودگی هوا در س��ال 2012 اعالم ش��ده و 92 درصد از جمعیت جهان در 
مناطق��ی با س��طوح باالیی از ذرات موج��ود در هوا زندگی می کنند. هنک بورس��ن 
سخنگوی شرکت سازنده اظهار کرد: این فیلتر صنعتی هشت متری از فوالد ساخته 
شده و در باالی ساختمان ها نصب می شود و مانند یک مکنده بزرگ پاک کننده عمل 

می کند. هوا از طریق این ستون بزرگ داخل و سپس فیلتر می شود.

آلودگی هوا یک معضل جهانی خطرناک به شمار می آید و محققان سال هاست که 
با ابداع روش های مختلف به دنبال مبارزه با آن هستند.

 این سیستم برای قرار گرفتن در مکان هایی مانند پشت بام های مناطق پرجمعیت ، 
یا نزدیک منابع آلودگی مانند کارخانه ها طراحی شده و در حدود 80،000 متر مکعب 
)2.8 میلیون فوت مکعب( هوا را در هر ساعت تصفیه می کند. در آزمایش های انجام 
شده، این سیستم با موفقیت 95 درصدی توانست تمام ذرات سمی موجود در هوا را 
از بین برده و هوای پاک و س��الم را ارائه دهد. بر اساس اظهارات شرکت، فیلترهای 
دس��تگاه 100 درصد ذرات ریز و 95 درصد ذرات بسیار کوچک را پاکسازی می کند. 
هوای اطراف این دس��تگاه تا ش��عاع 300 متری یا حدود 1000 فوتی پاک است. در 
حال حاضر از جزئیات فنی این دستگاه تصفیه هوا اطالعات اندکی در دسترس بوده 

و همگی منتظر دریافت اطالعات بیشتر از کمپانی سازنده آن هستیم.

پنج��ره ایرانی��ان: ال��ون ماس��ک، رئی��س ش��رکت 
اسپیس ایکس و خودروسازی تسال موتورز از جدیدترین 

محصوالت زیست سازگار این شرکت رونمایی کرد.
ب��ه گ��زارش ایس��نا، س��الن اس��تودیوی جهانی در 
لس آنجلس اخیرا شاهد رونمایی از پنل های خورشیدی 
 Powerwall 2 سقفی، باتری ظرفیت باالی خانگی

و نسخه تجاری Powerpack 2 بود.
این س��قف های خورش��یدی در چهار س��بک متمایز 
ارائه شده اند که شامل کاشی شیشه ای طرح دار، کاشی 
شیش��ه ای سنگی، کاشی شیش��ه ای توسکانی و کاشی 

شیشه ای صیقلی هستند.
به گفته ماس��ک، هزینه نصب این پنل ها از س��قف 
عادی ارزان تر بوده و همچنین هزینه های برق به طور 

چشمگیری کاهش می یابد. برای ذخیره انرژی خورشید 
و استفاده از آن در شب یا آب وهوای ابری، نسخه جدید 
باتری Powerwall معرفی شد که شامل دو باتری 
لیتیوم یونی 14 کیلوواتی در هر بس��ته اس��ت و نیروی 
الزم برای چراغ ها، یخچال و س��ایر دستگاه های یک 
خانه چه��ار خوابه را تامین می کند. ای��ن باتری جدید 
همچنی��ن از یک مبدل نیروی داخلی برخوردار اس��ت 
که در نس��خه قبلی بصورت جداگانه ارائه می شد و این 
مبدل به صورت مس��تقیم با پنل های سقف خورشیدی 

کار کرده و نور خورشید را به برق تبدیل می کند.
ماسک از آغاز نصب کاشی های شیشه ای در تابستان 
2017 س��خن گفت و مدعی است که طول عمر آن ها 

بسیار طوالنی و دو تا سه برابر آسفالت است.

 استفاده از باتری برای تامین برق شهری در آمریکا

 آسمان خراشی با چرخش ۱۲۰ درجه ای

 تحولی شگرف در سیستم حمل و نقل عمومی

پنجره ایرانیان: س��ازمان تحقیقات پیش��رفته انرژی 
ایاالت متحده تصمیم دارد تا پروژه تحقیقاتی س��اخت 
یک باتری عظیم برای ذخی��ره انرژی برق در مقیاس 

شهری را اجرا کند.
به گ��زارش خبرگزاری ایس��نا، ارنس��ت مونیز، دبیر 
وزارت ان��رژی ایاالت متحده آمریکا معتقد اس��ت که 
س��اخت اولین باتری عظیم ش��هری به منظور ذخیره 
ب��رق مازاد در روز و تحویل انرژی در ش��ب مهمترین 
اق��دام برای کنار گذاش��تن فناوری های رای��ج بر پایه 

سوخت های فسیلی است.
اری��ک رولفینگ، معاون فناوری س��ازمان تحقیقات 
پیش��رفته وزارت ان��رژی آمریکا عنوان ک��رد: تاکنون 
مطالع��ات و بحث های مختلفی در مورد آینده ش��بکه 
تولی��د و توزی��ع برق انجام ش��ده و ه��دف اصلی این 
س��ازمان تمرکز بر روی ورود انرژی های نو به ش��بکه 

برق ایاالت متحده است.
در ش��رایط فعلی بهترین روش برای جبران نوس��ان 
مص��رف ب��رق در روز و ش��ب اس��تفاده از فن��اوری 

هیدروالکتریک به معنای پمپاژ آب در زمان کم باری به 
مخزن مرتفع و بازگشت آب به توربین در زمان پرباری 
شبکه است. در حال حاضر این روش بیش از 95 درصد 

انرژی مورد نیاز شبکه برق را ذخیره می کند.
کارشناس��ان صنعت برق آمریکا معتقدند که استفاده 
از فن��اوری هیدروالکتریک در مقی��اس بزرگتر و برای 
ذخیره انرژی در س��طح کالن اقتصادی نیست، چرا که 
این فناوری نیازمند زیرس��اخت های عظیم است و باید 

در مناطق کوهستانی احداث شود.
محققان وزارت انرژی ایاالت متحده با مقایسه روش 
ذخی��ره انرژی هیدروالکتری��ک و مجموعه باتری های 
لیتیومی دریافتند که در صورت رفع بعضی از مشکالت 
باتری ه��ای لیتیوم امکان اس��تفاده از ای��ن فناوری به 

صورت اقتصادی و در مقیاس وسیع وجود دارد.
فناوری دیگر قابل استفاده جهت ذخیره برق در زمان 
کم باری ش��بکه اس��تفاده از مخازن عظیم الکترولیت 
جه��ت ذخیره برق اس��ت. این فن��اوری را می توان با 
افزودن مخازن الکترولیت به مقیاس مورد نظر رساند.

س��ازمان تحقیقات پیش��رفته وزارت ان��رژی ایاالت 
متح��ده تاکنون 85 میلی��ون  دالر بودجه برای فناوری 

ذخیره انرژی شبکه در باتری دریافت کرده است.

پنجره ایرانیان: برج شانگهای به عنوان بهترین آسمان خراش چرخشی دنیا معرفی شد.
به گزارش ایس��نا، بهترین آس��مان خراش دنیا در ش��انگهای ساخته ش��د. آسمان خراش
Gensler ، دومی��ن ب��رج بلند جهان و بهترین برج دنیا معرفی ش��ده و جایزه س��االنه را 

از آن خود کرده است.
ارتفاع این برج 632 متر است و چرخش کامل 120 درجه ای برای کاهش اثر باد دارد. این 
ب��رج برای طراحی زیبا و بهره وری انرژی مورد تحس��ین قرار گرفته و هزینه 2.4 میلیاردی 

در آن صرف شده است.
در طراحی این برج از 106 آسانس��ور اس��تفاده شده که با س��رعت 20 متر بر ثانیه جابجا 
می ش��ود. جداره این س��اختمان دو الیه و از شیشه است، عالوه بر این آب باران هم در این 

برج برای سیستم تهویه مطبوع و گرمایش جمع آوری می شود.

پنجره ایرانیان: کانادا اولین هایپرلوپ کاربردی با سیستم 
شناور و فشار در جهان را اول نوامبر آزمایش خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، دانشگاه واترلو اولین هایپرلوپ کاربردی 
با سیس��تم شناور و فش��ار به نام واترلوپ را هفته آینده در 

اونتاریو آزمایش خواهد ک��رد. همچنین گروه مذکور نمونه 
اولیه پوش��ش هایپرلوپ را با س��رعت بیش��تر و وزن کمتر 

ساخته است.
هایپرلوپ ی��ک سیس��تم حمل ونقل آینده نگرانه اس��ت 
که مس��افران یا بار را در کپس��ول هایی با سرعت چند صد 
کیلومتر در س��اعت از میان لوله های آلومینیومی بدون هوا 
)خالء( منتقل خواهد کرد. این سیس��تم مفهومی حمل ونقل 
زمینی از یک سیس��تم رانشگر بر اس��اس الکترومغناطیس 

استفاده می کند.
گ��روه واترلوپ به کاهش وزن وس��ایل نقلیه و س��رعت 
بیش��تر توجه کرده و در حال حاضر هدف این گروه رسیدن 

به سرعت 340 مایل در ساعت است.

ام��ا در آزمایش اولیه هایپرلوپ فقط با نیمی از س��رعت 
تئوری اعالم ش��ده حرکت خواهد ک��رد، اما با اجرای کامل 
ای��ن پروژه س��رعت واقعی آن به حقیقت خواهد پیوس��ت. 
محافظ آن با تالش های زیادی طراحی ش��ده و با توجه به 

مقیاس و عملکرد آن ارائه شده است.
بعد از رونمایی از ایده نخستین هایپرلوپ در سال 2013،  
اس��پیس ایکس و ش��رکت تسال به س��رعت در این طرح 
مشارکت کردند. مدیرعامل ش��رکت تسال به طور مستقیم 
در ارائه طرح هایپرلوپ اسپیس ایکس در رقابت های 2015 

نظارت داشته است.
این نمایشگاه در 27 و 29 ژانویه 2017 برگزار خواهد شد 

و گروه واترلو اولین هایپرلوپ را از کانادا ارائه خواهد کرد.
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 بستر آزمایشی ناسا برای پرواز هواپیماهای الکتریکی
پنجره ایرانیان: ناسا از یک بستر آزمایشی جدید برای 

پرواز هواپیماهای الکتریکی رونمایی کرد.
به گزارش ایسنا، هدف این سازمان، پرواز هواپیماهای 
برقی به روش اس��تاندارد در دهه آینده اس��ت. ناس��ا به 
منظور رس��یدن به اهداف بلندپروازانه خود و تبدیل پرواز 
هواپیماها ب��ه نیروی محرکه الکتریک��ی در دهه آینده، 
یک پژوهش جدید در ایستگاه Plum Brook  مرکز 

تحقیقاتی گلن ناسا در اوهایو انجام داده است.
 NEAT این بس��تر آزمایشی هواپیمای الکتریکی ناسا
موقعیتی مناس��ب برای مهندس��ان ناس��ا برای طراحی، 

توسعه و آزمایش هواپیمای الکتریکی مانند است.
اگرچه این پرواز الکتریکی به منظور افتتاح این بس��تر 
جدید ناس��ا نبود، زیرا در اولین آزمایش،NEAT  در ماه 
سپتامبر از یک منبع قدرت 600 ولت برای آزمایش یک 
سیستم الکتریکی اس��تفاده کرد تا بتواند به طور حقیقی 
یک یا دو هواپیمای شخصی و کوچک را نیرودهی کند.
 هدف کوتاه مدت این سازمان تبدیل NEAT به یک 

بس��تر آزمایشی انعطاف پذیر اس��ت تا بتواند سیستم های 
قدرتی را ب��رای حتی هواپیماهای مس��افربری بزرگ تر 
بدون آس��یب به چیزی در روند ساخت بسازد و آزمایش 
کند. هدف بلندمدت ناس��ا نیز ساخت سیستم قدرتی 20 
مگاواتی اس��ت که در عین س��بک بودن به اندازه کافی 

قدرتمند باشد و توانایی بلند شدن از روی زمین را داشته 
باش��د. یکی از محققان این پژوهش اظهار کرد: ما قصد 
داریم اندازه این موتورها را افزایش دهیم و در سال آینده 
از هم��ان فناوری برای آزمایش وس��ایل با قدرت باالتر 

بعدی استفاده کنیم.

 مهار انرژی قدم های انسان و تبدیل آن به برق

 آغاز به کار اتوبوس های هیدروژنی در سال آینده

پنجره ایرانیان: محققان دانش��گاه ویسکانس��ین مدیس��ون موفق به اب��داع تکنیک تازه ای 
شده اند که به آنها اجازه داده قدم های انسان را به برق کاربردی تبدیل کند.

به گزارش ایسنا، این روش از خمیر چوب استفاده می کند که نوعی ضایعات رایج است. این 
خمیر که اکنون جزو رایجی از کف پوش هاست تا حدی از نانوالیاف سلولزی ساخته شده است. 
این ها ش��امل الیاف ریزی هس��تند که در زمان ترکیب با مواد ش��یمیایی و تماس با نانوالیاف 

ترکیب نشده یک شارژ الکتریکی تولید می کند.
زمانی که نانوالیاف درون کفپوش ادغام می شوند، می توانند برق تولید کنند که برای تامین 
انرژی المپ ها یا ش��ارژ باتری قابل اس��تفاده است. از آنجایی که خمیر چوب ماده  زائد ارزان، 
فراوان و تجدیدپذیر در بس��یاری از صنایع است، پوشش دادن کف ساختمان با فناوری جدید 
بسیار مقرون  به صرفه خواهد بود. اگرچه در حال حاضر مواد مشابهی برای جمع آوری انرژی 
قدم های انس��ان وجود دارد، اما آن ها در مقیاس بزرگ بس��یار پرهزین��ه، غیر قابل بازیافت و 
غیرعملی هستند. شیوه جدید محققان از جدیدترین دستاوردها در حوزه ای از تحقیقات انرژی 
تجدیدپذیر موس��وم به "مهار انرژی کنار جاده ای"به ش��مار می رود که در برخی تاسیس��ات 

می تواند با انرژی خورشیدی رقابت کند چرا که به آب وهوا تکیه ندارد.

پنجره ایرانیان: ش��رکت تویوتا نیز مانند ش��رکت های 
هیوندای و هون��دا، قصد دارد تا از هی��دروژن به عنوان 
یک جایگزین برای س��وخت و موتوره��ای دیزلی خود 

استفاده کند.
 به گزارش ایس��نا، این شرکت خودروسازی خودرویی 
را توس��عه داده که از سیس��تم Mirai و سلول سوختی 
هیدروژنی بهره برده و دارای 77 صندلی برای مس��افران 
اس��ت. ای��ن اتوبوس های س��لول س��وختی ک��ه درصد 
آالیندگی آنها صفر بوده و به طور چش��مگیری می توانند 

آلودگی ه��ای زیس��ت محیطی در ش��هرهای ب��زرگ را 
کاهش دهند، در اوایل س��ال آینده وارد سیس��تم حمل و 

نقل عمومی خواهند شد.
اتوبوس های س��لول س��وختی تویوتا دارای 10 مخزن 
هی��دروژن با  فش��ار باال ب��وده که می توان��د 132 گالن 
هی��دروژن را در خود جای دهد. قدرت این اتوبوس از دو 
موتور الکتریکی تامین شده که ترکیبی از 226 کیلو وات 
)303 اسب بخار( قدرت و 670 نیوتن متر گشتاور هستند.
س��لول س��وختی عالوه بر تامین نیروی خود اتوبوس، 

در مواق��ع اضطراری مانن��د یک ژنرات��ور عمل می کند. 
همچنین دارای ظرفیت 235 کیلووات س��اعت و حداکثر 
خروج��ی 9 کیلو وات ب��وده که به گفت��ه مقامات تویوتا 
می تواند یک اس��تادیوم را در زمان تاریکی نیرودهی کند. 
تویوتا از س��ال 2015 شروع به آزمایش این اتوبوس های 
س��وخت هیدروژنی کرده و انتظار می رود تا اوایل س��ال 
2017 فروش این خودروها آغاز ش��ود. ژاپن قصد دارد تا 
در المپیک و پارالمپیک 2020 صد عدد از این اتوبوس ها 

را در جاده های اطراف توکیو به کار گیرد.

 المپی که با باکتری روشن می شود
پنج��ره ایرانیان: طراح هلندی ترزا ون دونگن المپ 
LED بدون نیاز به الکتریسیته ساخته که فقط از طریق 

الکتروشیمی و باکتری محیط را روشن می کند.
به گزارش ایسنا، این طراح نام المپ خود را »جرقه 
نور« نامیده که بی نیاز به منبع الکتریکی و باتری است 
و فقط موجود زنده درون المپ برای تولید نور نیازمند 

تغذیه است.
ای��ن المپ ک��روی از چهار قس��مت جداگانه حاوی 
باکتری ساخته شده و با فعالیت میکروارگانیسم خود در 
مرکز المپ روشنایی مداوم ایجاد می کند. الکترودهای 

موج��ود در هر قس��مت المپ این جری��ان را دریافت 
و نی��روی الزم برای روش��نایی الم��پ LED حاصل 
می ش��ود. وی در ادام��ه افزود: مادامیک��ه هر دو هفته 
یک قاشق چای خوری "استات" به داخل المپ اضافه 
شود، رشته های ال.ای.دی بدون هیچ انرژی اضافه 24 

ساعته روشنایی ایجاد خواهند شد.
کاربر باید هر چند ماه یک بار مجراهای درون المپ 
را تمی��ز و از آب، نم��ک و ویتامین ها پر کند. به زودی 
این المپ نه به عنوان نمونه اولیه بلکه برای اس��تفاده 

عموم در بازار عرضه خواهد شد.

 اولین روستای مجهز به پنل های خورشیدی در مصر

 مزرعه ای که فقط با آب شور و خورشید زنده است

پنجره ایرانیان: اولین روستا مجهز به فناوری خورشیدی 
در مصر س��اخته ش��د. ای��ن روس��تا در واح��ات البحریه با 
س��قف های مجهز به پنل های خورشیدی برای 350 سکنه 

طراحی شده است.
به گزارش ایس��نا، این روس��تا توسط تنها شرکت مصری 
که در ساختمان سازی از فناوری خورشیدی استفاده می کند 

طراحی شده است. 
در ای��ن طراح��ی از م��واد محل��ی، طبیعی و دوس��تدار 

محیط زیست استفاده شده است.
مدیر این شرکت اظهار کرد: پنل های خورشیدی جذابیتی 
نداش��ته و در ترکیب��ات معم��اری کاربرد چندان��ی ندارند، 

ام��ا روش ابت��کاری مورد اس��تفاده در این روس��تا متفاوت 
اس��ت. طراحی خ��اص آن موج��ب جذب نور خورش��ید با 
روش��ی یکپارچه و خاص شده اس��ت. پنل های خورشیدی 
فتوولتائی��ک نی��ز موجب زیبایی پش��ت بام و دیوارهای این 
روستا در صحرا ش��ده و همچنین دمای منازل روستایی را 

کنترل می کنند.
وی در ادامه افزود: ای��ن روش ایده ای جدید در معماری 
محس��وب می ش��ود، به طوری که از مس��افت دور ساختمان 
مرتفع دیده نشده و پانل های خورشیدی منعکس کننده نور 

خورشید نیز مشاهده نمی شوند.
این روش نه تنها دوستدار محیط زیست بوده بلکه فناوری 

ساخت وساز پایدار همچون روش های کاهش مصرف انرژی 
و اس��تفاده از مواد محلی و طبیعی ب��ه میزان 90 درصد در 
آن مش��اهده می ش��ود. در این س��اختمان ها از سنگ ماسه 
اس��تفاده ش��ده اس��ت که در واقع منبعی طبیعی و باارزش 
بوده و س��اختاری ماندنی و پایدار ایجاد می کنند. این روش 
و مواد مصرفی طبیعی موجب کاهش هزینه های س��اخت و 
همچنین نمایی زیبا و هماهنگ با محیط صحرا شده است. 
وی اظهار کرد: در این روش تالش شده است از سبک های 
س��نتی و مدرن استفاده ش��ود تا با محیط زیست خاص آن 
هماهنگ ش��ده و مکانی راحت، پای��دار و خودکفا در اختیار 

ساکنان قرار گیرد.

پنجره ایرانیان: مزرعه خورش��یدی � قطره ای از سوخت های فسیلی، آب شیرین و 
خ��اک بی نیاز بوده و در عین حال به هزینه های مالی گزاف کش��اورزی، محیطی و 

غیره نیاز ندارد.
به گزارش ایس��نا، مزرعه موس��وم به خورش��یدی � قط��ره ای )sundrop( در 
اس��ترالیا 15 درصد محصول گوجه  فرنگی این کش��ور را تولید می کند. آب ش��ور از 

خلیج نزدیک مزرعه پمپ ش��ده و بعد از نمکزدایی با استفاده از انرژی خورشیدی با 
چرخه تجدیدپذیر به این مزرعه هیدروپونیک ارسال شده و به روش آبیاری قطره ای 
محصوالت آبیاری می شوند. مزرعه خورشیدی � قطره ای از سوخت های فسیلی، آب 
ش��یرین و خاک بی نیاز بوده و همچنین نیازمند هزینه های مالی گزاف کش��اورزی و 

محیطی نیست.
این مزرعه ساالنه 17 هزار تن محصول تولید می کند. در این مزرعه جادویی برای 
مبارزه با آفات از حش��رات شکارگر استفاده می شود. ساخت این مزرعه خورشیدی � 
قطره ای 200 میلیون دالر هزینه در بر داش��ته اس��ت اما به گفته مالکان این هزینه 
به زودی جبران خواهد ش��د زیرا برای نگهداری آن به خرید س��وخت های فس��یلی 

نیاز نیست.
ای��ن روش پای��دار تولید محصول کش��اورزی موجب کاهش 26 هزار تن انتش��ار 
دی اکس��یدکربن و کاهش ساالنه آب مصرفی به میزان 180 استخر مسابقات شنای 
المپیک خواهد ش��د. برج خورش��یدی عظیم نیز روزانه موجب یکنواخت ش��دن دما 
ب��رای محصوالت گلخان��ه ای و نمک زدایی یک میلیون لیتر آب دریا می ش��ود. این 

محصوالت هر روز در بازار استرالیا عرضه می شوند.
مزارع SunDrop در استرالیا، بریتانیا و ایاالت متحده وجود دارند و امید است به 

زودی در دیگر نقاط دنیا نیز از این فناوری استفاده شود.
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 ساخت باتری های قابل شارژ از خون!
پنج��ره ایرانیان: محققان در دانش��گاه ییل دریافته اند 
که ه��م )heme(  به عنوان یک مولک��ول موجود در 
خ��ون می تواند بهره وری باتری های لیتیوم اکس��یژن را 

بهبود بخشد.
به گزارش ایسنا، ِهم بخش غیر پروتئینی هموگلوبین 
اس��ت که به آن گروه پروس��تتیک مولکول هموگلوبین 
می گویند. ِهم عبارت اس��ت از یک حلقه پورفیرینی که 

یک اتم آهن دو ظرفیتی در مرکز آن قرار گرفته است.
باتری های لیتیوم یون س��نتی تقریبا از رده خارج شده 
و دانش��مندان برای غلبه بر موانع موجود این باتری ها به 
باتری های لیتیوم اکسیژن روی آوردند. مشکل اصلی که 
پیش روی دانش��مندان بود، عدم به��ره وری و همچنین 
س��اخت  پراکسید لیتیوم اس��ت که اثربخشی الکترودها 

را کاهش می دهد.
ام��ا در ح��ال حاضر یک تیم در دانش��گاه یی��ل از یک 
مولک��ول موجود در خون به عنوان یک کاتالیزور اس��تفاده 
کردند که نه تنها به بهبود عملکرد لیتیوم اکس��یژن کمک 
 biowaste می کند، بلکه سبب کاهش زباله های زیستی

نیز می شود.
باتری های لیتیوم اکس��یژن و یا لیتیوم � هوا، پتانسیل 
آن را دارن��د که بس��یار طوالنی ت��ر از باتری های لیتیوم 
یون سنتی ش��ارژ را نگه دارند و عمر دستگاه هایی مانند 

گوش��ی های هوش��مند را افزایش دهند. از این باتری ها 
می توان چندین هفته بدون نیاز به ش��ارژ مجدد استفاده 
کرد. اما برای تحقق همه این موارد، ابتدا باید مشکالت 
کارایی این باتری ها و ساخت پراکسید لیتیوم )یک ماده 
نامحلول که الکترود باتری را مس��دود می کند(، برطرف 
شود. محققان در پژوهش های قبلی در تالش بودند تا با 
نگهداری اکس��یژن به صورت جامد در سلول، به مبارزه 
با پراکس��ید لیتیوم پرداخته و ب��ا اصالح الکترود به تولید 

سوپراکسید لیتیوم بپردازند.
محققان دانش��گاه ییل به دنبال ی��ک کاتالیزور جدید 
بودند که به لیتیوم اکسید موجود در سلول اجازه می دهد 

تا مجددا به لیتیوم یون و اکسیژن گازی تبدیل شود. آنها 
طی پژوهش های خود، این کاتالیزور را در یک جای غیر 

منتظره یعنی "خون حیوانات" یافتند.
نقش خون در بدن حمل ونقل اکس��یژن در سراس��ر 
ب��دن بوده که ای��ن کار را به کمک یک پروتئین به نام 
هموگلوبین انجام می دهد؛ مولکول "هم" نیز بخش��ی 
از این پروتئین را تش��کیل می ده��د. محققان دریافتند  
زمانی که از این مولکول در باتری اس��تفاده می ش��ود، 
این مولکول به الکترولیت هایی تبدیل ش��ده که مقدار 
انرژی مورد نیاز برای ش��ارژ و دش��ارژ ش��دن باتری را 

تامین می کنند.

 خانه ای که با نیروی دست تغییرشکل می دهد

 ساخت اولین نیروگاه بادی ـ آبی جهان

پنجره ایرانیان: مایک جانتزن معمار برجسته آمریکایی از طرح مفهومی خانه  تغییر 
شکل پذیر با قطعات چوبی متحرک رونمایی کرد.

به گزارش ایس��نا، این خانه که در حالت بسته ش��بیه به یک سکوی چوبی است، 
تنها با چرخاندن یک اهرم که نیروی برق موتورها را تامین می کند از حالت مسطح 
خارج ش��ده و به خانه ای با تمام امکانات مثل پذیرایی، آشپزخانه، سرویس بهداشتی 

و حمام تغییر شکل می دهد.
در طراحی این خانه به مس��ئله انرژی پاک نیز توجه ش��ده که به همین منظور در 
قس��مت پشت بام این سازه پنل های خورش��یدی نصب شده است. همچنین با نصب 

تجهی��زات اضاف��ه مثل مخ��زن گاز و آب امکانات خانه تکمیل می ش��ود. مهمترین 
ویژگی خانه تغییر شکل  دهنده، قابلیت تطبیق با وضعیت آب وهوا است، یعنی زمانی 
که هوا مناس��ب و مطبوع است شکل مطلوب خانه به صورت گسترده و بدون سقف 
اس��ت، اما در مواقعی که آب وهوا دگرگون ش��ود می توان س��قف خانه را بست و آن 
را تبدی��ل به یک خانه  معمولی کرد.مایک جانت��زن، در مورد علت انتخاب این طرح 
عنوان کرد: طراحی این خانه به نوعی تداعی کننده خانه ها در آینده اس��ت. در حالتی 
که تمام پنل ها یا قطعات چوبی بس��ته ش��ده باش��ند، ظاهر خانه به شکل مستطیل 

تبدیل شده و کامال در برابر باد و باران ایمن می شود.

پنج��ره ایرانی��ان: محققان ش��رکت Max Bögl به 
دنبال ساخت اولین نیروگاه بادی � آبی جهان هستند.

ب��ه گزارش ایس��نا، با اینکه نیروگاه ه��ای بادی از نظر 
س��رمایه الزم و میزان تولید الکتریسیته کامال اقتصادی 
هس��تند، اما مهمترین معضل این نیروگاه ها تولید ناپایدار 
برق در زمان کاهش باد یا وضعیت سکون آب وهوا است.

محقق��ان ش��رکت آلمان��ی Max Bögl ب��ا انج��ام 
مطالعات گس��ترده و تامین سرمایه الزم از طرف شرکت 
ب��ه دنبال تولید نیروگاه بادی ب��ا قابلیت تولید پایدار برق 

حتی در شرایط آب وهوایی بدون باد هستند.

این ش��رکت قصد دارد تا بلندترین توربین بادی جهان 
با ارتفاع 178 متر با قابلیت پمپاژ 6000 مترمکعب آب را 
تولید کند. در این طرح در مجموع از 34 هزار متر مکعب 
آب ب��رای تولید الکتریس��ته با روش تلمب��ه � ذخیره ای 

استفاده می شود.
بهترین محل برای ساخت نیروگاه بادی � آبی در دامنه 
کوه یا بر روی تپه اس��ت. در ای��ن روش از نیروی مازاد 
ش��بکه برای پمپ��اژ آب از پایین تپه به مخازن باالی تپه 
استفاده می شود، سپس در مواقع کم باری شبکه، ناشی از 
سرعت پایین باد و یا حتی عدم وزش باد از اختالف سطح 

آب دو مخزن برای تولید ب��رق به روش هیدروالکتریک 
استفاده می شود.

اولی��ن نی��روگاه بادی � آبی جهان قادر اس��ت تا 13.6 
م��گاوات ب��رق از ب��اد و 16 م��گاوات ب��رق از نیروگاه 

هیدروالکتریک تولید کند. 
طرح پایلوت این نیروگاه با چهار توربین بادی تا س��ال 
2017 می��الدی آماده بهره برداری می ش��ود. با راه اندازی 
این نی��روگاه و پروژه های مش��ابه آن، کش��ور آلمان در 
س��ال 2030 به چشم انداز تولید 45 درصدی برق از منابع 

تجدیدپذیر دست می یابد.

 ساخت پیل سوختی از عصاره  جلبک قرمز
پنج��ره ایرانیان: محققان کش��ورمان با اس��تفاده از 
عص��اره  جلبک قرمز موفق به س��نتز نان��وذرات طال با 
مورفول��وژی خاصی ش��ده اند و از آنها در س��اخت پیل 

سوختی استفاده کرده اند.
به گزارش ایس��نا، دکتر صفی��ه مومنی، عضو هیات 
علمی مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس 
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و از محققان طرح اظهار 
کرد: نانومواد با اشکال غیرکروی مانند مکعبی، میله ای 
و صفحه ای خواص فیزیکی و شیمیایی متفاوتی نسبت 

به نانوذرات کروی از خود به نمایش می گذارند.
 بنابرای��ن، س��نتز نانوذرات با اش��کال کنترل ش��ده 
به منظ��ور دس��تیابی ب��ه اهداف خ��اص م��ورد توجه 
محققان حوزه های مختلف قرار گرفته اس��ت. در میان 
نان��وذرات، نانوذرات طال به دلیل برخورداری از خواص 
منحصربه فرد الکتریکی و نوری بس��یار مورد توجه قرار 

گرفته  است.
وی اف��زود: تحقیقات نش��ان داده اند که نانوصفحات 
دو بعدی طال خواص اکس��یدکنندگی بهینه ای از خود 
بروز می دهند. این نانوصفحات کاربردهای بسیاری در 
ساخت حسگرهای گازی، القای هاپرترمیا در تومورها، 
پوشش های جاذب نور مادون قرمز و قطعات تجهیزات 

نانوی��ی دارن��د. ازاین رو، س��نتز نانو صفح��ات طال با 
روش های سبز و ارزان می تواند بسیار مفید باشد.

دکت��ر مومنی در ادامه ضمن اش��اره به س��لول های 
سوختی به عنوان تجهیزاتی که قادرند انرژی شیمیایی 
را ب��ه انرژی الکتریک��ی تبدیل کنند، گف��ت: هدف از 
انجام این طرح سنتز نانوذرات طال با استفاده از عصاره  
جلبک قرمز و اس��تفاده از آن ها در س��اخت سلول های 

سوختی بوده است.
محق��ق این طرح در ادام��ه تصریح کرد: روش مورد 
اس��تفاده در این طرح یک روش ارزان و س��بز اس��ت 
و هزینه  س��اخت س��لول های س��وختی را به طور قابل 
توجهی کاهش می دهد. به عالوه، س��لول های سوختی 
ساخته شده عملکرد بهتری نسبت به نمونه های مشابه 

خواهند داشت.
مومن��ی در رابط��ه با مش��کالت عمده  س��لول های 
سوختی گفت: س��لول های سوختی مس��تقیم فرمیک 
اس��ید یکی از انواع مهم س��لول های سوختی به شمار 
می روند. این نوع پیل ها با اکسیداس��یون فرمیک اسید 
انرژی شیمیایی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کنند. 
به منظور اکسیداسیون س��ریع تر از فلزاتی مانند پالتین 
و پاالدیم به عنوان کاتالیزور اس��تفاده می شود. یکی از 

مشکالت عمده  این س��لول ها، مسمومیت کاتالیزورها 
به وس��یله  مونواکسیدهای حد واسط تولید شده در حین 

فرایند اکسیداسیون است. 
ای��ن موض��وع موجب کاه��ش فعالی��ت کاتالیزوری 
کاتالی��زور و افت عملکرد س��لول س��وختی می ش��ود. 
از س��وی دیگر پالتین یک فلز گران قیمت اس��ت که 
اس��تفاده از آن هزین��ه  تولید س��لول های س��وختی را 
به ش��دت افزایش می دهد. در طرح حاضر با بهره گیری 
از جلبک ه��ای قرمز در س��نتز نانوصفح��ات طال یک 
جایگزین مناس��ب و ارزان برای این کاتالیزورها س��نتز 

و معرفی شده است.
به گفت��ه  این محقق در این ط��رح از عصاره  جلبک 
قرمز موجود در خلیج فارس به عنوان یک عامل کاهنده 
و کنترل کنن��ده  ش��کل جهت تبدی��ل یون های فلزی 
طال به نانوصفحات فلزی طال اس��تفاده ش��ده اس��ت. 
نانوصفحات طال با اشکال مختلف مثلثی و شش ضلعی 
با این روش س��بز س��نتز ش��ده اس��ت. اندازه، شکل، 
مورفولوژی و س��اختار کریس��تالی صفحات به وس��یله  
میکروسکوپ های الکترونی و پراش اشعه  ایکس تعیین 
ش��ده اند. در نهایت عملکرد کاتالیزوری نانوصفحات در 
اکسیداسیون فرمیک اسید مورد ارزیابی قرار گرفته اند.

 پنل های خورشیدی شبیه سنگ و چوب

 تولید ارزان ترین المپ خورشیدی جهان

پنجره ایرانیان: اگر قصد دارید در س��قف منزل خود 
از س��لول های خورشیدی اس��تفاده کنید که تشخیص 
داده نش��ود و نمای س��اختمان را تغییر ندهد، پانل های 

خورشیدی دیاکوا به کمک شما خواهند آمد.
به گزارش ایس��نا و به نقل از اینهبیتت، س��لول های 
خورش��یدی دیاکوا همچون آجرهای بتنی، توفال های 
س��نگی و حت��ی تخته ه��ای چوب��ی ب��وده و ان��رژی 

تجدیدپذیر تولید می کنند.
این س��بک جدی��د جایگزین پانل های خورش��یدی 

س��نگین قبلی ش��ده و از آنچه معماران آن را "آس��یب 
بصری" می نامند پیشگیری خواهد کرد. با این فناوری 
جدید ساختمان ها بدون تغییر در نمای کالسیک خود، 

بازسازی خواهند شد.
ه��ر یک از این پانل ها از مواد غیرس��می بازیافتی و 
عناصر مقاوم برای اس��تفاده در س��قف و ی��ا پیاده روها 

ساخته شده اند. 
ترکیب این عوامل منحصربفرد و الیه اولیه آن مات 
اس��ت تا نور به داخ��ل س��لول های فتوولتائیک پنهان 

داخلی نفوذ کند. در حال حاضر س��لول های خورشیدی 
نامرئی برای س��اخت س��قف ب��ا اس��تفاده از آجرهای 
مرسوم خاک رس س��اخته می شوند. به تازگی شرکت 
Indiegogo در این طراحی س��رمایه گذاری کرده و 
به سازندگان اجازه دستیابی به لوازم جدید ساخته شده 
بر این اس��اس داده می ش��ود. نمونه های اولیه ساخته 
ش��ده با این روش برای س��ازندگان فرستاده می شود و 
از ویژگی های آن اتصال به منبع LED برای مشخص 

کردن قدرت محصول است.

پنجره ایرانیان: یک ش��رکت انگلیس��ی ارزان ترین المپ خورشیدی جهان را با قیمت پنج 
دالر برای ارسال به کشورهای آفریقایی تولید کرد. 

به گزارش ایس��نا، المپ خورشیدی SM100 با قیمت بس��یار ارزان و قابلیت نورافشانی 
تا دو برابر اس��تاندارد موجود می تواند خانه های مردم آفریقا را روش��ن کند. نیک سایرو، مدیر 
شرکت SolarAid در این باره گفت: بخش اعظم بودجه مورد نیاز جهت تحقیقات و تولید 
این المپ توسط یک موسسه خیریه در انگلیس تامین شده است. پس از گذشت 10 سال از 
تولید اولین المپ مستقل از شبکه برق برای مردم آفریقا اکنون قیمت آن از 25 دالر به پنج 
دالر کاهش یافته اس��ت. وی در ادامه افزود: تاکنون بیش از 9000 عدد المپ خورشیدی در 
کش��ورهای ماالوی، زامبیا و اوگاندا توزیع ش��ده و انتظار می رود با آغاز تولید انبوه این المپ، 

بخشی از مشکالت مردم آفریقا برطرف شود.
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محس��ن آقایی مدیر ش��رکت پترو گاز البرز در خصوص 
زمینه فعالیت این ش��رکت گفت: ش��رکت پت��رو گاز البرز 
درزمین��ه تولید چس��ب و رن��گ فعالی��ت دارد. کارخانه در 
شهرک صنعتی نصیرآباد و فروشگاه مرکزی بانام بازرگانی 
کارن در بازار ش��ادآباد واقع اس��ت. در حال حاضر چس��ب 
س��یلیکون ماس��تیک )lover( مورداس��تفاده در صنع��ت 
در و پنج��ره یو.پی.وی.س��ی و انواع رنگ ه��ای صنعتی و 

ساختمانی در این کارخانه تولید می شود.
وی درباره پیش��ینه بازار آهن شادآباد و سابقه حضورش 
در این بازار اظهار کرد: احداث بازار آهن ش��ادآباد از س��ال 
70 ش��روع ش��د و در س��ال 73 مغازه ها را به مردم واگذار 
کردند. من از ابتدای راه اندازی بازار آهن ش��ادآباد در اینجا 
حضور دارم البته آن موقع در فروش��گاه پدرم که از بازاریان 
حسن آباد بود و به اینجا منتقل شدند، فعالیت می کردم ولی 
از 13 س��ال پی��ش به صورت مس��تقل کار می کنم. امروزه 
اصناف مختلفی در شادآباد فعال هستند ولی همان طور که 
از نامش مش��خص است اینجا در اصل به عنوان بازار آهن 
ب��ود ولی به مرور صنف هایی مثل پیچ و مهره، ابزار و یراق، 
چسب و رنگ و کلیه صنوفی که در بازار حسن آباد و خیابان 
قزوین فعال بودند به اینجا منتقل شدند. هم اکنون از صفر 
تا صد مواد و مصالح مورد نیاز یک س��اختمان در بازار آهن 

شادآباد پیدا می شود.
آقای��ی در م��ورد وضعیت رون��ق بازار ش��ادآباد گفت: در 
س��ال های ابتدایی حضورمان در این بازار یعنی س��ال های 
آخر دهه هفتاد و اوایل دهه هش��تاد وضعیت بازار و کاسبی 
در اینجا خیلی خوب بود ولی به مرور رکود زیاد شد و تاکنون 
ادامه داش��ته اس��ت. دالیل زیادی در این امر دخیل اس��ت 

ولی مهم ترین مسئله سیاست های اقتصادی حاکم بر کشور 
است که باعث رکود بازار و صنعت ساختمان شده است.

مدیر بازرگانی کارن با اشاره به مهم ترین مشکالت بازار 
شادآباد اظهار کرد: مهم ترین مش��کل بازار شادآباد کمبود 
پارکینگ در این منطقه است. زمین خالی که روبروی بلوک 
A واقع اس��ت پارکینگ بود ولی چند سال پیش شهرداری 
بدون اطالع اهالی و کس��به بازار اقدام به فروش این زمین 
به ش��خصی کرد که آن شخص هم ش��بانه با آوردن لودر 
و بول��دوزر اقدام به تخریب پارکین��گ و گودبرداری برای 
احداث ساختمان کرد. س��ند این زمین به نام بازار و کسبه 
و به عن��وان پارکین��گ اینجاس��ت، به همین دلیل کس��به 
مان��ع ادامه کار آن فرد ش��دند. متاس��فانه زمین مورد نظر 
از آن زمان همان طور به حال خود رهاش��ده و نه به عنوان 
پارکینگ می توان از آن استفاده کرد و نه شهرداری مشکل 

آن را حل می کند تا کار دیگری در آن صورت گیرد.

آقای��ی ک��ه در بخش تولید نیز فعال اس��ت با اش��اره به 
فراوانی مش��کالت بخش تولید، گفت: اصلی ترین مشکل 
م��ا، به واردات مواد اولیه مربوط می ش��ود. متاس��فانه مواد 
اولیه کار ما از خارج وارد می ش��ود که در این راه مشکالت 
گمرک��ی که هرروزه بیش��تر هم می ش��ود، آس��یب زیادی 
ب��ه بخش تولی��د وارد می کند. مواد اولی��ه موردنیاز کار ما 
تولید آلمان اس��ت که ما این مواد را از طریق یک شرکت 
ترکیه ای وارد می کنیم. در این مس��یر تعرفه های گمرکی و 
ع��وارض و مالیات هایی که به انح��اء مختلف هرچند وقت 
یک بار افزایش پیدا می کنند باعث می شود محاسبات ما به 
هم بریزد و حس��اب سود و زیان کار از دستمان خارج شود. 
ع��الوه بر این ها م��واردی مثل هزینه کارگر، اجاره س��وله 
و س��ایر مخارجی که واقعا سرس��ام آور است باعث می شود 
انگیزه کار در ما از بین برود. متاس��فانه باوجود توصیه مقام 
معظ��م رهبری ب��ه حمایت از تولید داخل��ی، عمال حمایت 
خاص��ی از تولیدکنندگان داخلی صورت نمی گیرد. آقایی در 
پایان درب��اره دالیل ورودش به بخ��ش تولید، گفت: ما از 
ابت��دا فقط در بخ��ش فروش و بازرگانی فع��ال بودیم ولی 
تصمی��م گرفتیم برای توس��عه کار و درآمدزایی بیش��تر و 
همچنین کمک به اش��تغال زایی ب��ه بخش تولید هم ورود 
پیدا کنیم. متاس��فانه همان طور که گفت��م نه تنها وضعیت 
تولید نامناسب اس��ت بلکه وضعیت فروش و بازرگانی هم 
نس��بت به سال های گذشته افت بسیار زیادی داشته است. 
حتی کس��انی مثل ما، که هم تولیدکننده و هم فروش��نده 
هس��تند دو بار مالیات یک محص��ول را می پردازند؛ یک بار 
موقع واردکردن مواد اولیه و بار دوم موقع فروش محصول 

تولیدشده!
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گزارش اختصاصی پنجره ایرانیان از بازار آهن شادآباد

بازار آهن شـادآباد در غرب تهران قرار دارد. این بازار بزرگ و نسـبتا قدیمی تهران، بورس آهن، میلگرد، انواع لوله، ماشـین آالت صنعتی، پیچ و 
مهره، ابزار و یراق سـاختمانی، شـیرآالت و اتصاالت و تمامی وسـایل مورد نیاز یک ساختمان است. در سال های اخیر صنف های جدیدتری مثل 
چسب و رنگ و رزین، یراق آالت در و پنجره یو.پی.وی.سی و حتی تعمیرات موتورسیکلت به این مجموعه اضافه شده است. منطقه ای نزدیک به 
مرکز شـهر که به سـه اتوبان فتح، آیت اهلل سعیدی و آزادگان دسترسی دارد. از طرف سه راه آذری به طرف خیابان فتح یا برای دسترسی بهتر از 
جاده شـیر پاسـتوریزه می توان به این محل رسید. نزدیک ترین ایستگاه مترو به این منطقه ایستگاه آزادی است. شادآباد خارج از طرح ترافیک 
و طرح زوج و فرد اسـت و عالوه بر این ماشـین های سنگین می توانند به راحتی تا جلوی مغازه ها رفت وآمد کرده و اقدام به بارگیری یا تخلیه بار 
کنند. بااین حال، معضل پارکینگ که تقریبا در تمام تهران نهادینه شـده اسـت! متاسفانه در اینجا هم وجود دارد. به همین خاطر کسبه بازار آهن 
شادآباد در گفتگویی که پنجره ایرانیان با آنها داشت از مشکالت 24 ساله این منطقه گالیه داشتند و بزرگ ترین مشکلشان را نبود پارکینگ در 
این بازار می دانستند. این بازار در اصل جایگزین بازاری که در منطقه گمرک تهران بود شده و در پی تخریب مغازه های صنوف آهن فروشان در 
خیابان گمرک در قالب طرح »والعادیات« در سـال 67 مقرر شـد زیان دیدگان و کسـبه این منطقه به محل کنونی بازار آهن تهران و مجتمع ۱7 
شهریور منتقل شوند. اما مشکالت کسبه از آن سال تاکنون ادامه دارد. مشکل اینجاست که وقتی جایی برای تردد خودرو ها نباشد، ماشین های 
سـنگین نیز نمی توانند برای خالی کردن بار آهن مورد نیاز کسـبه به این بازار آمدوشـد کنند و به همین علت نیز بخشـی از کاهش فروشـی که 
کسـبه از آن گالیه دارند، به فقدان پارکینگ مناسـب مرتبط اسـت. با وجود آنکه 24 سـال از سـاخت این مجتمع می گذرد، هنوز تاسیسـات و 
زیرساخت های این مجتمع معضلی برای کسبه این بازار به شمار می آید. وزارت کشور تاکنون وضعیت پارکینگی را که در ابتدا و در نقشه اولیه 
برای کسـبه این بازار بوده و بعدها شـهرداری روی آن دسـت گذاشته، روشن نمی کند. گفته می شود شهرداری قصد دارد در زمین این پارکینگ 
مجتمع تجاری احداث کند. به هرحال، شایسـته اسـت که دسـتگاه های ذی ربط برای آسایش قشر زحمتکشـی که در بازار آهن شادآباد مشغول 

فعالیت هستند، امکانات الزم را فراهم آورند. 
گروه خبری پنجره ایرانیان روز 4 آبان ۱395 برای بررسـی چندوچون فعالیت تالشـگران این بازار به شادآباد رفت و با فعاالن مرتبط با صنعت 

در و پنجره گفتگوهایی انجام داد، که گزارش آن از نظر شما می گذرد:

اشــاره

  بازرگانی کارن / محسن آقایی

طاهر اوجی درباره کارگاه نوین صنعت پایتخت گفت: نوین 
صنعت پایتخت درزمینه تولید در و پنجره یو.پی.وی.س��ی در 
بازار آهن شادآباد فعالیت دارد. ما از 15 سال پیش تاکنون در 
این بازار مشغول کار هستیم که البته از ابتدا به کار آهنگری 
اش��تغال داش��تیم و 4 سال اس��ت که وارد کار ساخت پنجره 

یو.پی.وی.سی شدیم.
وی درباره بازار ش��ادآباد اظهار کرد: بازار شادآباد ازنظر 
امنی��ت و ایمنی مش��کلی ندارد و فضای خوب��ی دارد. از 
لحاظ دسترس��ی هم شرایط خوبی دارد چون درجایی قرار 
دارد که خارج از طرح ترافیک اس��ت و از همه نقاط شهر 
به راحتی می توانید وارد این بازار ش��وید. عبور و مرور همه 
نوع ماش��ین سبک و س��نگین هم در بازار آزاد است و از 

این نظر هم هیچ دشواری نداریم و کال راضی هستیم.
اوجی افزود: هر وقت بازار ساخت وس��از و مسکن فعال 
باشد کار ما هم رونق می گیرد ولی متاسفانه در چند سال 

اخیر به دلیل رکودی که در کار ساختمان سازی وجود دارد 
بازار کار ما هم اوضاع مناس��بی ندارد. بازار یو.پی.وی.سی 
چند سالی خوب بود و کارگاه های آهنگری زیادی به خاطر 
این ک��ه دیگر کس��ی در و پنجره آهنی اس��تفاده نمی کرد 
مجبور ش��دند به کار س��اخت در و پنجره یو.پی.وی.سی 
روی بیاورند. االن که شرایط بازار ساخت وساز خراب است 
این کارگاه ها هم اوضاع خوبی ندارند و نه می توانند به کار 
قبلی برگردند و نه می توانند این کار را ادامه دهند. البته ما 
به هر سختی که باش��د کار می کنیم و مشتریان خودمان 
را داری��م. اگر زمان��ی هم محصول دیگ��ری آمد و دیگر 
کسی در و پنجره یو.پی.وی.سی نساخت ما هم تغییر کار 

می دهیم و با آن جنس کار می کنیم.
وی در پایان گفت: ما بنا به س��لیقه و خواست مشتری 
هم از پروفیل ایرانی و هم خارجی استفاده می کنیم چون 
االن پروفی��ل با همه ن��وع کیفیت و قیمت��ی وجود دارد. 

پروفیل ایرانی هیچ کم و کاستی نسبت به پروفیل ترک و 
آلمان��ی ندارد و ما حتی پروفیل های ایرانی داریم که بهتر 

از نوع خارجی هستند.

 نوین صنعت پایتخت / طاهر اوجی
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محس��ن برزگری مدی��ر فروش صنایع شیش��ه جام ایران 
درب��اره زمینه کاری این ش��رکت، گفت: صنایع شیش��ه جام 
ای��ران در زمینه تولید انواع شیش��ه های خم، صاف و لمینت 
دوج��داره و مجری ان��واع نم��ای کرتی��ن وال، کامپوزیت، 

فریم لس، اس��پایدر و ترمووود فعالی��ت دارد. دفتر مرکزی ما 
در بازار آهن شادآباد واقع است و دو مجموعه تولیدی دیگر، 
یکی در ش��هرک خاوران که شیش��ه دوج��داره صاف تولید 
می کند و شیش��ه های خم نیز در کارگاهی در س��ه راه آدران 

به روش سنتی تولید می شود.
وی در خص��وص دلی��ل حضور این ش��رکت در بازار آهن 
ش��ادآباد، اظهار کرد: بورس اصلی شیش��ه تهران در خیابان 
خیام اس��ت و در بازار آهن ش��ادآباد از صنف ما کسی نیست 
ولی تعدادی از در و پنجره س��ازها حض��ور دارند. البته دلیل 
حض��ور ما در ش��ادآباد بیش��تر به این خاطر اس��ت که اینجا 
تقریبا بین دو کارگاه ما واقع اس��ت و دسترسی به کارگاه ها و 
رفت وآمد بین این مکان ها ازاینجا راحت است، از سوی دیگر 
چون کار اصلی ما اجرایی اس��ت و ب��رای اجرای کار نیاز به 
ابزار و مصالح داریم، تهیه این مواد و مصالح از بازار ش��ادآباد 

به تسریع و تسهیل کار ما کمک بسیاری می کند.
برزگر اف��زود: وضعیت کلی بازار ش��ادآباد متاثر از فضای 
کلی اقتصاد کش��ور و رکودی که در صنعت ساختمان وجود 
دارد، ش��رایط چندان مس��اعدی ندارد. از ابتدای احداث این 
ب��ازار ق��رار بر این ب��ود که بورس ب��زرگ و اصل��ی ابزار و 

یراق آالت س��اختمانی در همین بلوک ب��ا بیش از هزار باب 
فروش��گاه دایر شود ولی متاس��فانه بعد از مدتی اینجا را رها 
کردن��د و همان طور که می بینید االن بس��یاری از واحدهای 

اینجا خالی است.
وی با اش��اره به مش��کل پارکینگ در بازار شادآباد، عنوان 
کرد: اصلی ترین مشکل اینجا بحث پارکینگ است و مشکلی 
ک��ه هیات مدیره و مالکان اینجا با ش��هرداری منطقه 18 بر 
روی پارکینگ پیداکرده اند. چند س��ال پیش شهرداری قصد 
داش��ت زمین خالی را که به عنوان پارکینگ این مجموعه از 
آن اس��تفاده می شد به شخصی بفروش��د که کسبه مانع این 
کار ش��دند. از آن زمان به بعد این پارکینگ غیرقابل استفاده 

شده است.
برزگر در پایان گفت: درزمینه کار و مشکالت آن، مهم ترین 
مس��ئله بحث عدم نقدینگی کافی در بازار و بدحسابی برخی 
مشتریانی اس��ت که چک هایشان پاس نمی شود. مورد دیگر 
بحث عدم افزایش قیمت شیش��ه در بازار است به گونه ای که 
در چند س��ال اخیر باوجود رشد و افزایش قیمتی که در همه 
زمینه ها در کش��ور شاهد هستیم قیمت شیشه و خدمات این 

صنعت ثابت بوده و افزایشی نداشته است.

  صنایع شیشه پنجره جام ایران / محسن برزگری

حمید رحمتی مدیر فروش ش��رکت گلدیران پیچ درباره 
این شرکت توضیح داد: گلدیران پیچ در زمینه توزیع انواع 
پیچ های س��رتخت، سرمته ای و س��وزنی و دستگیره های 
دوطرف��ه و یک طرفه پنجره های یو.پی.وی.س��ی فعالیت 
دارد. م��ا نمایندگ��ی انحص��اری س��ون فس��ت تای��وان، 
تولیدکننده انواع پیچ هس��تیم. انبار و ش��عبه مرکزی ما در 
بازار ش��ادآباد است. یک شعبه در میدان قزوین، یک شعبه 

در حسن آباد و نمایندگی هایی هم در شهرستان ها داریم.
وی با اش��اره به مزایای بازار ش��ادآباد بیان کرد: شرایط 
کار در بازار ش��ادآباد خوب است و ما راضی هستیم؛ چون 
در اینجا ش��ناخته  ش��ده ایم و ش��عبه مرکزی ما اینجا قرار 
دارد مش��تریان بیشتری به اینجا مراجعه می کنند و نسبت 
به ش��عبه های دیگر، ش��رایط فروش و بازار بهتری داریم. 
مزیت بازار ش��ادآباد نسبت به سایر بازارهای مشابه مرتبط 
ب��ا صنف ابزار و یراق و مصالح س��اختمانی در این اس��ت 
که اینجا ضمن نزدیکی به مرکز ش��هر، خارج از طرح های 
ترافیک و زوج و فرد اس��ت و مش��کالت ترافیکی کمتری 
دارد. دسترس��ی به اینجا بسیار راحت است و از مسیرهای 
متنوع��ی می توان وارد بازار ش��د. رفت وآمد ماش��ین های 
س��نگین برای بارگی��ری و تخلیه بار که از اساس��ی ترین 

مسائل ما است در اینجا خیلی راحت انجام می گیرد.
رحمتی عمده ترین مش��کل در بح��ث واردات را مربوط 
ب��ه گم��رک و مالیات دانس��ت و گف��ت: االن در گمرک 
اعالم ش��ده که فقط 4 درصد مالیات روی کارت افزایش 
پیداکرده اس��ت ولی عم��ال این افزای��ش نزدیک به 20 
درصد اس��ت، چون س��ایر هزینه های جانبی را که وجود 
دارد و افزایش یافته ان��د محاس��به نمی کنن��د. نکته جالب 
قضیه این اس��ت که گمرک برای ای��ن افزایش قیمت ها 

هیچ پاسخی ندارد و توجیهی برای این مسئله وجود ندارد. 
به عنوان مثال کاالیی که م��ن قبال کیلویی 1800 تومان 
وارد می ک��ردم آخرین بار کیلوی��ی 2817 تومان ترخیص 
کردم. طبیعتا مشتری چنین افزایش قیمتی را نمی پذیرد و 
من مجبورم برای این که بازارم از بین نرود و مشتری هایم 

را حفظ کنم از سود خودم بزنم.
وی افزود: باال و پایین ش��دن قیم��ت دالر بر روی کار 
م��ا که ب��ا ارز کار می کنیم خیلی تاثی��ر دارد درصورتی که 
فهماندن این مس��ئله به مش��تری داخلی کار سختی است 
و قب��ول نمی کند. طرف حس��ابمان در خ��ارج، ریال از ما 
نمی پذی��رد و مجبوریم با دادن ی��ک هزینه ای به صراف، 

پولمان را به ارز تبدیل کنیم.
رحمتی در مورد محصوالت شرکت گلدیران پیچ، توضیح 
داد: چندین س��ال است که با شرکت سون فست که یک 
شرکت تایوانی اس��ت و درزمینه تولید انواع پیچ ها فعالیت 
می کند کار می کنیم و خوشبختانه تاکنون هیچ مشکلی با 
این ش��رکت و محصوالتش نداش��تیم. تمامی محصوالت 
این شرکت را با ضمانت کامل به مشتری می دهیم، یعنی 
در صورت خراب ش��دن حتی یک پیچ هنگام کار، تمامی 

محصول فروخته شده، پس گرفته می شود. 

  گلدیران پیچ / حمید رحمتی

س��هیل عزی��زی مدیرعامل صنایع پیچ س��هیل در مورد 
زمینه کاری این ش��رکت، توضیح داد: صنایع پیچ س��هیل 
مدت 25 س��ال اس��ت درزمینه واردات و توزیع پیچ و مهره 
و ی��راق آالت فعالی��ت دارد. در این مدت ع��الوه بر پیچ و 
مه��ره درزمین��ه واردات مگنت، توری پلیس��ه و رولینگ و 
لوازم پنجره یو.پی.وی.س��ی نیز فعالیت می کنیم. نمایندگی 
انحصاری اس��تارالین و باک هد کانادا در ایران هستیم و از 
سال گذشته مستقیما کاال از چین به ترکیه صادر می کنیم. 

نمایندگی ما در ترکیه شرکت اویس متال است. دفتر و انبار 
مرکزی صنایع پیچ سهیل در بازار آهن شادآباد واقع است.

وی درب��اره وضعیت بازار ش��ادآباد، بیان ک��رد: بازار آهن 
ش��ادآباد موقعیت بس��یار خوبی دارد. به دلیل دسترسی های 
محلی مناسبی که دارد و همچنین ماشین سنگین به راحتی 
می توان��د تا جل��وی انبار و مغازه بیای��د و بارگیری یا تخلیه 
کن��د، م��ا این مح��ل را ب��رای فعالیتمان انتخ��اب کردیم. 
اینج��ا بزرگ ترین بازار آهن ایران و حتی خاورمیانه اس��ت 
و کاس��ب های بس��یار قوی و حرف��ه ای دارد. البته در حال 
حاضر به دلیل رکود سراس��ری که در همه جا و به ویژه بازار 
س��اختمان وجود دارد، بازار ش��ادآباد هم ش��رایط مساعدی 
ندارد و همه ناراضی هس��تند. متاس��فانه وضعیت نامناسب 
و بی ثبات س��ود بانکی در کش��ور به بازار ما هم ضربه وارد 

کرده است.
عزیزی ضمن اش��اره به مشکالت بازار ش��ادآباد، افزود: 
باوج��ود پارکین��گ طبقاتی بزرگی که در ضل��ع غربی بازار 
وجود دارد، مش��کل پارکینگ در برخی نقاط بازار ش��ادآباد 
وج��ود دارد ازجمله در خصوص زمینی که در ضلع ش��مالی 
ب��ازار و روب��روی بل��وک A واقع اس��ت و میان کس��به و 
ش��هرداری بر روی آن اخت��الف وجود دارد. ای��ن زمین با 
کارب��ری پارکین��گ درواق��ع متعلق به صنف پی��چ و مهره 
است ولی متاسفانه مس��ئوالن نمی خواهد که در این زمین 
پارکین��گ احداث کنند و قصد دارند ب��دون پرداخت هزینه 

به مالکان اصلی آنجا را بکوبند و مجتمع تجاری بسازند.
وی در خص��وص مش��کالت واردات اظهار کرد: در زمینه 
واردات مش��کالت بسیار زیاد اس��ت از افزایش گاه و بی گاه 
ع��وارض و مالیات تا چیزهای دیگر همیش��ه وجود دارد اما 
تازه ترین مش��کلی که ما با آن برخ��ورد کردیم این بود که 
آخری��ن بارمان را بع��د از 50 روز ترخیص کردیم؛ باری که 
م��ا در س��ال های گذش��ته در کمتر از یک هفت��ه ترخیص 
می کردیم. متاسفانه جواب قانع کننده ای هم درباره این تاخیر 
به ما نمی دادند ولی ظاهرا به خاطر پول ش��ویی و اختالسی 
ک��ه در گمرک صورت گرفته بود و دول��ت و قوه قضائیه با 
متخلف��ان که از کارمندان گمرک بودند برخورد کرده و همه 
را از کار اخراج کرده بود، دیگر نیرو و کارمندی وجود نداشت 

که کار اداری ما را انجام دهد و کاالی ما را ترخیص کند.
عزی��زی در پایان با مخاطب ق��رار دادن همکاران جوان 
خود، گفت: توصیه من به همکاران این اس��ت که به خاطر 
س��ود بیشتر از کیفیت کارشان کم نکنند. شاگردهایی که از 
ش��اگردی درمی آیند و تجربه زیادی ندارند مواظب باش��ند 
به هر قیمتی بارش��ان را نفروش��ند؛ نق��دی نخرند و چکی 
بفروش��ند؛ با سود 2 و 3 درصد جنس نفروشند؛ جنسشان را 
به گونه ای با دس��ت ندهند که مجبور شوند با پا بروند دنبال 
گرفتن پولش! این موارد در بلندمدت عالوه بر این که باعث 
شکس��ت و ضرر و زیان خودش��ان می شود، به اعتبار صنف 

هم ضربه می زند و بازار را خراب می کند.

  صنایع پیچ سهیل / سهیل عزیزی
ولی ربیعی مدیرعامل بازرگانی چسب پارسیان در خصوص 
فعالیت های این ش��رکت، گفت: بازرگانی چس��ب پارس��یان 
درزمین��ه توزیع انواع چس��ب عمومی، صنعتی و س��اختمانی 
فعالیت دارد. ما نمایندگی رس��می ش��رکت س��ودال بلژیک، 
KCC کره و کویل اوزا اس��پانیا را در اختیار داریم. مشتریان 
ما درباره هر چس��بی و در هر زمینه ای راهنمایی و مش��اوره 
بخواهند به صورت رایگان به آنها برای خرید چس��ب مشاوره 
داده می ش��ود. دفتر مرکزی و انبار اصلی ما در بازار ش��ادآباد 

است شعبه ای هم در سعادت آباد داریم.
وی درمورد شرایط بازار ش��ادآباد توضیح داد: بازار شادآباد 
چون در کمربندی تهران قرار دارد و در طرح ترافیک و زوج 
و فرد هم نیس��ت، دسترسی خوبی دارد. از دیگر مزایای این 
بازار جامع بودن آن اس��ت به گونه ای که اگر یک مشتری به 
این بازار بیاید هر نوع خریدی که داشته باشد و هر مصالح و 
ابزاری در رابطه با س��اختمان از فونداسیون تا کلید و پریز که 
بخواهد می تواند در این مجتمع به راحتی تهیه کند. بازارهای 
اینج��ا ضمن این که همه نوع کاالیی در آن وجود دارد کامال 
از همدیگ��ر تفکیک ش��ده هس��تند و ش��ما می توانید جنس 
موردنظرتان را به آسانی و در کمترین زمان از بازار تهیه کنید.
ربیعی ضمن اشاره به مشکل پارکینگ بازار شادآباد، افزود: 
بازار آهن ش��ادآباد بازار نس��بتا بزرگ و گسترده ای است که 
رفت وآم��د زیادی دارد، به همین س��بب ازلح��اظ پارکینگ 
مش��کالتی وج��ود دارد مخصوصا بلوک A ول��ی پارکینگ 
طبقاتی در 10 طبقه و با گنجایش هزار خودرو در ضلع غربی 

بازار وجود دارد که کسبه، ساکنان و مشتریان می توانند از آن 
اس��تفاده کنند. یک پارکینگ دیگر نیز در حال ساخت است 
و اگر مش��کل زمین پارکینگ ضلع ش��مالی هم با شهرداری 
حل شود دیگر مشکلی از این بابت وجود ندارد. ازنظر امنیت، 
ضمن وجود نگهبان در بلوک ها، س��اعت شروع کار و تعطیل 
ش��دن بازار هم مشخص اس��ت به همین دلیل فضای کامال 

امن و آرامی بر اینجا حاکم است.
مدیر بازرگانی چس��ب پارسیان، سود بانکی را رقیب تولید 
دانس��ت و اظهار کرد: تا زمانی که س��ود بانک��ی پایین نیاید 
وضعیت بازار به همین ش��کل و حتی بدتر خواهد بود. میزان 
س��ود بانکی کش��ور ما در جهان اول است. س��ود بانکی در 
کش��ورهای همس��ایه ما نهایتا 7 درصد اس��ت درصورتی که 
اینجا س��ود بانک��ی از 28 درصد به 22 درص��د کاهش پیدا 
کرده اس��ت که هنوز هم میزان بس��یار باالیی اس��ت. پولی 
که باید درزمینه تولید، صنعت و ساختمان س��ازی هزینه شود 
وارد بانک ها می ش��د و به این شکل چرخه تولید و بازار دچار 

رکود می شود.
ربیعی با اش��اره مشکالت موجود در کار واردات در کشور، 
بیان کرد: واردات با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه 
مصائب و معضالت زیادی دارد ولی عمده ترین مشکالت ما 
در کار واردات، ب��ه بحث گمرک و افزایش های همیش��گی 
ع��وارض و مالیات های آن برمی گردد. بعد از مس��ائل مربوط 
به گمرک، مس��ئله س��ود بانکی و تاثیراتی ک��ه بر اقتصاد و 
چرخ��ه تولید و بازار دارد اصلی ترین عام��ل رکود فعلی بازار 

ما اس��ت. اگر مش��کالت تولید در داخل حل شود، من نوعی 
ب��ا تولید در داخ��ل عالوه بر کمک به اش��تغال زایی، به جای 
واردات کاال از ترکی��ه، همان جنس را به ترکیه و چند جای 

دیگر صادر می کنم.
وی در پای��ان، رک��ود بازار را باعث بس��یاری از معضالت، 
مفاسد و ناامنی های جامعه دانست و گفت: وقتی سود بانکی 
باال برود تولید میاید پایی��ن، وقتی تولید بیاید پایین بیکاری 
افزایش میابد، وقتی بیکاری زیاد ش��ود ازدواج کم می شود، با 
کم شدن ازدواج فساد زیاد می شود و با افزایش فساد، امنیت 
کاهش پیدا می کند. همه این موارد مانند اعضا یک پیکره به 
هم مرتبط هستند و اختالل در هرکدام از عضوها باعث بروز 

مشکل در سایر اعضا می شود.

  چسب پارسیان / ولی ربیعی
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مظفر عزیزی مدیر بازرگانی پنجره کرد درباره زمینه کاری 
این ش��رکت، اظهار کرد: بازرگانی پنجره کرد درزمینه تولید 
پنجره های دوجداره و چند جداره یو.پی.وی.سی فعالیت دارد. 
دفتر مرکزی ما در بازار ش��ادآباد واقع اس��ت و کارگاه هم در 

سه راه آدران فعال است.
وی فضای کاری ش��ادآباد را چندان راضی کننده ندانس��ت 
و ادامه داد: متاس��فانه فضای کس��ب وکار در بازار شادآباد آن 
چیزی که باید باش��د نیست یعنی به نسبت عوارض و مالیات 
و هزینه هایی که ما در اینجا متحمل می ش��ویم کس��ب وکار 
در این ب��ازار آن گونه ک��ه باید از رونق آن چنان��ی برخوردار 
نیس��ت. همان طور ک��ه می دانی��د، از جمله م��واردی که به 
رونق کس��ب وکار کمک می کند طراوت و جذابیت محیط و 
فضای کس��ب وکار است که باعث جذب مشتری و حضور او 
در بازار می ش��ود. متاسفانه این موارد در بازار شادآباد رعایت 
نمی شود، ش��هرداری هم اینجا را رها کرده است و یک عده 
به ص��ورت باندی و گروهی اینج��ا را اداره می کنند. به خاطر 
درگیری هایی که ش��هرداری بر روی پارکینگ اینجا با هیات 
مدیره و مالکان پیداکرده اس��ت دیگر پیگیر رفع مش��کالت 
اینجا نیس��ت و مشکالتی هم به وجود آمده است. یا حداقل 
حاال که ش��هرداری اینجا را به ام��ان خدا رها کرده اگر یک 

هیات مدیره قوی وجود داشت که طبق قوانین عمل می کرد 
و با جدیت پیگیر مشکالت می شد می توانستیم امیدوار باشیم 
که مقداری از مشکالت حل شود ولی متاسفانه هیات مدیره 

نیز چندان کاری از پیش نمی برد.
عزیزی درب��اره دالیل رکود بازار، عنوان کرد: متاس��فانه 
بازار مسکن دچار رکود شدیدی شده که یکی از اصلی ترین 
دالیل آن این است که بسیاری از سرمایه گذاران پولشان را 
از ای��ن کار خارج کردند. البته پایین آوردن نرخ س��ود بانکی 
باع��ث یک ت��کان جزئی در بازار ش��د چون م��ردم به جای 
استفاده از پول هایشان در بازار و به کارگیری در بخش تولید، 
تمایل دارند پولش��ان را در بانک ها نگه  دارند که متاس��فانه 
یکی از اصلی ترین دالیل رکود بازار و تولید صنعتی ما همین 

مسئله است.
وی اف��زود: یک��ی از عمده ترین مش��کالت ما چک های 
برگش��تی و مش��تریانی اس��ت که بده��ی خ��ود را پرداخت 
نمی کنن��د. قانون چ��ک نیز جدی��دا تغییراتی ک��رد که این 
تغییرات باعث شد مشکالت بسیاری برای ما به وجود بیاید.

عزی��زی در پایان ضمن گالیه از وضعیت واردات پروفیل، 
گفت: متاس��فانه به دلیل نبود اتحادی��ه و نهاد نظارتی قوی 
در ای��ن زمینه، نظ��ارت دقیقی روی وارد ک��ردن پروفیل به 

کشور اعمال نمی ش��ود. به همین دلیل مقدار زیادی پروفیل 
بی کیفیت خارجی وارد می شود که ضمن تاثیر بدی که روی 
صنعت کش��ور و بحث اش��تغال زایی دارد در بلندمدت باعث 
بدبینی مردم نس��بت به پنجره های یو.پی.وی.سی می شوند. 
حتی پروفیل هایی هس��ت که از چین وارد ترکیه می ش��ود و 
آنج��ا با نصب لیبل ه��ای مختلف به ایران وارد می ش��وند و 

باقیمت های باالیی فروخته می شوند.

  پنجره کرد / مظفر عزیزی

س��لمان سرخ مرد مدیرعامل ش��رکت برین یراق درزمینه 
فعالیت های این ش��رکت گفت: ش��رکت برین یراق درزمینه 
تولید و فروش یراق آالت در و پنجره یو.پی.وی.س��ی فعالیت 
می کند. بری��ن یراق اولی��ن تولیدکننده داخلی اس��پانیولت، 
دس��تگیره و زبانه در و پنجره یو.پی.وی.سی بود ولی در حال 
حاضر بیشتر به کار واردات و فروش یراق آالت برند جیویس 
ترکیه مش��غول هس��تیم. کارخانه برین ی��راق در تبریز، چند 
نمایندگی در شهرس��تان ها، ش��عبه تهران و فروشگاه هم در 

بازار آهن شادآباد فعال است.
وی درب��اره دالیل حضور در ش��ادآباد اظهار کرد: البته ما 
در فروش��گاه بازار ش��ادآباد مراجعه حضوری زیادی نداریم 
و بیش��تر مکانی اس��ت برای ارس��ال بار به شهرستان ها؛ به 
همین خاطر نیاز به جایی داشتیم که عبور و مرور و بارگیری 
کامیون و ماش��ین س��نگین در آنجا امکان پذیر باش��د. بازار 
ش��ادآباد فض��ای خوب��ی دارد و ازنظر راه های دسترس��ی و 
ترافیک و همچنین امکان بارگیری و تخلیه بار ماشین های 
س��نگین هم در اینجا فراهم است. ازنظر امنیت هم فضای 

بازار شادآباد بسیار امن است.
س��رخ مرد افزود: متاس��فانه وضعیت بازار ما در س��ال 95 
بس��یار نامساعد بود و نس��بت به سال های 94 و 93 نیز افت 
شدیدی داش��ت. البته این رکود و شرایط نامناسب اقتصادی 
در همه زمینه ها وجود دارد البته با حضور دولت تدبیر و امید، 

ما هم امیدوار ش��دیم که وضعیت بهتر می شود ولی متاسفانه 
ناهنجاری ها و سوء مدیریت های گذشته این قدر زیاد بوده که 
به این زودی ها مشکالت اقتصادی مملکت مرتفع نمی شود.

مدیرعام��ل بری��ن ی��راق در خصوص مش��کالت بخش 
تولی��د، توضیح داد: مهم ترین مس��ئله م��ا در بخش تولید به 
سیاس��ت های پولی و س��ود باالی بانکی مربوط اس��ت و تا 
زمانی که س��ود بانکی کاه��ش پیدا نکند این مس��ائل حل 
نخواهد ش��د. کارخانه ما یک زمانی اولین تولیدکننده داخلی 
یکی از اصلی ترین قطعات در و پنجره یو.پی.وی.س��ی یعنی 

اسپیولت بود ولی متاسفانه شرایط تولید به جایی رسیده است 
که دس��تگاه و خط تولیدی ک��ه زمانی بیش از 60 نفر کارگر 
روی آن کار می کردن��د االن ب��ا 3 نفر فعالیت می کند. وقتی 
قطع��ه ای که م��ا با هزار مش��کل و س��ختی در داخل تولید 
می کنیم مش��ابه خارجی اش با قیم��ت پایین تر در بازار وجود 
دارد، طبیعی اس��ت ک��ه امکان رقابت در این ب��ازار برای ما 
وج��ود ندارد. به همی��ن خاطر ما هم مجبور ش��دیم باوجود 
هزینه های سنگینی که برای راه اندازی کارخانه، ایجاد سوله، 
تهیه ماش��ین آالت و قالب ها و ... کردیم قید تولید را بزنیم و 

اقدام به واردات همان کاالها از خارج بکنیم.
وی در پایان، افزود: یکی از اساس��ی ترین مش��کالتی که 
در این ش��رایط در بازار یو.پی.وی.س��ی وجود دارد بدحسابی 
و پاس نش��دن چک بس��یاری از مشتریان اس��ت که ضربه 
زی��ادی به کار م��ا می زند. متاس��فانه همکاران نی��ز در این 
زمین��ه همکاری خوبی باهم ندارند و این افراد بدحس��اب از 
این موضوع سوءاس��تفاده می کنند. مسئله دیگر عدم اعتماد 
مردم به کاالی تولید داخل اس��ت به گونه ای که هرچقدر هم 
کیفیت محصول ما بهتر از نمونه خارجی باش��د و بسته بندی 
شکیلی هم داشته باشد باز محصول خارجی به صرف داشتن 
نام و برند خارجی فروش بهتر و بیشتری دارد. در این شرایط 
طبیعی اس��ت که ما هم به جای تحمل سختی های کار تولید 

به سمت واردات رو می آوریم.

 برین یراق / سلمان سرخ مرد

نیم قرن انتظار برای برگزاری نمایشگاه آلومینیوم
گزارش اختصاصی پنجره ایرانیان از نخستین نمایشگاه صنعت آلومینیوم اراک:

پنجره ایرانیان؛ آلومینیوم اگرچه از قدیمی ترین صنایع ایران است و اولین کارخانه این صنعت در دهه چهل تاسیس شده است اما پس از نیم قرن 
انتظار سرانجام اولین نمایشگاه بین المللی آلومینیوم ایران، مهرماه گذشته در قطب آلومینیوم کشور یعنی شهر اراک برگزار شد. این نمایشگاه 
که ۱3 مهرماه 95 با حضور سـفیر جمهوری بلغارسـتان، در محل دائمی نمایشـگاه های غرب کشـور در اراک افتتاح شـد، با حضور 40 شرکت 
فعال داخلی و خارجی صنعت آلومینیوم و در فضایی به وسـعت سـه هزار مترمربع مهیای بازدید عالقه مندان بود. عالوه بر شـرکت های داخلی، 
سـه شـرکت فعال آلومینیوم از کشورهای قزاقسـتان، کره جنوبی و بلغارستان نیز در این نمایشـگاه به مدت چهار روز جدیدترین فرآورده های 
آلومینیوم خود را به معرض نمایش گذاشـتند. در کنار این نمایشـگاه، پانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان، سیستم های سرمایشی 

و گرمایشی، تاسیسات، ماشین آالت و صنایع وابسته نیز در دو سالن دیگر از سه سالن مرکز نمایشگاهی اراک به صورت هم زمان برگزار شد.
 نمایشگاه صنعت آلومینیوم اراک هرچند نخستین دوره برگزاری  خود را تجربه می کرد اما هم زمانی با نمایشگاه صنعت ساختمان، فضای نسبتا 
شلوغ و پرشوری را در محل دائمی نمایشگاه های اراک رقم زده بود. در حاشیه این نمایشگاه که از ۱3 تا ۱6 مهرماه به مدت چهار روز در جریان 
بود، ۱3 سمینار تخصصی و صنعتی نیز برگزار شد که ازجمله نکات خوب و قابل تقدیر نمایشگاه به شمار می رفت. نشریه پنجره ایرانیان عالوه 
بر برپا کردن غرفه و حضور مسـتمر در اولین دوره نمایشـگاه آلومینیوم، با تعدادی از مشـارکت کنندگان در این نمایشگاه گفتگوهایی انجام داد 

که مشروح آن را در ادامه مالحظه می کنید.
در این گفتگوها سه سوال به صورت مشترک از تمامی مشارکت کنندگان پرسیده شد:

۱- مجموعه و زمینه فعالیتتان را معرفی کنید و آیا محصول جدیدی در این نمایشگاه ارائه کردید؟
2- شرایط استقبال از نمایشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟

3- نظرتان درباره نحوه برگزاری و خدمات ارائه شده در نمایشگاه چیست؟

اشــاره
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هم زمانی  هرچند  هس��تیم. 
برگزاری این نمایش��گاه با 
نمایش��گاه صنعت تهران و 
همچنین ایام محرم ازجمله 
مواردی بود که روی میزان 
و  برخی ش��رکت ها  حضور 
بازدیدکنن��دگان تاثیر منفی 

داشته است.
3. همان ط��ور که عرض 
ک��ردم چ��ون اولی��ن دوره 
نمایش��گاه  این  برگ��زاری 
نمایشگاه  مجری  و  اس��ت 

هم برای اولین بار است که چنین نمایشگاهی را برگزار می کند یک سری مشکالتی 
در اج��را وجود دارد که امیدواریم در س��ال های آتی با کس��ب تجرب��ه و رفع نقایص 
موجود، ش��اهد برگزاری نمایشگاه پربارتری باشیم. تبلیغات محیطی و نظافت فضای 
داخل نمایش��گاه تا حدودی خوب اس��ت ولی بهتر بود که زمان برگزاری نمایشگاه را 
به گونه ای تنظیم می کردند تا کسانی که از شهرستان  می آیند بتوانند زمان بیشتری در 
نمایش��گاه حضور داشته باشند. در پایان از تمامی کسانی که در رشد و توسعه صنعت 

آلومینیوم که قدمت زیادی در کشور دارد تالش می کنند تقدیر و تشکر می کنم.

1. ش��رکت آذر صنع��ت 
س��ایت  پالس��ت  نورل��و 
نورلو  بازرگانی  و  تولی��دی 
ترکی��ه در ایران اس��ت که 
ب��رای ارائه خدم��ات بهتر 
در زمینه نوارهای پلی آمید 
و پی.وی.سی شکل گرفته 
است. البته امسال به شکل 
ج��دی درصدد هس��تیم تا 
ب��رای اولین ب��ار در ایران 
با تکنول��وژی روز دنیا و با 
تمامی  خارجی  مش��ارکت 

محصوالت نورلو ترکیه را در داخل تولید کنیم. در حال حاضر برترین تولیدکنندگان 
پروفیل آلومینیوم در کشور از مشتریان ما هستند.

2. با توجه به اینکه اولین دوره برگزاری این نمایشگاه است شرایط استقبال در این 
نمایش��گاه خوب بوده و امیدواریم در روزهای باقی مانده بهتر هم شود. در مجموع ما 
از حضور در نمایش��گاه اراک راضی هس��تیم و تا حد زیادی به خواسته هایمان دست 

پیدا کردیم.

 زهره فرجی / آذر صنعت نورلو پالست

1. صنایع آلوم رول نوین 
و صنایع آلومینیوم پردیس 
متشکل از 8 واحد تولیدی 
و ی��ک ش��رکت بازرگانی 
حاض��ر  ح��ال   در  فع��ال، 
تولیدکنن��ده  بزرگ تری��ن 
با  آلومینیومی  مقاطع  انواع 
کاربرد ساختمانی و صنعتی 
هم��راه ب��ا خدم��ات رنگ 
پودری و آنادایزینگ و نیز 
انواع شمش و بیلت آلیاژی 

آلومینیوم در کشور است.
2. میزان اس��تقبال مردمی نسبت به سایر نمایش��گاه ها بد نبود و با توجه به اینکه 
اولی��ن دوره برگزاری این نمایش��گاه در اراک بود از نظر غرفه س��ازی و محصوالت 
ارائه ش��ده نس��بتا قابل قبول اس��ت. ما هم به خاطر کمک به رونق این نمایشگاه که 
برای اولین بار در اراک برگزار می ش��د حضور پیدا کردیم و امیدواریم در س��ال های 

آتی استقبال بهتری از نمایشگاه صورت بگیرد.
3. چ��ون اولی��ن تجربه  مجری برگزارکننده نمایش��گاه بود نبای��د انتظار زیادی از 
ایشان داشت، با این  حال شرایط کلی بد نبود. چند کار خوب در این نمایشگاه انجام 
ش��د که برای اولین بار اتفاق می افتاد، مانند دعوت از س��فرای کشورهای خارجی و 
مسئوالن کشوری برای حضور در نمایشگاه و سمینارهای آموزشی خوبی که برگزار 
ش��د و یا ثبت ن��ام اینترنتی و نصب کارت های بارکددار ب��رای بازدیدکنندگان که در 
مجم��وع کارهای خوبی بود. زمان نمایش��گاه یک مقدار طوالنی بود و س��ایر موارد 
مانند زمان برگزاری، تبلیغات محیطی و فضای داخلی س��الن ها هم تا حدودی خوب 

و قابل قبول بود.

 حامد ایمانی راد / آلوم رول نوین

آلومینی��وم  ش��رکت   .1
ایران )ایرالکو( یک شرکت 
م��ادر تخصص��ی در زمینه 
بیلت  ش��مش،  انواع  تولید 
اولیه مورداس��تفاده  و مواد 
کش��ور  آلومینیوم  صنای��ع 
اس��ت که از س��ال 1350 
فعالی��ت تولیدی  خود را در 
ش��هر اراک ش��روع کرده 
اس��ت. ش��رکت ایرالکو در 
برنامه ه��ای طرح توس��عه 
خ��ود قص��د دارد ع��الوه 

ب��ر تولید مواد اولیه برای س��ایر مراکز تولیدی، وارد بخش های پایین دس��تی صنعت 
آلومینیوم نیز شود.

2. ب��ا توجه به اینکه اولین دوره برگزاری نمایش��گاه تخصصی آلومینیوم در اراک 
اس��ت به نظر ما در سطح خوبی برگزار شده است. در این نمایشگاه عالوه بر حضور 
مردم و آشنایی آنها با صنایع آلومینیوم، با شرکت های تولیدی ارتباطات خوبی برقرار 

کردیم و مشتریان جدیدی پیدا کردیم.
3. به صورت کلی از مجری نمایش��گاه رضایت داریم اما طبیعتا در هر نمایشگاهی 
بی��ن مجری و مش��ارکت کننده بر روی جزئیات یک س��ری اختالف نظرهایی وجود 
دارد که در این نمایش��گاه هم این مس��ائل وجود داش��ت. از جمله این موارد، مسئله 
جانمای��ی بود که بدون هماهنگی ما ی��ک جابه جایی مختصری انجام داده بودند که 
مورد انتقاد جدی ما قرار گرفت. مورد دیگر نحوه و میزان تبلیغات محیطی در سطح 
شهر و جاهای دیگر بود که متاسفانه طبق انتظار ما و توقع به وجود آمده نبود. زمان 
بازدید نمایش��گاه هم در روز اول کمی طوالنی و تا س��اعت 10 ش��ب بود که ظاهرا 
از دیش��ب به ساعت 9 شب کاهش پیداکرده که معقول تر است. در مجموع توجه به 
صنعت آلومینیوم نس��بت به صنعت فوالد در کش��ور ضعیف است و صنعت آلومینیوم 
مظلوم واقع ش��ده که امیدواریم مس��ئوالن با توجه به پتانس��یل این صنعت و میزان 

ثروت آفرینی که دارد توجه بیشتری به این حوزه داشته باشند.

 مسعود معصومی / ایرالکو

1. شرکت صنایع آلومینیوم 
ماندگار با س��ابقه ای 50 ساله 
در زمین��ه آنادایزینگ پروفیل 
در  آلومینیوم��ی  قطع��ات  و 
گ��رگان فعالی��ت می کند. در 
ای��ن نمایش��گاه، رنگ ه��ا و 
پوشش های شیمیایی ترکیبی 
تازه  به عنوان محص��والت  را 

مجموعه ارائه کردیم.
2. به  صورت کلی راضی کننده 
بود ولی انتظار ما بیش��تر بود 

چ��ون اراک به عنوان مرکز آلومینیوم کش��ور ش��ناخته می ش��ود. به نظر م��ن برگزارکنندگان 
نمایش��گاه در امر تبلیغات و اطالع رس��انی یک مقدار ضعیف عمل کرده اند چون بس��یاری از 

فعاالن صنعت آلومینیوم که در اراک فعال هستند در این نمایشگاه حضور ندارند.
3. رعایت چند نکته می توانس��ت به بهبود ش��رایط برگزاری نمایش��گاه کمک کند ازجمله 
زمان برگزاری نمایش��گاه و مصادف ش��دن آن با نمایشگاه صنعت تهران و ایام ماه محرم که 
بر نحوه برگزاری نمایش��گاه تاثیر منفی گذاش��ته است. س��اعت بازدید و فعالیت نمایشگاه در 
طول روز به نظر من زمان خوبی است. هرچند مقایسه این نمایشگاه با نمایشگاه هایی که در 
تهران برگزار می شود منطقی نیست اما در مجموع تالش مجری نمایشگاه که انگیزه باالیی 
هم دارد قابل تقدیر اس��ت. برگزاری این نمایشگاه باید زودتر از این ها در اینجا اتفاق می افتاد 

چراکه اراک قطب صنعتی آلومینیوم در کشور است و باید به این مسئله توجه ویژه ای شود.

 امیرعباس شفیعی / آلومینیوم ماندگار

1. شرکت ماهد آلومینیوم مدت 10 سال است در زمینه تولید انواع مقاطع آلومینیومی 
در ش��هرک صنعتی خیرآباد اراک فعالیت می کند. برای اولین بار سیس��تم کرتین وال 

یونیتایز را در این نمایشگاه عرضه کردیم.
2. به هرح��ال وقت��ی کاری ب��رای اولین بار انج��ام می گیرد نقایصی دارد و ش��اید 
صددرص��د مطابق خواس��ته های ما نباش��د ولی در مجموع از میزان اس��تقبال راضی 

 عباس احمدی / ماهد آلومینیوم

1. ش��رکت زری��ن فی��روز 
واردات  زمین��ه  در  پ��ارس 
آلی��اژی و مقاطع  ورق ه��ای 
آلومینی��وم  پروفی��ل  خ��اص 

فعالیت داریم.
2. درس��ت اس��ت که اراک 
است  آلومینیوم کش��ور  مرکز 
و تولیدکنن��دگان بزرگ��ی در 
این ش��هر فعال هس��تند ولی 
به هرح��ال ی��ک شهرس��تان 
است. به همین دلیل اگر این 
نمایش��گاه در ته��ران برگزار 

شود خیلی بهتر است چون عموم مصرف کنندگان اصلی در تهران هستند. شاید بهتر باشد که 
این نمایشگاه عالوه بر اراک در تهران هم برگزار شود.

3. این نمایش��گاه هم مانند سایر نمایشگاه ها یک س��ری معایب و محاسنی دارد. به عنوان 
 مثال وقت نمایش��گاه مناسب اس��ت ولی برخی امکاناتی که باید در غرفه ها به صورت رایگان 
باش��د مثل میز و صندلی، در اینجا وجود نداش��ت یا به ش��کلی بود که در شان نمایشگاه نبود 
و م��ا مجبور ش��دیم به صورت اجاره ای از بیرون تهیه کنیم. ی��ک مقدار هم قیمت غرفه ها به 
نس��بت شهرستان گران اس��ت درصورتی که همین فضا را برای نمایشگاه های بهاره پوشاک 
ب��ا یک پنجم ای��ن قیمت اجاره می دهند. البته با توجه به اینکه برای اولین بار این نمایش��گاه 
تخصصی برگزار شد خوب بود ولی ای کاش تولیدکنندگان بیشتری از شهر اراک در نمایشگاه 

شرکت می کردند.

 مجید نجفی / زرین فیروز پارس

1. گ��روه صنعتی آذین 
که ش��امل ش��رکت های 
آذی��ن درب اراک، آذی��ن 
آلومینی��وم پوی��ا و آذی��ن 
پوش��ش رنگ پویا اس��ت 
و از سال 1385 در زمینه 
اختصاصی  مقاط��ع  تولید 
دوجداره نرم��ال و ترمال 
اراک  در  نم��ا  و  بری��ک 
ای��ن  در  دارد.  فعالی��ت 
نمایش��گاه ی��ک س��ری 
در  ک��ه  محصوالت��ی 
سال های گذشته باکیفیت 

پایین و قیمت باال از کش��ورهایی مثل ترکیه وارد می ش��د مانند نماهای کرتین وال، 
المل و تیرک های خاص نما را باکیفیت بهتر و قیمت مناسب عرضه کردیم.

2. نمایشگاه تخصصی باید با توجه به پتانسیل مناطق کشور در شهرهای مختلف 
برگزار ش��ود. ما خوش��حالیم که نمایشگاه تخصصی آلومینیوم در شهر اراک که مهد 
صنعت آلومینیوم کشور است برگزارشده و امیدواریم از این به بعد نیز سایر برنامه های 
مرب��وط به این صنعت برای معرفی اراک و ش��ناخت توانایی ها و ظرفیت های آن در 

این شهر انجام بگیرد.
3. با توجه به اینکه اولین دوره برگزاری این نمایشگاه بوده، نحوه اجرا و برنامه ریزی 
مجری نمایش��گاه قابل تقدیر است. شاید بهتر بود که زمان برگزاری نمایشگاه با ایام 
ماه محرم مصادف نمی ش��د. در پایان از همه همکاران و فعاالن صنعت آلومینیوم در 
اراک و کل کشور تقاضا داریم تا در جهت رشد و توسعه این صنعت به ویژه در زمینه 

کیفیت محصوالت تالش جدی داشته باشند.

 محمود تجلی / گروه صنعتی آذین

3. برگزاری یک نمایش��گاه تخصصی در این حد و در یک شهرس��تان مش��کالت 
زیادی دارد و مسلما بدون تالش و جدیت مجری امکان برگزاری چنین نمایشگاهی 
وجود ندارد؛ بر همین اس��اس باید از ش��رکت برگزارکننده نمایش��گاه تشکر ویژه به 
عمل آورد. نباید اینجا را با نمایش��گاه های تهران یا کش��ورهای خارجی مقایسه کرد 
و کم وکاس��تی هایی هم اگر وجود دارد ب��ه مجموعه عوامل زیادی برمی گردد که در 

این زمینه دخالت دارند.
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1. ش��رکت اطلس پویا اراک 
در زمین��ه تولی��د و بازرگان��ی 
پروفی��ل، ت��وری و یراق آالت 
در و پنج��ره دوجداره در اراک 
دارد. محصول جدید  فعالی��ت 
ما در این نمایشگاه یک سری 
توری های دبل فریم است که 
از قب��ل ب��وده ولی م��ا ضمن 
اس��تفاده از یراق آالت جدیدتر 
طراحی  آن را نیز به روز کردیم.

2. س��ال های گذشته نمایش��گاه هایی برگزار می ش��د ولی چون برگزارکننده قوی 
نبود چندان اس��تقبالی نمی شد. نمایش��گاه امسال با عنوان اولین نمایشگاه تخصصی 
آلومینیوم توس��ط مجری خوبی برگزارش��ده که توانس��ته ش��رکت های بزرگی را به 
نمایشگاه بیاورد. ما در مجموع از برگزاری نمایشگاه و میزان استقبال راضی هستیم. 
البت��ه به خاطر یک س��ری م��وارد از جمله اولین دوره بودن نمایش��گاه، هم زمانی با 
نمایشگاه صنعت تهران و مصادف شدن با ایام ماه محرم استقبال از نمایشگاه امسال 
آن گونه که انتظار می رفت نبود که امیدواریم در سال های بعد این موارد برطرف شود 

و همکاران بیشتری در نمایشگاه شرکت کنند.
3. ی��ک س��ری مواردی ک��ه مربوط به مجری اس��ت مانن��د تبلیغ��ات، برگزاری 
س��مینارها، دعوت از س��فرا و مسئوالن کش��وری، خدمات داخل نمایشگاه و متقاعد 
کردن شرکت ها برای حضور در نمایشگاه خوب بود ولی یک سری موارد که مربوط 
به جاهای دیگری مثل ش��رکت نمایش��گاه ها اس��ت ضعیف بود. در پایان از ش��ما و 
همه کس��انی که در زمینه معرفی و شناس��اندن بخش زحمتکش صنعت و مس��ائل 

فرهنگی آنها تالش می کنند تشکر می کنم.

  حمیدرضا افتخاری / اطلس پویا اراک

1. ش��رکت ن��ورد آلومینیوم 
در زمین��ه تولی��د ورق ه��ای 
آلیاژه��ای  ب��ا  آلومینیوم��ی 
مختل��ف فعالی��ت دارد. ای��ن 
شرکت که از سال 62 کار خود 
را آغاز کرده است روش تولید 
خاصی به نام ن��ورد گرم دارد 
ک��ه در ای��ران و خاورمیانه در 
میان رقبا منحصربه فرد است. 
ورق های تولیدی شرکت نورد 

در کشور به نام ورق اراک شناخته می شود و به نوعی برند این صنعت است.
2. البت��ه من امروز اولین روز حضورم در نمایش��گاه اس��ت و ت��ا این لحظه میزان 
اس��تقبال و حضور بازدیدکنندگان در غرفه خوب ب��وده ولی با توجه به صحبت های 
همکاران ظاهرا روزهای گذشته شرایط استقبال چندان مناسب نبوده است. امیدوارم 
در ادامه شرایط بهتر شود چراکه در شهر اراک صنعت آلومینیوم و فعاالن این صنعت 
حضور پررنگی دارند و انتظار می رود استقبال بیشتری از این نمایشگاه داشته باشند.

3. از نظر مسائل مربوط به مجری نمایشگاه، یکی بحث جانمایی است که به نظر 
من جانمایی خوبی برای شرکت ما صورت نگرفته و در یک  گوشه پرت از سالن قرار 
گرفتیم. مورد دیگر مس��ئله تهویه و سرمایش سالن است که وضعیت خوبی ندارد به 
ش��کلی که برخی از بازدیدکنندگان از شدت گرما نتوانستند در غرفه بمانند و مجبور 
شدند زودتر اینجا را ترک کنند. زمان نمایشگاه هم یک مقدار طوالنی و خسته کننده 
اس��ت ولی سایر موارد مثل تبلیغات محیطی در سطح شهر و نظافت سالن و غرفه ها 

تقریبا خوب است.

  محمدجواد صفی خانی / نورد آلومینیوم

1. ش��رکت پیشگام صنعت 
پ��االس در زمینه تولید مقاطع 
کرکره  تیغه های  س��اختمانی، 
فعالیت  آلومینیوم  بیلت های  و 
می کن��د. مقاطعی ب��رای در و 
پنجره و یک س��ری از مقاطع 
اختصاصی که مصرف صنعتی 
دارند را برای اولین بار در این 

نمایشگاه عرضه کردیم.
دوره  اولی��ن  بااینک��ه   .2

برگزاری نمایش��گاه آلومینیوم در اراک است، بسیار پربار و پربهره و با استقبال خوب 
بازدیدکنندگان همراه بود.

3. اگر نمایش��گاه از صبح ش��روع می ش��د و ت��ا عصر ادامه پیدا می ک��رد بهتر بود 
تا کس��انی که از شهرس��تان برای بازدید می آیند بهره بیش��تری ببرند. اراک قطب 
آلومینیوم کش��ور اس��ت و باید برای معرفی توانمندی های اراک در صنعت آلومینیوم 
تبلیغات بیش��تری انجام دهند ولی متاس��فانه تبلیغات نمایشگاه در این زمینه چندان 
مناسب نبود و جا داشت که توجه بیشتری به این مسئله می شد. بااین حال از تمامی 

کسانی که در برگزاری خوب و منظم این نمایشگاه تالش کردند تشکر ویژه دارم.

  حسین لشنی / پیشگام صنعت پاالر

1. ش��رکت کهن درب آریا 
مدت 8 سال اس��ت در زمینه 
تولید در و پنجره های دوجداره 
آلومینی��وم و یو.پی.وی.س��ی 
محص��والت  دارد.  فعالی��ت 
جدیدی از نظ��ر طرح و رنگ 
داش��تیم که در این نمایشگاه 

عرضه کردیم.
2. ب��ا توج��ه ب��ه اینکه در 
نمایش��گاه های زیادی حضور 
از  اس��تقبال  میزان  داش��تیم، 

نمایشگاه در اراک چندان رضایت بخش نبوده و انتظار بیشتری داشتیم.
3. تبلیغات نمایش��گاه در حد و اندازه ای که انتظار داشتیم نبود و ضعیف عمل شده 
اس��ت. از نظر جانمایی هم هرکس��ی هرگونه که دوست داشته عمل کرده و نظارتی 
بر نحوه غرفه س��ازی وجود نداشته است؛ به شکلی که غرفه های کناری ما حد مجاز 
را رعای��ت نکرده اند که عالوه بر تنگ کردن راه��رو، باعث ایجاد یک فضای خالی 
در میان غرفه ها و محل انباش��ت زباله شده اس��ت. نحوه چینش سالن ها و کنار هم 
ق��رار دادن صنف های مختلف نیز چندان رضایت بخش نیس��ت. غرفه ما در س��النی 
قرارگرفته که سایر غرفه های کناری ما هیچ ارتباطی با ما ندارند و ما اگر می توانستیم 

در این نمایشگاه اصال شرکت نمی کردیم.

  مهدی نظری ـ کهن درب آریا

حبیبی  آلومینی��وم  صنای��ع   .1
مدت 25 س��ال اس��ت در زمینه 
ریخته گری، تولی��د پروفیل، لوله 
و مقاطع اختصاصی آلومینیوم در 

حاجی آباد فعالیت دارد.
2. چن��د عامل باعث ش��د که 
از این نمایش��گاه استقبال خوبی 
به عمل نیای��د؛ مورد اول تازه کار 
برگزارکنن��ده  مج��ری  ب��ودن 
نمایش��گاه بود. دومین مورد این 

بود که زمان کمی برای آماده س��ازی نمایش��گاه اختصاص داده بودند و کل کارها ظرف دو تا 
س��ه ماه جمع وجور ش��د که همین کار به کیفیت نمایشگاه لطمه زیادی وارد کرد. مورد بعدی 
هم زمانی اجرای این نمایش��گاه با ماه محرم و نمایش��گاه بین المللی صنعت تهران اس��ت که 
باعث ش��د بسیاری از شرکت ها در این نمایشگاه حضور پیدا نکنند. ساعت بازدید از نمایشگاه 
هم برای یک نمایشگاه تخصصی چندان مناسب نیست و بیشتر برای نمایشگاه های عمومی 

که خانواده ها برای خرید می آیند مناسب است.
3. تبلیغات که ازجمله مهم ترین ارکان برگزاری خوب یک نمایشگاه است در این نمایشگاه 
ضعیف بود. تهویه سالن نمایشگاه خوب نیست، به دلیل اینکه در مقطعی هستیم که در طول 
روز ش��اهد تغییر زیاد دما هس��تیم و این مس��ئله در تهویه و دمای س��الن لحاظ نشده است. 
در مجم��وع همه این موارد و عواملی که به عنوان دالیل عدم اس��تقبال از نمایش��گاه از آنها 
یادکردم به دلیل این بود که مجری نمایشگاه تجربه ای در برگزاری یک نمایشگاه تخصصی 
نداش��ت و برای اولین بار این کار را انجام می داد. لذا الزم اس��ت در این موارد از تجربه سایر 
برگزارکنندگان نمایش��گاه ها استفاده شود تا ش��اهد برگزاری نمایشگاه بهتری باشیم. تقویت 
فرهنگ عمومی شهر برای استقبال بیشتر و بازدید از یک نمایشگاه تخصصی در شهری که 
به عنوان یک کالن شهر صنعتی و مرکز آلومینیوم از آن یاد می شود، ازجمله کارهایی است که 

مسئوالن باید به آن توجه ویژه داشته باشند.

  یوسف حبیبی ـ صنایع آلومینیوم حبیبی

1. مجموع��ه آلومینای جاجرم 
تنها تولیدکنن��ده مواد اولیه تولید 
آلومینیوم در کش��ور و خاورمیانه 
است. بزرگ ترین معادن بوکسیت 
کش��ور در جاجرم وج��ود دارند و 
طرح توسعه ما نیز بیشتر در زمینه 
افزای��ش حج��م محصوالتم��ان 
اس��ت که س��ه نوع پودر است و 
اصلی ترین آنها اکس��ید آلومینیوم 

یا آلومینا است.
2. باوجود اینکه اراک پایتخت آلومینیوم کشور است، بازدیدها بیشتر جنبه آشنایی داشتند و 
خیلی تخصصی نبودند. بیشتر دانشجویان و حتی مردم عادی که به غرفه ما مراجعه می کردند، 
دوست داشتند درباره محصوالت ما اطالعاتی به دست بیاورند یا برای کارهای تحقیقاتی شان 
و تامین مواد اولیه به آنها کمک کنیم که البته هدف اصلی ما از ش��رکت در این نمایش��گاه ها 
هم همین موارد و کمک به شناخت و آشنایی بیشتر مردم با آلومینیوم و محصوالت آن است. 

نمایشگاه اراک در مجموع از نظر تعداد بازدیدکننده، نمایشگاه خوبی بود.
3. فضای کلی نمایش��گاه ازلحاظ خدمات داخلی، امکانات، مس��ائل اجرایی و نحوه برخورد 

برگزارکنندگان خوب و راضی کننده بود.

 محمد رضایی راد / آلومینای ایران )جاجرم(

1. شرکت ماشین سازی جعفری 
س��اخت  و  طراح��ی  زمین��ه  در 
تولید مقاطع  ماشین آالت خطوط 
آلومینیومی در شهر اراک فعالیت 
می کند و دستگاه براش محصول 
جدیدی است که در این نمایشگاه 
عرضه کردیم. این دستگاه نوعی 
برس برقی اس��ت که پاک سازی 
س��طح آلومینیوم قبل از عملیات 

رنگ کاری را انجام می دهد.
2. چون در سایر نمایشگاه های 

ش��هر اراک هم ش��رکت کرده ام، به نظر من نمایش��گاه آلومینیوم اولین نمایشگاه تخصصی 
موفقی است که در اینجا برگزار شده است. ما در این چند روز از سراسر کشور مشتری داشتیم 

و برای همکاران شهر اراک هم خیلی خوب بود.
3. چون اولین نمایش��گاهی اس��ت که این مجری برگزار کرده است از بیست به آنها نمره 
16 می دهم. از نظر قیمت خوب بود و خدمات ارائه  شده هم نسبتا مناسب بود. به نظر من در 
بحث تبلیغات باید تالش بیشتری می کردند، ما حتی در کانال های خودمان و فضای مجازی 

برای نمایشگاه تبلیغ کردیم.

 عباس جعفری / شرکت ماشین سازی جعفری

1. ش��رکت آذر آهنگام البرز در 
زمینه س��اخت کوره های صنعتی 
و تجهیزات بازیافت در اش��تهارد 
ک��رج فعالی��ت می کند. م��ا تنها 
ش��رکتی هس��تیم که کوره های 
خاص بازیافت، تولید، آلیاژسازی، 
نگه دارن��ده و عملیاتی حرارتی با 
توجه به نیاز مش��تری طراحی و 

اجرا می کنیم.
ی��ک  نمایش��گاه  ای��ن   .2
نمایشگاه تخصصی است و میزان 

بازدیدکننده مالک مناس��بی برای سنجش موفقیت نمایشگاه نیس��ت. هرچند انتظار داشتیم 
که تولیدکنندگان ش��هر اراک را بیش��تر در نمایش��گاه ببینیم که متاس��فانه این گونه نیست و 
بیشتر مش��ارکت کنندگان از جاهای دیگر هس��تند. زمان بازدید از نمایشگاه یعنی ساعت 15 
ت��ا 22 ب��رای بازدید صنعتگران که اکثرا در این زمان خس��ته از س��ر کار به خانه برمی گردند 
چندان مناسب نیست و دیگر اینکه هم زمان شدن روزهای برگزاری نمایشگاه با ماه محرم و 

نمایشگاه صنعت تهران هم تا حدودی به کیفیت کار لطمه زده است.
3. چ��ون اولین تجربه این دوس��تان در برگزاری نمایش��گاه تخصص��ی آلومینیوم در اراک 
ب��ود، به هرحال قابل  تقدیر اس��ت. برخی موارد مثل فضای کلی س��الن و تهویه نیز به بحث 
زیرس��اخت ها مربوط اس��ت که تا حدودی از دس��ت مجری نمایش��گاه کاری در این زمینه 
برنمی آی��د و اگر ایرادی وجود دارد نمی توان به این دوس��تان چندان خرده گرفت. از نظر نوع 
برخورد و نحوه پیگیری مجری نمایشگاه کامال راضی کننده بود. البته نباید از نظر دور داشت 
که یک سری قابلیت ها در برگزاری خوب یک نمایشگاه به زیرساخت های شهری مثل داشتن 
هتل های مناسب برمی گردد که متاسفانه در اراک با کمبودهایی در این زمینه مواجه هستیم. 
امیدواریم اراک به آن چیزی که شایس��ته  آن اس��ت دست یابد و این گونه نباشد که آلودگی و 

دود آلومینیوم برای اینجا باشد و سودش برای کسان دیگر.

  سیامک فتحی / آذر آهنگام البرز
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گشودن پنجره امید در آستانه فصلی سرد
گزارش اختصاصی پنجره ایرانیان از هشتمین نمایشگاه در و پنجره تبریز؛

 هشتمین نمایشگاه بین المللی تخصصی در و پنجره، ماشین آالت و صنایع وابسته تبریز از ۱۱ تا ۱4 آبان امسال در سالن   پروین 
اعتصامی واقع در محل دائمی نمایشـگاه   های بین    المللی تبریز برگزار    شـد. هم زمان با این نمایشـگاه، دومین نمایشگاه بین  المللی 
نمای سـاختمان، دومین نمایشـگاه سـاختمان 2 ایران و ششـمین نمایشـگاه خانه و مبلمان مدرن ایران نیز برگزار    شد. برگزاری 
هم زمـان این نمایشـگاه ها رنگ و بو و رونق خوبی به نمایشـگاه داده بـود و بازدیدکنندگان تبریزی با شورونشـاط زیادی در این 
نمایشـگاه ها حضور پیدا کردند. عالوه بر این، هم زمانی نمایشـگاه با نزدیک شـدن به شـروع فصل سرما در تبریز و زمان مناسب 
تهیه در و پنجره در این شـهر نکته ای بود که بسـیاری از مشـارکت کنندگان نیز به آن اشـاره داشـتند. نمایشـگاه تبریز برخالف 
بسیاری از نمایشگاه های امسال دیگر شهرها از استقبال خوبی برخوردار بود که این مسئله نویدبخش روزهای خوبی برای صنعت 
سـاختمان خواهد بود. اسـتفاده از ظرفیت های اسـتان آذربایجان شرقی در رونق بخشـی به صنعت و بازار کساد ساختمان نقش 
قابل مالحظه ای دارد که امیدواریم فعاالن این عرصه، مردم و مسئوالن امر در این رابطه تالش بیشتری به خرج دهند و پنجره های 

امید را در آستانه فصل سرد تبریز به روی این صنعت بگشایند تا سال آینده دیگر شاهد رکود در بازار ساختمان نباشیم.
گروه خبری پنجره ایرانیان مانند دیگر نمایشـگاه های در و پنجره کشـور، در نمایشـگاه تبریز نیز حضور فعال داشـت و عالوه بر 
برپایـی غرفه، در طول نمایشـگاه گفتگوهایی با مشـارکت کنندگان در نمایشـگاه انجام داد که مشـروح این گـزارش را در ادامه 

مشاهده می کنید.
از مشارکت کنندگان در نمایشگاه تبریز چهار پرسش زیر به صورت مشترک پرسیده شد:

۱ـ شرکت، کارخانه و مجموعه تان و زمینه فعالیت آن را معرفی کنید. آیا محصول تازه ای در نمایشگاه داشتید؟
2ـ میزان استقبال از نمایشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟

3ـ نظرتان درباره خدمات ارائه شده از سوی مجری برگزارکننده نمایشگاه چیست؟
4ـ با توجه به رکود دو - سه ساله حاکم بر بازار و صنعت ساختمان، شرایط سال آینده را چگونه پیش بینی می کنید؟

اشــاره

1� ش��رکت آذر صنع��ت نورلو 
پالست، ش��عبه رس��می شرکت 
نورل��و ماکینای ترکیه و س��ایت 
بازرگان��ی  و  تولی��دی  رس��می 
ای��ن ش��رکت در ای��ران اس��ت. 
ش��رکت  اصل��ی  فعالیت ه��ای 
پل��ی  عای��ق  نواره��ای  تولی��د 
پی.وی س��ی، درزگیرهای  آمید، 
قالب ه��ای  ان��واع  و   EPDM
اکس��تروژن و تزریق است. شعبه 

ایران ش��رکت نورلو در زمینه بازرگانی و اقدام جهت تولید پلی آمید و پی.وی.س��ی در دی ماه 
سال گذشته شروع به فعالیت کرد. در این نمایشگاه از فعالیت های مربوط به درزگیرها و قالب 

به صورت رسمی رونمایی کردیم.
2� کل نمایش��گاه صنعت س��اختمان و گرمایش و س��رمایش و در و پنجره و سایر عناوین 
نمایش��گاه امس��ال به س��الن کوچک پروین اعتصامی و حتی می توان گفت بخشی از سالن، 
مح��دود بود که مس��ئوالن محترم حتی زحم��ت پهن کردم موکت هم به خودش��ان ندادند، 
اطالع رسانی در حد صفر بود و تصور می کنم همین می تواند پاسخ کاملی باشد به سؤال شما!
3� بدون ش��ک ش��رکت های بومی بس��یار زیادی در تبریز می توانس��تند این نمایشگاه را 
به مراتب باشکوه تر اجرا کنند. چندین سال بود که در این فصل شاهد برگزاری نمایشگاه در و 
پنجره در تبریز بودیم که همیشه هم شرکت می کردیم و معموال هم نمایشگاه خوب و مثمر 
ثمری می ش��د. متاسفانه امسال این نمایش��گاه با عناوین مختلف ترکیب شد و نتیجه چندان 

جالبی ازلحاظ کیفیت برگزاری و میزان استقبال نداشت.
4� به نظر من انتظار این صنعت و متصدیان آن برای اتمام رکود فعلی حاکم بر بازار انتظار 
بیهوده ای است، مگر آنکه استراتژی های خروج از رکود به صورت دقیق و تمام و کمال توسط 
دولت و بخش های خصوصی مرتبط اجرا شود که در شرایط فعلی، من چندان امیدوار نیستم.

  زهره فرجی / آذر صنعت نورلو پالست

1� ش��رکت یلک��ن در زمین��ه 
تولید در و پنجره یو.پی.وی.س��ی 
و آلومینیوم با پروفیل و یراق آالت 
فورناکس و پاوو (FORNAX و 
دارد. محصول  فعالیت   (PAVO
جدی��د ما در نمایش��گاه امس��ال 

لیفت اند اسالید بود.
2� نکته مثبتی که در بازدیدها 
دیده می ش��د این بود ک��ه افراد 
عادی کم��ی ب��رای بازدید آمده 

بودند و بیش��تر مراجعه کنندگان افراد متخصص و فعاالن ای��ن صنعت بودند که این مورد در 
کیفیت نمایش��گاه تاثیر مثبتی دارد. نمایش��گاه در جای خودش خوب بود ولی نسبت به 3�4 

سال قبل ضعیف شده است.
3� خدمات داخل نمایشگاه خوب بود و موردی نداشت ولی درباره تبلیغات خارج از نمایشگاه 

کار زیادی انجام ندادند و ما خودمان به مشتریانمان اطالع رسانی کردیم.
4� ب��ا توج��ه به انتخاباتی که در ای��ران وجود دارد به نظر من وضعی��ت رکود ادامه خواهد 
داش��ت. البته یک س��ری وعده هایی داده می ش��ود ولی همه به فکر منافع خودش��ان هستند 
و برای خیلی ها حفظ وضع موجود به صرفه تر اس��ت و اج��ازه نمی دهند تغییرات مثبتی اتفاق 
بیفتد. متاس��فانه بخش��ی از این شرایط به خاطر نبود اس��تاندارد در تولید در و پنجره است که 
امیدواریم هر چه زودتر این اس��تاندارد آماده ش��ود تا شاهد رشد و شکوفایی هر چه بیشتر این 

صنعت شویم.

  اوزجان شاهین / یلکن

1� ش��رکت کاال مهر در زمینه 
واردات و توزیع چسب، سیلیکون، 
ف��وم و درزگیره��ای صنعت��ی 
و س��اختمانی فعالی��ت دارد. در 
نمایش��گاه امس��ال برند جدید 
زتک��س را که از کش��ور های 
هلند و انگلستان  وارد کردیم 

به مشتریان عرضه کردیم.
2� متاسفانه استقبال از نمایشگاه 
از آن چیزی که ما تصور می کردیم 

کمتر بود. البته ما قصد داشتیم در نمایشگاه ساختمان شرکت کنیم که امکانش فراهم نشد و 
تصمیم گرفتیم در این نمایش��گاه شرکت کنیم. استقبال از نمایشگاه امسال متاثر از نمایشگاه 
مبلمان بود و به همین خاطر از چیزی که ما انتظار داش��تیم اس��تقبال کمتری ش��اهد بودیم. 
ابتدا قرار بر این بود که بخش مبلمان و س��اختمان و صنایع وابسته در سالن های مجزا باشند 
که ظاهرا به دلیل اس��تقبال کم مش��ارکت کنندگان  همه این بخش ها را در یک سالن )سالن 

پروین اعتصامی( جای دادند.
3� مجری برگزاری نمایشگاه ازنظر تبلیغات خیلی ضعیف عمل کرده هم تبلیغات محیطی 
در س��طح ش��هر هم سایر تبلیغات. ما حتی برای رادیو نمایش��گاه مراجعه کردیم که متاسفانه 

جوابی نگرفتیم. البته درمجموع بقیه موارد خیلی بد نبود و نمایشگاه نسبتا خوبی بود.
4� س��وال بس��یار سختی اس��ت و نمی توان جواب درس��تی به آن داد، فقط می توانیم ابراز 
امیدواری کنیم که سال آینده وضعیت صنعت ساختمان و اصناف مرتبط با آن که بسیار زیاد 

هم هستند، بهتر از امسال و سال گذشته باشد.

  مسعود جالل پور / کاال مهر

1� ش��رکت ی��راق آوران زحل 
م��دت 5 س��ال اس��ت در زمین��ه 
تولید کلیه ی��راق آالت دکوراتیو و 
ان��واع توری در تبریز فعالیت دارد. 
در نمایش��گاه امسال سیستم های 
دکوراتیو داخل شیش��ه با پروفیل 
در رنگ های مختلف را که همگی 
تولید خودمان است عرضه کردیم.
2� استقبال مردمی از غرفه ما 
خیلی خوب بود چون تنوع جنس 

و محصوالت ما زیاد اس��ت بازدیدکننده زیادی از غرفه دیدن کردند؛ و به نظر من اس��تقبال 
مردمی و حضور در نمایش��گاه از س��ال گذشته بهتر است. ضمن این که شرکت های خوبی در 

نمایشگاه شرکت کرده اند که ما هم توانستیم مراوداتی با آن ها برقرار کنیم.
3� مجری برگزارکننده درمجموع عملکرد خوبی داشت. به جز نظافت فضای داخل غرفه ها 
که یک مقدار نیاز به توجه بیش��تری داشت بقیه موارد مثل تبلیغات سطح شهر، تحویل غرفه 
و س��ایر مس��ائل قابل قبول بود. سال های قبل تبلیغات داخل شهر خیلی ضعیف بود که ما هم 

اعتراض کردیم ولی امسال در تمامی چهارراه ها و معابر تبلیغ نمایشگاه وجود داشت.
4� طبیعی اس��ت که بعد از چند س��ال رکود که بر بازار حاکم بود باید شاهد رونق نیز باشیم 

که امیدواریم در سال آینده این اتفاق بیفتد و صنعت و بازار ما شاهد رونق و گشایش باشد.

  سیروس جناب زاده / یراق آوران ُزحل

آب��ی  صنعت��ی  گ��روه   �1
گس��تران مدت 10 س��ال در 
پنج��ره  و  در  تولی��د  زمین��ه 
آلومینیوم  و  یو.پی. وی. س��ی 
در تبریز فعالیت دارد. محصول 
جدیدی که یک س��ال گذشته 
تولید آن را شروع کردیم در و 
پنجره ترمال بریک بود که در 

این نمایشگاه ارائه دادیم.
2� نمایشگاه در روزهای اول 
و دوم چندان استقبالی نداشت 

ولی تجربه نشان داده روزهای تعطیل پایان هفته چون مردم وقت آزاد بیشتری دارند 
و شهرستانی ها می توانند در نمایشگاه شرکت کنند، شرایط حضور و استقبال مردم بهتر 

خواهد شد. تاکنون که ما راضی بودیم و امیدواریم در ادامه بهتر هم شود.
3� خدمات داخل نمایش��گاه متعلق به شرکت نمایشگاه های بین المللی تبریز است 

ول��ی مجری برگزارکننده که یک ش��رکت خصوص اس��ت درمجموع ای��راد زیادی 
نداشت. البته تبلیغات در سطح شهر و خدمات دهی شان کم بود. به عنوان مثال مجری 
نمایش��گاه در ج��واب ای��ن انتقاد ما عنوان کرد که به وس��یله یک نش��ریه تخصصی 
س��اختمان، نمایش��گاه و مش��ارکت کنندگان آن را معرفی کرده اس��ت که به نظر ما 
کار چندان مفیدی نیس��ت چون آن نش��ریه مخاطب زیادی ندارد و بهتر بود که برای 
تبلیغات از ابزارهای عمومی تری مثل صداوس��یما اس��تفاده می کردند. اینجا یک شهر 
دومیلیون نفری اس��ت و اگ��ر از ابزارهای تبلیغات��ی موثری مانن��د، تلویزیون، رادیو، 
مطبوعات، تبلیغات محیطی سطح شهر، بولتن و بروشور استفاده شود شرایط استقبال 

از نمایشگاه ها خیلی بهتر خواهد شد.
4� به هرحال پروژه ها و س��اختمان های ناتمامی که در س��طح کشور وجود دارد و 
تعدادش��ان  هم کم نیست باید تکمیل ش��وند. امسال و سال گذشته همه صنوف و 
صنایع وضعیت خوبی نداش��تند ولی اگر وعده هایی که دولت داده و سیاس��ت های 
اقتصادی اعالم ش��ده اجرا ش��وند ش��اید تغییری به وجود بیاید. ما چون از سیاست 
و مس��ائل دیگ��ر خبر نداریم نمی دانیم ک��ه چه اتفاقی خواهد افت��اد ولی همچنان 

امیدوار  هس��تیم.

  ناصر داوران / آبی گستران
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1� گ��روه صنعت��ی بهبقا 
در زمینه تولی��د پنجره های 
ترم��ال  یو.پی.وی.س��ی، 
دو  شیش��ه های  و  بری��ک 
و چن��د جداره در ش��هرک 
صنعت��ی رج��اء ش��مالی در 
تبریز فعالی��ت می کند. اخذ 
نمایندگ��ی ش��مال غ��رب 
پروفی��ل ش��رکت روتولند و 
تغییراتی که در یراق آالتمان 
جدیدترین  دادی��م،  انج��ام 
اقدامات شرکت بوده که در 

این نمایشگاه عرضه شده است.
2� به نظر می رس��د رکودی که در این چند س��ال بر کش��ور حاکم بوده، امسال در 
حال تمام ش��دن اس��ت؛ یکی به دلیل افزایش نقدینگی که در ب��ازار اتفاق افتاده و 
دولت وام هایی را به مردم داده اس��ت و مورد دیگر این که مردم و سازندگان مسکن 
به این نتیجه رس��یده اند که قیمت ها قرار نیست پایین بیاید به همین دلیل شروع به 
ساخت وس��از کرده اند. به همین دلیل من این نمایشگاه را نمایشگاه خوبی می دانم و 
فکر می کنم از نمایش��گاه اردیبهش��ت تبریز که نمایشگاه بزرگ تری هست، قوی تر 
برگزارش��ده است. ش��رکت ها و تولیدکنندگان  هم درمجموع اس��تقبال خوبی از این  

نمایشگاه داشتند.
3� تبلیغات داخل ش��هری که مس��ئله مهمی در برگزاری نمایشگاه ها است خوب 
بوده و من راضی هستم. صداوسیمای استانی هم تبلیغات و خبر نمایشگاه را پوشش 
داد و درمجموع اطالع رسانی نمایشگاه که برای ما مهم بود خوب انجام گرفته است.

4� البته چون اقتصاد ما دولتی است و به تصمیمات و سیاست گذاری های آن خیلی 
وابس��ته است نمی توان پیش بینی دقیقی داش��ت اما با توجه به مسائلی که مشاهده 
می کنیم به نظر می رسد وضعیت امسال از یکی دو سال گذشته بهتر بوده و به سمت 

بهتر شدن پیش می رود.
 انتظار ما هم از دولت همین است که از بخش مسکن که دغدغه بسیاری از مردم 

و منبع درآمد و اشتغال تعداد زیادی نیز هست توجه بیشتری شود.

  نیما بهمنش / گروه صنعتی بهبقا

1� ش��رکت صنعت��ی آذر 
در   1385 س��ال  از  آل��وم 
زمینه تولید انواع پروفیل ها، 
پروفیل ه��ای  جمل��ه  از 
و س��اختمانی،  آلومینیوم��ی 
صنعت��ی و اختصاص��ی در 
ش��هرک س��لیمی فعالی��ت 
می کند. در نمایشگاه امسال 
دره��ای  تیغ��ه  از  نوع��ی 
اتوماتی��ک )ده  کرک��ره ای 
س��انتی لوکس ب��ا فناوری 
را  خودم��ان  تولید  جدی��د( 
برای اولین بار عرضه کردیم.

2� استقبال مردم نسبتا خوب بود که به نظر من اگر تبلیغات گسترده تری صورت 
می گرفت شاهد استقبال بیش��تری بودیم. شرکت های مطرح نیز حضور پررنگی در 

نمایشگاه دارند و استقبال خوبی انجام گرفته است.
3� با توجه به این که سال های گذشته هم در این نمایشگاه حضور داشتیم، نحوه 
برخورد و عملکرد مجری برگزارکننده نمایش��گاه انصافا خوب و قابل قبول بود. البته 
انتقاد جزئی که وجود دارد در موردبحث تبلیغ و اطالع رسانی است که انتظار داشتیم 
بهت��ر انجام بگیرد. بهترین راه برای تبلیغ ع��الوه بر تبلیغات میدانی و نصب بنر در 
معابر و میدان ها می توان از طریق صداوس��یما و رسانه های جمعی نیز اقدام کرد که 
بهتر جواب می دهد. دعوت از فعاالن و افرادی که در پیشرفت این صنعت تأثیرگذار 

هستند از دیگر کارهایی است که مجری نمایشگاه می تواند انجام    دهد.
4� رونق بازار به چند عامل مهم بس��تگی دارد. م��ردم، فعاالن صنعت و دولت از 

مهم ترین عوامل تاثیرگذار در رونق گرفتن یا رکود بازار هستند.
 در ش��رایط فعلی این امیدواری وجود دارد که دولت باسیاس��ت های حمایتی خود 
از تولیدکنندگان موجب تغییر و بهبود ش��رایط صنعت در و پنجره و رونق بازار شود. 
تولیدکنندگان ایرانی و فعاالن این صنعت نیز باید با ارتقاء دانش و کس��ب فناوری 
و تولی��د محصوالت باکیفیت کاری کنند که جن��س خارجی توانایی حضور در بازار 
را نداش��ته باش��د و مصرف کنندگان از جنس داخلی باکیفیت که قیمت مناسبی نیز 

دارد استفاده کنند.

  رضا َمسکنی / آذر آلوم

در  صنای��ع  ش��رکت   �1
اتوماتیک و شیشه سکوریت 
رول گس��تر تبریز در زمینه 
ان��واع شیش��ه های  تولی��د 
سکوریت  ایمنی، ضدگلوله، 
ان��واع دره��ای متحرک  و 
اتوماتیک، سنس��وری، تک 
ب��ازو و ... در ش��هر تبری��ز 
فعالی��ت دارد. شیش��ه های 
نش��کن  تزئین��ی  لمین��ت 
ازجمله کارهای جدید ما در 

نمایشگاه امسال است.

  علی نوری / رول گستر تبریز

1� شرکت ماوی در زمینه های 
مختلفی ازجمل��ه در و پنجره 
ش��هرک  در  یو.پی.وی.س��ی 
دارد.  فعالی��ت  ماکو  صنعت��ی 
در  م��ا  جدی��د  محص��والت 
پروفیل های  امسال  نمایشگاه 
تمام رنگی اس��ت که 10 سال 

ضمانت دارند.
2� ب��ا توج��ه ب��ه موقعیت 
زمان��ی برگ��زاری نمایش��گاه 
و ش��رایط موج��ود از می��زان 

استقبال مردمی راضی هس��تیم. متاسفانه شرکت های تخصصی در و پنجره که من 
انتظار داشتم آن ها را اینجا ببینم در نمایشگاه حضور پیدا نکرده اند.

3� همه بخش ها را ضعیف دیدم. تبلیغات س��طح ش��هری که اصال وجود نداشت 
یا حداقل من ندیدم. به همین دلیل ما خودمان به وس��یله تلگرام و فضاهای مجازی 

اقدام به اطالع رسانی به مشتریانمان کردیم.
4� تقریبا س��ه س��ال اس��ت که این رکود در بخش های مختلف بازار و صنعت ما 
وجود دارد و درواقع برای رفع این وضعیت باید مس��ئولین و دولت یک اقدامی انجام 
دهد و از دس��ت ما کاری ساخته نیست. دولت باید با دادن وام و تسهیالت بانکی به 
مردم آن ها را در ساخت وساز و رونق بازار مسکن همراهی کنند. همکاران ما هم باید 
ضمن باال بردن کیفیت، محصوالتش��ان را با قیمت مناسب عرضه کنند تا واردات و 
محصوالت خارجی نتواند بازار ما را قبضه کنند. در این صورت مردم نیز نس��بت به 

خرید جنس داخلی تشویق می شوند و تولید داخلی و بازار رونق می گیرد.

  مهدی اسدزاده / ماوی
1� گ��روه صنعت��ی امجدپور از 
سال 64 در کار تولید در و پنجره 
در شهر تبریز فعالیت دارد. تقریبا 
از ی��ک ده��ه پی��ش تاکنون که 
استفاده از پروفیل یو.پی.وی.سی 
در س��اخت در و پنجره مرس��وم 
ش��د ما هم وارد این رشته شدیم 
و هرس��ال بنا به خواس��ت بازار و 
مشتری محصوالت جدیدتری را 

عرضه کرده ایم.
2� استقبال از نمایشگاه نسبت 

به سال های گذشته چندان خوب نبود و تقریبا مانند سال گذشته بود و تغییر زیادی نداشت.
3� نمایشگاه تبریز نسبت به نمایشگاه های داخلی و خارجی دیگری که ما در آن ها شرکت 
می کنیم نمایش��گاه ضعیف تری اس��ت و روزبه روز نیز افت می کن��د. قبال حداقل یک موکتی 
در کف راهروها فرش می کردند که االن از آن هم خبری نیس��ت. این پارتیش��ن هایی که بین 
غرفه ها قرار داده اند بیش از یک دهه اس��ت که در این نمایش��گاه مورداستفاده قرار می گیرند 
و دیگر زیبایی و کارایی خودش��ان را ازدست داده اند. از تبلیغات نیز مانند سال های قبل که در 
تلویزیون و رسانه ها تیزر نمایشگاه پخش می شد، خبری نیست و به نصب چند بنر درجاهای 

خاصی که بازدید آن چنانی ندارد اکتفا می کنند.
4� این مس��ئله بیشتر به عملکرد دولت و مسئولین برمی گردد و ما در این زمینه نمی توانیم 
کاری انج��ام دهیم. نکته ای که در اینجا به نظر می رس��د می تواند بر روی رونق بازار و تولید 
داخلی تاثیر بگذارد بحث سود بانکی است که با کم کردن میزان سود بانکی بسیاری از مردم 
که پول هایشان را در بانک ها گذاشته اند به فکر استفاده از این پول ها درجاهای دیگر می افتند 
که بخش زیادی از آن ها به س��مت بازار س��اختمان می آید. امیدواریم دولت با سیاس��ت های 

اقتصادی مناسب، به رونق بخش بازار و صنعت ساختمان کمک کند.

  رضا امجدپور / گروه صنعتی امجدپور

1� طال پروفیل ارس در زمینه 
با  یو.پی.وی.س��ی  پروفیل  تولید 
برند نواویتا در منطقه آزاد تجاری 

ارس فعالیت دارد.
2� چون فصل کاری ساخت و 
تولی��د در و پنجره در تبریز تقریبا 
از همین موقع ش��روع می ش��ود، 
میزان اس��تقبال از نمایشگاه هم 
به تبع آن خوب بوده اس��ت. سایر 
ش��رکت های تولیدکننده پروفیل 
هم یا خودشان و یا نمایندگانشان 

در نمایشگاه شرکت کرده اند.
3� برای اولین بار در س��طح ش��هر تبلیغات نمایش��گاهی وجود داش��ت و ما از این بابت از 

عملکرد نمایشگاه راضی هستیم.
4� در حال حاضر نسبت به یکی دو سال گذشته تغییرات محسوسی در بازار به وجود آمده 
و درواقع از چند ماه پیش با توجه به سیاست های دولت و رفع تحریم ها شاهد اتفاقات خوبی 
در بازار بودیم که مطمئنا در س��ال آینده این روند س��رعت بیش��تری خواهد گرفت و شرایط 
مناس��ب تری برای صنعت و ب��ازار ما رقم خواهد خورد. بس��یاری از پروژه های دولتی و حتی 
پروژه های ش��خصی و نیمه کاره شروع به فعالیت کرده اند که این مسئله تاثیر مثبتی در رونق 

کار ما و بازار ساختمان خواهد داشت.

  کامبیز ابراهیمی / طال پروفیل ارس )نواویتا(

1� گ��روه صنعت��ی آذر خزر در 
زمین��ه تولی��د در و پنجره یو.پی.

وی.سی در تبریز فعالیت دارد.
2� تقریبا دو س��ال اس��ت که 
اس��تقبال از نمایش��گاه نسبت به 
سال قبل ضعیف تر شده و امسال 

هم نمایشگاه خوبی نبوده است.
3� قبال نمایش��گاه به ش��کل 
تخصصی تری برگزار می شد ولی 
در نمایشگاه امس��ال که به اسم 
در و پنجره بود همه نوع کاالیی 

از هر صنفی وجود داش��ت. هرس��ال قیمت ها و هزینه های نمایشگاهی افزایش پیدا می کند و 
در عوض خدمات ارائه ش��ده کاهش پیدا می کند. ازنظر نظافت و خدمات داخل نمایشگاه هم 
وضعیت مناسبی وجود ندارد حتی این چند روز یک تی هم اینجا نکشیده اند تا این که خودمان 
مجبور ش��دیم پول بدهیم تا خدمه این کار را انجام بدهند. اینجا فقط خوب پول می گیرند و 

صحبت از خدمات بی معنی است.
4� رکود موجود اثر بس��یار زیادی بر کار ما گذاشته است. ما هم نمی توانیم اظهارنظر کنیم 
چون مسائل اقتصادی ما به مسائل سیاسی گره خورده و این کارها هم از توان ما خارج است 

و نمی دانیم قرار است چه اتفاقی بیفتد.

  علیرضا داوران / آذر خزر

2� در نمایش��گاه امسال نس��بت به نمایشگاه های س��ال های قبل استقبال بسیار 
پرش��ورتری را شاهد هستیم و به نظر من نزدیک به 30 درصد افزایش بازدیدکننده 
نس��بت به سال گذشته داشتیم. ش��رکت های فعال در تبریز هم حضور نسبتا خوبی 

در نمایشگاه داشتند.
3� ازجمله مواردی که در برگزاری نمایش��گاه موردانتقاد ما قرار گرفت، وسایل و 

مدت زمانی بود که برای غرفه آرائی به ما اختصاص دادند.
متاس��فانه به دلیل این که غرفه ش��رکت ما دارای فضای کمی اس��ت و وسایل و 
اب��زار زیادی هم داش��تیم که باید در این فضا قرار می دادی��م یک مقدار در مضیقه 

قرار گرفتیم.
4� هرچند بازار شخصی ما سال به سال در حال پیشرفت بوده و نسبت به سال های 
قب��ل رونق بهت��ری دارد اما وضعیت کلی بازار و کس��ب وکار در حال رکود اس��ت. 

امیدواریم این رکود در بازار تمام شود و شاهد رونق هرچه بیشتر بازار باشیم.
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1� شرکت چس��ب کاسپین 
نماین��ده  عادل��ی(  )بازرگان��ی 
گروه صنعتی فومن ش��یمی در 
تبریز، در زمینه توزیع چس��ب 
و محص��والت خودرویی فومن 
شیمی فعالیت می کند. محصول 
جدید ما در نمایش��گاه امسال 
خمیر درزگیر و س��یلیکون های 
جدی��د و باکیفی��ت و قیم��ت 

مناسب تر است.
2� م��ردم به هرح��ال برای 

دیدن نمایش��گاه می آیند ولی برخی غرفه ها بازدیدکننده بیشتر و برخی بازدیدکننده 
کمتری دارند که این هم به نوع و کیفیت محصول و خدمات عرضه شده برمی گردد. 
درمجموع میزان استقبال مردم و تعداد بازدیدکننده عالی بود. شرکت هایی که بیشتر 
در نمایشگاه شرکت کردند شرکت های ساختمانی و تولیدکنندگان ابزار و یراق بودند.
3� انصافا در همه موارد مجری عملکرد خوبی داش��ته است ازنظر نظافت، تحویل 
به موقع غرفه ها و تبلیغات س��طح ش��هر عالی عمل کردند. بنر و پوسترهای تبلیغاتی 
نمایش��گاه تقریبا در تمامی چهارراه ها و خیابان ها و حتی شهرس��تان ها وجود داشت 
چون از طریق ش��بکه استانی اطالع رسانی ش��ده بود. درمجموع نسبت به سال های 

قبل میزان تبلیغات بیشتر بود.
4� پایان یافتن رکود حاکم بر بازار بیش��تر به مسئولین و سیاست های کلی اقتصاد 

بستگی دارد.
 ضمن این که پایین آمدن کیفیت ها در رکود موثر اس��ت و ما باید س��عی کنیم که 
در هر ش��رایطی محصول باکیفیت روانه بازار کنیم تا ش��اهد رکود در بازار نباش��یم. 

استدالل من این است که سال آینده شرایط کلی بازار بهتر می شود.

  محمدرضا عباسی / چسب کاسپین

1� گ��روه صنعتی قویدل مدت 
8 س��ال اس��ت در زمینه تولید در 
و پنجره یو.پی.وی.سی با پروفیل 
سیندژ در شهر تبریز فعالیت دارد.
ازنظ��ر  نمایش��گاه  چ��ون   �2
زمانی در فصلی برگزارش��ده که 
زمان خرید و نصب پنجره است، 
اس��تقبال از نمایشگاه خوب بوده 
روز  دو  یک��ی  در  امیدواری��م  و 
باقی مان��ده بهت��ر هم ش��ود. ما 

خودمان هرس��ال با همکاری و حمایت شرکت سیندژ در نمایشگاه شرکت می کنیم. متاسفانه 
امس��ال همکارانمان اس��تقبال زیادی از نمایش��گاه به عمل نیاوردند و تنها 3�4 ش��رکت در 

نمایشگاه حضور پیدا کردند.
 3� واقعیت این اس��ت که از مجری برگزارکننده نمایش��گاه ناراضی هس��تیم چون در 
مواردی مثل تبلیغات و مسائل داخلی نمایشگاه ضعف هایی داشتند. ما خودمان از طریق 
تبلیغات در فضای مجازی و ارس��ال پیامک بس��یاری از مشتریان و بازدیدکنندگانمان را 
اطالع دادیم. ش��رکتی که مدعی اس��ت نمایش��گاه های تهران را اجرا کرده است باید در 
یک شهرستان خیلی قوی تر عمل کند ولی متاسفانه در بسیاری زمینه ها ازجمله افتتاحیه 

نمایشگاه ضعیف عمل کردند.
4� خوش��بختانه ما در کار خودمان تا این لحظه رکود زیادی نداش��تیم چون هم از پروفیل 
خوب��ی اس��تفاده می کنیم هم با بهترین ش��رایط محصوالتم��ان را تولید کنیم ت��ا به کیفیت 
محصول لطمه ای وارد نش��ود. درس��ت اس��ت که رکود تا حدودی وجود دارد ولی اگر کار را 
باکیفیت انجام دهیم می توانیم از عوارض رکود کم کنیم. امسال نسبت به سال گذشته شرایط 
ساخت وساز بهتر شده و مردم هم شروع به کارکرده اند به همین دلیل امیدواریم وضعیت بازار 

در سال آینده بهتر شود.

 گزارش تصویری هشتمین نمایشگاه در و پنجره تبریزـ  آبان 95  مهدی قویدل / گروه صنعتی قویدل



11
ه 0

�ار
شم

  
95

ذر 
 آ

م 
ده

ل 
س�ا

ن/ 
ـا

انی
یر

ه ا
ـر

نج
پ

96

ری
صوی

ش ت
زار

گ



99

11
ه 0

�ار
شم

  
95

ذر 
 آ

م 
ده

ل 
س�ا

ن/ 
ـا

انی
یر

ه ا
ـر

نج
پ

ش
زار

گـ

نشریـه پنجره ایرانیـان
اولین ماهنامه تخصصی صنعت در و پنجره و بهینه سازی انرژی ایران

ل 
وفی

ش پر
بخ

نیکو وین؛ سمبل عشق به تولید................. 100

102 ... رنسانس صنعتی آلومرول در سرزمین آلومینیوم

108 ... حمایت همه جانبه؛ مشخصه بارز مدیران آورتا

واناوین؛ پنجره ای رو به آرامش.................. 110



11
ه 0

�ار
شم

  
95

ذر 
 آ

م 
ده

ل 
س�ا

ن/ 
ـا

انی
یر

ه ا
ـر

نج
پ

101 100

گو
گفت

گو
گفت

گو
گفت

100

 جنـاب نوروزی، ظاهرا بنـا دارید محصول جدید 
را وارد بـازار کنیـد. اگـر ممکن اسـت در این زمینه 

توضیح دهید.
بله. ما از دو س��ال پیش برای تولید پروفیل در و پنجره 
یو.پی.وی.س��ی در داخل کش��ور برنامه داشتیم و امسال 
موفق ش��دیم پروفیلی را با برند نیکو وین به مرحله تولید 
برس��انیم. محصولی که در اولین مرحله وارد بازار خواهد 
ش��د، پروفیل 4 کانال سری 60 با 13 مقطع قالبی است 

که در آینده ای بسیار نزدیک عرضه خواهد شد.

ب��رای تولی��د ای��ن پروفیل از قالب بس��یار مناس��ب و 
م��واد اولیه کیفی به��ره برده ایم تا محص��ول باکیفیت و 

قابل رقابتی را به بازار عرضه کنیم. 
 با توجه به دشواری های بسیاری که بخش تولید 
در ایـن برهه از زمان دارد، چه عاملی باعث شـد که 

این بخش را انتخاب کنید؟
عش��ق به تولید! واقعا در این ش��رایط بازار و مشکالت 
اقتصادی که وجود دارد هیچ مسئله ای نمی تواند این کار 
را توجیه کند جز عش��ق به تولید. درواقع بیش��تر کسانی 

که در زمینه تولید فعالیت می کنند دلباخته تولید و کمک 
به اش��تغال جوانان هس��تند که قدم در این راه سخت و 

پرزحمت گذاشته اند.
 با توجه به رکودی که حاکم اسـت و بسـیاری از 
کارخانه هـا با نصف توان و ظرفیتشـان کار می کنند، 

چه دورنمایی برای این بخش متصور هستید؟
اگر به گذش��ته بازار س��اختمان و نمودار رونق و رکود 
حاک��م بر آن نگاهی بیندازیم، خواهیم دید که دوره هایی 
ک��ه رکود بر ب��ازار حاکم بوده بیش��تر از 3 س��ال طول 

تولید یکی از آن حوزه هایی است که فعالیت در آن نیاز به دلباختگی خاصی دارد. امروز همه از دردسرهای عدیده بخش تولید و مشکالت جانکاه 
آن باخبرند. به ویژه آنکه مشـکالت خاص این حوزه با رکود شـدیدی نیز گره خورده اسـت. با توجه به چنین شرایطی، ورود آگاهانه به این حوزه، 
به غیر از اینکه نشـانی از میهن پرسـتی و اشـتیاق برای اعتالی اقتصاد کشور عزیزمان باشد، چه می تواند باشد؟ حال اگر در نظر بگیریم که یکی 
از کهنه کاران صنعت یو.پی.وی.سی که اشراف کامل بر زیر و بم این بخش دارد، با علم به تمامی موانع و مشکالت و در چنین شرایطی دست به 
تولید پروفیل زده است، دیگر محصوالت چنین تالش بی دریغی را جز با عیار عشق نمی توان محک زد. در گفتگویی که با مهندس محمد حسین 
نوروزی داشتیم، شور و اشتیاق به تولید در البالی گفتار ایشان نمود کاملی داشت. البته ناگفته نماند که خوشبینی و امید به آینده ای که مهندس 
نوروزی چاشنی دلباختگی خود به تولید ملی کرده بود، نیز از کالم وی هویدا بود. پنجره ایرانیان ضمن آرزوی موفقیت برای ایشان و برای تمام 

وطن پرستانی که قلبشان برای تولید ملی می تپد، نظر شما به این گفتگو جلب می کند:

اشــاره

در گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان
با  محمدحسین نوروزی مطرح شد:

نیکو وین؛ 
سمبل عشق به تولید

نکش��یده و بازار پس از یک دوره 3 س��اله رکود به یک 
دوره رونق بازگشته اس��ت. رکود فعلی هم که از ابتدای 
93 شروع  ش��ده است، به نظر می رس��د تا پایان امسال 
ادامه خواهد داش��ت و در سال 96 وضعیت رونق به بازار 

بازخواهد گشت.
 همان طور کـه می دانید در بـازار فعلی برندهای 
مختلـف پروفیل باکیفیت و قیمت های متفاوتی وجود 
دارند، فکر می کنید پروفیل شـما برای رقابت با این 

محصوالت متنوع از چه مزیتی برخوردار است؟
مطمئنا همه ت��الش می کنند ک��ه محصولی باکیفیت 
روان��ه بازار کنند تا در میدان رقابت که بس��یار نزدیک به 
هم اس��ت موفق باش��ند. ما هم تالش کردیم با استفاده 
از م��واد اولیه مناس��ب، دقت در تولی��د و خدمات پس از 
فروش مناسب ش��رایط رقابت در بازار را به نفع خودمان 

پیش ببریم.
 در زمینـه خدمات پس از فروش چه برنامه هایی 

تدارک دیده اید؟
خدمات پس از فروش ازجمل��ه نکات کلیدی موفقیت 
در بازار اس��ت. تالش ما بر این اس��ت که از لحظه تولید 
پروفیل تا تبدیل آن به پنجره و پس از نصب آن تا زمان 
استفاده از محصول به کمک نمایندگی های فروشمان در 
سراسر کشور، با دقت و جدیت تمام نهایت همکاری الزم 
را با مشتریانمان داشته باشیم و نظارت و کنترل مناسبی 
ب��ر نحوه عرضه محصول اعمال کنیم. بدون تردید، ارائه 
خدمات پس از فروش و س��رویس دهی به مش��تری، در 
بلندمدت باع��ث رضایتمندی و متعاقب آن افزایش تعداد 

مشتریان ما خواهد شد.
 می دانیم که این روزها ارزان فروشی رواج یافته 
اسـت، و ارزان فروشـی بـه معنـای کاهـش کیفیت 
محصـوالت اسـت. از سـوی دیگـر یکـی از عوامل 
موفقیت در بازار پررقابت امروز، عامل قیمت اسـت. 
بـه نظر شـما چگونه می توان ایـن دو را با هم جمع 
کـرد؟ به این معنی کـه محصول نهایـی بدون افت 

کیفیت از قیمت مناسبی نیز برخوردار باشد؟  
پیش از همه باید به این نکته اش��اره کنم که مخاطبان 
پروفیل نیکو وین به هیچ وجه آن بخش��ی از بازار نیست 
که به دنبال محصول ارزان و بی کیفیت اس��ت. امروزه با 
توجه به پیش��رفت فناوری و دنیای مجازی خوش��بختانه 
بس��یاری از مس��ائل مثل قیمت مواد اولی��ه، هزینه های 
تولید و سایر هزینه ها مشخص است و با یک جستجوی 
معمول��ی در اینترن��ت می توان آن مقادی��ر را برای تولید 
ی��ک پروفیل خوب به دس��ت آورد. حاال این که کس��ی 
دوست دارد از مواد ارزان قیمت یا بازیافتی استفاده کند و 
محصول ارزان قیمت و بی کیفیتی روانه بازار کند، موضوع 
دیگری اس��ت. چنین عملی هرچند یک تصمیم شخصی 
به ش��مار می آید ام��ا به نظر من به معن��ای ترور صنعت 
اس��ت. ضمن این که چنین روش هایی در بلندمدت جواب 
نخواه��د داد و پس از مدت کوتاه��ی خودبه خود از دایره 

رقابت حذف خواهد ش��د. ما چنین کاری را به هیچ عنوان 
در برنام��ه کاری نداریم و تالش��مان بر این اس��ت که با 
اس��تفاده از شگردهای ویژه تولید، محصولی باکیفیت و با 

قیمت مناسب روانه بازار کنیم.
 روشـن اسـت کـه کیفیـت پنجـره تولید شـده 
بیشـترین تاثیـر را در اعتبـار برنـد یـک پروفیل در 
بـازار دارد. شـما چـه تمهیداتـی بـرای نظـارت بر 
تولیدکنندگانی که از پروفیل شـما اسـتفاده می کنند 

در نظر گرفته اید؟
ما از سال های قبل نیز  چنین برنامه ای داشتیم و نظارت 
و پش��تیبانی الزم را از مونتاژکاران��ی که از محصوالت ما 
اس��تفاده می کنند به عمل می آوردی��م. واحد نظارت ما با 
دادن مش��اوره و برگ��زاری کالس های آموزش��ی نکات 
موردنی��از تولیدکنن��دگان را به آنان ی��ادآوری کرده تا با 
رعایت اس��تانداردهای الزم محصول خوب و قابل قبولی 

به مشتریان ارائه دهند.
 آیـا از هم اکنون برای دریافت اسـتانداردها و 
گواهی نامه هـای تضمین کیفیـت محصوالت خود 

اقدامی انجام داده اید؟
ب��رای دریافت نش��ان اس��تاندارد ای��ران، گواهی نامه های 
کیفی��ت و ایزوه��ا اقدام��ات اولیه خوبی ص��ورت گرفته که 

امیدواریم در آینده ای نزدیک به نتیجه برسیم.
 آیـا برنامه ای به عنوان طرح توسـعه برای آینده مد 

نظر دارید؟
برنامه آتی ما این است که تا قبل از نمایشگاه در و پنجره 
تهران مقاطع پروفیلی مان را افزایش دهیم چون مجموعه ما 
در شمال کشور مشتریان خاصی دارد و طبق روالی که در آن 
منطقه وجود دارد پنجره های کشویی مورد استقبال بیشتری 
واقع می ش��وند؛ بر همین اس��اس تالش می کنیم که هرچه 
س��ریع تر نس��بت به تحویل گرفتن قالب ها از شرکت سازنده 
و تولید پروفیل های س��ری کش��ویی تک ریل اق��دام کنیم. 
همچنین در کنار تولید پروفیل های یو.پی.وی.سی نیکووین، 
در حال آماده سازی و انجام اقدامات اولیه برای تولید درهای 
ضد سرقت با برند نیکوُدر هستیم که امیدواریم تا پایان سال 

به این مهم نیز دست پیدا کنیم.
 آیـا از امروز برنامـه ای را برای صادرات محصوالت 

خود در نظر گرفته اید؟
مطمئن��ا به صادرات هم فکر می کنیم چراکه هر محصولی 
برای رسیدن به اوج موفقیت باید در بازارهای جهانی عرضه 
شود تا با محصوالت مشابه رقابت کند و عیار خود را بسنجد. 
از س��وی دیگر کش��ورهای همس��ایه ما مثل سوریه و عراق 
که درگیر جنگ هس��تند، در آینده نیاز به بازس��ازی دارند که 
موقعیت مناسبی برای تولیدکنندگان ایرانی فراهم خواهد آمد 
تا در این بازار خودش��ان را محک بزنند و محصوالتش��ان را 
برای ارائه به این کشورها آماده کنند. ما هم در همین زمینه 
مذاکراتی با طرف های خارجی در این دو کش��ور انجام دادیم 
که اس��تقبال خوبی صورت گرفت��ه و در آینده اقدامات الزم 

انجام خواهد شد.

 متاسـفانه در سـال های اخیر شـاهد افت کیفی 
کشـورمان  یو.پی.وی.سـی  صنعـت  در  شـدیدی 

بوده ایم. به نظر شما دلیل این موضوع چیست؟
از ماس��ت که بر ماس��ت! درواقع ای��ن واردکننده ها و 
تولیدکننده ها هس��تند که در کاهش ی��ا افزایش کیفیت 
یک محصول نقشی تعیین کننده دارند. مردم و مشتریان 
اطالع��ات چندان دقیقی از مس��ائل فن��ی و جزئیات کار 
ندارند و این ما هس��تیم که با ن��وع محصولی که وارد یا 
تولی��د می کنیم و قیمتی که ب��ر روی آن می گذاریم این 
ش��رایط را در بازار به وج��ود می آوریم. اس��تفاده از مواد 
نامرغ��وب و تولید پروفیل بی کیفی��ت باعث ایجاد رقابت 
ناسالم در بازار می شود. این رقابت ناسالم بیشترین ضربه 
را به صنعت یو.پی.وی.سی زده است به شکلی که میزان 
مصرف یو.پی.وی.سی به ش��دت در حال کاهش است و 

سایر مواد جای آن را در بازار گرفته است.
 از نظـر شـما چه راهـکاری برای ایـن معضل 

وجود دارد؟
اگر همه ما فعاالن صنعت یو.پی.وی.سی دست به دست 
هم دهیم و کیفی��ت محصوالتمان را فدای چیز دیگری 

نکنیم می توانیم امیدوار باشیم که شرایط بهتر شود.
 نقش تشـکل ها و انجمن های صنفی و تخصصی را 

در بهبود این وضعیت تا چه حد می دانید؟
مطمئنا تشکل ها در این شرایط نقش مهمی بر عهده  دارند 
و می توانند کارهای مفیدی انجام دهند. خوش��بختانه انجمن 
پروفیل یو.پی.وی.سی امسال توانست به تعاونی ارتقاء درجه 
پی��دا کند ولی اگر از همان ابتدا این تش��کل به نام و عنوان 
اتحادیه یو.پی.وی.سی ثبت و از اتحادیه آهن مستقل می شد، 
شرایط امروز ما خیلی بهتر بود. به هرحال قدرت تاثیرگذاری، 
تصمیم گی��ری و اجرای��ی ی��ک اتحادیه و تش��کل صنفی از 
انجمن بسیار بیشتر است و می تواند در وضعیت کلی صنعت 

یو.پی.وی.سی تغییرات زیادی ایجاد کند.
 فاصلـه میان صنعت و صنعتگـران داخلی و خارجی 

یو.پی.وی.سی چقدر است؟
در حال حاضر بسیاری از تولیدکنندگان داخلی محصوالت 
خ��ود را در س��طح ش��رکت های مطرح جهان��ی و همگام با 
تکنولوژی کشورهای پیش��رو این صنعت، تولید می کنند که 
نبای��د از دایره انصاف خارج ش��د و این چیزه��ا را ندید. البته 
به خاطر مش��کالت مختلفی که وجود دارد مانند نبود صنف 
و نظ��ارت و وضعیت قیمت ها و رقابت ناس��الم در بازار، این 
تولیدکنندگان هم متضرر ش��ده اند و ش��رایط س��ختی دارند. 
به هرحال یک عده هم در بازار هس��تند ک��ه با تولید کاالی 
بی کیفیت به دنبال س��ود باال هس��تند که ای��ن عده اگرچه 
تعدادش��ان زیاد نیس��ت ولی تاثیر منفی زیادی بر روی بازار 
دارن��د و زحمات قش��ر زحمتکش و تولیدکنن��دگان واقعی را 
نی��ز بر باد می دهند. وجود اتحادیه و صنف در اینجا نیز نمود 
پی��دا می کند، چراک��ه اتحادیه می تواند قب��ل از حذف چنین 
تولیدکننده هایی توس��ط س��ازوکارهای ب��ازار، با ابزارهای 

نظارتی جلوی شان را بگیرد.
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پنجره ایرانیان: امروز چهارشنبه 14 مهرماه 95 است. 
بااینکه نیمی از نخس��تین ماه پاییز گذشته است هوای 
اراک چندان پاییزی نیس��ت و به نظر می رسد کارخانه 
آلوم��رول اراک هم روزی ع��ادی مثل تمامی روزهای 
دیگر سال را پشت س��ر می گذارد. شاید برای دیگران 
ای��ن روز هم روزی معمولی مانند دیگر روزهای س��ال 
باش��د اما برای ما که قصد دی��دن یکی از قدیمی ترین 
کارخانه ه��ای آلومینیوم ای��ران در اراک را داریم، قطعا 
روز متفاوت��ی خواهد بود. نزدیک به نیم قرن از ش��روع 
فعالیت این کارخانه نس��بتا بزرگ در حاش��یه ش��هری 
که به قطب آلومینیوم کش��ور معروف است، می گذرد. 

با این حال، این قطب آلومینیوم کش��ور در س��ال های 
اخیر با مدیریت توانمند یکی از نوابغ صنعت کشورمان، 
محس��ن محمدی، روزهای متفاوتی را سپری می کند. 
ایشان توانس��ته اند در این چند سال مدیریت خود، این 
کارخانه عظیم را به جایگاهی دست نیافتنی در صنعت 

آلومینیوم کشورمان برساند. 
به هرحال، در ای��ن روزهای اوج آلوم��رول نیز مانند 
تمام ای��ن چهل س��ال، کارگران زحمتک��ش کارخانه 
از گوش��ه و کنار ش��هر، خودشان را به س��اختمان ها و 
سوله های کارخانه که رنگ و بویی از معماری صنعتی 
سال های قبل از انقالب دارند می رسانند تا پای کوره ها 

و دیگ های بزرگ، عرق بریزند و با هنر و تالش خود، 
فلز س��خت را ب��ه محصوالتی زیب��ا و کاربردی تبدیل 
کنند. آلومینیوم پس از فوالد، بیشترین تولید و مصرف 
را در جه��ان دارد و می��زان مص��رف آن به تنهای��ی از 
مجموع فلزات غیر آهنی دیگر بیش��تر است به گونه ای 
که آن را فلز قرن 21 نامیده اند. فلز قرن 21 س��ابقه ای 
طوالنی در صنعت کشور دارد و از احداث اولین کارخانه 

آن در اراک بیش از 50 سال می گذرد. 
بااین ح��ال نخس��تین نمایش��گاه تخصص��ی صنعت 
آلومینیوم کش��ور با نیم قرن تاخیر از 13 تا 17 مهرماه 
95 در اراک برگزار ش��د و نش��ریه پنج��ره ایرانیان نیز 

گزارش اختصاصی پنجره ایرانیان از صنایع آلومرول نوین؛

رنسانس صنعتی آلومرول در سرزمین آلومینیوم

مانند دیگر نمایش��گاه های مرتبط با صنعت در و پنجره 
در این نمایشگاه حضور داشت. ما گروه خبری به همراه 
مدیریت نشریه که در روزهای برپایی این نمایشگاه در 
اراک حضور داش��تیم ،تالش کردیم تا از حضورمان در 
مهد آلومینیوم کش��ور اس��تفاده بیشتری ببریم و ضمن 
بازدی��د از کارخانه ه��ای بزرگ ش��هر، گزارش��ی برای 

خوانندگان نشریه تهیه کنیم.
برای رفتن به کارخانه آلومرول با آقای مهندس حامد 
ایمانی راد، مدیر تولید این کارخانه هماهنگی های الزم 
صورت گرفته بود. س��اختمان فعل��ی کارخانه در بافت 
ش��هر و در حاش��یه جنوب ش��رقی آن قرار دارد. برای 
رسیدن به کارخانه مسیر اتوبان تهران � اراک به سمت 
شهر را طی کردیم و وارد بزرگراه آیت اهلل اراکی شدیم. 
در میانه بزرگراه و در حاش��یه جاده، تابلوها و سردر آبی 
رنگ کارخانه نمایان شد. بعد از ورود به کارخانه، همراه 
مهن��دس ایمان��ی راد از بخش های مختل��ف کارخانه 
دی��دن کردیم و در طول بازدی��د از توضیحات مفصل 

و مفیدشان نیز بهره بردیم.
مهن��دس حام��د ایمان��ی راد، مدیر تولی��د مجموعه 
آلوم��رول ک��ه ب��ا تس��لط و هیج��ان خاص��ی درباره 
موضوع��ات موردبحث توضیح م��ی داد، صحبت هایش 
را این گونه آغاز ک��رد: »صنایع آلومرول نوین و صنایع 
آلومینیوم پردیس متش��کل از 8 واح��د تولیدی و یک 
ش��رکت بازرگانی فع��ال، در حال حاض��ر بزرگ ترین 
تولیدکننده انواع مقاطع آلومینیومی با کاربرد ساختمانی 
و صنعتی همراه ب��ا خدمات رنگ پودری و آنادایزینگ 
و همچنین انواع ش��مش و بیلت آلی��اژی آلومینیوم در 
کش��ور اس��ت. مجموعه صنایع آلومینی��وم پردیس در 
س��ال 1376 و با راه اندازی شرکت آلومینیوم تابنده در 
شهرک صنعتی قطب اراک تاسیس شد. پس ازآن و در 
راستای گسترش فعالیت تولیدی و تامین نیاز بازار، طی 

س��ال های 1381 تا 1392، دیگر اعضاء این هولدینگ 
شامل شرکت های رنگین  س��رام، فرگداز، کیمیا گستر 
عرف��ان، کیمیا پوش��ش  پردیس، روان گ��داز پردیس، 
تابان پروفی��ل پردیس و مدبر تجارت آریا تاس��یس و 
راه اندازی ش��دند. از س��وی دیگر، در سال 1386 و در 
راستای اجرا سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، 
کارخانه آلومرول، یکی از مجموعه های صنعتی باسابقه 
و خوش نام کش��ور در زمینه تولی��د مقاطع آلومینیومی، 
به بخش خصوصی واگذار و توس��ط محسن محمدی، 
مدیری��ت صنای��ع آلومینیوم پردیس خریداری ش��د تا 
مجموعه ب��زرگ "صنایع آلومرول نوین" فصل تازه ای 

از فعالیت هایش را آغاز کند.«
توضیحات ابتدایی که مهندس ایمانی راد در خصوص 
صنایع آلومینیوم پردیس و کارخانه آلومرول ارائه داد ما 
را ترغیب کرد تا درباره پیشینه تاریخی کارخانه آلومرول 
بیش��تر بدانیم. وی در ادامه توضیحاتش درباره کارخانه 
افزود: »کارخانه آلومرول در س��ال 1354 در زمینی به 
وس��عت 21 هکتار احداث شد. این کارخانه که از اولین 
کارخانه ه��ای آلومینیوم ایران و ش��هر اراک بود بعد از 
انقالب به بنیاد 15 خرداد واگذار ش��د. در سال های بعد 
از انقالب ب��ه دلیل جنگ، تحریم و مس��ائل مختلفی 
ک��ه وجود داش��ت فعالیت کارخانه ب��ه کمترین میزان 
ظرفیتش رس��یده و در برخی بخش ه��ا به کلی تعطیل 
ش��ده بود. صنای��ع آلومینیوم پردی��س و مدیریت این 
مجموعه که تجربه کافی و سابقه درخشانی در صنعت 
آلومینیوم داشتند تصمیم گرفتند کارخانه آلومرول را در 
قالب اصل 44 قانون اساس��ی و برنامه خصوصی سازی 
خریداری کرده و به مجموعه خود اضافه کنند. با توجه 
ب��ه توقف فعالیت های تولی��دی در بخش های مختلف 
کارخانه که ش��امل واحدهای ریخته گری، اکستروژن، 
آنادایزین��گ و قالب س��ازی می ش��د، بالفاصله پس از 
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واگذاری، عملیات راه اندازی و به روزرسانی ماشین آالت 
تولیدی آغاز و در واپس��ین روزهای سال 1386 چرخه 
تولی��د یک بار دیگر در کارخانه آلومرول که اینک با نام 
شرکت صنایع آلومرول نوین خوانده می شود به گردش 
درآم��د. این واحد تولی��دی هم اینک با تم��ام ظرفیت 
به صورت 24 س��اعته، در دو نوبت 12 ساعته و با 650 
نف��ر نیرو در حال فعالی��ت و تولید محصوالت مختلف، 

حتی در ایام تعطیل است.«
مهن��دس ایمانی راد واگ��ذاری مجموع��ه آلومرول 
ب��ه بخش خصوصی را ازجمل��ه موفق ترین پروژه های 
واگذارش��ده در راستای اجرای سیاست خصوصی سازی 
اصل 44 قانون اساس��ی دانس��ت و گف��ت: »هم اینک 
در ش��رکت صنای��ع آلوم��رول نوین ضم��ن راه اندازی 
و بهره گی��ری از امکان��ات و تجهی��زات قب��ل، بخش 
بیلت س��ازی و ریخته گ��ری کارخانه ب��ا ظرفیت 120 
ت��ن روزان��ه، واحد س��اخت قالب های اکس��تروژن که 
در س��ال گذش��ته با انتقال تکنولوژی م��درن روز اروپا 
بازسازی شده اس��ت، واحد اکستروژن شامل 18 پرس 
اکس��تروژن، واحد عملیات حرارتی سلوشن و ایجینگ، 
بخ��ش عملی��ات پوش��ش س��طحی با 4 واح��د رنگ 
الکترواس��تاتیک و 2 واح��د آنادایزین��گ و واحد تولید 
آلومینی��وم دکورال ب��ا طرح های مختل��ف و همچنین 
دستگاه های مختلف پولیش و براش در کارخانه فعالیت 
دارن��د. این واحد طی س��ال های 1387، 1391، 1392 
و 1393 به عن��وان واحد نمونه صنعتی اس��تان انتخاب 
گردید، ضم��ن  اینکه ش��رکت کیمیا گس��تر عرفان و 
ش��رکت روان  گداز پردیس، دیگر اعضاء مجموعه نیز 
ب��ه ترتیب در س��ال های 1390 و 1392 به این افتخار 

نائل شده اند.«

مدی��ر تولید کارخان��ه آلوم��رول درب��اره امکانات و 
محصوالت ای��ن مجموعه افزود: »ای��ن کارخانه با در 
اختیار داش��تن ماش��ین آالت پیش��رفته، دس��تگاه های 
م��درن و امکان��ات منحصربه ف��رد نظی��ر پرس ه��ای 
اکس��تروژن خودکار و مجهز ب��ه کوره های پیش گرم، 
تجهی��زات کام��ل و م��درن آزمایش��گاهي متالوژي و 
س��ایر دس��تگاه های جانبی دیگر، ام��کان تولید انواع 
محص��والت از آلیاژه��ای مختل��ف آلومینی��وم م��ورد 
اس��تفاده در صنایع مختلف را دارد. محصوالت شرکت 
صنایع آلومرول نوی��ن در صنایع مختلفی مثل خودرو، 
دکوراس��یون و تزئینات داخلی، سیستم های حرارتی و 
برودتی خانگی و صنعتی، روش��نایي خانگی و خیابانی، 
برق، حمل ونقل ج��اده ای و ریلی، تجهیزات صنعتی و 
س��اختمانی، تجهیزات ورزشي، تجهیزات پاالیشگاهی 
و پتروش��یمی، لوازم خانگی و تجهیزات پزش��کی مورد 

استفاده قرار می گیرد.«
درحالی که از میان س��وله های بزرگ و پرسروصدای 
کارخانه می گذشتیم و س��تون های سفیدرنگ دود بلند 

ش��ده از کوره ها را نظ��اره می کردیم، به فکر مس��ئله 
استقرار کارخانه های بزرگ در بافت شهر و لزوم خارج 
کردن صنایع از ش��هرها افتادی��م و از مهندس ایمانی 
راد دراین باره پرس��یدیم. مهن��دس ایمانی راد گفت: 
»البت��ه در زم��ان اح��داث کارخانه، بافت ش��هری 
کوچک تر بود و تا اینجا فاصله زیادی داش��ت. ولی 
به م��رور زمان و با گس��ترش ابعاد ش��هر اراک، در 
حال حاضر کارخانه آلومرول در بافت ش��هری قرار 
گرفته اس��ت و بن��ا بر قانونی ک��ه در این خصوص 
تصویب ش��ده مبنی بر این ک��ه مجموعه های بزرگ 
تولی��دی و صنعتی باید از حوزه ش��هری خارج ش��وند؛ 
بر همین اس��اس در سال های گذشته زمینی به وسعت 
40 هکتار در شهرک صنعتی شماره دو اراک )خیرآباد( 
خریداری ش��ده و قرار اس��ت در این زمین طرح بزرگی 
به نام ش��هر آلومینیوم اجرا ش��ود. در این شهر صنعتی 
تمام��ی مراحل تولید آلومینیوم از صفرتا صد به وس��یله 
دستگاه های مدرن این صنعت که از کشورهای ایتالیا و 

کره خریداری  شده اند، انجام می گیرد.«
وقت��ی با خوش��حالی از انجام چنین ط��رح بزرگی از 
میزان پیشرفت این طرح پرس��یدیم، ایمانی راد گفت: 
»خوشبختانه با تاکیدی که مدیریت مجموعه بر انجام 
هر چه س��ریع تر کار دارند، این طرح پیش��روی خوبی 
داشته و هم اکنون تعدادی از سوله های اصلی مجموعه 
آماده و تجهیز ش��ده اس��ت. درمجموع، شهر آلومینیوم 
مجموعه بزرگ و قابل توجهی است که امیدوار هستیم 
فاز اول و دوم این مجموعه در س��ال 96 افتتاح ش��ود 
و نهایتا ظرف دو تا س��ه سال آینده مجموعه آلومرول 
به ش��کل کامل به آنجا منتقل شود و تمامی مجموعه 
به بهره برداری برس��د. اشتغال زایی که این مجموعه به 

شکل مستقیم به وجود خواهد آورد در حدود هزار نفر خواهد بود 
که رقم قابل توجهی است.«

مهندس ایمانی راد با اش��اره ب��ه این که بخش اصلی مجموعه 
در زمینی به وسعت 30 هکتار در حال اجرا است، افزود: »در این 
بخش، عملیات تولید آلومینیوم ش��امل، ریخته گری، اکستروژن، 
عملی��ات حرارت��ی، قالب س��ازی، فوژ، نورد، پوش��ش س��طحی 
آنادایزینگ و... با دس��تگاه های مدرن و به روز این صنعت انجام 
می گیرد. نکته جالبی که الزم اس��ت به آن اشاره کنم این است 
که بخش مهندسی و ساخت آلومرول مشابه تمامی دستگاه هایی 
را ک��ه از خارج وارد کردیم با انجام عملیات مهندس��ی معکوس، 
در مجموعه ساخته اند که این موضوع کمک بزرگی به مجموعه 
کرده اس��ت. کارگاه ریخته گری مجموع��ه با ظرفیت تولید 300 
ت��ن بیلت در روز ک��ه در فاز اول خود  با 150 تن ظرفیت روزانه، 
تمامی کوره ها، دستگاه ها و ماشین آالت آن از یک شرکت معتبر 
کره ای خریداری ش��ده و فقط ساخت سوله مانده است. در بخش 
پرس ه��ای اکس��تروژن در حال مذاکره ب��رای خرید دو پرس با 
تن��اژ 7000 تن و 2000 تن و همچنین انتقال پرس های موجود 
هستیم. س��وله های این بخش هم 50 درصد پیشرفت داشته اند. 
در بخش پوش��ش های س��طحی ک��ه عمده تری��ن نقطه ضعف 
در صنعت آلومینیوم کش��ور اس��ت در حال مذاک��ره برای خرید 
دس��تگاه های مدرن و مکانیزه با ظرفیت روزان��ه 60 تن آنادایز 

مقاطع آلومینیوم هستیم.«
ایمان��ی راد از بازیافت به عنوان بخش مغفول مانده در صنعت 
آلومینیوم یاد کرد و افزود: »قسمت بزرگی از این مجموعه تحت 
عنوان ش��رکت روان گداز پردیس، قرار اس��ت به بخش بازیافت 
آلومینی��وم اختصاص یابد. این طرح ک��ه تمامی مذاکرات، خرید 
دس��تگاه ها و مراحل اولیه و اصل��ی آن انجام گرفته در زمینی به 

وسعت 10 هکتار در حال اجراست.«
مهندس ایمانی راد با اش��اره به این ک��ه 50 درصد از تولیدات 
آلوم��رول به محصوالت مربوط به صنعت س��اختمان اختصاص 
دارد و با برند آکرول وارد بازار می ش��ود، اظهار کرد: »بیلت های 
مجموعه آلوم��رول جزو باکیفیت ترین محص��والت تولید داخل 
اس��ت، چراکه از بهترین م��واد اولیه اس��تفاده می کند و تعدادی 
از بزرگ تری��ن ش��رکت های تولید محص��والت آلومینیوم، بیلت 
مورداستفاده ش��ان را از آلوم��رول تهیه می کنن��د. چند عامل در 
کیفی��ت باالی بیلت  های این مجموعه تاثیر دارند که این عوامل 
ش��امل، اس��تفاده از مواد اولیه مناس��ب و اس��تاندارد، پرس ها و 
تجهیزات مختلف، قالب های مناس��ب اکستروژن، مواد شیمیایی 
آنادایز باکیفیت، پوش��ش ها و رنگ های خارجی بسیار باکیفیت، 

دستگاه کنترل کیفیت و نیروی متخصص و فعال است.«
مهندس ایمانی راد تولیدات بخش ساختمان مجموعه آلومرول 
ب��ا برند آک��رول را از نقاط مثب��ت و قابل توجه ای��ن مجموعه 
برش��مرد و گفت: »در زمینه تولید مقاطع آلومینیوم ساختمانی و 
محصوالتی مانند در و پنجره و نما در س��ال های اخیر قدم های 
خوبی برداش��ته ایم ولی هنوز نسبت به کش��ورهای دیگر خیلی 

عقب هستیم.
 به عنوان مث��ال کش��ور ترکیه که همس��ایه ماس��ت، با توجه 
ب��ه انتقال تکنول��وژی که از کش��ورهای جهان اول داش��ت به 
رش��د خوبی دس��ت پیداکرده اس��ت. م��ا می توانیم یک س��ری 
الگوبرداری هایی از این کش��ور داش��ته باشیم چون هزینه انتقال 

پروفیل های صنعتی
صنای��ع آلومرول نوین با در اختیار داش��تن 
امکان��ات منحصربه ف��رد نظی��ر پرس ه��ای 
اکس��تروژن اتوماتی��ک اروپای��ي و مجهز به 
کوره های پیش گ��رم بیلت القایی، تجهیزات 
کامل و مدرن آزمایش��گاهي متالوژي و سایر 
دس��تگاه های جانبی دیگر، امکان تولید انواع 
مقاطع صنعتی با ابعاد تا عرض 350 میلی متر 
و طول 14 متر از آلیاژهای مختلف آلومینیوم 
م��ورد اس��تفاده در صنای��ع مختل��ف را دارد. 

صنایعی همانند:
• صنایع خودرو

• صنایع دکوراسیون و تزئینات داخلی
• صنایع سیس��تم های حرارت��ی و برودتی 

خانگی و صنعتی
• صنایع روشنایي خانگی و خیابانی

• صنایع برق
• صنایع حمل ونقل جاده ای و ریلی

• صنایع تجهیزات صنعتی و ساختمانی
• صنایع تجهیزات ورزشي

و  پاالیش��گاهی  تجهی��زات  صنای��ع   •
پتروشیمی

• صنایع لوازم خانگی
• صنایع تجهیزات پزشکی

شمش و بیلت آلیاژی
صنایع آلومرول نوین با در اختیار داشتن امکانات 
پیش��رفته ذوب، ریخت، آلیاژس��ازی و آزمایشگاه 
مجه��ز متالوژی، ام��کان تولید انواع ش��مش ها و 
بیلت های آلومینیوم را در آلیاژهای مختلف مطابق 

استانداردهای جهانی دارد:
• ان��واع بیلت های آلیاژی از قطر 6 الی 12 اینچ 

در آلیاژهای مختلف
• انواع شمش های آلیاژی و خالص
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تکنولوژی از ترکیه نس��بت به کش��ورهای جهان اول 
ب��رای ما کمتر اس��ت و راحت تر می توانی��م این کار را 
انجام دهیم. اس��تفاده از دس��تگاه های مونتاژ و منسوخ 
شدن سیستم های س��نتی که هنوز در برخی کارگاه ها 
رواج دارد و همچنی��ن به کارگیری مقاطع جدید نرمال، 
ترم��ال بریک و... می تواند زمینه را برای ش��کوفایی و 
رش��د بیش��تر این بخش فراهم کند. درمجموع، ما در 
بحث تولید و مونتاژ در بخش س��اختمان تجهیز چندان 
مناسبی نداشتیم که اگر اعتباری اختصاص داده شود و 
مجموعه ها از فرم سنتی به مدرن تغییر پیدا کنند شاید 
بتوانیم در آینده نزدیک ش��اهد پیش��رفت هایی در این 

زمینه باشیم.«
مدیر تولید مجموعه آلومرول درباره رقابت آلومینیوم 
با دیگر م��واد اولیه مورد اس��تفاده در بازار محصوالت 
س��اختمانی، بی��ان ک��رد: »هرچند در س��ال های اخیر 
صنوف دیگر توانس��تند گ��وی س��بقت را از آلومینیوم 
بربایند اما به دلیل سیاست های اشتباه و مهم تر از همه 
اس��تفاده از مواد اولیه نامرغوب نتوانستند این برتری را 
حفظ کنند و نارضایتی های زیادی به وجود آمد. کشور 
ما دارای یک اقلیم متغیر و ناپایدار آب و هوایی است به 
همین دلیل فضا مکررا دچار تغییر می شود و هم اکنون 
فضا برای پروفیل آلومینیوم مهیاس��ت تا با یک سری 

تمهیدات و تغییرات، بازار را در اختیار بگیرد.
 آلومینیوم یک فلز اس��ت و ارزش افزوده دارد، ضمن 
این که ب��ا فناوری های جدیدی مانن��د آنادایزینگ که 

پروفیل هـای سـاختماني )عمومي ـ 
اختصاصي(

صنای��ع آلوم��رول نوی��ن ب��ا بهره گیری از 
امکان��ات و تجهی��زات مدرن، ام��کان تولید 
ان��واع پروفیل های س��اختماني را دارد. عالوه 
بر تولی��د کلیه مقاطع عمومي مورد اس��تفاده 
از  بهره گی��ری  ب��ا  س��اختمان،  صنع��ت  در 
بهتری��ن روش های طراحي و س��اخت، تولید 
پروفیل ه��ای اختصاص��ی دوجداره، س��اده و 
ترمال بری��ک، انواع تیغه کرک��ره ای درهای 
اتوماتیک و سیس��تم های نمای س��اختمان را 
در برنامه کاری خ��ود دارد. انواع پروفیل های 
فوق با امکان انجام انواع پوشش های سطحي 
نظیر انواع آنادایزینگ، رنگ پودری و سیستم 

دکورال قابل ارائه هستند.
• عمومی:

 قوطی و کرنت
ST سیستم 

• اختصاصی:
ALN 200 سری 

 سیستم های جدید و ترمال بریک
• درهای کرکره و اتوماتیک

• سیستم های نمای ساختمان

ام��کان پوش��ش های س��طحی و رنگ آمیزی های 
متنوع��ی را برای آلومینیوم به وجود آورده اس��ت، 
قابلیت اس��تفاده از این فلز در مناطقی که رطوبت 
هوا باالست نیز مهیا ش��ده است، به همین دالیل 
زمینه برای اوج گرفتن دوباره اس��تفاده از آلومینیوم 

در صنعت ساختمان فراهم است.«
 مهن��دس ایمانی راد در پایان، ضمن اش��اره به 
ل��زوم توج��ه جدی به ام��ر ص��ادرات و حضور در 
بازارهای جهان��ی، عنوان کرد: »وقتی در بازارهای 
خارجی وارد شدیم ازنظر کیفیت کمبودی نسبت به 
رقبایی مانند چین، ترکیه و روسیه نداشتیم بلکه به 
دلی��ل باال بودن قیمت مواد اولیه یا همان ش��مش 
آلومینی��وم در کش��ور، ی��ک مقدار رقابت با س��ایر 
کش��ورها به ویژه کشورهای مش��ترک المنافع برای 
ما س��خت بود که البته با پایین تر گرفتن بازه سود 
توانس��تیم فعالیت نسبتا خوبی داشته باشیم. ضمن 
این ک��ه در مذاکرات��ی که با چند ش��رکت خارجی 
داش��تیم موف��ق ش��دیم تولی��د محصوالتی تحت 
لیس��انس چند کشور اروپایی و با برند آکرول را نیز 

به دست بیاوریم.«
دی��دن بخش ه��ای مختلف مجموع��ه آلومرول 
همراه ب��ا توضیحات مهندس ایمان��ی راد نزدیک 
به دو س��اعت طول کش��ید. در این مدت از تمامی 
بخش ه��ای کارخانه ش��امل، س��الن ریخته گری، 
اکستروژن، آنادایزینگ و قالب سازی دیدن کردیم 

و اطالعات فنی مفیدی نیز به دست آوردیم.

مقاطع آلیاژی
صنایع آلوم��رول نوین با در اختیار داش��تن پرس های اکس��تروژن اتوماتیک 
اروپایي مجهز به کوره های پیش گ��رم بیلت القایي، کوره های عملیات حرارتي 
سولوش��ن و ایجینگ مناسب و امکانات انجام کارس��رد، امکان تولید و عملیات 
حرارتي و س��رد انواع مقاطع و پروفیل های آلیاژی آلومینیوم در گروه های 1000 
تا 7000 را مطابق با اس��تانداردهای جهاني جه��ت کاربرد در صنایع مختلف را 

دارد. این مقاطع عبارتند از:
• میلگردها
• تسمه ها

• شش پهلوها
• لوله ها

• مقاطع اختصاصی
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گفت

 آیا شرکت تولیدکننده پروفیل حمایت الزم را از شرکت شما به عمل می آورد؟
بله، جا دارد از مدیرعامل محترم پروفیل آورتا و س��ایر پرس��نل این ش��رکت به جهت 
حمایت همه  جانبه ازجمله ایجاد شرایط فروش عالی و طرح های رفاهی و خدماتی ویژه 
برای ش��رکت های تابعه و مونتاژکاران محترم و همچنین پاسخگویی 24 ساعته تشکر 

و قدردانی کنم.
 آیا شرکت کیان پن نظارت های الزم را بر فعالیت های شما دارد؟

بل��ه، ب��ه دلیل نظارت مس��تمر از س��وی پروفیل آورتا ک��ه دلگرمی خاص��ی را برای ما و 
مشتریانمان به ارمغان آورده است از عملکرد این مجموعه بسیار راضی و خرسندیم.

 تولید پنجره استاندارد تا چه حد برای شرکت تولیدکننده پروفیل شما اهمیت دارد؟
شرکت ما از بدو شروع فعالیت خود همواره کیفیت محصوالت را اساس و سرلوحه کار خود 

قرار داده و به جرات می توان گفت جزو شرکت های موفق در این زمینه محسوب می شود.
 کیفیت محصوالتی که تولید می کنید، در چه سطحی قرار دارد؟

ما همه تالش��مان را جهت تولید محصوالت باکیفیت که درخور شان همشهریان عزیزمان 
باشد به کار بسته ایم. امید است در این زمینه موفق شویم.

 بـه نظر شـما، برای تولید یـک پنجره اسـتاندارد، چه عوامـل و فاکتورهایی باید 
موردتوجه قرار گیرد؟

مهم ترین عامل برای تولید یک پنجره مناس��ب و اس��تاندارد، استفاده از پروفیل باکیفیت و 
اس��تاندارد، به کارگیری پروفیل تقویتی گالوانیزه و یراق آالت مناس��ب و از همه مهم تر سازنده 
باوجدان و باتجربه کافی اس��ت. دس��تگاه های مونتاژ اس��تاندارد نیز سهم بس��زایی در تولید 

محصول باکیفیت دارد.
 برای جلوگیری از ورود پنجره های نامرغوب به بازار چه راهکارهایی وجود دارد؟

کنترل مداوم مونتاژکاران و پنجره های تولیدی ایشان و دادن استاندارد به کارگاه های نمونه 
و استاندارد از اهمیت بسیاری برخوردار است که به نظر این جانب شرکت آواپن در این زمینه 

بسیار موفق است.
 به نظر شـما وجود پنجره سـازهای بی شناسـنامه در بی اعتبار کردن این صنعت 
چقـدر تاثیر دارد؟ اگر تاثیر منفی در این خصـوص دارند، راهکار جلوگیری از فعالیت 

آن ها چیست؟
پنجره سازهای بی شناسنامه و غیراستاندارد با توجه به عدم تجربه کافی و نیز علم کافی در 
زمینه تولید پنجره، سبب تولید محصوالت بی کیفیت شده اند که نهایتا این امر سبب بی اعتبار 

شدن صنعت تولید یو.پی.وی.سی می شود.
 شرایط فعلی و آینده بازار در و پنجره های دوجداره را چگونه می بینید؟

به حول و قوه الهی با توجه به فرهنگ سازی هایی که در زمینه عدم اتالف انرژی با استفاده 
از تولید پنجره های دوجداره شده و همچنین استقبال بی نظیر مردم و مسئوالن در این زمینه، 

بازار فعلی شرایط خوبی دارد و امیدواریم در آینده بهتر هم شود.

 شـرکت شـما از چـه تاریخی فعالیت خـود را آغاز 
کـرده و تاکنـون چه فـراز و نشـیب هایی را در مسـیر 

پیشرفت پشت سر گذاشته است؟
ش��رکت آواپ��ن از س��ال 1390 فعالیت خ��ود را با فروش 
پروفی��ل آورتا آغاز کرده و برای نیل به این هدف مش��تری 
مداری و تبلیغات گس��ترده در سطح استان را اساس کار خود 

قرار داده است.
 در حـال حاضر چـه محصوالت و خدماتی توسـط 
شرکت شـما عرضه می شـود؟ درباره انواع محصوالت 

خود به صورت جداگانه توضیح دهید.
ش��رکت آواپ��ن از س��ال 1390 فعالیت خ��ود را با فروش 
پروفی��ل آورتا آغ��از کرده و با توجه به اس��تقبال گس��ترده 

هم��کاران مونت��اژکار از پروفی��ل آورت��ا در کمت��ر از 6 ماه 
از تاس��یس ش��رکت، ف��روش گالوانیزه تقویتی اس��تاندارد و 

همچنین یراق آالت مربوطه را نیز آغاز کرده است.
 برای انتخاب پروفیل مناسب چه معیارهایی را باید 

مد نظر قرار داد ؟
انتخاب ی��ک پروفیل خوب در میان برندهای مختلفی که 
در بازار وجود دارند کار راحتی نیست. اما به نظر من بهترین 
معی��ار برای یک پروفیل خوب پش��تیبانی و نظارت مس��تمر 
کارخانه س��ازنده پروفیل از محصوالتش است. این پشتیبانی 

می تواند مایه دلگرمی بیشتر ما نیز باشد.
 از نظر شـما پروفیل آورتا چه مزیت هایی نسبت به 

محصوالت مشابه بازار دارد؟

پروفی��ل آورت��ا عالوه بر داش��تن کیفیت بس��یار خوب، از 
پشتیبانی و نظارت مستمر کارخانه نیز برخوردار است. عالوه 
بر این موارد داشتن قیمت مناسب نسبت به سایر محصوالت 
مشابه باعث ش��ده که پروفیل آورتا از استقبال بی نظیری در 

بازار برخوردار باشد.
 آیا مشتریان شما از پروفیل مورد استفاده شما 
رضایـت دارنـد و آیا تاکنون با اعتراضی از سـوی 

مشتریان خود روبه رو بوده اید؟
ب��دون اغراق عرض می کنم تاکن��ون هیچ اعتراضی 
مبنی بر عدم کیفیت پروفیل آورتا از س��وی مش��تریان 
مطرح نبوده اس��ت و همواره مش��تریان از این پروفیل 

راضی بوده اند.

 آورتا پروفیلی با سابقه ای ده ساله در صنعت یو.پی.وی.سی است که امروزه به نام و برندی شناخته شده در کشور تبدیل شده است. 
همان طور که قبال هم اشـاره کردیم تولیدکنندگان زیادی در سراسـر کشـور وجود دارند که با فراغ بال و با اطمینان کامل نسبت به 
کیفیت این پروفیل اقدام به تولید در و پنجره دوجداره با استفاده از این پروفیل می کنند. پنجره ایرانیان در ادامه سلسله گزارش ها 
و گفتگوهای خود با مدیران و همکاران این مجموعه در این شـماره به سـراغ برات قربان زاده، مدیرعامل شـرکت آواپن و نماینده 
انحصاری آورتا در اسـتان اردبیل رفته و پای صحبت و اظهارنظرهای این فعال عرصه پروفیل در و پنجره یو.پی.وی.سـی نشسـته 

است. در ادامه توجه شمارا به مشروح این گفتگو جلب می کنیم:

اشــاره

در گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با نماینده انحصاری آورتا در استان اردبیل مطرح شد:

حمایت همه جانبه؛ مشخصه بارز مدیران آورتا



11
ه 0

�ار
شم

  
95

ذر 
 آ

م 
ده

ل 
س�ا

ن/ 
ـا

انی
یر

ه ا
ـر

نج
پ

110

گو
گفت

گو
گفت

  شـرکت تک نما پی.وی.سـی از چه تاریخی 
فعالیـت خـود را آغاز کـرده و تاکنون چـه فراز و 
نشـیب هایی را در مسـیر پیشـرفت پشـت سـر 

گذاشته است؟

ش��رکت تک نما پی.وی.سی در سال 1389 فعالیت 
خود را آغاز کرده اس��ت. از آغاز فعالیت شرکت تاکنون 
تمام س��عی متخصصان این شرکت به تولید باکیفیت و 
تحویل به موقع کاال به مش��تریان معطوف بوده است. 

ما و تمام��ی همکارانمان در تمام این س��ال ها اخالق 
محوری را سرلوحه کار خود قرار داده ایم و با بهره گیری 
از تجارب همکاران موفقی که در این صنعت قدیمی تر 
بوده اند، روزبه روز موفقیت ها و پیش��رفت های بیشتری 

شـرکت تکنما پی.وی.سـی سـپاهان همگام با بهینه سـازی مصرف سوخت و انرژی، فعالیت خود را از سـال ۱389 در زمینه تولید 
پروفیل یو.پی.وی.سی با نشان تجاری واناوین آغاز کرده است و هم اکنون در زمینی به مساحت ده هزار مترمربع با زیربنای چهار 
هـزار مترمربع در شـهرک صنعتی رازی اسـتان اصفهـان به فعالیت خود ادامـه می دهد. واناوین در این مدت بـا تولید محصوالت 
باکیفیت و اقتصادی توانسته است سهم خوبی از بازار کشور را به خود اختصاص دهد. کمک به افزایش بهره وری در بخش انرژی 
با تولید پروفیل های یو.پی.وی.سـی باکیفیت و ارائه خدمات ارزشـمند با تکیه بر کارکنان باانگیزه و کوشـا که موجب بهبود زندگی 
مصرف کنندگان کشورمان می شود، مهم ترین راهبرد این شرکت در طول فعالیتش بوده است. برای نیل به این خواسته و حرکت در 
مسیر پیشرفت و موفقیت، شرکت تکنما پی.وی.سی اهدافی برای خود ترسیم کرده است. توسعه همه جانبه شرکت به منظور ارائه 
محصوالت و خدمات گسترده در سراسر کشور، فروش به صورت اعطای نمایندگی در تمام استان های کشور، توجه به رضایتمندی 
مشـتریان با پاسـخ به سفارش ها، نظرها و پیشـنهاد های آنها در کمترین زمان ممکن، افزایش تولید پروفیل تا مرز ده هزار تن در 
سال جهت کسب سهم قابل قبولی از بازار پروفیل تولیدی کشور، افزایش صادرات محصوالت با اعطای نمایندگی و مالکیت دفاتر 
فروش در کشـورهای همسـایه، ازجمله مهم ترین این اهداف اسـت که مجموعه سخت کوش واناوین برای دستیابی به آنها تالش 
می کند. پنجره ایرانیان، برای آشـنایی بیشـتر مخاطبان نشریه با شرکت تکنما پی.وی.سی و شناخت پتانسیل ها و توانایی های این 
مجموعه با مهندس خان محمدی، مدیر بازرگانی توانمند تکنما پی.وی.سی گفتگویی انجام داده است که در ادامه توجه شمارا به 

آن جلب می کنیم.

اشــاره

در گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیر بازرگانی شرکت تک نما پی.وی.سی سپاهان اصفهان مطرح شد:

واناوین؛ پنجره ای رو به آرامش

کسب کرده ایم.
  کارخانه تکنما پی. وی. سـی سپاهان در کجا 
واقـع شـده و چه میـزان وسـعت دارد؟ همچنین 

پرسنل شما چه تعداد است؟
کارخانه با وسعت 10000 مترمربع در استان اصفهان 

واقع است و دارای 50 نفر پرسنل است.
  در حال حاضر چه محصوالتی در شرکت شما 

تولید می شود؟ 
محصوالت این ش��رکت پروفیل های سفید و رنگی 
س��ری 60 بازشو اس��ت که تا پایان آذرماه سال جاری 

سری تک ریل و بازسازی نیز به آنها اضافه می شود.
مزیت هایـی  چـه  از  واناویـن  محصـوالت    

برخوردار هستند؟
پروفیل یو.پی.وی.س��ی واناوین از بهترین مواد اولیه 
موج��ود، ب��ا فرمولی اس��تاندارد تولید می ش��ود و وزن 
مناس��ب و فضای گالوانیزه های یکسان در همه مقاطع 
باعث شده این محصول به عنوان یک پروفیل خوب با 

قیمت رقابتی در سراسر کشور جای خود را باز کند.
  بـرای بهره گیری از دانـش و فناوری روز چه 

اقداماتی انجام داده اید؟
ما همواره س��عی کرده ایم از دان��ش و اطالعات روز 
دنیا در زمینه صنعت یو.پی.وی.س��ی مطلع باشیم و با 

ارتباط نزدیک با تولیدکنندگان مواد اولیه و س��ازندگان 
ماشین آالت معتبر دنیا و بازدیدهای متخصصان شرکت 
از نمایشگاه های بین المللی اطالعات فنی و تخصصی 
خود را به روز کرده و آنها را در جهت پیش��رفت شرکت 

به کار بندیم.
  چـه گواهینامه ها و اسـتانداردهایی را تاکنون 

دریافت کرده اید؟
ای��ن ش��رکت دارای گواهینامه های متع��دد ازجمله: 
سیس��تم مدیریت کیفیت، مشتری مداری و گواهینامه 

استاندارد اجباری ایران است.
  کیفیت محصوالت تولیدی شـما در مقایسه با 

استانداردهای جهانی، در چه سطحی قرار دارد؟
تمام��ی محص��والت تولی��دی در ش��رکت تکنم��ا 
پی.وی. س��ی سپاهان با برند واناوین طبق دستورالعمل 
داخلی و بر اساس اس��تاندارد ISIRI12291، توسط 
کارشناسان متخصص در آزمایشگاه مجهز و مدرن این 
ش��رکت مورد آزمایش قرار می گی��رد که همواره نتایج 
حاصله حتی با ضریب بهتری نس��بت به استانداردهای 

موجود بوده است.
  به نظر شما یک پنجره یو.پی.وی.سی مطلوب 

باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟
یک پنجره مطلوب باید به ش��کلی طراحی، مونتاژ و 

نصب ش��ده باش��د که از نفوذ هوا جلوگیری کرده و در 
ش��رایط گرم و س��رد آب هوایی مان��ع از اتالف انرژی 
شود. کاهش نشت هوا و انتقال دما مهم ترین عوامل در 
داشتن خانه ای با بازده انرژی مناسب است که با داشتن 
یک پنجره مطلوب می توان از باالترین تلفات حرارتی 
ساختمان جلوگیری کرد. داشتن یک پنجره مطلوب به 
عوامل مهمی بستگی دارد. که از آن جمله می توان به 

موارد زیر اشاره کرد.
• پروفیل: ازلحاظ کیف��ی و همچنین ازلحاظ قیمت 
مهم ترین نقش در س��اخت یک پنجره یو.پی . وی. سی 
مطلوب را پروفیل مصرفی ایفا می کند، شاید یک پنجره 
با پروفیل نامرغوب یا مرغوب از ش��کل ظاهری برای 
مصرف کننده عام قابل تش��خیص نباشد، اما مشکالتی 
که در آین��ده گریبان گیر مصرف کننده می ش��ود حتی 
باعث بیزاری از این صنعت می ش��ود مانند تغییر رنگ، 

شکستگی پروفیل و یا حتی تغییر ظاهری.
• یراق آالت: یراق آالت اس��تفاده  شده در پنجره های 
یو.پي.وي.س��ي از اهمیت بسیار باالیي برخوردار است. 
ایجاد استحکام، مقاومت در مقابل خوردگي، امنیت در 
س��رقت، تنوع در بازشو در و پنجره و ... همه از وظایف 
این قس��مت از در و پنجره اس��ت که درواقع آرامش و 

امنیت الزم مصرف کننده را فراهم می سازد.
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• شیشه: اس��تفاده از شیشه های دو یا چند جداره در 
پنجره و درهاي یو.پي.وي.س��ي موج��ب صرفه جویی 
در مص��رف انرژي ب��ه میزان قابل توجهی می ش��ود و 
درنتیجه موجب کاهش اس��تهالک سیستم سرمایشي 
و گرمایش��ي به میزان تقریبي 75 درصد خواهد ش��د. 
همچنی��ن اس��تفاده از شیش��ه های دوج��داره )4 و 6 
میلی مت��ری( حداق��ل به میزان 50 درص��د در کاهش 

میزان شدت صوت تاثیرگذار است.
• نص��ب: درواق��ع یک پای��ان خوب ب��رای پنجره 
دوجداره، نصبی با ش��رایط اس��تاندارد است. نکته قابل 
 توجه در نصب استاندارد، استفاده از ملزومات استاندارد 
می باش��د. الزم به ذکر است که حساسیت و دقت باال 
در اندازه گی��ری اولیه به بی عیب و نقص بودن عملیات 
نصب پنجره منجر می شود. آب بندی در نصب موضوع 
بسیار مهمی می باش��د. اگر پنجره ای فاقد عایق بندی 
باش��د یا عایق بندی مناسبی نداشته باشد، هنگام لمس 
آن، گرما یا سرمای فضای بیرون را حس خواهید کرد، 
یا زمانی که نزدیک پنجره ایس��تاده اید، تغییرات دمایی 

را کامال احساس خواهید کرد.
  برای جلوگیـری از ورود پنجره های نامرغوب 

به بازار چه راهکارهایی وجود دارد؟
برای پاس��خ به این سوال باید پارامترهای مختلفی را 

مورد بررسی قرار داد:
 پروفی��ل باکیفیت و اس��تاندارد، نگهداری مناس��ب، 
اس��تفاده از گالوانیزه، اس��تفاده از یراق آالت باکیفیت و 
نصب اس��تاندارد، همگی به ساخت یک پنجره خوب و 
استاندارد منجر می ش��ود. حال برای جلوگیری از ورود 
یک پنج��ره بی کیفیت به ب��ازار نق��ش تولیدکنندگان 

پروفی��ل بس��یار مه��م اس��ت، از ای��ن رو اگ��ر تمامی 
تولیدکنندگان پروفیل یو.پی.وی.سی نسبت به عملکرد 
مش��تریان خود مسئول باش��ند و کارگاه های مونتاژ را 
م��ورد ممیزی قرار دهند و سیس��تم نظارت بر عملکرد 
مشتریان خود داشته باشند، مطمئنا نتایج مثبتی حاصل 

خواهد شد.
شرکت تکنما پی. وی. سی س��پاهان، در همین راستا 
از س��ال 1394 بازدیدهای اس��تانی خ��ود را از تمامی 
مونتاژکاران��ی که از پروفیل واناوین اس��تفاده می کنند 
ش��روع کرده و کوش��یده اس��ت با آموزش ه��ای فنی 
الزم عیب ه��ای احتمال��ی موج��ود را برط��رف کند و 
ب��رای تولیدکنندگانی که صالحیت الزم را دارا باش��ند 
گواهینام��ه فنی مونتاژ صادر کن��د. در حال حاضر اکثر 
مشتریان واناوین دارای گواهینامه فنی بوده یا در شرف 
اخذ آن هستند و در این راه تولیدکنندگانی را که دارای 
تولید غیراستاندارد بوده اند و تمایلی به برطرف ساختن 
مش��کالت خود نداشته اند از لیست مش��تریان واناوین 

حذف کرده است. 
پروفیل هـای  کیفیـت  دربـاره  شـما  نظـر    

یو.پی. وی.سی موجود در بازار چیست؟
ب��ه نظر من اکثر همکاران محترم تمامی تالش خود 
را ب��ه کار گرفته و پروفیل های تولید داخل نس��بت به 
گذش��ته دارای کیفیت بهتری هس��تند. البته یکسری 
تولیدکنن��دگان جزئی نیز وجود دارند که با عدم رعایت 
اس��تاندارد الزم محص��والت خ��ود را به ب��ازار عرضه 
می کنند که این موضوع مطمئنا دوام آن چنانی نخواهد 
داش��ت و این تولیدکنن��دگان رفته رفت��ه از بازار حذف 

خواهند شد.

توزیـع    فکـر می کنیـد چـه عاملـی سـبب 
محصوالت بی کیفیت در بازار می شود؟ و وجود این 
محصـوالت بر کلیت صنعـت در و پنجره دوجداره 

چه تاثیری برجای می گذارد؟
در زمینه توزیع محصوالت بی کیفیت عوامل مختلفی 
می توانند وجود داشته باشند که از آن جمله می توان به 

این موارد اشاره کرد:
- نداش��تن تخصص الزم در خصوص شناخت مواد 

اولیه و تولید؛
- عدم استفاده از ماشین آالت و قالب های مناسب؛

پروفیل ه��ای  ش��دن  رقابت��ی  و  ب��ازار  رک��ود   -
یو.پی. وی. سی؛

- عدم تولید کارخانه ها با تمام پتانس��یل تولید و باال 
رفتن هزینه های سربار و قیمت تمام شده پروفیل؛

وج��ود محص��والت بی کیفیت می تواند باعث ش��ود 
دیدگاه مصرف کنندگان نهایی نس��بت به این محصول 
خراب  شده و محصوالت باکیفیت هم زیر سوال برود.

  به نظر شما وجود پنجره سازهای بی شناسنامه 
چقدر در بی اعتبار کردن این صنعت تاثیر دارند؟ 

همیش��ه معیار مصرف کننده پنجره س��اخته و نصب 
شده است و درصورتی که این پنجره بی کیفیت و بدون 
در نظر گرفتن اس��تانداردهای الزم تولید ش��ده باش��د 
باع��ث عدم رضایت مش��تری و صدم��ه دیدن صنعت 

یو.پی.وی.سی می شود.
از دیگ��ر م��واردی ک��ه می توان ن��ام برد: بازرس��ی 
م��دون، آم��وزش مونت��اژکاران و دادن گواهینامه فنی 
به تولیدکنندگان باصالحیت اس��ت که می تواند به این 

مسئله کمک کند.

  تشـکل های صنفـی در بهبـود وضعیـت صنـف چه نقشـی 
می توانند ایفا کنند؟

همیش��ه و در همه جا وجود تش��کل های فع��ال و بانفوذ باعث بهبود 
وضعی��ت آن صنعت ش��ده که اگر این تش��کل ها قوانی��ن و مصوبات 
س��خت گیرانه ای نس��بت به تولید تمامی محصوالت آن صنعت وضع 
کنند و با همکاری تولیدکنندگان نظارت ویژه ای بر آن داش��ته باش��ند، 

مطمئنا نتایج بسیار مثبتی را در این زمینه شاهد خواهیم بود.
  وضعیـت فعلـی و فضای پیـش روی بـازار در و پنجره های 

یو.پی.وی.سی را چگونه می بینید؟
در ح��ال حاضر با توجه به رکود ب��ازار، عدم نقدینگی و وجود رقبای 
خارجی، ش��رایط مناس��ب نیس��ت و امید اس��ت با برطرف شدن این 
مش��کالت مس��یر برای همه صنعتگران کش��ور به ویژه همکاران این 
صنع��ت باز ش��ود و همگی در کنار ه��م با رقابتی س��الم، به کار خود 

ادامه دهیم.

گواهی نامه های وانا وین 
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 شرکت شـما از چه تاریخی فعالیت خود را آغاز 
کـرده و تاکنون چه فراز و نشـیب هایی را در مسـیر 

پیشرفت پشت سر گذاشته است؟
شرکت سوین سبحان در سال 1389 رسما فعالیت خود 
را در زمینه تولید در و پنجره یو.پی.وی.سی و شیشه های 
دوجداره در اس��تان همدان، شهر مالیر آغاز کرد. سوین 
س��بحان در کارخانه ای ب��ه مس��احت 3000 مترمربع با 
17 نفر پرس��نل، یک��ی از باکیفیت ترین محصوالت در و 
پنج��ره را به بازار ارائه می دهد. مانند اغلب ش��رکت های 
تولیدکننده، دغدغه همیش��گی سوین س��بحان رقابت با 
محصوالت با کیفیت و کن��ار زدن محصوالت بی کیفیت 

موجود در بازار بوده است.
 در حال حاضر چه محصوالت و خدماتی توسـط 

شرکت شما عرضه می شود؟ 
س��وین سبحان با توجه به سیاس��ت های کاری خود و 

نیاز بازار در س��ال 93 ع��الوه بر تولید در و پنجره یو.پی.
وی.س��ی اقدام به تهیه و ف��روش پروفیل، م��واد اولیه، 
ملزومات س��اخت در و پنجره، شیش��ه و توری در استان 
همدان و استان های هم جوار کرده که با توجه به ظرفیت 
دپوی خوبی که ایجاد شد مورد استقبال قرار گرفته است.
 از چـه پروفیلـی بـرای تولیـد محصـوالت خود 

استفاده می کنید؟
ما در س��ال 1394 موفق به دریافت نمایندگی فروش 
محصوالت ش��رکت دیاک��و کیش در اس��تان همدان و 
اس��تان های هم جوار ش��دیم و بخش عمده فعالیت خود 

را روی پروفیل های دکونیک و وینسا متمرکز کردیم.
 از نظر شما این پروفیل ها چه مزیت هایی نسبت 

به محصوالت مشابه بازار دارد؟
پروفیل های دکونیک و وینسا از بهترین و خوش نام ترین 
پروفیل های موجود در بازار هستند. شفافیت خیلی خوب، 

مقاوم��ت ب��اال، قالب زیبا و اس��تاندارد ای��ن پروفیل ها و 
همچنی��ن دپوی قوی و مجموعه موف��ق واردکننده این 
برنده��ا باعث ش��ده خیلی زود مصرف ای��ن پروفیل بین 

کارگاه های دارای استاندارد و برند افزایش پیدا کند.
 آیـا مشـتریان شـما از این پروفیل هـا رضایت 
دارنـد و آیا تاکنون با اعتراضی از سـوی مشـتریان 

خود روبه رو بوده اید؟
طی یک س��ال گذش��ته که مجموعه سوین سبحان 
ب��ه تولید پنجره ب��ا این پروفیل اقدام ک��رده هیچ گونه 
مشکلی در بخش فنی، فروش و خدمات پس از فروش 
نداش��ته و 14 کارگاهی که از ش��رکت سوین سبحان 
پروفی��ل و ملزومات خ��ود را تهیه می کنن��د نیز چنین 

مشکالتی نداشته اند.
 آیا شرکت شما تحت حمایت های الزم از سوی 

دیاکو کیش قرار دارد؟

شرکت دکونیک و وینسا بسیار هدفمند و با برنامه ریزی 
خ��وب و واقع بینانه فعالیت می کنن��د و نمایندگان خود را 
بازوان پرت��وان مجموعه خود می دان��د، همین امر کافی 
اس��ت تا مجموعه های تولیدی با توان و پش��ت گرمی در 

این بازار نابه سامان حرکت کنند.
 آیـا بـر فعالیت های شـما به لحـاظ فنی نظارت 

خاصی صورت می گیرد؟
ب��ا توجه به برنامه ریزی های ش��رکت، نظارت بر تولید 
اس��تاندارد پنجره با پروفیل دکونیک یک��ی از اولویت ها 
است که شرکت دیاکو کیش بازدیدهایی را به این منظور 
انجام می دهد و در این بازدیدها مشکالت احتمالی خیلی 

زود حل می شوند.
 تولید پنجره اسـتاندارد تا چه حد برای شـرکت 

دیاکو کیش اهمیت دارد؟
ه��دف بلندمدت این ش��رکت نقطه قوت این ش��رکت 
اس��ت و تنها با تولید پنجره استاندارد و باکیفیت می توان 
به این هدف دست یافت. فروش های هیجانی و تولیدات 
ارزان قیمت به صورت مقطعی است، و خوشبختانه شرکت 
دیاکو نیز با ما هم نظر و کامال با این قضیه مخالف است.

 کیفیـت محصوالتی کـه تولید می کنیـد، در چه 
سطحی قرار دارد؟

کیفیت محصوالت دیاکو )دکونیک و وینس��ا( بس��یار 
باالس��ت. کیفیت باالی مواد اولیه و ش��رایط اس��تاندارد 
تولید، ای��ن پروفیل ها را ازنظر کیفیتی در س��طح باالیی 
قرار داده اس��ت. کافی اس��ت یک تولیدکنن��ده حرفه ای 
پنج��ره، یک بار با این پروفیل ها پنجره بس��ازد، تفاوت را 

به راحتی احساس می کند.
 بـرای بهره گیـری از دانـش و فنـاوری روز چه 

اقداماتی انجام داده اید؟
دریاف��ت گزارش ه��ای فن��ی و آزمایش های ش��رکت 
تولیدکنن��ده پروفی��ل و همچنی��ن ارس��ال نمونه ه��ای 
ساخته شده در سوین س��بحان به آزمایشگاه های همکار 
استاندارد، توانسته بخش زیادی از مشکالت تولید پنجره 
را مرتف��ع س��ازد. هر صنعتی برای س��رپا ماندن نیاز دارد 
ک��ه به روز ش��ود و از فناوری مدرن اس��تفاده کند. ما هم 
مجبوریم برای باقی مان��دن در بازار رقابت از جدیدترین 

فناوری ها استفاده کنیم تا از رقبا عقب نمانیم.
 به نظر شـما، برای تولید یک پنجره اسـتاندارد، 

چه عوامل و فاکتورهایی باید موردتوجه قرار گیرد؟
ب��رای تولید پنجره اس��تاندارد ابتدا بای��د رویه و هدف 
داش��ته باش��یم؛ متاس��فانه در بازار امروز ای��ران قیمت، 
تعیین کنن��ده موفقیت تولیدکننده اس��ت ک��ه این دیدگاه 
غلطی برای ساخت پنجره است. برای تولید هر محصول 
باکیفیت، مواد اولیه مناسب نیز موردنیاز است، لذا با مواد 
اولیه غیراستاندارد و نامرغوب نمی توان پنجره سالم تولید 
ک��رد. پروفیل درجه یک و خوب، اس��تفاده از رینفورس ها با 
ابعاد و ضخامت مناسب، استفاده از ماشین آالت استاندارد و 
کادر آموزش دیده نیازهای اولیه تولید پنجره استاندارد هستند. 
ما هم به نوبه خود س��عی می کنیم با رعایت این استانداردها 

محصولی باکیفیت و استاندارد تولید و روانه بازار کنیم.

 بـرای جلوگیری از ورود پنجره های نامرغوب به 
بازار، چه راهکارهایی وجود دارد؟

ب��رای جلوگی��ری از ورود پنج��ره غیراس��تاندارد ب��ه 
ب��ازار، تولیدکننده ه��ای پروفی��ل و ماش��ین آالت نقش 
تعیین کننده ای دارند. نباید مواد اولیه در اختیار کارگاه های 

بی کیفیت قرار بگیرد. 
اگ��ر از مبدا این موضوع اصالح ش��ود می توان ش��اهد 
بهب��ود این صنعت در چند س��ال آینده ب��ود، در غیر این 
صورت اوضاع از این که هس��ت بدتر خواهد ش��د. تعیین 
و تدوی��ن اس��تانداردهای الزم برای تولی��د در و پنجره 
و نظ��ارت بر اج��رای این اس��تاندارد توس��ط اتحادیه و 
تشکل های صنفی نیز نقش تعیین کننده ای دارد. حمایت 
از تولیدکنن��دگان داخل��ی که محص��ول باکیفیت عرضه 
می کنند و جلوگی��ری از ورود اجناس خارجی بی کیفیتی 
ک��ه صرفا به دلیل نام و برند خارجی که دارند مورد توجه 
برخ��ی قرار می گیرن��د ولی از نظر کیفی��ت از نمونه های 

مشابه داخلی بسیار ضعیف تر هستند.
 به نظر شـما وجود پنجره سازهای بی شناسنامه 
در بی اعتبار کردن این صنعت چقدر تاثیر دارند؟ اگر 
تاثیـر منفی در این خصوص دارند، راهکار جلوگیری 

از فعالیت آن ها چیست؟
تاثی��ر وجود پنج��ره بی کیفی��ت در بازار ب��ر فعالیت و 

  شرکت سوین سبحان )گروه صنعتی عظیمی( از تولیدکنندگان در و پنجره یو.پی.وی.سی در استان همدان و شهر مالیر بوده که از سال ۱389 
فعالیت خود را شروع کرده است. این شرکت از سال گذشته نمایندگی فروش شرکت دیاکو کیش را نیز در اختیار دارد. در حال حاضر مجموعه 
سوین سبحان در زمینی به مساحت 3000 مترمربع با ۱7 نفر پرسنل، در شهرک صنعتی مالیر مشغول تولید در و پنجره دوجداره با پروفیل های 
دکونیک و وینسـا اسـت. رعایت اسـتانداردهای این صنعت و تولید محصولی باکیفیت باال و قیمت مناسـب باعث شده تا شرکت تولیدی سوین 
سـبحان از جایـگاه ویژه ای در بازار در و پنجره یو.پی.وی.سـی برخوردار باشـد. رعایت حقوق مصرف کننده و تالش بـرای ارائه خدمات پس از 
فروش به مشتریان نیز به توسعه بازار و سودآوری بیشتر این مجموعه کمک فراوانی کرده است. پنجره ایرانیان در راستای معرفی مجموعه های 
موفق صنعت در و پنجره به سـراغ شـرکت سـوین سبحان رفته و با آقای عظیمی مدیرعامل این مجموعه گفتگویی انجام داده است که مشروح 

این گفتگو را در ادامه می خوانید:

اشــاره

گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیرعامل 
شرکت سوین سبحان

نمایندگان فروش، 
بازوان پرتوان 
دکونیک

کس��ب وکار همه تولیدکننده های پنجره مشخص است. 
قطع��ا اگر جل��وی چنین تولیداتی گرفته نش��ود چیزی از 
صنعت در و پنجره با این همه ظرفیت باقی نخواهد ماند. 
پروفی��ل ضعیف یا مونتاژ غیراس��تاندارد باعث می ش��ود 
همه ایرادات به پای پنجره های یو.پی.وی.س��ی نوش��ته 
ش��ود و وجود پنج��ره بی کیفیت باعث می ش��ود صنعت 
یو.پی. وی. س��ی به صورت کلی مورد هجمه قرار گیرد و 

بین مردم بدنام شود.
 شـرایط فعلـی و آینـده بـازار در و پنجره هـای 

دوجداره را چگونه می بینید؟
مطمئن��ا اگ��ر از تولیدکنندگان داخلی حمایت ش��ود و 
محصوالت باکیفی��ت و دارای اس��تاندارد داخلی به بازار 
عرضه شود، قوانین استاندارد مونتاژ تدوین شده و نظارت 
دقیق��ی بر اجرای آن ص��ورت گیرد بس��یاری از موانع و 
مش��کالت این صنعت در آینده رفع خواهد شد. تشکیل 
اتحادیه و س��ندیکای صنفی برای همفکری، همکاری و 
رفع مشکالت این صنف نیز تاثیر زیادی بر بهبود شرایط 
آینده بازار در و پنجره دوجداره خواهد داش��ت. آش��نایی 
م��ردم با مزایای پنجره دوجداره و نقش زیاد آن در حفظ 
و به��ره وری ان��رژی و کمک به اقتصاد و محیط زیس��ت 
اصلی ترین عامل در ترویج این صنعت و ترغیب مردم به 

استفاده از پنجره های دوجداره است.











نشریـه پنجره ایرانیـان
اولین ماهنامه تخصصی صنعت در و پنجره و بهینه سازی انرژی ایران

ت 
ن آال

شی
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کارگروه های تخصصی معرفی شدند

پنج��ره ایرانی��ان: اتاق بازرگانی ایران روز یکش��نبه 16 آبان ماه میزبان نخس��تین 
گردهمای��ی انجم��ن در، پنجره، نما و صنایع وابس��ته بود. در ای��ن گردهمایی که با 
حضور اکثریت اعضای این انجمن برپا ش��د، اعضای هیات موسس��ان گزارش��ی از 

فعالیت  های انجام شده ارائه دادند.
انجمن در، پنجره، نما و صنایع وابس��ته ایران، در اس��فندماه سال 1394 با حمایت 
و رهبری س��ندیکای آلومینیوم آغاز به کار کرد. هدف اصلی س��ندیکا در راه اندازی 
این انجمن عالوه بر تفویض اختیارات خود در این عرصه، مشخص ساختن نیازهای 
صنعت در و پنجره و نمای ایران توس��ط فعاالن این حوزه و ایجاد پل ارتباطی میان 
کلیه صنایع وابسته به این صنعت بوده است. در حقیقت راه اندازی انجمن های موازی 
مانن��د تولیدکنندگان پروفیل و ورود ش��رکت های خدماتی و بازرگانی در این انجمن 
از این تفکر ش��کل  گرفته است تا بستری مناس��ب برای شنیده شدن مشکالت این 
صنعت و یافتن راهکاری مناس��ب برای دست یابی به محصولی باکیفیت و استاندارد 
در میان کلیه اعضا فراهم ش��ود. از اس��فندماه سال 1394 تاکنون اعضا هیات رئیسه 
به همراه نمایندگان س��ندیکا با بهره گیری از مش��ورت بسیاری از فعاالن دلسوز این 
صنع��ت، تمامی ت��الش خود را بر این نهاده اند تا با ایجاد بس��تری مناس��ب و قابل 
دفاع در راس��تای اه��داف انجمن، بتوانند رضایت خاطر س��ه جانبه )مصرف کنندگان، 

تولیدکنندگان و شرکت های وابسته به این صنعت( را فراهم کنند.

گزارش عملکرد هیات مؤسسان انجمن
در ابتدای این جلس��ه، مهندس باوفا، گزارشی از عملکرد هیات موسسان ارائه داد. 

وی با اش��اره به اولین جلس��ه اعضای انجمن در اس��فندماه سال 94 در هتل اوین و 
انتخاب نمایندگانی از س��وی اعضا برای پیگیری م��وارد مختلف اظهار کرد: »اعضا 
منتخب پس از برگزاری جلسات متعدد و ساعت ها گفتگو اسناد و مدارک الزم برای 
اخ��ذ مجوزهای قانون��ی را فراهم کرده و در حال پیگیری امور هس��تند که به زودی 
برای تشکیل اولین مجمع عمومی از اعضای محترم انجمن دعوت به عمل می آید.«

وی با اشاره به وجود مشکالت عدیده و زحمات فراوانی که اعضای هیات موسس 
در این راه متحمل ش��دند، افزود: »تدوین اساسنامه کار بسیار طاقت فرسایی بود که 
با ساعت ها بحث و گفتگو میان اعضا و ماه ها کارگروهی و پیگیری زیاد محقق شد. 
اعضا برای پیشبرد کارها از تمامی فرصت ها استفاده کرده و حتی با سفر به ترکیه و 

آلمان با انجمن های این کشورها جلسات مفیدی برگزار کردند.«
مهن��دس باوفا ضمن تش��کر از همکاری هایی که س��ندیکای آلومینیوم با انجمن 
داش��ته اس��ت، گفت: »س��ندیکای آلومینیوم برای اس��تقرار انجمن اتاقی را در این 
س��ندیکا به انجمن اختصاص داده است. تجهیز و خریداری وسایل مورد نیاز انجمن 
و استخدام یک نفر کارمند برای انجام امور اداری انجمن نیز از دیگر کارهایی است 
که انجمن در این مدت انجام داده است. همچنین برای تسهیل امر اطالع رسانی که 
از مهم ترین اهداف انجمن است سایت اینترنتی انجمن راه اندازی شده است که همه 

اعضا می توانند از این سایت استفاده کنند.«
وی در پایان ضمن تش��کر از تمامی کسانی که در راه اندازی انجمن با اعضا همکاری 
کرده اند، گفت: »اگرچه در ابتدای راه هس��تیم اما تا امروز برای تاس��یس انجمن زحمات 
فراوانی کش��یده ش��ده و برای ادامه فعالیت ها الزم اس��ت که همه اعضا با عضویت در 

در نخستین گردهمایی انجمن در، پنجره، نما و صنایع وابسته

کارگروه هایی که تعیین شده به پیشبرد اهداف انجمن و رسیدن به موفقیت تالش کنند.«
بعد از صحبت های مهندس باوفا، برای آشنایی حاضران با شرکت هایی که تا کنون 
به عضویت انجمن درآمده اند، کلیپی از آرم و لگوی این شرکت ها به نمایش گذاشته 
ش��د. در ادامه مهندس بنی  تبا، در زمینه اهمیت ش��کل  گیری چنین انجمنی و نقش 
بس��یار تعیین  کننده ای که این تش��کل می  تواند بر عهده داش��ته باشد، سخن گفت. 
بنی تبا ضمن اشاره به پیشینه صنعت در و پنجره و نما و ذکر خاطراتی از تشکل های 
صنعتی در س��ال های گذش��ته، گفت: »از تمامی کسانی که در راه اندازی انجمن در، 
پنجره، نما و صنایع وابسته تالش کردند تشکر ویژه دارم، واقعا جای این انجمن در 

صنایع ما خالی بود و باید خیلی زودتر این اتفاق می افتاد.«
در ادامه جلس��ه، آقایان فرخ، س��لطانی، ش��عبانی و فریور ب��ه نمایندگی از تمامی 
اعضا ی هیات موس��س به معرفی کارگروه ه��ای مختلف و روند تالش  های صورت 
گرفته جهت تعریف و تقس��یم  بندی این کارگروه  ها پرداختند. در پایان این نشس��ت، 
تعدادی از حاضران در جلس��ه به اظهار نقطه  نظرات خود پرداختند و جلسه پرسش و 

پاسخ نیز در راستای مشخص شدن بیشتر اهداف انجمن برپا شد.

   
الف( شرح وظایف کارگروه بازاریابی

هدف:
ارائه اطالعات ثانویه )اطالعاتی که توس��ط شرکت های معتبر تولید شده است( از 
ب��ازار ای��ران و همچنین انجام مطالعات بازار در راس��تای حمایت از اهداف انجمن و 

اعضا.

 
این کارگروه به دو زیرگروه مطالعات بازار و بازاریابی تقسیم شده است.

زیرگروه مطالعات بازار )اطالعات ثانویه(

گروهی متش��کل از دو نفر از اعضا هیات رئیس��ه و 5 نفر از اعضا که سیاست های 
این گروه عبارت اند از:

 همکاری با اتاق های بازرگانی و س��فارتخانه ها در راستای دستیابی به اطالعات 
بازارهای کشورهای همسایه و یا کشورهای تولیدکننده مواد اولیه و صنایع وابسته؛

 همکاری با سندیکای آلومینیوم و استفاده از کلیه کارگروه های عضو این سندیکا 
در راستای دستیابی به اطالعات صنعت؛

 همکاری با شرکت های مطالعات بازار در راستای دست یابی به اطالعات موردنیاز 
در این صنف؛

 گردآوری اطالعات و قوانین مربوط به واردات و صادرات کش��ور ایران و س��ایر 
کشورهای همسایه برای سرمایه گذاری؛

 گ��ردآوری اطالع��ات نمایش��گاه های داخلی و خارجی و ارزش گ��ذاری بر روی 
کیفیت و بازخور این نمایشگاه ها؛

 گردآوری اطالعات بانکی در راستای اخذ LC و ...؛
 همکاری با سایر انجمن های داخلی و خارجی برای تبادل اطالعات؛

کارگروه بازاریابی، تبلیغات و روابط عمومی

  ارکان کارگروه
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گروهی متش��کل از یک نفر از اعضا هیات رئیسه و 6 نفر از اعضا که سیاست های 

این گروه عبارت اند از:
 مش��خص ساختن بازارهای هدف )بخش��ی از بازار که بتواند برای انجمن دارای 

بازده مادی یا معنوی باشد(
 انج��ام مطالع��ات میدانی برای هر ی��ک از کارگروه های دیگ��ر )مانند آموزش، 
استاندارد، تبلیغات و ...( و ارائه اولویت بندی پیشنهادی بر اساس نیاز یا خواست اعضا 

و بازار مانند برگزاری نمایشگاه و دوره های آموزشی و ...؛
 ایجاد ارتباط با ش��رکت های خدماتی مانند بیمه و مش��اوره های مدیریتی و سایر 

کارها در راستای باال بردن سطح امنیت و دانش شرکت های عضو؛
 انجام تحقیقات بازار و مشخص ساختن بازارهای درآمدزا برای انجمن در راستای 

اهداف سایر کارگروه ها و همچنین نحوه برقراری ارتباط با آن بازارها؛
 انجام تحقیقات بازار برای تایید رزومه ش��رکت ها در راس��تای ایجاد اعتبار برای 

انجمن در زمینه اهداف برندینگ؛
 ارائه پیشنهادات به سایر کارگروه ها در راستای تغییرات بازار یا تغییر نیاز بازار؛

ب( شرح وظایف کارگروه تبلیغات و روابط عمومی
 ارکان کارگروه

این کارگروه ش��امل حداقل 5 عضو )2 نفر از اعضا هیات رئیس��ه و 3 نفر از اعضا( 
در هر بخش است.

 
   

 طراحی و راه اندازی س��ایت رس��می انجمن و ایجاد بخش ه��ای مختلف در آن 
به ص��ورت دوزبانه به نحوی که کلیه اعضای انجمن قابلی��ت و انگیزه بهره برداری از 

آن را داشته باشند؛

زیرگروه بازاریابی

اهداف

 استفاده از ظرفیت های رسانه ای و تبلیغات محیطی و مجازی اعم از بنر، پوستر، 
بروش��ور، دعوت نامه، پیامک، تی��زر، زیرنویس تلویزیونی و اطالع رس��انی از طریق 

سایت ها، خبرگزاری ها و...؛
 تبلیغات و شناسایی انجمن به تشکل های هدف؛

 شناسایی و جمع آوری اطالعات مربوط به اعضایی که قابلیت عضویت در انجمن 
را دارند؛

 تدوی��ن، چ��اپ و نش��ر کلی��ه اقالم م��ورد نی��از انجم��ن )بولتن ه��ا، فصلنامه، 
گزارش ها  و…(؛

 برنامه ری��زی و برگ��زاری دوره ه��ا، مراس��م و کلی��ه بازدیدهای تعیین ش��ده از 
طرف انجمن؛

 بازتاب کلیه مصوبات هیات مدیره انجمن به اعضاء و جامعه هدف انجمن؛
 ایجاد بس��ترهای مناس��ب و مش��اوره در خصوص نحوه بازار سازی 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 حمایت و ش��رکت در نمایش��گاه ها، 
سمینارها، کنفرانس ها و ...؛

 ثب��ت مجموع��ه مباحث، اقدامات و عملکرد علمی، پژوهش��ی، 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؛

ارکان
کارگروه حقوقی دارای 2 رکن اصلی است.

1- کارگروه و کمیته داوری 2- کانون مشاوره حقوقی
کارگروه و کمیته 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، نوشته شود: »به داوری 
انجمن صنفی« تا محملی برای ارجاع و حل اختالفات اولیه در انجمن وجود داش��ته 
باشد. این کارگروه متشکل از داوطلبان و نیز اعضاء منتخب انجمن است که یک نفر 
از آنان از هیات  رئیس��ه و مابقی از متقاضیان در عضویت این کمیته و با رای هیات 
 رئیس��ه انتخاب می شوند و در خصوص پرونده های ارجاعی به تناسب موضوع، 3 نفر 
از کارگروه به عالوه 2 کارشناس مرتبط با موضوع خارج از کارگروه )در صورت نیاز( 

مامور رسیدگی و اعالم نظر کارشناسی می شوند.
کارگروه و کمیته داوری جهت تدوین مشکالت حقوقی و همچنین بحث و بررسی 

پرونده های ارجاعی جلسات مستمر و منظمی را برگزار می کند.

کارگروه حقوقی

203

  

این کانون در سه مرحله و بخش امکان خدمات رسانی دارد.
اقدامات کلی پیش از قرارداد:

1- آسیب شناس��ی مشکالت حقوقی در کلیه مبادالت به وجود آمده در این صنف 
و پیش بینی معضالت آتی به صورت ارائه مثال؛

2- تبیین انواع قراردادهای قابل اجرا یا مبتالبه این صنف؛
3- تدوی��ن پیش نویس های انواع قراردادهای خام بن��د 2 به نحوی که جهت کلیه 

مشکالت بند 1 پاسخ و راهکار داشته باشد؛
ارائه مثال در بند )2 – 1(: بدین جهت است که این قسمت تماما باید توسط انجمن 

و کارگروه مربوطه تهیه و تدوین و سپس به مشاوران حقوقی تحویل شود.

   

1- تشخیص نوع کار و به تبع آن نوع قرارداد مناسب آن کار؛
2- بررس��ی سودها و زیان های ناشی از اتخاذ هریک از انواع قراردادها و درنهایت 

انتخاب بهترین شیوه؛
3- ش��رکت در مذاک��رات حقوقی و فنی جهت حذف ی��ا اضافه کردن بندهایی در 

 قراردادها از طرف کارفرمایان یا نمایندگان حقوقی آنها؛

1- آموزش و پایش نحوه مستندسازی های موردنیاز هنگام اجرا قرارداد؛
2- پیش بینی ه��ای زمان��ی و حجم ریال��ی پیمان ها در مقاط��ع مختلف و انجام 
عملیات یا ارائه پیش��نهادات به منظور جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی یا تسهیل 

ش��رایط  پیمان؛
3- برگزاری جلس��ات رفع مجادالت به صورت توافقی با برخی از طرفین با کمک 

گرفتن از محمل کمیته داوری انجمن؛
4- آغاز طرح دعوی و اقدام جهت مراجع قانونی تا حصول کامل و قطعی نتیجه؛

   
ارکان

این گروه شامل 5 عضو که 2 نفر از آنها از هیات  رئیسه و 3 نفر آن ها از اعضا هستند.
اهداف

ایجاد ارتباط مستمر و حضور در نهادها و ارگان های دولتی ذی ربط در راستای:
1- دفاع از حقوق صنفی در نهادها و قوانین دولتی؛

2- ایجاد مقررات و دستورالعمل های الزم االجرا برای فعاالن صنعت؛
3- حمایت از تولیدکنندگان داخلی، کاهش وابستگی به کاالها و تجهیزات وارداتی 

و توسعه تولید؛

 کانون مشاوره حقوقی

اقدامات کلی حین قرارداد:

اقدامات کلی پس از قرارداد:

کارگروه ارتباط با نهادها و ارگان های دولتی
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4- ایجاد زمینه های قانونی جهت بومی سازی و انتقال دانش و فناوری؛
نهادهای مخاطب شامل موارد زیر است:
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران؛

 دفتر امور مقررات ملی ساختمان؛
 شورای عالی معماری و شهرسازی؛

 شوراهای شهر و روستا؛
 شهرداری ها؛

   
ارکان

این کارگروه ش��امل حداقل 5 عضو )2 نفر از اعضا هیات رئیسه و 3 نفر از اعضا( 
در هر بخش است.

اهداف
 رسیدگی به شکایات و پیشنهادات و انتقادات اعضاء؛

 رایزنی با شرکت های خدماتی و ارائه خدمات جمعی مانند بیمه ها، گواهی نامه ها 
و... با تخفیف ویژه؛

 هماهنگی با سایر کارگروه ها جهت برگزاری گردهمایی ها؛
 هماهنگی با اعضاء جهت بازدیدها و ارزیابی ها؛

 هماهنگی جهت بازدید گروهی از نمایشگاه های داخلی و خارجی؛
 ایج��اد بان��ک اطالعاتی ش��رکت های فعال در بخ��ش در و پنجره، نما و 

صنایع وابس��ته؛

   
   ارکان کارگروه

این کارگروه شامل 5 عضو که 2 نفر از آن ها از هیئت رئیسه و 3 نفر از اعضا است.
هدف:

تهی��ه و تنظیم الزامات اولی��ه در و پنجره آلومینیوم��ی و نماهای مدرن به منظور 
رسیدن به ایمنی، امنیت و هزینه های بهینه؛

سیاست های این کارگروه
 تشکیل جلس��ات فنی و همفکری با صاحب نظران و متخصصان در زمینه فنی 
در و پنجره، نما و صنایع وابس��ته در راستای تدوین حداقل استانداردهای مهندسی 
ساخت و نصب در و پنجره، نما و مواد اولیه از قبیل پروفیل، شیشه، گسکت، یراق، 

روش های نصب و غیره؛
 هماهنگی با واحد تدوین استانداردسازی اداره استاندارد ایران و مرکز تحقیقات 

ساختمان جهت حضور در کارگروه های مربوطه؛
 بحث و بررس��ی جهت تدوین استاندارد اجباری از طریق اداره استاندارد ایران و 

مرکز تحقیقات ساختمان؛
 نشست همفکری با تولیدکنندگان مواد اولیه؛

 مقابله و تطبیق اس��تاندارهای تصویب شده با مقررات ملی ساختمان )مباحث 6 
و 19 و آیین نامه 2800(؛

   
ارکان

این کارگروه ش��امل حداقل 5 عضو )2 نفر از اعضا هیات رئیسه و 3 نفر از اعضا( 
در هر بخش است.

اهداف
کارگروه آموزش وظیفه ارتقای سطح 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:

 تولیدکنندگان و مجریان در، پنجره، نمای آلومینیوم، شیش��ه و کالدینگ )ورق، 
ورق های کامپوزیت، سرامیک و انواع پوشش های خشک نمای غیر شیشه(؛

 مشاوران و پیمانکاران ساختمانی؛
 پرسنل فنی؛

 متقاضیان ورود به صنعت؛
موضوعات آموزش عبارتند از: )ش��ایان ذکر اس��ت که این موضوعات آموزش 
مح��دود به موارد ذیل نخواهد بود و تنها قس��متی از مباحث آموزش��ی تاکنون 

مش��خص     ش��ده  اس��ت(
 محاسبات؛

 مبحث 6 مقررات ملی س��اختمان، روش و نحوه محاس��بات در و پنجره و نما 
و مقایس��ه اس��تانداردهای مختلف در زمینه محاس��بات ایس��تایی و هوابندی و 

آب بن��دی و ...؛
 طراحی؛

 سیستم های مختلف نما، در و پنجره؛
 مسائل و رویکردها و نکات کلیدی در طراحی سیستم ها؛

 یراق آالت؛
 کارک��رد ی��راق آالت، انتخاب یراق آالت، محاس��بات و نح��وه به کارگیری و 

نص��ب    صحی��ح؛
 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��ائل دخیل و مربوط به حفظ انرژی در ساختمان به جز پنجره )مانند 
دیوارها و سایبان ها(؛

کارگروه اعضاء و خدمات رسانی به اعضاء

کارگروه استاندارد

کارگروه آموزش

سیاست های این کارگروه به شرح ذیل است:
 انجام امور مالی انجمن؛

 برآورد بودجه سالیانه و بودجه سایر کارگروه ها؛
 مش��خص س��اختن حق عضویت و س��ایر دریافتی های انجم��ن )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 تشویقی 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؛

 ساخت در، پنجره، نما و تکنیک ها و عوامل موثر در آنها؛
 نصب در، پنجره، نما و تکنیک ها و عوامل موثر در آنها؛

 نصب و تعمیرات ماشین آالت؛
ای��ن آموزش ها از طریق برگزاری س��مینارهای آموزش��ی، کالس ه��ای تئوری، 

کارگاه های عملی و ترجمه و تدوین مقاالت علمی کاربردی انجام خواهد شد.

  
ارکان

این کارگروه ش��امل حداقل 5 عضو )2 نفر از اعضا هیات رئیس��ه و 3 نفر از اعضا( 
در هر بخش است.

اهداف
هدف از ایجاد این کارگروه ایجاد حلقه های مشترک با کارگروه و تشکیالت مختلف 
فعال در زمینه س��اختمان و سازه های ساختمانی است و انتقال چکیده دستاوردهای 
انجمن به این گروه ها اس��ت. ایجاد فرمت های قراردادی انتقال استانداردهای مرجع 
در زمینه پنجره و نما و شناس��اندن توانایی های اعض��ا انجمن در اجرای پروژه های 

خاص و انتقال مشکالت کارفرمایان و دغدغه های آن به انجمن است.
در زمین��ه بین الملل��ی نیز ای��ن کارگروه می تواند ب��ا ایجاد حلقه ه��ای ارتباطی با 
اتاق های بازرگانی کش��ورهای مختلف نسبت به بازاریابی و شناسایی بازار اهداف به 

کارگروه های دیگر کمک کند.
برای تحقق این اهداف موارد زیر به عنوان سرفصل کارگروه تعیین می شود:

 ایجاد حلقه های مش��ترک و تش��کیل جلس��ات مختلف با انجم��ن کارفرمایان 
ساختمانی و پیمانکاران معتبر در تهران و شهرستان ها؛

 ارائه اطالعات فنی سیس��تم ها و اس��تانداردهای نما و پنجره در جهت ارائه اصل 
استانداردسازی به اعضای کارفرمایی و دادن مشاوره های فنی از کارگروه های دیگر 

برای انتخاب مواد اولیه و سطح کیفی مورد استفاده؛
 دریاف��ت نقطه نظ��رات 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؛

هدف:
انجام امور مالی انجمن و مشخص ساختن بودجه موردنیاز سالیانه؛

ارکان کارگروه:
این کارگروه شامل حداقل 5 عضو )2 نفر از هیات رئیسه و 3 نفر از اعضا( است.

 کارگروه کارفرمایان

کارگروه مالی
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مزیت های این مش ها چیست؟
این محصول یک پرس��پکتیو اس��تاتیکی و معماری خاص را در نما ایجاد می کند و همانند 

یک پرده یکپارچه سطح نما را پوشش می دهد. 
با توجه به مواد اولیۀ مورد اس��تفاده، آلومینیوم رنگ ش��ده یا اس��تیل 316 در برابر ش��رایط 
جوی بس��یار مقاوم هس��تند و به راحتی تمیز می شوند )بارش باران به تنهایی برای تمیزکردن 

نما کافی است(. 
عمر طوالنی محصول، قیمت رقابتی و مدرن بودن محصول بس��یار مورد توجه می باش��د و 

معماران و کارفرمایان دیدگاه های مثبتی نسبت به این محصول دارند.
همچنی��ن از مش ه��ا می توان به عنوان س��ایه بان نیز اس��تفاده کرد و انتظارات��ی را که از 
س��ایه بان ها از جمله جلوگیری از تابش مس��تقیم آفتاب داریم از این کاال نیز می توانیم داشته 

باشیم. مش ها یک پرده ترانسپارانت بوده و همچنین ویژگی خاصی به نما می بخشند.
قابلیت رنگ پذیری این محصول نیز از محسنات و ویژگی های آن می باشد. این محصول 

را می توان در ابعاد درخواستی نیز از تولیدکننده و مجری آن دریافت کرد.
نورپردازی های ویژه ای که روی این مش ها انجام می شود، سطوح سایه روشِن رنگی در آن 
ایجاد می کند و زیبایی خاصی به بنا و نما می بخشد. حتی می توان از آنها به عنوان پرده مدیا 
نیز استفاده کرد. مدیا مش ها از این خانواده هستند. از مدیا مش ها در بناها و نماهای با سطوح 

بزرگ استفاده می گردد و از کیفیت ویژه ای نیز برخوردار می باشند. روی این مش ها می توان با 
بازی نورها، گرافیک های خاص و تصاویر و ویدئو های مختلفی را به نمایش گذاشت.

این ویژگی مهم امکان ارائه طرح های خاص و ویژه ای را در اختیار معماران و طراحان قرار 
داده اس��ت. اس��تفاده از نما هم به عنوان یک صفحه مدیا و نیز بخش��ی از معماری نما بسیار 
مورد توجه قرار گرفته اس��ت . نورهای LEED کنونی امکان ایجاد 16 میلیون رنگ را دارند 

که از این ویژگی می توان بر روی مش ها بهره مند شد.

مدی��ا مش ها 40 تا 90 درصد ترانس��پارانت بوده ودر صورتی ک��ه در مقابل نماهای کرتین 
وال قرار گیرند باعث گرفتگی کامل دید نش��ده و فقط از تابش مس��تقیم نما در روز جلوگیری 
می کنند و در ش��ب ها نیز موزه ای از زیبایی و نور را منعکس می س��ازند و به دلیل طراحی ویژه 

خود  همراه با نمای شیشه ای کرتین وال بسیار زیبا و استاتیکی دیده می شوند.
سطوح فلزی و سیع

در نماهای به اصطالح س��رد اس��تفاده از مش ها یا صفحات فلزی در حال افزایش اس��ت. 
در ورق های گالوانیزه، اس��تیل و آلومینیوم با اس��تفاده از تکنولوژی CNC به راحتی می توان 
خطوط و اشکال مورد نظر را ایجاد کرد: از روزنه هایی با اشکال منظم و غیرمنظم تا طرح های 

هنری و نامنظم. 
صفحات فلزی منبسط شده 

صفحات فلزی منبس��ط ش��ده بسیار مقرون به صرفه می باش��ند. توسط دستگاه های پرس 
س��نگین تولید شده و کشیده می ش��وند. در این صفحات سوراخ های باز شده در اثر کشش را 
نیز می توان کنترل کرد. البته س��طح انبس��اط داده شده با توجه به ضخامت صفحه می تواند 
دارای اندازه های 4 تا 300 میلی متر باش��د. این صفحات بس��یار مستحکم بوده و دارای وزن 
پایینی هستند و به اصطالح در طرح های کرکره ای و شانه عسلی و لوزی در پروژه ها استفاده 
می ش��وند. به طور خالصه از این نوع محصول  عالوه بر نماها می توان درس��قف ها، دیوارها 
و حتی س��طح زمین و راه پله های صنعتی اس��تفاده کرد. اس��تفاده در تقس��یم بندی فضاهای 
باغچ��ه ای، کابین های آسانس��ور و پله های صنعتی نیز از دیگر کابردهای صفحات مش��بک 

)مش ها( می باشند.

پوسته های فلزی مشبک )مش(
Expanded metal’s (mesh)

پوس��ته خارجی نماها در س��اختمان ها حاکی از تفکر معماری حاکم بر آن بنا می باشد، این 
پوس��ته خارجی بناها می تواند المان های متنوعی را ش��امل گردد که نسبت به نوع کاربرد بنا، 
محیط پیرامونی بنای س��اخته شده و ش��هر و منطقه ای که بنا درآن واقع شده، در نظر گرفته 

شده و انتخاب شوند.
امروزه با پیش��رفت روزافزون تکنولوژی های تولید مصالح و س��هولت دسترس��ی به برخی 
جزئیات، پوس��ته های جدی��دی از نوع مش های فلزی )اس��تیل، آلومینیوم��ی و گالوانیزه( در 

دسترس مجریان و طراحان قرار گرفته است.
برای اولین بار این تکنیک در س��ال 1993 در کتابخانه بین المللی فرانس��ه اجرا شد و مورد 
توج��ه صاحب نظران ق��رار گرفت و هم اکنون این تکنیک با اقبالی روز افزون در بس��یاری از 

پروژه ها در دنیا در حال استفاده است.
در ابتدا، برای تولید این محصول از گالوانیزه اس��تفاده ش��د، ولی با پیشرفت تکنولوژی مواد 
اولیۀ  دیگری مورد استفاده قرار گرفت و مش های مختلفی از جمله آلومینیومی و استیل تولید 
و به بازار مصرف عرضه شد. صفحات منبسط شده، ورق های سوراخ دار و صفحات لقمه ای و 

مش های فلزی اسامی هستند که به این محصول اطالق می شود.
خصوصیات صفحات مشی 

ای��ن صفح��ات در طراحی بناها و تفک��رات پیرامونی آن، دو نوع تفک��ر متضاد را همزمان 

می تواند پوش��ش دهد: پنهان کردن س��طح مورد نظر و بر عکس، مشخص کردن و در مقابل 
دید قرار دادن سطوح دیگر. 

نح��وه اجرای این دو ن��وع تفکر کامال متضاد، با فاصله از پوس��ته اصل��ی و نحوه طراحی 
پرس��پکتیوی در نما میس��ر می گردد. به دلیل قابل انعطاف بودن محصول، این امکان فراهم 
می شود که برخی از سطوح پوشانیده شوند یا بر عکس؛ به نحوی که سطوح نه به طور کامل 
دیده و نه به طور کامل پوشانیده شوند )ویژگی جالبی که امروزه طرفداران فراوانی دارد( و به 
طور کلی امکان پیش بینی های مختلف و تفسیرهای متفاوتی را برای ناظر به وجود می آورد. 
در نمای تمام پوش��یده همه جزئیات قابل دید و مشخص است، در حالی که در نمای مش 
جزئیات اجرایی دارای س��ورپرایز های متنوع و جالب توجهی خواهند بود و از زوایای مختلف 

تعاریف متفاوتی را موجب می گردند.
مش ه��ای فلزی به تعبیری همانن��د حصیرهای چوبی می توانند قابل انعطاف باش��ند و در 
عین حال از مقاومت ایس��تایی باالیی نیز برخوردار هس��تند. به دلیل این انعطاف این مش ها 
می  توانند مانند یک پرده روی هر س��طحی در بنا نصب و اجرا گردند. اگر آنها را همانند یک 
پرده توری ش��کل فرض کنیم، س��طح اجرا را درخشندگی می بخش��ند و سطح زیرین خود را 
کامال از دید خارج می کنند که این امر سالیق مختلفی را در یک نقطه مشترک )مش فلزی(  

به خود جذب می کند.
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آلومینی��وم پس از فوالد، بیش��ترین تولی��د و مصرف را 
در جه��ان دارد و میزان مص��رف آن به تنهایی از مجموع 
فلزات غیر آهنی دیگر بیشتر است به گونه ای که آن را فلز 
قرن 21 نامیده اند. ازآنجاکه صنایع آلومینیوم، انرژی بسیار 
زی��ادی مصرف می کنند تا جایی که کش��ورهای صنعتی، 
آلومینی��وم را بانک ان��رژی لقب داده ان��د، تولیدکنندگان 
آلومینیوم به دنبال توسعه این صنعت در مناطق برخوردار 
از ان��رژی هس��تند. کش��ورهای نفت خیز جه��ان به ویژه 
در ح��وزه خلیج ف��ارس از جمله ایران، ب��ه دلیل در اختیار 
داش��تن ذخایر عظیم انرژی، بس��تر بس��یار مناسبی برای 
س��رمایه گذاری در صنای��ع آلومینیوم به ش��مار می روند. 
باوجود این ک��ه آلومینیوم از پرمصرف ترین فلزهای جهان 
محسوب می شود، در صورت ضرورت، در صنایع مختلف 
می ت��وان مواد دیگری را جایگزی��ن آن کرد. با این حال، 
با توجه به س��طح ذخایر بوکس��یت موجود در کره زمین، 
پژوهشگران پیش بینی می کنند تا پایان قرن 21 میالدی، 
سطح ذخایر این ماده، پاسخگوی نیاز جهان باشد. به علت 
خ��واص منحصربه فرد فلز آلومینیوم و اس��تراتژیک بودن 
این فلز در دنیا، روز به روز اس��تفاده از آن در بس��یاری از 

صنایع و به خصوص صنایع با تکنولوژی برتر، گسترده تر 
ش��ده و نی��از ب��ازار جهانی ب��ه مصرف این فل��ز افزایش 
چشمگیری یافته است. با توجه به هدف گذاری تولید ارقام 
باالیی از این فلز در برنامه های توسعه ای کشور و احداث 
چند کارخانه تولید ش��مش آلومینی��وم، اهمیت تولید این 
فلز اس��تراتژیک بیشتر مشخص می ش��ود. در بخش های 
قبلی این مطلب به پیشینه، ظرفیت ها و فرصت های پیش 
روی این صنعت مهم و اس��تراتژیک در کش��ور پرداختیم 
و در ادامه با بررس��ی ذخایر معدنی بوکس��یت )ماده اولیه 
تولید آلومینیوم( کش��ور، شرایط موفقیت در این صنعت را 

به اجمال بررسی می کنیم.
ذخایر بوکسیت جهان

 کارشناسان معتقدند تولید آلومینیوم از سنگ بوکسیت 
یک��ی از باصرفه ترین روش هایی اس��ت ک��ه می توان به 
کار برد. منابع بوکس��یت،  ماده اولیه تولی��د آلومینیوم،  در 
هم��ه مناطق جهان وجود ندارند. فق��ط 7 منطقه غنی از 
بوکسیت در جهان وجود دارد که شامل: آفریقای غربی و 
مرکزی )عموما گینه(، آمریکای جنوبی )برزیل، ونزوئال و 
س��ورینام(، کارائیب )جامائیکا(، اقیانوسیه و آسیای جنوبی 

)استرالیا و هند(، چین، منطقه مدیترانه )یونان و ترکیه( و 
روسیه است. بر این اساس، منابع اصلی بوکسیت خلوص 
ب��اال ب��ا آلومینیوم بی��ش از 50 درصد، در ای��ن 7 منطقه 

تقسیم شده اند.
ناگفت��ه نماند، غنی ترین منبع بوکس��یتی جهان متعلق 
به ش��رکت روس��ال متحد بود که در سال 2007 با تلفیق 
ش��رکت های روس��ال، س��وال و آلومینای گلنک��ور )3/3 
میلیارد تن بوکس��یت( تاس��یس ش��د. پیش بینی می شود 
ذخایر جهانی بوکسیت بیش از 55 تا 75 میلیارد تن باشد 
ک��ه از این مق��دار حدود 32 درص��د در آفریقا، 23 درصد 
در اقیانوس��یه، 21 درصد در آمری��کای جنوبی و کارائیب، 
18 درص��د در آس��یا و 6 درصد نیز در س��ایر نقاط جهان 

قرار دارد.
مهم ترین کش��ورهایی که بیش��ترین معادن بوکس��یت 
را در اختی��ار دارند، به طور عم��ده در مناطق حاره ای قرار 
گرفته اند، کش��ورهایی مانند اس��ترالیا، گینه، برزیل، هند 
و جامائی��کا ازجمل��ه کش��ورهایی به ش��مار می روند که 
مناب��ع معدنی بوکس��یت را در اختیار دارن��د و مهم ترین 
تولیدکنندگان پودر آلومینا در دنیا محس��وب می شوند. در 

نگاهی به صنعت آلومینیوم کشور؛

انرژی و منابع معدنی
دو بال برای پرواز بر فراز قله موفقیت

بخش سوم / احمد جهان بین، عضو تحریریه پنجره ایرانیان

حال حاضر در 26 کش��ور در س��طح دنیا بوکس��یت تولید 
می ش��ود. استرالیا در رتبه نخست صادرکنندگان قرار دارد 
و در کش��ورهای واردکننده بوکسیت نیز ایرلند و اوکراین 
در رتب��ه اول و دوم و اس��پانیا، ایتالیا و آلم��ان در جایگاه 
بعدی قرار دارند. بوکسیت ماده اولیه برای تولید آلومینیوم 
محس��وب می ش��ود و چین نیز در حال حاضر بزرگ ترین 

تولیدکننده آلومینیوم جهان به شمار می رود.
ذخایر بوکسیت ایران

بوکس��یت یا ماده اولیه تولید آلومینی��وم به اندازه کافی 
در ای��ران وجود ن��دارد، ازاین رو تولیدکنن��دگان آلومینیوم 
در کش��ور همواره ب��ا کمبود بوکس��یت مواجه هس��تند. 
مهم ترین معادن بوکس��یت در کش��ور، معادن بوکس��یت 
جاجرم و بوکس��یت کوه باب��ا در خراسان ش��مالی، معدن 
بوکس��یت علی آباد در اس��تان گلس��تان، معادن بوکسیت 
تاش و بوکس��یت گانو در استان سمنان، معادن بوکسیت 
چک چک، بوکسیت دشت ده ش��رقی و بوکسیت دشت ده 
غربی در اس��تان ی��زد، معادن بوکس��یت دارس��ینوئیه و 
بوکس��یت بلبلوئیه در اس��تان کرمان و معادن بوکس��یت 
مندون در اس��تان کهگیلویه و بویراحمد هس��تند. البته بنا 
بر گ��زارش وزارت صنعت، معدن و تج��ارت، چند ذخیره 
قابل مالحظه بوکس��یت در ایران کش��ف شده که بخشی 
از آنها اقتصادی اس��ت؛ منطقه جاجرم در خراسان شمالی، 
منطق��ه بوکان و س��قز، منطقه فیروزک��وه، منطقه آبگرم 
قزوین از جمله این مناطق اس��ت. س��ازمان زمین شناسی 
و اکتش��افات معدنی کش��ورمان از وجود ذخایر آلونیت در 
منطقه قزوین، منجیل و نفلین، بزقوش و زرگاه کلیبر اهر 
خبر داده که بس��یار قابل مالحظه است و ذخایر بزرگی در 
ح��د ده ها میلیارد تن از این نوع کانس��ارها در ایران وجود 
دارد؛ اما وجود این ذخایر چندان پاسخگوی تولیدکنندگان 
آلومینیوم در کشور نیست. ازاین رو در این شرایط ارتباط با 
کش��ورهایی که از منابع کافی بوکسیت برخوردار هستند، 

ضروری به نظر می رسد.

آلومینیوم جاجرم
م��اده اولیه و اصل��ی جهت تولی��د آلومینیوم، اکس��ید 
آلومینی��وم )Al2O3(  با درص��د خلوص باال بوده و تنها 
تولیدکننده پودر آلومینا در کش��ور، شرکت آلومینای ایران 
)مجتمع جاجرم( اس��ت. ماده معدن��ی آلومینا نیز از معدن 
بوکس��یت جاجرم استخراج می ش��ود. البته عیار آلومینای 
جاجرم نسبت به گذشته مقداری افت کرده و ازاین رو باید 
بوکسیت آن از سایر استان ها وارد شده تا به عیار استاندارد 
برس��د. ضمن اینکه این واحد تنها تولیدکننده پودر آلومینا 
در کشور است که پودر آلومینای تولیدی آن را دو شرکت 

ایرالکو و المهدی خریداری می کنند.
مطالع��ات اکتش��افی زمین شناس��ی معادن بوکس��یت 
جاج��رم ک��ه در 10 کیلومتری ش��مال ش��رق جاجرم در 
استان خراس��ان شمالی واقع شده نشان دهنده این حقیقت 
ب��ود که میزان ذخیره و کیفیت بوکس��یت جاجرم به اندازه 
کافی مناس��ب اس��ت که ایجاد کارخانه تصفیه آلومینا را 
توجیه می کند. در طی س��ال های 1361-1368، با کمک 
س��ازمان توس��عه صنعتی ملل متحد )UNIDO( روش 
سیستماتیکی برای این پروژه آغاز شد. با توجه به فناوری 
پیش��نهادی برای فرآیند بوکس��یت دیاس��پوری جاجرم، 
اطالعات بیش��تر و دقیق تری آماده و مطالعات عملی آغاز 
شد. س��پس نمونه ها برای تس��ت های پایلوت فرستاده و 

تحقیقات کارخانه کامل شد.
 این مجتمع پس از احداث در س��ال 1382 با بوکسیت 

دیاسپوری جاجرم راه اندازی شد.
حوزه ذخیره بوکسیت جاجرم به چهار بخش )1- گلبینی 
2- زو 3- تاگویی 4- س��نگتراش( تقسیم شده است که 
بخش 1 و 2 با توجه به کیفیت مناس��ب بوکسیت، کمیت 
باال و سهولت در استخراج )حفره باز( تحت طراحی دقیق 
و س��اختار معدنی قرار گرفته اند. ای��ن دو بخش که منبع 
اولیه مصرف بوکسیت کارخانه می باشند، ذخیره بوکسیت 

ثابت شده آنها حداقل 19٫2 میلیون تن است.

کمبود بوکسیت در کشور
ازلح��اظ اس��تراتژیکی بح��ث بوکس��یت ب��رای تولید 
آلومینیوم بسیار مهم اس��ت و تولید آلومینیوم با بوکسیت 
صرف��ه اقتص��ادی دارد. در زمینه تامین بوکس��یت برای 
تولی��د آلومینی��وم در کش��ورمان ضعف وج��ود دارد. ماده 
اصلی تولید آلومینیوم پایه، پودر آلومینا اس��ت که از سنگ 
بوکس��یت تهیه می شود و به طور تقریبی از هر 2 کیلوگرم 
پ��ودر آلومینا، ی��ک کیلوگ��رم آلومینیوم تولید می ش��ود. 
درصورتی ک��ه کارخانه های آلومینیوم کش��ور س��االنه به 
ظرفی��ت یک میلیون و 500 هزار تن آلومینیوم تولید کنند 
به حدود 3 میلیون تن پودر آلومینا نیاز داریم. درصورتی که 
میزان تولید شرکت های ایرالکو، هرمزآل و المهدی 400 
هزار تن آلومینیوم باش��د به 800 هزار تن پودر آلومینا نیاز 
دارن��د؛ عالوه بر آن، یک موج��ودی 4 ماهه نیز باید کنار 
خط تولید وجود داشته باشد. بااین وجود برای تولید یک و 
نی��م میلیون تنی آلومینیوم در افق 1404 باید قراردادهای 
بلندم��دت با کش��ورهای خارجی داش��ته باش��یم یعنی با 
فروشندگان عمده پودر آلومینا مانند گینه، آفریقای جنوبی 
و ویتنام قراردادهای بلندمدت داش��ته باش��یم تا موجودی 

خود را ذخیره کنیم و بتوانیم تولید داشته باشیم.
نفلین س��ینیت یک ماده معدنی دیگر است که ماده کمکی 
برای تولید آلومینا محس��وب می ش��ود. درحقیق��ت از هر 3 
کیلوگرم نفلین س��ینیت یک کیلوگرم پ��ودر آلومینا می توان 
تولید کرد. در کش��ور م��ا یک کارخانه نفلین س��ینیت نیز در 
آذربایجان شرقی وجود دارد که از سال 1376 در حال ساخت 
اس��ت و هنوز به بهره برداری نرس��یده است. تجارت آند یک 
تجارت خاص اس��ت، ازاین رو باید در کنار صنعت آلومینیوم، 
واحد آندسازی نیز وجود داشته باشد که در کشور شرکت های 
ایرالکو، المه��دی و هرمزآل از واحد آندس��ازی برخوردارند، 
ام��ا این واحدها ب��ه دلیل اینکه نی��از تولیدکنندگان را تامین 
نمی کنند باید توس��عه پیدا کنند تا از تولید بیشتری برخوردار 
باشند. در حال حاضر آند موردنیاز کشور از چین وارد می شود.
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دیدگاه های متفاوت تولید آلومینیوم
برخ��ی از اف��راد معتقدن��د که ب��رای تولی��د آلومینیوم 
بای��د م��واد اولیه موردنیاز ب��رای تولی��د آن یعنی معادن 
بوکس��یت در کشور وجود داشته باش��د و در این صورت 
تولی��د آلومینیوم توجیه اقتصادی پی��دا خواهد کرد اما در 
مقاب��ل برخی نیز مخالف این موضوع هس��تند و به باور 
آنها مهم ترین عامل برای تولی��د آلومینیوم بحث انرژی 
است و کش��وری می تواند آلومینیوم تولید کند که انرژی 
ارزان قیمت داش��ته باش��د. کش��وری که از منابع انرژی 
برخوردار اس��ت می تواند در زمینه تولید آلومینیوم موفق 
عمل کند که خوش��بختانه کش��ور ما نیز از وجود انرژی 

ارزان قیمت برخوردار است.
دراین باره محمد آش��فته آج بیش��ه، مش��اور آلومینیوم 
ایمی��درو، می گوید: م��اده اولیه ب��رای تولی��د آلومینیوم 
بوکسیت است که با فرآیند بایر )مهم ترین روش صنعتی 
تولید آلومینا است( به پودر آلومینا تبدیل می شود و سپس 
آلومینیوم تولید می شود. بوکس��یت انواع مختلفی دارد و 
بوکس��یتی که در ایران وجود دارد خیلی سخت تبدیل به 
آلومینا می شود. تولید آلومینیوم از بوکسیت فرآیند کامال 
شناخته شده ای است درحالی که تولید با نفلین سینیت یک 
فرآیند جدید است و بیشتر در کشورهای پیشرفته استفاده 
می شود. در ایران معادن نفلین سینیت در آذربایجان وجود 
دارد و طب��ق قراردادی که ش��رکت ایمیدرو با ش��رکت 
اتوت��ک منعقد کرده، تولی��د آلومینا از نفلین س��ینیت در 
دستور کار قرار گرفته است. برای تولید یک و نیم میلیون 
تن آلومینیوم در افق 1404 می توان مواد اولیه الزم برای 
تولید آن را وارد کرده و س��پس اق��دام به تولید آن کنیم 
ضمن اینکه کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز برای تولید 
آلومینیوم پودر آلومینا را وارد می کنند. کشورهای حاشیه 
خلیج فارس ساالنه 2 میلیون تن آلومینیوم تولید می کنند 
و طرح های آن ها بلندپروازانه است و تصمیم دارند تولید 
خود را 2 براب��ر تولید فعلی کنند. ب��رای تولید آلومینیوم 
انرژی گاز به الکتریس��یته تبدیل می ش��ود ک��ه این امر 

صادرات گاز را نیز به صرفه می کند.

شرایط موفقیت ایران در صنعت آلومینیوم
صنع��ت آلومینیوم در ایران اگرچه س��ابقه ای در حدود 
نیم ق��رن دارد اما به دلیل کم بهره بودن کش��ور از منابع 
معدن��ی مورد نیاز ب��رای تولید این فلز، تولی��د آلومینیوم 
در ایران همواره با چالش مواجه بوده اس��ت. تنها معدن 
بوکسیت ایران در جاجرم استان خراسان شمالی واقع شده 
که بخش��ی از نیاز کارخانه های آلومینیوم کش��ور به مواد 
اولی��ه را تامین می کند اما چون می��زان تولید این معدن 
کفاف نیاز صنعت آلومینیوم را نمی دهد، سیاس��ت گذاران 
کش��ور در سال های گذشته به دنبال کشف ذخایر معدنی 

مرتبط با آلومینیوم در داخل و خارج کشور بوده اند.
ب��ر اس��اس اکتش��افات صورت گرفت��ه، م��اده معدنی 
نفلین س��ینیت دارای این قابلیت هس��ت ت��ا برای تولید 
آلومین��ای مورد نیاز کارخانه های آلومینیوم کش��ور مورد 
اس��تفاده قرار گیرد، ازاین رو ذخایری در شهرستان سراب 
اس��تان آذربایجان شرقی کشف ش��ده که طی سال های 
گذش��ته برای فعال ک��ردن این معدن، از س��وی دولت 
سرمایه گذاری هایی شده است. با توجه به نیاز این معدن 
ب��ه تکنولوژی پیچیده ب��رای تولید آلومین��ا، هنوز معلوم 
نیست که آیا کارخانه های آلومینیوم کشور می توانند روی 
آن حساب باز کنند یا خیر؛ ازاین رو برای تامین مواد اولیه 
موردنیاز خود به دو اقدام روی آورده اند. نخس��ت آنکه از 
طریق اکتشاف در سایر نقاط دنیا بوکسیت موردنیاز خود 
را تامین کنن��د و دیگر هم با اس��تفاده از واردات آلومینا 

بدون دغدغه کمتری به تولید بپردازند.
وزارت معادن و فلزات در دولت سازندگی معدنی را در 
گینه خریداری کرد تا با راه اندازی آن بتواند فقر بوکسیت 
خ��ود را برطرف کند اما ب��ا توجه به تعل��ل دولت ایران 
در س��رمایه گذاری این معدن، دولت گینه قوانین جدیدی 
وضع کرده که بر اس��اس آن صادرات م��واد خام از این 
کش��ور سخت تر از گذشته شده است. حال تنها راهی که 
پیش روی واحدهای تولیدکننده آلومینیوم در کشور مانده 
این اس��ت که از طریق واردات آلومینا نیاز خود را به مواد 

اولیه تولید این فلز برطرف کنند.

هزینه ب��االی واردات این مواد معدنی در کنار مصرف 
زی��اد برق از س��وی دو مجتمع ایرالکو و المهدی س��بب 
ش��ده کارخانه های آلومینیوم کشور نه تنها سودده نباشند، 
بلک��ه به دلیل برخی س��وء مدیریت ه��ا، محصولی را به 
تولید برس��انند که در بازارهای جهانی قابل رقابت نیست. 
هم اکنون ظرفیت تولید آلومینیوم کش��ور نزدیک به 400 
هزار تن اس��ت که به دلیل رکود در این صنعت س��االنه 
در حدود 300 هزار تن ش��مش آلومینیوم در ایران تولید 

می شود.
کارخان��ه المهدی که در س��ال های گذش��ته به محل 
مناقش��ه مجلس و دولت تبدیل ش��ده بود نی��ز به دلیل 
کارای��ی نامناس��ب نتوانس��ته در طول 20 س��الی که از 
فعالیتش گذش��ته س��ودآوری الزم را داش��ته باشد و در 
بیش��تر مواقع زیان ده بوده اس��ت. کارشناس��ان معتقدند 
ای��ن کارخانه از روز اول هم اقتصادی نبوده و نتوانس��ته 
محصول��ی رقابتی را روانه بازار کند. در طول س��ال های 
فعالیت المهدی، مدیریت دولتی آن س��بب ش��ده تا این 
واحد تولیدی ناکاراتر ش��ود و نتواند ت��راز مالی مثبتی را 

به نام خود زند.
به هرح��ال، ارزش ص��ادرات آلومینیوم ایران در س��ال 
1394 به رقم 214 میلیون دالر رس��ید، درحالی که ارزش 
واردات ای��ن بخش برابر با 344 میلیون دالر ثبت ش��د. 
این در حالی اس��ت که دولت بر اس��اس سند چشم انداز 
1404 دس��تیابی به ظرفیت تولی��د 1.5 میلیون تنی را در 
صنعت آلومینیوم هدف گذاری کرده اس��ت. ایران اکنون 
با دس��تیابی به ظرفیت 470 هزارتن��ی صنعت آلومینیوم 
در کش��ور، 31 درصد از هدف یادش��ده را پوش��ش داده 
و ت��ا تحقق ه��دف 2025 میالدی فاصل��ه 69 درصدی 
دارد. ب��ا همه ای��ن تفاس��یر امیدواریم با توج��ه ویژه به 
برنامه های اف��ق چش��م انداز 1404 و رهنمودهای رهبر 
نظام در به کارگیری اصول اقتصاد مقاومتی، ش��اهد رشد 
و توسعه بیش ازپیش صنعت آلومینیومی باشیم که امروزه 
در جهان به سبب نیاز روزافزون به تولیدات آن موردتوجه 

جدی قرار گرفته است.

پنجره ایرانیان: در حالی که گفته می شود تهران با معضلی به نام بلندمرتبه سازی  های فاقد 
مطالعه به خصوص در یک دهه اخیر مواجه بوده این شهر هم اکنون جزو 11 شهر بلند جهان 
قرار دارد. همچنین پایتخت ایران رکوردار گودبرداری های عمیق در جهان شناخته شده است.
به گزارش ایس��نا، مدیر کل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و 
شهرس��ازی می گوید ما رکورددار گودبرداری در دنیا هس��تیم. ساختمانی ساخته شده است با 
70 مت��ر عم��ق که مطمئنا در هیچ کجای دنیا این اتف��اق نمی افتد و از این حیث می تواند در 

کتاب گینس نیز ثبت شود.
وی ب��ا بیان این که س��اختمان بلند در همه جای دنیا به ص��ورت مطلوب مورد بهره برداری 
قرار می گیرد و نکته ای که باید به آن توجه داش��ت این است که با رعایت ضوابط و مقررات، 

بلندمرتبه ها پسندیده تر خواهند بود.
گودبرداری های تهران می تواند در گینس ثبت شود!

منوچهر ش��یبانی اصل طی روزهای اخیر در اولین نشست ش��ورای سیاست گذاری سومین 
کنفرانس بناهای بلند که قرار اس��ت 28 تا 30 دی ماه برگزار ش��ود، ضمن تاکید بر گنجاندن 
مباحث روز دنیا در نظرات کارشناسی شده برای بررسی موضوع ساختمان های بلند بیان کرد: 
یکی از مهم ترین نکات مطرح در این زمینه بحث گودبرداری اس��ت. متاس��فانه ما رکورددار 
گودبرداری در دنیا هس��تیم. س��اختمانی ساخته شده است با 70 متر عمق که مطمئنا در هیچ 

کجای دنیا این اتفاق نمی افتد و از این حیث می تواند در کتاب گینس نیز ثبت شود.
ش��یبانی  اصل با بیان این موضوع که یکی از مهم ترین نکات در بحث بناهای بلند اخالق 
حرفه ای اس��ت بیان کرد: تردیدی نیس��ت ک��ه وضعیت اخالق حرفه ای در حوزه س��اختمان 
مناس��ب و مطلوب نیست. با تاکید دکتر آخوندی وزیر محترم راه و شهرسازی و پیگیری های 
مداوم دکتر مظاهریان، وزارت راه و شهرسازی گام بزرگی را برای ارتقای اخالق حرفه ای در 

پیش گرفته است که این موضوع باید سرلوحه سازمان های دیگر نیز قرار گیرد.
تهران جزو ۱۱ شهر بلند جهان

رییس پژوهش��گاه س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردش��گری بیان کرد: بحث 
بناهای بلند موضوعی اس��ت که حتی اگر س��الیان سال مورد بررسی و مطالعه قرار بگیرد، باز 
هم همچنان حرف های زیادی برای گفتن باقی می ماند. در حال حاضر تهران جزو 11 ش��هر 
بلند جهان است و همین رکورد ما را با مشکالت غیرقابل پیش بینی بسیاری مواجه می کند.

س��یدمحمد بهش��تی افزود: یکی از مهم ترین دس��تاوردهای کنفرانس بناه��ای بلند ایجاد 
گفتمان میان بخش های مختلف جامعه اس��ت و مطمئنا با توجه به هدف کنونی این دوره از 
برگ��زاری کنفرانس بناهای بلند می توان با آینده نگری برای مش��کالت و پیامدهایی که این 

بناها برایمان خواهد داشت راهکار مناسبی اندیشیده شود.
لزوم تبادل اطالعات در زمینه بناهای بلند در پسابرجام

حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی نیز بیان کرد: یکی از مهمترین نتایج دوره های 
قبل کنفرانس بناهای بلند به خصوص سال گذشته، حساس کردن همه بخش های مرتبط با 
بلندمرتبه س��ازی از در جامعه بود. به طوری  که ش��اهدیم در دوره قبل از اقتصاد بناهای بلند تا 

فرهنگ ساختمانی این بناها مورد بررسی قرار گرفت.
دبیر علمی س��ومین کنفرانس بناهای بلند خاطرنش��ان کرد: تمام ت��الش کمیته اجرایی و 
علمی این کنفرانس این اس��ت تا در س��ال س��وم تحولی ایجاد کنند و بر همین اس��اس با 
توجه به پیش��نهاداتی که از سوی دانشگاهیان شده درصدد آن هستیم تا جهت گیری سومین  
کنفرانس، بین المللی باش��د. چرا که با توجه به تحوالت علمی، اقتصادی و بین المللی که در 
دوران پس��ابرجام در حال وقوع اس��ت، می توان با دعوت از ش��رکت های مطرح بین المللی  و 

تبادل اطالعات، کنفرانس را برای دوره های بعدی در مسیری پویا تری قرار داد.

تهران جزو ۱۱ شهر بلند جهان
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان تهران دیگر سخنران حاضر در این نشست 
با بیان این موضوع  که مس��ائل اجتماعی و فرهنگی بیش از مس��ائل فنی ساختمان های بلند 
نیازمند بحث و  بررس��ی اس��ت، اظهار کرد: دو بحث اجتماعی و فرهنگی از سوی استادان و 
دانش��گاهیان به بحث و تبادل نظر گذاش��ته شده و امیدواریم با جمع بندی این مباحث، برنامه 

هدفمندی ارائه دهیم.
مهرش��اد کاظمی تاکید کرد: باید بپذیریم که بناهای بلند هس��تند و ب��ه جای انتقاد و قرار 
گرفت��ن در مقابل هم، باید راهکار مناس��بی به منظور حل معضالت و مش��کالت پیش آمده 

اندیشیده شود که به عقیده من هم این کنفرانس در پی تحقق همین موضوع است.
بناهای بلند اسیر قضاوت های نادرست شده است

همچنین دکتر گالبچی از انتقادات کارشناس��ی نشده ای که علیه این پدیده نوظهور اعمال 
می ش��ود، افزود: چقدر خوب اس��ت که ای��ن همایش یکی از برنامه ه��ای دائمی وزارت راه و 
شهرس��ازی تبدیل شود چرا که در جامعه ای که ساختمان های بلند در بسیاری از مواقع با دید 
کارشناسی مورد نقد قرار می گیرند، اساتید و دانشجویان با دفاع از معماری سنتی به مقابله با 
این پدیده مدرن می پردازند، این کنفرانس می تواند فضای متعادلی را در حوزه بلندمرتبه سازی 

پدید آورد و جامعه را به اندیشیدن حول این موضوع سوق دهد.
وی خاطرنش��ان کرد: دنیا در ارتباط با س��اختمان های بلندمرتبه اقدامات بسیار خوبی انجام 
داده و مباحث صنعتی و غیرصنعتی را به صورت جدی مورد مطالعه قرارداده اس��ت. بر همین 

اساس قرار دادن این رویکرد می تواند باعث کسب تجارب بین المللی شود.
همچنین دبیر اجرایی کنفرانس، با ارائه گزارشی از روند اجرایی دو دوره قبل این کنفرانس 
پیش��نهاد داد: به منظور ایجاد وح��دت رویه و برقراری ارتباط موضوعی همچون س��ال های 

گذشته، مهم ترین مسائل مرتبط با بناهای بلند در محورهای تخصصی گنجانده شود.
توقف برخی پروژه های تجاری اداری

بنابراین گزارش، خاموش بودن یک دهه ای مانیتورینگ س��اخت و ساز در تهران، وضعیت 
را به مرحله ای رس��انده که بنا به گفته مس��ووالن و کارشناس��ان، از ای��ن پس تعریف پروژه 
جدید با عمق و ارتفاع زیاد در ش��هر تهران باید حتما با بررس��ی دقیق انجام شود و بخصوص 
از طرح ه��ای جامع و تفصیلی ش��هر تهران تبعیت کند؛ اقدامی که در نقاطی از ش��هر تهران 
همچون منطقه یک، چهار و 22 رعایت نش��ده و شاهدیم که به گفته ی مسووالن وزارت راه 
و شهرسازی، بلندمرتبه سازی های منطقه 22 جلوی کریدور باد پایتخت را گرفته و به تشدید 

آلودگی هوای تهران کمک می کند.
چندی پیش نیز سردار امیری جانشین راهور ناجا گزارش داد مجتمع »کوروش« در منطقه 
5 طی یک سال گذشته 32 فقره تصادف و 18 هزار فقره تخلفات رانندگی را در اطراف خود 
دیده است؛ مجتمعی با 1600 واحد پارکینگ، 2500 صندلی در پردیس سینمایی و ده ها هزار 
مراجعه کننده در روز. کارشناس��ان معتقدند با ادامه این روند ش��هروندانی که به دنبال زندگی 

آرام هستند باید شهر را به نفع این مجتمع ها ترک کنند.
  مدتی پیش خبر رس��ید پروژه های س��هیل، ایران زمین و اطلس مال قرار اس��ت مهمانان 
آینده تهران باش��ند که البته فعال روند س��اخت آنها متوقف ش��ده است؛ اولی به دلیل افزایش 
حج��م تراک��م و دومی به دلی��ل خطر فروریزش و س��ومی به دلیل احتمال خس��ارتی که به 
عم��ارت »صاحبقرانیه« وارد می کند.   قبل از آن هم یکی از س��ازمان های دولتی اعالم کرد 
قصد دارد آسمان خراش��ی 121 طبقه در تهران بس��ازد؛ آسمان خراش��ی که کارشناسان آن را 
به دایناس��ور ش��هری تعبیر می کنند و معتقدند وضعیت محدوده کنون��ی تهران از جنبه های 
اجتماعی، جغرافیایی، زمین شناختی و تقسیمات شهری از موقعیت مناسبی برای احداث چنین 

ساختمان هایی برخوردار نیست.
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 پنجره ایرانیان: بازار مس��کن 13 ش��هر جه��ان تحت  تاثیر جهش قیم��ت، به مقصد اول 
سرمایه گذاران ملکی تبدیل شد.

به گزارش دنیای اقتصاد، تحقیقات بانک »یوبیاس« سوئیس درباره اوضاع قیمت مسکن در 
مراکز مالی دنیا نش��ان می دهد در عمده این شهرها، روند فزاینده حجم خریدهای سرمایه ای 
مل��ک،  خطر بروز حباب قیمت مس��کن را افزایش داده اس��ت. آنچه باع��ث هجوم تقاضای 
سرمایه ای به بازار مسکن این شهرها و در نتیجه، تحمیل فشار هزینه ای به تقاضای مصرفی 
ش��ده است از سه عامل شامل »سطح پایین نرخ سود بانکی و در نتیجه، دافعه سرمایه گذاری 
در بازار پول«، »رش��د جهانی س��رمایه های نیازمند بازار پربازده« و همچنین »خوش بینی به 

آینده عایدی بازار ملک« نشات می گیرد. 
در پنج ش��هر ونکوور، لندن، اس��تکهلم،  سیدنی و مونیخ،  متوس��ط قیمت مسکن در فاصله 
2011 ت��ا کن��ون، تا  50 درص��د افزایش یافته اس��ت. بانک »یو بی اس« ضمن هش��دار به 
س��رمایه گذاران بابت احتیاط در خرید امالک واقع در این ش��هرها اعالم کرده اس��ت: تجربه 
جهش قیمت مس��کن همواره اثبات کرده اس��ت که حباب به وجود آمده، ماندگار نخواهد بود؛ 

کدام مراکز مالی دنیا در آستانه حباب مسکن قرار دارند؟

هشدار بانک یو.بی.اس
سوئیس درباره تاثیر سیاست های 
اقتصادی بر قیمت مسکن

به زیان تبدیل کرده اس��ت. این موضوع در کنار »رشد س��رمایه های نیازمند بازار س��ودزا« و 
همچنین »خوش بینی به آینده سود خرید ملک« سبب شده سرمایه گذاران در اغلب کشورها 
به خصوص اروپا، مس��یر بازار مس��کن را برای تقویت س��رمایه های خود، انتخ��اب کنند. در 
ش��هرهایی که خطر حباب مسکن، تقاضای مصرفی را تهدید می کند، متوسط قیمت مسکن 
نس��بت به سال پایانی رکود )2011( رقمی معادل 50 درصد افزایش پیدا کرده که این میزان 
رش��د طی 5 س��ال، غیرعادی و حبابی تشخیص داده شده اس��ت. در برخی از همین شهرها، 
قواع��د دوره ه��ای تجاری بازار مس��کن � روند بلندمدت گذش��ته دوره های رک��ود و رونق � 
به هم ریخته و روند فزاینده قیمت مس��کن باعث اعتراضات مردمی به سیاست های اقتصادی 

دولت ها شده است. 
در برخی از کش��ورها که بازار مس��کن آنها در خط مقدم صعود جهانی قیمت قرار گرفته 
)کان��ادا( اخیرا یک اهرم نجات برای متقاضیان مصرفی فعال ش��ده اس��ت که از طریق اخذ 
مالیات از س��فته بازهای ملکی، هزینه خرید مس��کن برای متقاضیان س��رمایه ای را افزایش 
می دهد تا نوعی بازدارندگی نس��بت به س��وداگری در این بازار ایجاد کند. بانک »یوبی اس« 
س��وئیس در عین حال، با هش��دار نس��بت به تبعاتی ک��ه تحریک قیمت مس��کن از ناحیه 
س��فته بازی می تواند برای خود س��رمایه گذاران داشته باش��د، اعالم کرد: »تجربه نشان داده 
حباب مس��کن در بلندمدت، ماندگار نخواهد بود و ترکیدن آن، مستقیم زیان سرمایه گذاران 

را ه��دف ق��رار می دهد. کارشناس��ان خدمات 
مالی ای��ن بانک به دولت ها توصیه کرده اند، با 
افزایش عرضه مسکن و تنظیم نرخ مالیات ها، 
از ب��روز بحران ناش��ی از حباب قیمتی در بازار 

مسکن جلوگیری کنند.«
حباب مسکن در کمین شهرهای جهان

ش��رکت خدمات مالی و بانکداری سوئیسی 
یو ب��ی اس، با تحلیل و بررس��ی 18 مرکز مالی 
در سراس��ر جهان اع��الم کرد درپ��ی افزایش 
قیمت مس��کن طی 5 س��ال گذشته، شهر های 
ونکوور کانادا، لندن انگلستان و استکهلم سوئد 
در صدر فهرس��ت ش��هرهایی قرار دارند که با 
خطر حباب مس��کن مواجه هستند. به گزارش 
بلومبرگ، بانک یو بی اس در گزارش ش��اخص 

جهانی حباب مس��تغالت 2016 اعالم کرد بهای مسکن در شهرهای سیدنی استرالیا، مونیخ 
آلمان و هنگ کنگ نیز درحال افزایش اس��ت. براس��اس این گزارش، ش��هر سانفرانسیس��کو 
دارای گران ترین بازار مس��کن آمریکاس��ت، اما این شهر هنوز در معرض خطر حباب مسکن 

قرار ندارد. 
بانک یو بی اس در گزارش جدید خود اعالم کرد قیمت مس��کن در شهرهایی که در آستانه 
شکل گیری حباب مسکن قرار دارند از سال 2011 تاکنون به طور متوسط تا 50 درصد افزایش 
یافته است، این درشرایطی است که طی همین مدت قیمت مسکن در دیگر مراکز مالی کمتر 
از 15 درصد رش��د کرده اس��ت. براس��اس گزارش این بانک، نرخ بهره پایین، جریان جهانی 
س��رمایه و خوش بینی س��رمایه گذاران نسبت به بازگشت سود به افزایش بهای مسکن کمک 
کرده است. بانک یو بی اس در گزارش خود آورده است: »تغییر در قدرت اقتصاد کالن، تغییر 
در اعتماد س��رمایه گذاران یا افزایش چشمگیر عرضه موجی از کاهش شدید قیمت مسکن را 
به راه خواهد انداخت. س��رمایه گذاران نباید انتظار داش��ته باشند که در بازارهایی که قیمت ها 
بیش از اندازه افزایش یافته است قیمت های واقعی در میان مدت و حتی بلندمدت رشد کند.« 
براساس گزارش بانک یو بی اس، رتبه ونکوور از مکان چهارم در سال 2015 به اول در سال 
2016 تغییر کرده  است. طی دهه گذشته قیمت مسکن در این شهر دو برابر شده و این مساله 
اعتراض مردم را درپی داش��ته است، زیرا نمی توانند مس��کن خریداری کنند. براساس اعالم 
مرکز معامالت مسکن بورد آو گریتر ونکوور در ماه آگوست قیمت یک باب مسکن ویالیی در 
این شهر 6/ 1 میلیون دالر کانادا )21/ 1 میلیون دالر( بود. در این ماه دولت استانی به منظور 

کاس��تن از قیمت مس��کن، برای خریداران خارجی مسکن 15 درصد مالیات وضع کرد. بانک 
یو بی اس همچنین در گزارش خود عنوان کرد نرخ بهره در حوزه یورو نتوانس��ته است موجب 
پیشرفت اقتصادی چشمگیری در کشورهای عضو این حوزه شود. ضعف اقتصادی حوزه یورو 
موجب شده است دیگر کشورهای اروپایی و سوئیس سیاست های پولی حمایتگرایانه درپیش 
گیرن��د. درپی وقوع بحران مالی جهان در س��ال 2008 بانک های مرکزی جهان و همچنین 

بانک مرکزی اروپا به منظور تقویت رشد اقتصادی نرخ بهره را کاهش دادند.
 درحال حاضر نرخ بهره بانک مرکزی اروپا صفر اس��ت اما خرید مسکن در کشورهایی که 
چش��م انداز اقتصادی غیر مطمئنی دارند با ریسک باالیی همراه است و بانک ها فقط وام های 
بس��یار مح��دودی را تضمین می کنند. گرچه نرخ پایین بهره به رش��د اقتصادی کش��ورهای 
اروپای��ی کم��ک چندانی نکرده اس��ت، اما موجب رون��ق بیش از حد بازار امالک مس��کونی 
ش��هری در س��ال های اخیر شده است. بنابراین همه ش��هرهای اروپایی با قیمت بیش از حد 
مس��کن رو به رو هستند. ش��هرهای آمستردام، زوریخ، پاریس و ژنو ازجمله شهر هایی هستند 
که قیمت مس��کن در آنها از قواعد بلندمدت عبور کرده اس��ت. در رتبه بندی قیمت مس��کن 
در مراکز مالی، ش��یکاگو در آخر فهرس��ت قرار دارد، زیرا در این ش��هر قیمت  مس��کن هنوز 
به س��طح پیش از بحران مالی بازنگش��ته اس��ت. بانک یو بی اس در بررس��ی خود شهرهای 
س��رزمین اصلی چین را نگنجانده است. این در شرایطی است که بسیاری از شهرهای اصلی 
چین رونق افسارگسیخته بازار مسکن را تجربه 
می کنند. براس��اس گزارش بانک یو بی اس، در 
اکثر ش��هرهای جهان خرید یک باب آپارتمان 
60 متری برای بس��یاری از مردم که در بخش 
خدمات کار می کنند و درآمد ساالنه متوسطی 

دارند، امکان پذیر نیست.
بانک یو ب��ی اس حباب قیم��ت را این گونه 
تعریف می کند: »حباب قیمت پدیده ای اس��ت 
که ه��ر از چندبار یکبار در ب��ازار دارایی ها رخ 
می ده��د.« ای��ن اصط��الح ب��ه قیمت گذاری 
غیرواقع��ی دارایی های��ی اطالق می ش��ود که 
اساس��ی و پای��دار اس��ت؛  همچون مس��کن و 
س��اختمان ک��ه گران تری��ن دارای��ی خانوارها 
محسوب می ش��ود. نکته مهم درخصوص این 
حباب ها این اس��ت که تا زمان ترکیدنشان، شناسایی آنها کار دشواری است. اگرچه بر اساس 
داده های گذش��ته و سیکل تکرار شونده این حباب ها، شاید بتوان آنها را پیش بینی کرد. یکی 
از نش��انه های معم��ول ایجاد حباب، فاصل��ه گرفتن قیمت ها از درآمده��ای محلی و اعوجاج 

اقتصادی همچون رشد بیش از حد در وام دهی و ساخت وسازهای مسکن است.
 در همین راس��تا، ش��اخص حباب مس��تغالت بانک یو بی اس، بر اساس همین الگوی های 
مش��اهده ش��ده در داده ها، ریس��ک حباب دارایی ه��ای را ارزیابی می کند. این ش��اخص که 
ارزیابی های اساس��ی را در بازارهای مسکن دنبال می کند، به صورت زیر دسته بندی می شود: 
راکد )نمرات شاخص کمتر از منفی 5/ 1(، زیر قیمت )نمرات شاخص بین 5/ -1 تا 5/ -0(، 
قیمت متعادل )5/ -0 تا 5/ 0(، قیمت باال )شاخص بین 5/ 0 تا 5/ 1( و ریسک حباب قیمت 

)برای نمرات شاخص بیش از 5/ 1(.
 همچنین این ش��اخص میانگین وزنی ای از پنج زیر ش��اخص شهری استاندارد شده است: 
قیم��ت به درآمد، درآمد به اجاره، تغییرات در نس��بت وام ب��ه تولیدناخالص داخلی، تغییرات در 
نس��بت ساخت وس��از به تولید ناخالص داخلی و شاخص نس��بی قیمت مسکن شهر به قیمت 
کشور. در شهرهای هنگ کنگ و سنگاپور به جای شاخص آخر، از شاخص قیمت تعدیل شده 
با تورم استفاده می شود. نکته ای که در محاسبه هر یک از این زیرشاخص ها وجود دارد، این 
است که از داده های منحصر به  فرد شهرها در ساخت آنها استفاده می شود )به جز دو شاخص 
وام به تولید ناخالص داخلی و نسبت ساخت وساز به تولید ناخالص داخلی که از دادهای سطح 

کشوری استفاده شده است(.

به طوری که با ترکیدن آن و نزولی ش��دن قیمت ها، بیش��ترین زیان متوجه سرمایه گذاران در 
مقایس��ه با س��ایر خریداران خواهد ش��د. این تحقی��ق در عین حال ب��ر »به کارگیری دو ابزار 

تنظیم کننده قیمت مسکن« توسط دولت ها تاکید می کند.
قیمت مسکن در 13 شهر مالی دنیا � مراکز اصلی فعالیت های اقتصادی بین المللی � تحت 
تاثیر سه عامل مشترک، در وضعیت »هشدار« قرار گرفت. بانک »یوبی اس« سوئیس که در 
زمینه خدمات مالی به بخش های مختلف اقتصاد کشورها، سابقه طوالنی مدت دارد، اخیرا در 
یک مطالعه  برای تش��خیص اوضاع جهانی بازار ملک، شرایط بخش مسکن 18 شهر »مرکز 
مالی« در دنیا را به عنوان نشانگرهای سایر مناطق شهری جهان مورد بررسی قرار داد. نتایج 
این تحقیق که متغیرهای ملکی س��ال 2016 مبنای آن اس��ت، نشان می دهد شاخص قیمت 
مسکن در 6 شهر از 18 مرکز مالی جهان، با گذر از فاز جهش، در خطر »حبابی شدن« قرار 
دارد و در 7 ش��هر دیگر نیز از س��طح طبیعی فراتر رفته اس��ت. فقط 4 ش��هر از این 18 شهر 
به لحاظ ش��اخص قیمت مس��کن، در وضعیت نرمال قرار دارند و تنها یک شهر با قیمت های 
پایین تر از سطح واقعی ناشی از طوالنی شدن دوره رکود مسکن، مواجه است. در این تحقیق، 
ش��اخص قیمت مسکن از 5 زیرشاخص شامل »نسبت قیمت مسکن به درآمد ساالنه، نسبت 
قیمت به اجاره، نس��بت تس��هیالت خرید مس��کن پرداختی به تولید ناخالص داخلی کشورها، 
میزان عرضه مس��کن و نس��بت قیمت مسکن هر ش��هر مورد بررسی به قیمت مسکن کشور 
مربوطه« اس��تخراج و محاسبه شده است. به این ترتیب، بازار جهانی مسکن بعد از پشت سر 
گذاشتن رکود و تخلیه حباب در فاصله سال های 2009 تا 2011، اکنون بار دیگر تشنج کرده 
با این تفاوت که عوامل حباب ساز این دوره، ردپای آنچنانی در بحران مسکن سال های 2007 
و 2008 نداشته اند. نکته کلیدی تحقیقات به عمل آمده، ناتوانی خانوارهای با درآمد متوسط در 
دسترس��ی به آپارتمان 60 مترمربعی است که این موضوع شکاف بین قیمت مسکن و قدرت 

خرید را بازگو می کند.
ش��هرهای دارای بیشترین رش��د قیمت مسکن، اگرچه امکان خرید برای خانوارها را مختل 
کرده اما به محل اصلی سرمایه گذاران و فرصت طالیی برای این گروه تبدیل شده است. در 
حال حاضر مهم ترین عامل جهش و حباب مس��کن در مراکز مالی جهان، »نزول نرخ س��ود 
واقعی بانک ها« است که عایدی بازار پول را برای سرمایه گذاران نسبت به سایر بازارها، عمال 
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درج نیازمندی ها در سایت
و نشریه پنجره ایرانیان

رایگـان می باشد

نیازمندی های صنعت در وپنجره، فرصتی رایگان برای رونق کسب و کار

نیازمندی های پنجره

استخدام تکنسین
اسـتخدام تکنسـین و تعمیر کار حرفه ای ماشین آالت 

UPVC و شیشـه دوجداره
تلفن: 021-26414129

استخدام کارشناس فروش 
شـرکت پنجره عایق پردیس جهت تکمیـل کادر فروش 
خود جهت فروش پنجره upvc، آلومینیومی و شیشه های 

دوجداره تمام صنعتی دعوت به همکاری می کند.
 Pardis.win.t@gmail.com     :جهت ارسال رزومه
تلفن: 22977375-021  ـ 09124399078

جذب نمایندگی فعال
شرکت پنجره عایق پردیس تولیدکننده در و پنجره های 
upvc، آلومینیومی و شیشـه های دوجداره تمام صنعتی 

در سراسر کشور نمایندگی فعال می پذیرد.
 Pardis.win.t@gmail.com                :جهت ارتباط
تلفن: 22977375-021  ـ 09124399078

آگهی استخدام
بـه بازاریـاب با تجربـه در و پنجره با حقـوق ثابت و 

پورسانت باال نیازمندیم.
تلفن: 021-22915162  021-22916476          
 09123264705

فروش ماشین آالت
فروش نقدی و اقساطی ست دوسر 7 تایی صفر یلماز 
با دو سـال گارانتی ، 10 سـال خدمات پس از فروش و 

نصب و راه اندازی رایگان.
جوش دوسر یلماز ، برش تکسر پالسماک.

تلفن: 09123304851

آگهی استخدام
تولیدکننـده  آبسـکون  آلومینیـوم  صنایـع  شـرکت 
پروفیل های صنعتی و سـاختمانی و سیسـتم های در و 
پنجـره و نمـای آلومینیومی جهت تکمیـل کادر فروش 
دفتر تهران جهت موقعیت های شغلی کارشناس فروش 

و حسابدار فروش دعوت به همکاری می نماید.
متقاضیـان محتـرم می تواننـد رزومه خـود را به ایمیل 
sales@abescon.ir یا شماره تلگرام 09122894784 

و یا تماس با تلفن 72564 ارسال نمایند.

فروش ماشین آالت
ماشـین آالت تکسـر UPVC ترک، سـت 5 تایی و 
6 تایـی، پرس)پانچ گوشـه آلومینیوم( بصورت نقد و 
اقسـاط بلندمدت و با دو سـال گارانتی و تحویل روز 

بصورت ویژه به فروش می رسد.
تلفن: 021-26414203

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 پرسـان صنعت آریا، نماینده رسـمی یراق آالت 
GU آلمان در ایران به منظور تکمیل کادر فروش خود از 
کارشناسان فروش خانم وآقا دعوت به همکاری می نماید.
تلفن: 5-88679304 ـ فکس:  88850413
Email: info@parsansanat.com

استخدام کارشناس فروش 

ETEM ارائـه دهنـده سیسـتم  هـای  دفتـر شـرکت 
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

UPVC فروش ماشین آالت
یک سـت کامل دستگاهupvc تکسـر ترک در حد نو با 
پمپ باد 500لیتری ایستاده سه سیلندر ایران کمپرسور 

با تمام لوازم کارگاهی جهت فروش 
تماس 09122443181

UPVC فروش ماشین آالت
 upvc یک ست دستگاه کارکرده تولید در و پنجره دوجداره
ساخت ترکیه - برند اوزگنج )özgenç(ـ  همراه با کلیه لوازم 

تجهیز کارگاه  ـ به فروش مي رسد .
تلفن 09127845979

استخدام کارشناس فروش
 شـرکت فرگان آسـیا جهت تکمیل کادر فروش خود جهت 
پنجره یو پی وی سی و آلمینیوم از کارشناسان محترم خانم 

یا آقا دعوت به همکاری می نمایید.
تلفن: 88719893-88718854

upvc خریدار ضایعات
بهترین خریدار ضایعات یو.پی.وی.سی ـ آخرین قیمت را از 

ما بخواهید.
رستمی: 09127659460
رحمانی: 09195493935

آگهی استخدام
بـه تعـدادی بازاریاب در و پنجـره آلومینیـوم ترمال بریک 

نیازمندیم، با پورسانت باال.
تلفن: 66603812 ـ 66603789

فروش فوری
یک واحد تولیدی در و پنجره یو.پی.وی.سـی به همراه کلیه 
ماشین آالت و امکانات، در زمینی به مساحت 3000 متر مربع 
و 710 متـر سـوله و بنا واقـع در قزوین جـاده بوئین زهرا به 

فروش می رسد.
 تماس: 09124097149

فروش دستگاه شیشه دوجداره cms )کم کارکرده(
دستگاه های زیر به فروش می رسد:

1-دسـتگاه شستشـو     2-پرس پانل         3-پلی سلفاید          
4-بـرش CNC               5-فریـزر، هیتـر   6-تزریق گاز          
7-سـیلیکاژل پرکن     8-بوتیل زن          9-میزگردون          

10-هاتملت
نصب و راه اندازی به عهده فروشنده می باشد.

تلفن: 09120344123

استخدام
بازاریـاب دروپنجـره upvc و آلومینیـوم ترمال برک 

وکرتن وال )تهران(   
تلفن: 021-22910366

UPVC فروش دستگاه های دست دوم
دستگاه های زیر به فروش می رسد:

1-تمیزکـن کابـان )دو موتـوره(                             2-تمیزکـن طاها با یراق )دو موتوره(        
3-تمیزکن مورات )دو موتوره(    4-زهوار مورات        

5-کپی فرز، تخلیه آب مورات             6-سـت کامل ماشـین آالت هگسـان       
7-ست 7تایی دوسر ETM                 8 -دستگاه شستشو شیشه ایستاده 1700
تلفن: 021-22010115

آگهی استخدام
گـروه صنعتی اکسـیر آسـا آرا )تولیدکننـده مصالح 
پلیمریـ  ساختمانی( جهت تکمیل نیروی انسانی دفتر 
مرکزی خود از متقاضیان واجد شـرایط ذیل دعوت به 

همکاری می کند:

 ICDL ـ جهت ردیف شغلی 1 و 2 تسلط به نرم افزار آفیس و
الزامی می باشد.

ـ جهت ردیف شغلی 3 فارغ التحصیالن معماری و مهندسی 
راه و ساختمان در اولویت می باشند.

ـ شـرکت در شـروع همـکاری یـک دوره آموزشـی جهت 
همکاران برگزیده برگزار می کند.

واجدین شـرایط می توانند مستندات و شـرح سوابق کاری 
خود را به همراه یک قطعه عکس پرسنلی به نشانی اینترنتی  
HR@Idealwin.ir  و یـا بـه شـماره فکـس 22911071 

ارسال نمایند. 
توجه بفرمایید درج ردیف شغل در تیتر رزومه ارسالی الزامی می باشد.

UPVC فروش ماشین آالت
فروش ماشـین آالت تولید در و پنجره )تکسـر و دوسر(  

sawinmak - plastmak - تحویل به روز
تلفن: 021-46075531-46078414

آگهی استخدام
یک شـرکت تولیدی معتبر جهت فروش در و پنجره نیاز 

به بازاریاب دارد. )حقوق + پورسانت( 
تلفن : 22059962


















