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ای��ن روزها آلودگی هوا به یکی از مش��کالت اصلی ش��هرهای بزرگ تبدیل 
ش��ده است. اگر این مسئله روزگاری فقط گریبان پایتخت نشینان را آن هم چند 
روز در س��ال می گرفت، اکنون با س��رد شدن هوا آغاز می شود و تمامی روزهای 
خش��ک و بدون باد و بارش شش ماه دوم س��ال را در تمامی شهرهای بزرگ و 
متوس��ط کشورمان در بر می گیرد. البته منظور از این آلودگی، درجات بسیار باال 
و گذش��تن از مرزهای هشدار و به شماره افتادن نفس ها و نهایتا به خطر افتادن 
جان اهالی شهر است. وگرنه آلودگی، دیگر با حال و روز مردم متمدن شهرنشین 
امروز عجین ش��ده و روزهای پاک سال آنقدر کم شمار شده اند که ارزش خبری 
یافته ان��د: آن صبح��ی که با خ��روج از خانه متوجه هوای پاک و مناظر ش��فاف 
می ش��ویم، باشوق فراوان به یکدیگر اطالع می دهیم و ذوق زده خبر پاکی هوا را 

به هر که می رسیم، می رسانیم!
سخن از منشا این آلودگی بسیار است و در رسانه ها از ابعاد مختلف به تفصیل 
بدان پرداخته می ش��ود. عموما باالرفتن جمعیت شهرنشین، بلندمرتبه سازی های 

بی رویه، تراکم فروش��ی بی حس��اب و کتاب، استفاده نامناس��ب از وسایل نقلیه 
ش��خصی، مصرف بی رویه انرژی و موارد بس��یاری دیگر از این دست به عنوان 
دالی��ل آلودگی هوا ذکر می ش��وند. البت��ه امروز گرد و غبار نی��ز بر آلودگی های 
پیش��ین اضافه ش��ده و ش��رایط را بیش از پیش بغرنج س��اخته است. همچنین 
این موضوع که مس��ئولیت آلودگی هوا متوجه چه کس��ی یا چه کس��انی یا چه 
ارگان هایی است نیز محل مناقشه بسیار بوده است. اما به نظر نمی رسد تا کنون 
راهکار مناس��بی برای این معضل پیش��نهاد شده باشد و حتی به لحاظ نظری نیز 

تحلیل مناسبی در این خصوص به گوش نرسیده است.
در واق��ع، آلودگی یکی از موضوعات اصلی بحث شهرنش��ینان، مس��ئوالن و 
رس��انه ها شده است، منتها در شش ماه دوم سال و غالبا در شش ماه نخست به 
فراموشی سپرده می شود. از سوی دیگر وقتی آلودگی در روزهای اوج خود همه 
توجهات جامعه را به خود جلب می کند، غالبا به مبحثی سیاس��ی تبدیل ش��ده و 
بس��یاری از طرف های سیاس��ی تالش می کنند تقصیر این وضعیت را به گردن 

معضلی به نام آلودگی هوا
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دیگری بیاندازند و محمل بسیار مناسبی می شود برای مخالفان دولِت وقت که سازمان محیط 
زیست را یک تنه مسئول آلودگی بدانند و از او بازخواست کنند.

ناگفته پیداس��ت که از به راه انداختن هیاهو و متهم س��اختن یکدیگر و سیاس��ی کردن این 
موضوع هیچ طرفی بس��ته نمی ش��ود. تا زمانی که تک تک مردم، چه آنانی که مس��ئولیتی بر 
گردن دارند و چه عامه مردم، احساس مسئولیت نکرده و برای برخورد با این معضل مشارکت 
نکنند، بعید اس��ت راه عالجی یافت ش��ود. به نظر می  رسد تنها راه چاره، شکل گرفتن اراده ای 
جمعی در میان همه آحاد و اقش��ار جامعه باش��د، به عبارتی مقابله با این هیوالی مخوفی که 
روزبه روز نیز عظیم و عظیم تر می شود شکل گرفتن عزمی همگانی است. تنها در این صورت 
اس��ت که می توان از یکایک ش��هروندان انتظار داش��ت که با صرفه جویی یا استفاده بهینه از 
انرژی گامی در این مسیر بردارند. روشن است که یکی از منابع اصلی تولید آلودگی استفاده از 
خودروهای شخصی، مخصوصا به صورت تک سرنشین است؛ اما باید از این واقعیت بگذریم که 
نامطلوب بودن وضعیت حمل و نقل عمومی در شهرهای کشورمان، استفاده از وسیله شخصی 
را در بس��یاری مواقع ضرورت بخش��یده است، چراکه س��رزنش مدام مسئوالن شهری در این 
خصوص نه تنها هیچ کمکی در بهبود این وضعیت نمی کند، بلکه از اثرات کشنده آلودگی هوا 
نیز نمی کاهد. بنابراین، اگر یکایک ش��هروندان مسئولیت مقابله با این معضل را بر دوش خود 
احس��اس کنند، مسلما زحمت عدم استفاده از وسیله نقلیه شخصی را برای رسیدن به منفعتی 

جمعی و در عین حال شخصی، در این هوای سرد تحمل خواهند کرد. 
از س��وی دیگر اگر هر کس��ی با توجه به جایگاه خود و پیش��ه ای که در آن حضور دارد، به 
فکر راه های مقابله با این معضل باش��د، بدون تردید احتمال گرفتن نتیجه بسیار بیشتر خواهد 
بود تا اینکه فقط به مباحث کلی در این زمینه پرداخته و از آن دس��تمایه ای برای کسب منافع 

سیاسی ساخته شود. 
از نقطه نظر صنعت ما، راهکاری برای کنترل نس��بی یکی از منابع آالینده در فصول س��رد 
وج��ود دارد. یک��ی از منابع تولید آلودگی، انرژی اس��ت که در س��اختمان ها س��وخته و صرف 
گرمایش می ش��ود. بدون تردید هر چه از میزان مصرف انرژی در س��اختمان ها کاس��ته شود، 
به غیر از منافعی که از رهگذر صرفه جویی در مصرف انرژی نصیب کش��ورمان می  شود، باعث 
کاه��ش تولید آلودگی نیز خواهد ش��د. از این جه��ت ترویج اس��تفاده از پنجره های دوجداره 
روش��ی بسیار موثر می تواند باش��د. پنجره های دوجداره به غیر از اینکه ورود آلودگی به داخل 

س��اختمان ها را کاهش داده و هوای بهتری را درون بناها موجب می ش��وند، از میزان مصرف 
انرژی نیز می کاهند. امروزه ساختمان های بسیاری در سطح کالن شهرها وجود دارند که هنوز 
از پنجره های قدیمی استفاده می کنند. هر چقدر میزان پنجره های تک جداره یا سنتی در سطح 
ش��هر بیشتر باش��د، به همان اندازه مصرف انرژی و نیز تولید آلودگی کمتر خواهد بود. به نظر 
می رسد اهالی صنعت در و پنجره و به خصوص تشکل های صنفی این حوزه، امروز این وظیفه 
را بر دوش دارند که قابلیت ها و مزایای پنجره های دوجداره را بیش از گذش��ته برای مردم و 
دس��ت اندرکاران روش��ن کنند. تاکنون از این منظر کمتر به پنجره های دوجداره پرداخته شده 
و بیش��تر از زاویه بهینه س��ازی انرژی به این موضوع توجه شده است. این احتمال وجود دارد 
که آگاهی س��ازی در این خصوص، مسئوالن را وا دارد تا شرایطی را برای ترغیب عموم مردم 
به تعویض پنجره های خود فراهم آورند. وقتی خس��ارات س��نگینی را که آلودگی هوا به کشور 
وارد می کند در نظر بگیریم، آیا حمایت دولت و حتی پرداخت وام به شهروندان برای تعویض 

پنجره ها فوریت و ضرورت نمی یابد؟ 
نبای��د فراموش کرد که با یک نس��خه نمی توان به مقابله ب��ا این معضل عظیم رفت یا تنها 
سازمان خاصی را مسئول رفع این مشکل دانست. بلکه وقتی راهکارهای کوچک که از زوایای 
مختلف بخش��ی از این معضل را کنترل می کنند، کنار هم قرار بگیرند، نس��خه ای همه جانبه 
فراه��م خواهد آمد که قادر خواهد بود عالجی پایدار را در این زمینه به ارمغان آورد. بزرگمهر 
حکیم روزی گفته بود: »همه چیز را همگان دانند و همگان هنوز زاده نش��ده اس��ت«. اما اگر 

عزمی همگانی شکل گیرد مسلما همه چیز نیز دانسته خواهد شد.
به هرحال لزوم استفاده از پنجره دوجداره فقط می تواند به عنوان طرحی نسبتا زودبازده برای 
کاهش تولید آلودگی محس��وب ش��ود و خالصی از دست این هیوالی مخوف، دگرگونی کلی 
رویکرد سیاس��تگذاران کش��ورمان و اتخاذ سیاس��ت های کالن را می طلبد؛ و به نظر نمی رسد 
تا زمانی که همگام با پیش��رفت های جهانی ما نیز برنامه ای برای کنار گذاش��تن سوخت های 
فس��یلی در دستور کار قرار ندهیم، بتوانیم این معضل را به طور کامل ریشه کن کنیم. همانطور 
که در اخبار شاهد آن هستیم، کشورهای پیشرفته گویی مسابقه ای برای رشد فناورهای تولید 
انرژی های سبز و همچنین تثبیت استفاده از چنین انرژی هایی به راه انداختند و دیری نخواهد 
پایید که بس��یار زودتر از پیش بینی های موجود انرژی های فسیلی از بخش های عمده زندگی 

بشری کنار زده شود. امیدواریم که کشور ما نیز از این قافله عقب نماند.
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پنج��ره  ایرانیان از کلیه فعاالن و عالقه مندان صنعت در و پنجره دعوت می کند 
تا در هش��تمین نمایش��گاه بین المللی در و پنجره تهران از غرفه این مجموعه 

بازدید کنند.
نش��ریه پنجره ایرانیان مانند سال های گذش��ته و به منظور حمایت از صنعت در و 
پنجره و انعکاس فعالیت های این صنعت در هش��تمین نمایش��گاه تخصصی در 
و پنجره و صنایع وابس��ته تهران حضور خواهد داش��ت. هشتمین نمایشگاه در و 

پنجره تهران از 5 تا ٨ بهمن ماه 1۳95 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 
تهران از ساعت 9 الی 17 برگزار می شود.

پنجره ایرانیان که همواره و در بس��یاری از نمایش��گاه های کشور همراه و همیار 
صنعت در و پنجره بوده اس��ت، در این نمایش��گاه نیز عالوه بر برپایی غرفه، با 
حضور در س��ایر س��الن ها و غرفه ش��رکت های فعال صنعت در و پنجره با انجام 
گفتگو و اخذ گزارش نمایش��گاهی، اخبار و رویدادهای این صنعت را به بهترین 
نحو ممکن انعکاس خواهد داد. تیم خبری نش��ریه همچنین در روزهای برپایی 
نمایش��گاه با حضور در غرفه نش��ریه در س��الن ۳1 )میالد B(، آماده پذیرایی از 
بازدیدکنن��دگان و دریافت نقطه نظرات، پیش��نهادات و انتقادات این عزیزان در 

راستای هر چه مطلوب تر کردن فعالیت های نشریه خواهد بود.
همچنی��ن، پنج��ره ایرانی��ان این آمادگ��ی را دارد ت��ا کلیه اخبار نمایش��گاهی 
ش��رکت های فعال در این صنف را پیش از آغاز نمایش��گاه تهران منتش��ر کند. 
عالقه مندان می توانند اخبار خود را برای چاپ در نشریه، درج در وبسایت و انتشار 

در گروه های تلگرامی در اختیار تحریریه پنجره ایرانیان قرار دهند.
گفتنی اس��ت، نش��ریه پنجره ایرانیان 10 س��ال اس��ت در زمینه پوشش اخبار و 
فعالیت های صنعت در و پنجره فعالیت دارد و هم اینک ش��ماره 111 این نشریه 

منتشر شده است.

پنجره ایرانیان: ش��رکت پنجره عصر فردا، موفق به دریافت نمایندگی  برندهای 
روتو، پالس پن و هافمن شد.

بر اس��اس اخباری که از سوی شرکت پنجره عصر فردا در اختیار پنجره ایرانیان 
قرار گرفت، این ش��رکت چندین برند دیگر را به محصوالت خود افزوده اس��ت. 

ش��رکت پنجره عصر فردا که در اس��تان قزوین در زمینه تولید در و پنجره و نیز 
توزیع مواد اولیه مش��غول به فعالیت است، اخیرا نمایندگی یراق آالت معتبر روتو، 

ساخت کشور آلمان، را از شرکت ساتیان، در استان قزوین دریافت کرده است.
ای��ن ش��رکت در اقدامی دیگ��ر، نمایندگی انحص��اری پروفیل یو.پی.وی.س��ی 
پالس پ��ن را در دو اس��تان قزوین و زنج��ان در اختیار گرفته اس��ت. همچنین، 
شرکت پنجره عصر فردا از این پس نمایندگی پروفیل هافمن در استان قزوین را 
نیز عهده دار می باش��د. بر اساس این گزارش، شرکت پنجره عصر فردا که ضمن 
دارا بودن نمایندگی رس��می ویستابس��ت و وین تک در زمین��ه تولید در و پنجره 
مش��غول به فعالیت است، برای ارتقاء سطح تولیدات خود اخیرا دستگاه تمیز کن 

CNC و کاتر گالوانیزه با برند مورات را نیز به ماشین آالت خود افزوده است.
گفتنی اس��ت، ش��رکت پنجره عصر فردا عالوه بر فعالی��ت در زمینه تولید در و 
پنج��ره، نمایندگ��ی ی��راق آالت جویس، پروفیل های بس��ت ویژن، فنس��ترمن، 
پلی س��ولفاید ندک��س و نمایندگی انحص��اری پیچ مکس را در اختیار داش��ته و 

همچنین عامل فروش گالوانیزه جهان فوالد بوده است.

پنجره ایرانیان: شرکت شیشه خراسان، موفق به راه اندازی کوره تمپرینگ شیشه 
جامبو سایز با تکنولوژی کانوکشن شد.

این کوره تمپرینگ شیش��ه ک��ه با تکنولوژی کانوکش��ن فعالیت می کند قابلیت 
تولید شیش��ه نشکن با بزرگ ترین سایز را در کشور داراست. حداکثر ابعاد شیشه 
نشکن تولید ش��ده در این سیستم به صورت تخت تا ابعاد ۳۳0 ×700 سانتی متر 
اس��ت. این سیستم همچنین توانایی تولید شیشه نش��کن به صورت کرو را دارد 

که بزرگ ترین سایز تولید شده در کشور و به ابعاد ۳۳0×۳70 سانتی متر است.
گفتنی اس��ت، شرکت شیشه ایمنی خراس��ان از بزرگ ترین تولیدکنندگان شیشه 
در کش��ور اس��ت که با بیش از ربع قرن تجربه تولید انواع شیشه های سکوریت، 
ساختمانی، دوجداره، چندجداره، لمینیت )ضدگلوله(، صنعتی، شیشه لوازم خانگی 

و غیره را در کارنامه کاری خود دارد.

دعوت به بازدید از غرفه پنجره ایرانیان در نمایشگاه در و پنجره تهران

محصوالت جدید پنجره عصر فردا

راه اندازی کوره تمپرینگ جامبو سایزدر شیشه  خراسان
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پنجره ایرانیان: ش��رکت آتاتک از تمامی صنعتگرانی که از غرفه این ش��رکت در 
هفدهمین نمایش��گاه صنعت س��اختمان خوزس��تان بازدید به عمل آوردند، تقدیر و 

تشکر کرد.
به گزارش پنجره ایرانیان، شرکت آتاتک، تولیدکننده پروفیل های پنج کانال سری 

60 و یراق آالت یو.پی.وی.س��ی در هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان خوزستان 
که از 16 تا 19 آذرماه در محل دائمی نمایشگاه های اهواز برگزار شد، شرکت داشت.

گفتنی است، آتاتک ضمن تشکر از بازدیدکنندگان این نمایشگاه ها، آمادگی خود را 
برای شروع هر نوع همکاری با این عزیزان اعالم داشته است.

قدردانی آتاتک از بازدیدکنندگان غرفه این شرکت در اهواز
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پنجره ایرانیان: در نشست مشترکی که با حضور مدیران شرکت ایتالیایی فوم اینداستری و 
نمایندگان خاورمیانه این شرکت برگزار شد، قیمت و شرایط فروش ویژه ای برای محصوالت 

فوم اینداستری به تصویب رسید.
بنا بر اخبار رسیده از دوبی، در حاشیه نمایشگاه صنعت ساختمان این شهر )Big5( نشستی 
با حضور مدیران ارش��د شرکت ایتالیایی فوم اینداس��تری و نمایندگان خاورمیانه این شرکت 
برگزار شد. در این جلسه که نمایندگان فروش فوم اینداستری در کشورهای ایران، عربستان 

صعودی، لبنان، بحرین، امارت متحده عربی، اردن، مصر، هندوستان و ... حضور داشتند، پس 
از تبادل نظر و طرح مباحث الزم، قیمت و خدمات و شرایط جدیدی برای فروش محصوالت 
فوم اینداستری مصوب گردید که تمام نمایندگان این شرکت ملزم به اجرای آن از تاریخ 26 

نوامبر 2016 )6 آذر ماه 1۳95( می باشند.
گفتنی است، عالقه مندان به محصوالت این شرکت می توانند قیمت و این شرایط جدید را 

از دفتر نمایندگی فوم اینداستری در ایران جویا شوند.

 )Graf Synergy( پنجره ایرانیان: شرکت فوم اینداستری سهام شرکت گراف
را به ص��ورت کامل خریداری کرد ت��ا خود را به عنوان کامل ترین ش��رکت در زمینه 

ماشین آالت تولید در، پنجره و نمای آلومینیوم و یو.پی.وی.سی مطرح کند.
ش��رکت Graf در ب��ازار جهانی به عن��وان یکی از مجموعه های پیش��رو خطوط 
اتوماتیک )س��نترالین و سی.ان.س��ی( در صنعت یو.پی.وی.سی شناخته می شود که 
خرید این ش��رکت و هم راستا ش��دن دانش فنی آن با دیگر زیرمجموعه شرکت فوم 
اینداس��تری یعنی شرکت ProfteQ، می تواند توان و تفکری تازه در بازار به وجود 
آورد. فوم اینداس��تری از حدود 45 س��ال پیش فعالیت خود را با ساخت ماشین آالت 
و تولی��د قطعات آلومینیومی در صنعت هواپیمای��ی آغاز کرده و در اواخر دهه 19٨0 
میالدی بر اس��اس تغییر اس��تراتژیک شرکت و ورود به صنعت پنجره و نما، اقدام به 

خریداری شرکت های معتبر پنجره و نمای آلومینیومی کرده است.
در حال حاضر ش��رکت فوم اینداس��تری به عنوان یک هولدینگ )ش��رکت مادر( با 
زیرمجموعه های: ش��رکت فوم اینداستری )FomIndustrie( برای ماشین آالت 

حرف��ه ای و اختصاصی آلومینیوم و ش��رکت  ُکمال )Comall( برای ماش��ین آالت 
اختصاصی و اقتصادی آلومینیوم به همراه سیس��تم های لجس��تیک، ش��رکت تکس 
کامپیوت��ر )Tex Computer( برای تولید پنل  های کنترل فرمان و نرم افزارهای 
ماشین آالت و شرکت FST برای تولید نرم افزارهای حرفه ای طراحی پنجره و نما و 
شرکت پروفتک )ProfteQ( برای ماشین آالت اختصاصی یو.پی.وی.سی و سایر 
ش��رکت های طراحی و غیره است که س��هم قابل توجهی را در بازار جهانی به دست 
آورده است. حدود ۳5 درصد تقاضای بازار ایتالیا، 50 درصد بازار فرانسه و 15 درصد 

بازار آلمان در اختیار شرکت فوم است.
ش��رکت فوم بیش از 550 نفر پرس��نل دارد و مقر اصلی کارخانه در شهر کاتولیکا 
ایتالیا اس��ت. این ش��رکت همچنین در ٨ کش��ور از قبیل فرانسه، اس��پانیا، رومانی، 
روسیه، چین، آمریکا، هندوستان و ترکیه شعبه یا دفتر اصلی دارد که اخیرا با توجه به 
عملکرد مناسب نمایندگی های برزیل و ایران در طول یک سال و نیم گذشته، امکان 

تبدیل شدن این دو نمایندگی به دفتر اصلی شرکت نیز وجود دارد.

قیمت و شرایط متفاوت فروش فوم اینداستری

فوم اینداستری سهام گراف را خریداری کرد

اخبار شرکت فوم اینداستری
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پنج��ره ایرانیان: مجمع عمومی انجمن انبوه س��ازان اس��تان اصفه��ان با حمایت 
مجموعه هافمن و حضور شهردار کالنشهر اصفهان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پنجره ایرانیان از اصفهان، این همایش به منظور انتخاب اعضای 
هیات رئیس��ه و روزنامه رس��می و همچنین تعیین ترازنامه مالی انجمن انبوه سازان 
اصفه��ان برای یک س��ال آینده، در روز چهارش��نبه ۳ آذرماه 95 در تاالر ش��هروند 
اصفهان برگزار ش��د.  در ابتدای این همایش اعضای هیات رئیس��ه مجمع انتخاب و 
برای اجرای دس��تور جلسه در جایگاه خود مستقر ش��دند. پس  ازآن نامزدهای عضو 
هیات رئیس��ه، ناظران و بازرسان معرفی ش��ده و اعضای مجمع عمومی آرای خود را 

برای انتخاب آنها به صندوق انداختند. مهدی جمالی نژاد شهردار اصفهان و مهندس 
مش��یر فر مدیر ف��روش هافمن ازجمله س��خنرانان این همایش بودند که س��خنانی 
پیرامون مس��ائل و معضالت صنعت مسکن و انبوه سازی و مزایا و برتری های در و 

پنجره یو.پی.وی.سی در قیاس با پنجره های دیگر ایراد کردند.
گفتنی اس��ت نمایشگاهی از محصوالت و فعالیت های هافمن و چند شرکت معتبر 
فعال در صنعت س��اختمان در حاشیه این همایش برپا شده بود که حاضران به اتفاق 
ش��هردار، اعضای شورای شهر،  نظام مهندسی ساختمان و همچنین مدیران  هافمن 

از این نمایشگاه دیدن کردند.

با حمایت هافمن همایش انبوه سازان اصفهان برگزار شد

اخبار شرکت هافمن
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پنجره ایرانیان: همایش انجمن صنفی انبوه س��ازان اس��تان گلس��تان با حضور مهندس 
حمیدیه، مدیرعامل شرکت هافمن، مهندس مروتی، معاونت عمرانی استانداری و جمعی از 

مسئوالن استان گلستان و اعضای شورای شهر گرگان برگزار شد.
این همایش که با حضور پرش��ور فعاالن صنعت س��اختمان و انبوه سازان استان گلستان 
همراه بود روز چهارش��نبه 17 آذرماه 95 در س��الن حکیم جرجانی دانشگاه آزاد گرگان برپا 
شد. در ابتدای این جلسه مهندس مرتضوی رئیس انجمن صنفی انبوه سازان استان گلستان 
ضمن عرض خیرمقدم به مهمانان همایش، گزارش��ی از فعالیت های انجمن در یک س��ال 
گذش��ته ارائه و به پاره ای از مشکالت صنفی انبوه س��ازان اشاره کرد.  مهندس پورحاجت، 
دبیر کانون سراس��ری انجمن های صنفی انبوه سازان مس��کن و ساختمان کشور سخنران 
بع��دی همایش بود که مطالبی در خص��وص وضعیت فعلی صنعت س��اختمان و اقدامات 
کانون و انجمن های صنفی انبوه س��ازان بیان کرد. پرفسور ادیب، استاد دانشگاه و تحلیلگر 
بازار مسکن کشور دیگر سخنران همایش بود که سخنان مهم و تاثیرگذاری درباره دالیل 

رکود بازار مسکن کشور و راهکارهای علمی جهت برون رفت از این وضعیت ارائه کرد.
مهندس مش��یرفر، مدیرفروش هافمن س��خنران بعدی همایش بود که مانند همیشه با 
خواندن شعر زیبایی در وصف استان گلستان سخنان خود را پیرامون معرفی شرکت هافمن 

و فعالیت های اجتماعی این ش��رکت ازجمله همراهی و همکاری با انجمن های انبوه سازان 
و پروژه ملی ناب سازی مصرف انرژی مطرح کرد. مشیرفر با اشاره به تحقیقاتی که شرکت 
هافمن با همکاری مراکز علمی و آکادمیک کش��ور انجام داده اس��ت، به ضرورت اس��تفاده 
از پنجره ه��ای دوجداره برای کم��ک به کاهش مصرف ان��رژی و آلودگی های محیطی و 
همچنین پایین آوردن هزینه های خانواده تاکید کرد. مشیرفر پرداختن به مبحث ناب سازی 
مصرف انرژی را جزو وظایف اجتماعی هافمن برشمرد و از حاضران درخواست کرد نسبت 

به این مسئله که از مسائل مهم و حیاتی کشور است توجه ویژه داشته باشند. 
رضا مروتی، معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری گلس��تان، مهندس مبارک قدم، 
مدیرکل س��ازمان راه و شهرس��ازی اس��تان، دکتر مهران فدوی، رئیس کمیسیون عمران 
شورای ش��هر گرگان، دکتر نرگس رزبان، کارش��ناس برنامه ریزی و اقتصاد مسکن، دکتر 
فروه��ی، تحلیلگ��ر اقتصادی پروژه و تکنیک ه��ای فروش، مهندس م��وذن، رئیس نظام 
کاردانی س��اختمان اس��تان تهران از دیگر س��خنرانانی بودند که در ای��ن همایش به ارائه 
مطالب خود پرداختند. در پایان این همایش از انبوه س��ازان برتر اس��تان گلس��تان تقدیر و 
تش��کر به عمل آمد. همچنین ش��رکت هافمن به سه تن از مهمانان همایش به  قید قرعه، 
جوایز ارزنده ای توسط مهندس حمیدیه، مدیرعامل شرکت هافمن به رسم یادبود اهدا کرد.

پنجره ایرانیان: هافمن از تولید پروفیل تک ریل کشویی توسط این شرکت خبر داد.
بن��ا به گزارش رواب��ط عمومی هافمن، تولید پروفیل تک ریل کش��ویی هافمن در 

آذرماه 95 آغاز شده و به زودی این محصول به بازار عرضه می شود.
رواب��ط عمومی هافم��ن دراین باره گفت: ب��ا افتخار به این که هافمن س��بد تولید 
و ف��روش بس��یار متنوع��ی دارد و با توجه ب��ه مزایای این نوع پروفی��ل در قیاس با 
پروفیل هایی که جهت س��اخت پنجره دوجداره دو ریل اس��تفاده می شود، جهت رفاه 
حال مصرف کنندگان و کاهش هزینه س��اخت پنجره اقدام به تولید این نوع پروفیل 

کرده است.
 از مزایای پروفیل تک ریل کش��ویی می توان به درزبندی بهتر در قیاس با سیستم 
دو ری��ل و درنتیجه کاهش مصرف انرژی، نیاز کمتر به پروفیل و یراق آالت و نهایتا 
کاهش هزینه ساخت پنجره، اشاره کرد. این سیستم همچنین به دلیل عریض بودن 
فریم قابلیت تحمل وزن بیشتری نسبت به پروفیل های دیگر را دارد. کیفیت، مقطع 

با باالترین اس��تانداردهای روز این صنعت و داشتن قیمتی رقابتی و مناسب از دیگر 
عوامل برتری و مزایای این نوع پروفیل اس��ت. گفتنی است، این محصول که تولید 

آن در آذرماه آغاز شده است، از ابتدای دی ماه به صورت گسترده توزیع خواهد شد.

با حمایت هافمن همایش انجمن صنفی انبوه سازان گلستان برگزار شد:

تولید پروفیل تک ریل کشویی توسط هافمن
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پنج��ره ایرانیان: گروه خبری نش��ریه پنجره ایرانیان روز یکش��نبه 7 آذرماه از مجموعه 
WBH عرضه کننده محصوالت شرکت وینکهاوس در ایران دیدن کرد.

ای��ن بازدید به دعوت آقای س��یدی فر مدیرعامل مجموعه WBH ب��ا حضور مدیریت 
و گ��روه خبری نش��ریه پنج��ره ایرانیان در محل ای��ن مجموعه صورت گرف��ت. بازدید از 
قس��مت های مختلف مجموعه با پرس��ش و پاس��خ مدیریت و کارشناس��ان همراه بود که 

مشروح این گفتگو نیز در شماره آتی نشریه پنجره منتشر خواهد شد.
گفتنی است، شرکت WBH نماینده انحصاری فروش محصوالت وینکهاوس در ایران 
است که در زمینه تولید و فروش انواع یراق آالت مخصوص در و پنجره های یو.پی.وی.سی 

و آلومینیومی فعالیت می کند.

بازدید اختصاصی پنجره ایرانیان از مجموعه وینکهاوس
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پنجره ایرانیان: دکتر صادقلو، استاندار گلستان به همراه هیاتی بلندپایه در تاریخ 29 
آبان ماه از کارخانه پراتیک بازدید کرد و با مدیران این مجموعه به گفتگو پرداخت.

ب��ه گزارش پنجره ایرانیان از اس��تان گلس��تان، دکتر صادقلو اس��تاندار گلس��تان،  
مهندس صادقل��و فرماندار رامیان، مهندس قوانلو مدیر کل س��ازمان صنعت، معدن 
و تجارت اس��تان، مهندس خلیل زاده مدیرکل ش��هرک های صنعتی اس��تان، لیوانی 
سرپرست بانک سپه اس��تان، مهندس جعفری ریاست اداره کل استاندارد شهرستان 
گنبدکاووس و هیات همراه با حضور در کارخانه پراتیک، از تاسیس��ات این مجموعه 
بازدی��د کردند. در جریان ای��ن بازدید که در تاریخ 29 آبان 1۳95 انجام ش��د، دکتر 
صادقلو از نزدیک با تاسیسات و توانمندی های مجموعه پراتیک آشنا شد و در جریان 
مشکالت مختلف موجود قرار گرفت. همچنین در خصوص طرح توسعه کارخانه که 

در حال اجرا می باشد توضیحاتی به ایشان ارائه شد.
اس��تاندار استان گلس��تان، طی این بازدید ضمن صدور دس��تورات الزم برای رفع 
مش��کالت موج��ود این مجموعه به مس��ئوالن ذی ربط، از مهن��دس اکتای قاضی، 
مدیرعامل ش��رکت ایلیادکار وشمگیر، بابت انجام سرمایه گذاری در منطقه که باعث 

اش��تغال جوانان ش��ده اس��ت، قدردانی به عمل آورده و همچنین راهکارهایی برای 
بهبود شرایط تولید این مجموعه ارائه داد. گفتنی است، شرکت ایلیادکار وشمگیر در 
زمینه تولید پروفیل های یو.پی.وی.س��ی با برند پراتیک در شهرستان رامیان مشغول 

به فعالیت است.

استاندار گلستان از مجموعه پراتیک بازدید کرد

اخبار شرکت پراتیک
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پنجره ایرانیان: مجموعه پراتیک اسپانسری تیم والیبال هاوش گنبد را در سوپرلیگ 
والیبال ایران بر عهده گرفت.

بنا بر اخبار رسیده به تحریریه پنجره ایرانیان، شرکت ایلیادکار وشمگیر تولیدکننده 
پروفیل یو.پی.وی.س��ی با برند تجاری پراتیک حمایت مالی تیم والیبال هاوش گنبد 

کاووس را متقبل شده است. این تیم در سوپرلیگ والیبال ایران حضور دارد.
بر اس��اس این گزارش، مهن��دس اکتای قاضی، مدیرعام��ل مجموعه پراتیک، به 
دلی��ل توجه ویژه به مقوله ورزش و همچنین با توجه به ش��ور و عالقه مردم ش��هر 
گنبدکاووس به رشته والیبال و نیز حضور بازیکنان برجسته اهل گنبد در لیگ والیبال 
و تیم ملی والیبال ایران، نسبت به تقبل اسپانسری این تیم گنبدی اقدام کرده است.

گفتنی اس��ت، شرکت ایلیادکار وشمگیر در زمینه تولید پروفیل های یو.پی.وی.سی 
با برند پراتیک در شهرستان رامیان مشغول به فعالیت است.

پراتیک اسپانسر هاوش گنبد در سوپرلیگ والیبال شد
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پنجره ایرانیان: نخس��تین نمایشگاه تخصصی بین المللی خدمات فنی، مهندسی و 
مشاوره ای در محل دائمی نمایشگاه های شهرداری تهران برگزار می شود.

نخستین نمایش��گاه خدمات فنی، مهندسی و مشاوره ای از 1۳ تا 16 بهمن 1۳95 
در محل دائمی نمایشگاه های شهرداری تهران )بوستان گفتگو( برگزار خواهد شد.

کلیه ش��رکت های خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری در گروه های شهرسازی 
و انبوه سازی، خانه مدرن، معماری، آب و فاضالب، نفت و گاز، راه سازی، راه آهن و 
ریل، اتوماسیون صنعتی، مدیریت پروژه، مدیریت بنادر، انرژی و انرژی های نوین، 
مخابرات، فناوری اطالعات، ایمن س��ازی ش��هری و صنعتی، تاسیسات گرمایشی 
و سرمایش��ی و غیره می توانند در این نمایش��گاه محصوالت و خدمات خود را به 

نمایش بگذارند.
این نمایشگاه هم زمان با اولین نمایشگاه اختصاصی تخصصی خدمات و محصوالت 
مهندس��ی هندوس��تان در ایران که با مش��ارکت ش��رکت های ارائه کننده خدمات و 
محصوالت مهندس��ی از کش��ور هند برپا می ش��ود، به طور مش��ترک توسط شرکت 

نوژن راد و ش��ورای توس��عه صادرات هند برگزار خواهد ش��د. مشارکت شرکت هایی 
در زمینه فنی مهندس��ی، مشاوره و پروژه از کشورهای اروپایی و آسیایی، هماهنگی 
با وابس��ته های بازرگانی جمهوری اسالمی ایران در کشورهای هم جوار جهت بازدید 
متخصصان از نمایشگاه، هماهنگی با اتاق های بازرگانی کشورهای اروپایی و آسیایی 
و هماهنگی جهت برگزاری جلس��ات مش��ترک با انجمن و شرکت های بین المللی از 

مهم ترین برنامه های این نمایشگاه است.
س��ازمان توسعه تجارت ایران، دفتر توسعه و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران، 
انجمن ه��ا، اتحادیه ها و تش��کل های مرتبط ب��ا موضوع نمایش��گاه ازجمله حامیان 

نمایشگاه هستند.
گفتنی است، برگزاری همایش و سمینار، برگزاری کارگاه های آموزشی با محوریت 
صادرات خدمات فنی، مهندس��ی توس��ط کارشناسان سازمان توس��عه ازجمله برنامه 
جانبی نخستین نمایش��گاه تخصصی بین المللی خدمات فنی، مهندسی و مشاوره ای 

خواهد بود.

پنجره ایرانیان: شرکت هورام  سازه پارسیان تولیدکننده شیشه های دوجداره با برند 
هورام جام، از کلیه فعاالن و عالقه مندان صنعت در و پنجره دعوت کرده است تا در 
هش��تمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره تهران از غرفه این شرکت در سالن خلیج 

فارس بازدید کنند.
به گزارش نش��ریه پنجره ایرانیان، ش��رکت هورام  س��ازه پارس��یان جهت عرضه 
محصوالت و آخرین دس��تاوردهای خود در هشتمین نمایشگاه تخصصی در و پنجره 
و صنایع وابس��ته تهران حضور دارد. هش��تمین نمایشگاه در و پنجره تهران از 5 تا ٨ 
بهمن ماه 1۳95 در محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی تهران از ساعت 9 الی 17 

برگزار می شود.
گفتنی است، شرکت هورام  سازه پارسیان در زمینه تولید در و پنجره های دوجداره 

با برند هورامکو و شیشه های دوجداره با برند هورام جام فعالیت دارد. 

نخستین نمایشگاه بین المللی خدمات فنی، مهندسی و مشاوره ای

دعوت به بازدید از غرفه هورام جام در نمایشگاه در و پنجره تهران

اخبار نمایشگاهی 
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پنجره ایرانیان: هش��تمین نمایشگاه در و پنجره و صنایع وابسته تهران کانال تلگرامی خود 
را راه اندازی کرد.

ب��ه گزارش پنجره ایرانیان، مجریان و برگزار کنندگان هش��تمین نمایش��گاه در و پنجره و 
صنایع وابس��ته تهران برای ارتباط موثرتر با شرکت کنندگان در این نمایشگاه و تسریع جریان 
اخبار و اطالعات خود، یک کانال تلگرامی راه اندازی کرده اند. عالقمندان می توانند با عضویت 
در این کانال خبری )Dowintech@(، از آخرین اخبار و تحوالت این دوره از نمایش��گاه 

مطلع شوند.

کانال تلگرامی نمایشگاه در و پنجره تهران راه اندازی شد

پنجره ایرانیان: ش��رکت هافمن از کلی��ه فعاالن و عالقه مندان صنعت در و پنجره 
دعوت کرده است تا در هشتمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره تهران از غرفه این 

شرکت در سالن ۳٨ بازدید کنند.
به گزارش نشریه پنجره ایرانیان، شرکت هافمن جهت عرضه محصوالت و آخرین 
دستاوردها و تولیدات جدید خود در هشتمین نمایشگاه تخصصی در و پنجره و صنایع 
وابس��ته تهران حضور دارد. هشتمین نمایشگاه در و پنجره تهران از 5 تا ٨ بهمن ماه 
1۳95 در محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی تهران از س��اعت 9 الی 17 برگزار 

می شود.
گفتن��ی اس��ت، هافم��ن ازجمله ش��رکت های موف��ق در زمین��ه تولی��د پروفیل 

یو.پی. وی. سی در کشورمان است.

پنجره ایرانیان: ش��رکت فراتک از کلیه فع��االن و عالقه مندان صنعت در و پنجره 
دعوت کرده است تا در هشتمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره تهران از غرفه این 

شرکت در سالن 41 غرفه 21 بازدید کنند.
به گزارش نشریه پنجره ایرانیان، شرکت فراتک جهت عرضه محصوالت و آخرین 
دستاوردهای خود در هشتمین نمایشگاه تخصصی در و پنجره و صنایع وابسته تهران 
حضور دارد. هشتمین نمایشگاه در و پنجره تهران از 5 تا ٨ بهمن ماه 1۳95 در محل 

دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران از ساعت 9 الی 17 برگزار می شود.
گفتنی اس��ت، ش��رکت فراتک درزمینه فروش توری پلیسه و ملزومات انواع توری 

فعالیت دارد.

پنج��ره ایرانیان: ش��رکت کیان ره آورد از کلیه فع��االن و عالقه مندان صنعت در و 
پنجره دعوت کرده اس��ت تا در هشتمین نمایش��گاه بین المللی در و پنجره تهران از 

غرفه این شرکت در سالن 41 بازدید کنند.
به گزارش نش��ریه پنج��ره ایرانیان، ش��رکت کیان ره آورد ایرانی��ان جهت عرضه 
محص��والت و آخرین دس��ت آوردهای خود در هش��تمین نمایش��گاه تخصصی در و 
پنجره و صنایع وابس��ته تهران حضور دارد. هشتمین نمایشگاه در و پنجره تهران از 
5 تا ٨ بهمن ماه 1۳95 در محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی تهران از ساعت 9 

الی 17 برگزار می شود.
گفتنی اس��ت، ش��رکت کیان ره آورد ایرانیان واردکننده یراق آالت و ملزومات در و 
پنجره یو.پی.وی.س��ی، ماشین آالت اختصاصی ساخت در و پنجره و شیشه های چند 
جداره و نماینده انحصاری فروش پروفیل هافمن در اس��تان های آذربایجان ش��رقی 

و گیالن است.

دعوت به بازدید از غرفه هافمن در نمایشگاه در و پنجره تهران

دعوت به بازدید از غرفه فراتک در نمایشگاه در و پنجره تهران

دعوت به بازدید از غرفه کیان ره آورد در نمایشگاه در و پنجره تهران
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پنجره ایرانیان: ش��رکت GSA از کلیه فع��االن و عالقه مندان صنعت در و پنجره 
دعوت کرده است تا در هشتمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره تهران از غرفه این 

شرکت در خلیج فارس بازدید کنند.
به گزارش نشریه پنجره ایرانیان، شرکت GSA جهت عرضه محصوالت و آخرین 
دستاوردهای خود در هشتمین نمایشگاه تخصصی در و پنجره و صنایع وابسته تهران 
حضور دارد. هشتمین نمایشگاه در و پنجره تهران از 5 تا ٨ بهمن ماه 1۳95 در محل 

دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران از ساعت 9 الی 17 برگزار می شود.
گفتنی است، ش��رکت GSA در زمینه تولید یراق آالت در و پنجره یو.پی.وی.سی 

فعالیت دارد.

پنجره ایرانیان: ش��رکت آالکس از کلیه فعاالن و عالقه مندان صنعت در و پنجره 
دعوت کرده است تا در هشتمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره تهران از غرفه این 

شرکت در سالن میالد بازدید کنند.
به گزارش نشریه پنجره ایرانیان، شرکت آالکس جهت عرضه محصوالت و آخرین 
دستاوردهای خود در هشتمین نمایشگاه تخصصی در و پنجره و صنایع وابسته تهران 
حضور دارد. هشتمین نمایشگاه در و پنجره تهران از 5 تا ٨ بهمن ماه 1۳95 در محل 

دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران از ساعت 9 الی 17 برگزار می شود.
گفتنی اس��ت، ش��رکت آالکس در زمینه تولید و توزیع یراق آالت در ش��هر تبریز 

فعالیت دارد.

پنجره ایرانیان: ش��رکت آلوم کاردینه )آلوکد( از کلیه فعاالن و عالقه مندان صنعت 
در و پنجره دعوت کرده است تا در هشتمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره تهران 

از غرفه این شرکت در سالن میالد بازدید کنند.
به گزارش نش��ریه پنجره ایرانیان، شرکت آلوکد جهت عرضه محصوالت و آخرین 
دستاوردهای خود در هشتمین نمایشگاه تخصصی در و پنجره و صنایع وابسته تهران 
حضور دارد. هشتمین نمایشگاه در و پنجره تهران از 5 تا ٨ بهمن ماه 1۳95 در محل 

دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران از ساعت 9 الی 17 برگزار می شود.
گفتنی اس��ت، ش��رکت آلوم کاردینه )آلوک��د( درزمینه تولی��د در و پنجره و نمای 

آلومینیومی فعالیت دارد.

پنجره ایرانیان: ش��رکت پارس پروفیل سازان از کلیه فعاالن و عالقه مندان صنعت 
در و پنجره دعوت کرده است تا در هشتمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره تهران 

از غرفه این شرکت در سالن ۳٨ بازدید کنند.
به گزارش نش��ریه پنجره ایرانیان، ش��رکت پ��ارس پروفیل س��ازان جهت عرضه 
محصوالت و آخرین دس��تاوردهای خود در هشتمین نمایشگاه تخصصی در و پنجره 
و صنایع وابس��ته تهران حضور دارد. هش��تمین نمایشگاه در و پنجره تهران از 5 تا ٨ 
بهمن ماه 1۳95 در محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی تهران از ساعت 9 الی 17 

برگزار می شود.
گفتنی اس��ت، شرکت پارس پروفیل س��ازان درزمینه طراحي و تولید پروفیل های 

تقویتي مورد استفاده در ساخت در و پنجره یو.پي.وي.سي فعالیت دارد.

دعوت به بازدید از غرفه GSA در نمایشگاه در و پنجره تهران

دعوت به بازدید از غرفه آالکس در نمایشگاه در و پنجره تهران

دعوت به بازدید از غرفه آلوکد در نمایشگاه در و پنجره تهران

دعوت به بازدید از غرفه پارس پروفیل سازان در نمایشگاه در و پنجره تهران
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پنجره ایرانیان: ش��رکت ماهد آلومینیوم از کلی��ه فعاالن و عالقه مندان صنعت در و 
پنجره دعوت کرده است تا در هشتمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره تهران از غرفه 

این شرکت در سالن میالد بازدید کنند.
به گزارش پنجره ایرانیان، شرکت ماهد آلومینیوم جهت عرضه محصوالت و آخرین 
دستاوردهای خود در هشتمین نمایشگاه تخصصی در و پنجره و صنایع وابسته تهران 
حضور دارد. هش��تمین نمایشگاه در و پنجره تهران از 5 تا ٨ بهمن ماه 1۳95 در محل 

دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران از ساعت 9 الی 17 برگزار می شود.
گفتنی است، شرکت ماهد آلومینیوم در زمینه تولید پروفیل و انواع مقاطع آلومینیومی 

در شهر اراک فعالیت دارد.

پنجره ایرانیان: ش��رکت تک نما پی.وی.سی بانام تجاری واناوین از کلیه فعاالن 
و عالقه من��دان صنعت در و پنجره دعوت کرده اس��ت تا در هش��تمین نمایش��گاه 
بین المللی در و پنجره تهران از غرفه این ش��رکت در س��الن 41 غرفه 1۳ بازدید به 

عمل آورند.
به گزارش نشریه پنجره ایرانیان، شرکت تک نما پی.وی.سی سپاهان جهت عرضه 
محصوالت خود با برند واناوین در هشتمین نمایشگاه تخصصی در و پنجره و صنایع 
وابس��ته تهران حضور دارد. هشتمین نمایشگاه در و پنجره تهران از 5 تا ٨ بهمن ماه 
1۳95 در محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی تهران از س��اعت 9 الی 17 برگزار 
می ش��ود. گفتنی است، ش��رکت تک نما پی. وی .سی س��پاهان بانام تجاری واناوین 

درزمینه تولید انواع پروفیل  های یو.پی.وی.سی فعالیت دارد.

پنج��ره ایرانیان: ش��رکت ونوس شیش��ه تولیدکنن��ده انواع شیش��ه های صنعتی، 
س��اختمانی و خاص پذیرای شما در هشتمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره تهران 

در سالن خلیج فارس، غرفه 1٨ خواهد بود.
هش��تمین نمایش��گاه تخصص��ی در و پنجره و صنایع وابس��ته ته��ران از 5 تا ٨ 
بهمن ماه 1۳95 در محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی تهران از س��اعت 9 الی 

17 برگزار می شود.
 گفتنی است، شرکت ونوس شیشه یکی از بزرگ ترین و خوش نام ترین شرکت های 
صنعت شیشه کشور است که از سال 1۳٨۳ فعالیت خود را در زمینه طراحی و تولید 
پیش��رفته ترین شیشه های س��کوریت، نیمه س��کوریت، دوجداره، لمینیت، اسپندرال، 

ضدگلوله و خودرویی آغاز کرده است.

دعوت به بازدید از غرفه ماهد آلومینیوم در نمایشگاه در و پنجره تهران

دعوت به بازدید از غرفه واناوین در نمایشگاه در و پنجره تهران

دعوت ونوس شیشه به حضور در نمایشگاه در و پنجره تهران

پنجره ایرانیان: شرکت بهمن پروفیل، تولیدکننده مقاطع آلومینیومی از محصوالت 
جدید خود با برند ایران الکس در هش��تمین نمایش��گاه تخصصی در و پنجره تهران 

رونمایی می کند.
ش��رکت بهمن پروفیل، تولیدکننده مقاطع صنعتي آلومینیومي، به منظور حضور در 
بازار و صنعت س��اختمان اقدام به تولید مقاطع مختلف آلومینیومی مورد اس��تفاده در 
صنعت در و پنجره و نما کرده است. شرکت ایران الکس، ضمن حضور در هشتمین 
نمایش��گاه تخصص��ی در و پنجره تهران که از 5 ت��ا ٨ بهمن ماه 95 در محل دائمی 
نمایش��گاه های تهران برگزار می ش��ود، از محصوالت جدید خود نیز رونمایی خواهد 
کرد. گفتنی اس��ت، این شرکت محصوالت خود در صنعت ساختمان را بانام تجاری 

ایران آلکس به مشتریان عرضه خواهد کرد.

رونمایی از محصوالت جدید ایران الکس در نمایشگاه در و پنجره تهران
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پنجره ایرانیان: بانک مرکزی از افزایش بیش از هفت درصدی قیمت هر متر خانه 
در آبان ماه امسال در قیاس با مدت مشابه سال گذشته خبر داد و با توجه به شرایطی 
که نظام بانکی برای تامین مالی بازار مس��کن فراهم آورده، معتقد اس��ت که اکنون 

فضای مناسبی برای خانه دار شدن زوجین خواهد بود.
به گزارش ایسنا، جدیدترین آمار منتشره بانک مرکزی درباره تحوالت بازار مسکن 
شهر تهران در آبان ماه امسال از این حکایت داشت که تعداد معامالت آپارتمان های 
مس��کونی ش��هرتهران به 12 هزار و 500 واحد مس��کونی رس��یده که در مقایسه با 

مهرماه  21.2 و نسبت به ماه مشابه سال گذشته 4.1 درصد افزایش دارد.
در ماه مورد بررس��ی متوس��ط قیمت خرید و فروش یک  مت��ر مربع زیربنای واحد 
مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی حدود چهار میلیون و 400 
هزار تومان بوده که حدود 0.1 درصد نسبت به ماه قبل افزایش دارد. قیمت خرید هر 

متر زیربنای واحد مسکونی درآبان ماه امسال نسبت به آبان سال گذشته تا 7.۳ درصد 
گران شده است. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر 
بنا نش��ان می دهد که واحدهای تا پنج س��ال ساخت با سهم 52.2 درصدی بیشترین 
تعداد از واحدهای معامله ش��ده را به خود اختصاص داده اند. این در حالی اس��ت که 
در مناطق 22 گانه تهران منطقه پنج با س��هم 16.4 درصد از کل معامالت بیشترین 

تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است.
اما در مجموع حجم معامالت و متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی که در 
آبان ثبت شده موجب شده تا بانک مرکزی اعالم کند با توجه به رشد مالیم قیمت 
مسکن در سطحی کمتر از نرخ تورم در هشت ماه منتهی به آبان ماه و از سوی دیگر 
گش��ایش های مالی اخیر نظام بانکی به ویژه تک رقمی ش��دن نرخ سود تسهیالت، 
شرایط مناسبی جهت خانه دار شدن زوج های جوان و خانه اولی ها فراهم شده است.

پنجره ایرانیان: با این ک��ه برخی با قانون پیش فروش 
س��اختمان ابالغی توس��ط وزی��ر راه و شهرس��ازی که 
می تواند جلوی بسیاری کالهبرداری ها را بگیرد مخالف 
هس��تند، به نظر می رسد اجرای قانون ناقص، بسیار بهتر 

از بی قانونی است.
به گزارش ایسنا، طی چند دهه گذشته به دلیل خالء قانونی 
و نبود نهادهای پشتیبان برای پیگیری حقوق پیش خریداران 
مس��کن در اقصی نقاط  کش��ور کالهبرداری هایی از سوی 
پیش فروش��ندگان به وقوع پیوس��ت و فضای معامالت را در 
بی اعتم��ادی کامل قرار داد. حال آن که پیش فروش یکی از 
مهم ترین ابزارهای تامین مالی مسکن است اما عدم ضمانت 
کافی باعث شده تا عمال تزریق منابع مالی در بخش مسکن 
دچار تزلزل و چرخه نقدینگ��ی در این حوزه با کندی مواجه 
ش��ود. انعقاد قرارداد پیش فروش در برخی دفاتر امالک فاقد 
صالحیت یکی از مهم ترین پاش��نه آشیل های قانون بود. در 
نتیجه  این فرآیند غیرقانونی، ثبت معامالت با مشکل مواجه 
می شد و در این ش��رایط سازندگان می توانستند یک واحد را 

به چندین نفر بفروشند.
بر همین اس��اس وزیر راه و شهرس��ازی طی ابالغیه ای از 
21 ش��هریورماه اصالحیه قانون پیش فروش را صادر کرد که 
طی آن دفاتر امالک حق انعق��اد قرارداد ندارند اما می توانند 
به عنوان حلقه واس��ط بین خریدار و فروشنده عمل کنند؛ با 
این وجود باید متعاملین را به دفاتر اس��ناد رسمی ارجاع دهند 

تا انعقاد قرارداد در این دفاتر صورت گیرد.
اما این ابالغیه از همان ابتدا صدای سازندگان و همچنین 
مش��اوران امالک را درآورد؛ چرا که معتق��د بودند اصالحیه 
جدید ارتباط بین توس��عه گران و دفات��ر امالک را قطع کرده 
است. یک عضو هیات مدیره کانون انبوه سازان نیز می گوید: 
در قانون پیش فروش جدید گفته شده مشاوران امالک حق 
بستن قرارداد ندارند؛ در حالی که مشاوران امالک طبق ماده 
1۳ قان��ون س��اماندهی از این حق برخوردار هس��تند. مجید 
نیک ن��ژاد با بی��ان اینکه مش��اوران امالک با توس��عه گران 

همپوشانی دارند، اظهار کرد: قانون پیش فروش با گرفتن 
اختیار عقد قرارداد از مشاوران امالک، بخش پیش فروش 
توسعه گران را قیچی کرده است. این خودش ضد توسعه 
عمل می کند. س��پس غیرقانونی دفاتر اس��ناد رس��می را 
وارد ماهی��ت معامله کردند و بعد بانک را درگیر کردند. در 
حالی که انبوه س��ازان باید حق مدیریت دارایی های خود 

را داشته باشند.
همچنین رییس اتحادیه مش��اوران ام��الک تهران معتقد 
اس��ت: قانون پیش فروش که در س��ال 1۳٨9 تصویب شده 
نی��از مبرم به اص��الح دارد. در این قانون مش��اوران امالک 
حق پیش فروش ندارند. از طرف دیگر زیرس��اخت های الزم 
در دفاتر اس��ناد رس��می برای عقد قرارداد پیش فروش وجود 
ندارد، زیرا یکی از شرایط پیش فروش داشتن شناسنامه فنی 
ساختمان است که حدود 99 درصد ساختمان های کشور این 
شرایط را ندارند، بنابراین قانون پیش فروش از زیرساخت های 

الزم برای اجرا برخوردار نیست.
ب��ا ای��ن وجود نماین��ده وزی��ر راه و شهرس��ازی در حفظ 
حق��وق بیت المال با بیان این که منافع برخ��ی افراد با قانون 
پیش ف��روش به خطر افتاده و به همی��ن دلیل با اصل قانون 
مخالف هس��تند به ایس��نا گف��ت: از این به بعد کس��انی که 
بدون داشتن س��ند مالکیت رس��می یا پروانه معتبر اقدام به 

پیش ف��روش کنند یا پروژه های کالنی را در معرض تبلیغ و 
اخذ وجوه بگذارند مجرم شناخته می شوند.

در روزه��ای اخیر نیز مدیرکل دفت��ر برنامه ریزی و اقتصاد 
مس��کن با اش��اره به اینکه قانون پیش فروش ساختمان هم 
حقوق تولیدکننده و هم حق��وق مصرف کننده را مدنظر قرار 
می ده��د اظهار ک��رد: توجه قان��ون پیش فروش س��اختمان 
به حق��وق مصرف کنن��ده به دلیل مش��کالتی ک��ه پیش تر 
وجود داش��ت بیش��تر اس��ت ش��اید به همین دلیل است که 

تولیدکنندگان درباره آن تردیدهایی دارند.
به گفته  علی چگنی، پیش تر مشکالتی از این دست وجود 
داشت که ملکی به چند نفر فروخته می شد برای همین تدابیر 
خاصی اندیش��یده ش��د تا مصرف کننده دچار مشکل خاصی 
نش��ود. ممکن اس��ت آن جاها تولیدکننده در جاهایی تحت 

فشار قرار بگیرد.
 زی��را، قان��ون پیش ف��روش می گوی��د تا مرحل��ه ای که 
مصرف کنن��ده پیش خری��د می کند به همان میزان س��ند به 
نام مصرف کننده ش��ود. این ها مش��کالتی اس��ت که باید در 
آینده حل و فصل ش��وند.پ چگنی تصریح کرد: کس��ی که 
پیش فروش می کند فعال باید از قانون پیش فروش ساختمان 
اس��تفاده کند تا به مرور بتوانیم مشکالت و خالء های آن را 

برطرف کنیم.

  بانک مرکزی: مسکن گران شد

  احتمال اصالح قانون پیش فروش وجود دارد
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پنجره ایرانیان: بازگش��ت بانک های بزرگ جهان به 
اقتص��اد ایران در ط��ول ماه هایی ک��ه از اجرای برجام 
گذش��ته به عنوان یکی از اصلی ترین مسائلی بوده که 
پیدا کردن راه حل جدی برای آن به چالش مس��ئوالن 
ایران و البته ش��رکت های خارجی بدل ش��ده اس��ت، 
موضوعی که این بار به نظر می رس��د راه حلی آسیایی 

برای آن پیدا شده است.
ب��ه گزارش ایس��نا، با وجود آنک��ه اهمیت طرح های 

زیرس��اختی ایران و بازار بکر این کشور پس از سال ها 
تحریم برای بسیاری از شرکت های خارجی سرمایه گذار 
فرصت��ی جدی برای حضور در ایران را فراهم آورده اما 

این امر نیاز به پیگیری مقدماتی جدی دارد.
هرچن��د در طول چند ماه گذش��ته نی��ز قراردادهای 
متنوع��ی در اقتصاد ایران با طرف های خارجی بس��ته 
ش��ده ام��ا همچن��ان یک��ی از اصلی تری��ن معضالت 
بح��ث ورود منابع اعتباری به ای��ران و تامین فاینانس 

پروژه های بزرگ است.
برج��ام بر لغ��و محدودیت های بانکی ای��ران به طور 
کامل تاکید کرده اما برخی موانع مانع از تصمیم گیری 
قطعی بعضی از بانک های بزرگ ش��ده اس��ت و همین 
امر س��رمایه گذاران را در اخذ تصمیم های نهایی شان با 

مشکل مواجه می کند.
البته این موضوع ب��ا اتمام حجت دوباره دولت اوباما 
در بالمانع بودن همکاری بانک ها با ایران دنبال ش��ده 
و امیدواری ها را برای ماه های آینده افزایش داده است 
اما به نظر می رس��د تا آن زمان مسئوالن ایران به فکر 

چاره اندیشی های جدیدی هستند.
وزیر راه و شهرسازی ایران که در طول هفته گذشته 

به چین سفر کرده بود یکی از این انتخاب ها را بررسی 
کرده و ش��رایط را برای حضور در ایران مشخص کرده 
اس��ت. بانک سرمایه گذاری زیرس��اختی آسیا که ایران 
نیز عضو آن به ش��مار می رود یکی از این گزینه هاست 
که آخوندی پیش��نهاد داده با بررسی دقیق ابعاد ماجرا، 

شرایطش برای ورود به ایران مشخص شود.
وزیر راه در این رابطه گفته در دیدار با مسئوالن این 
بانک که ایران نیز از اعضای هیات موس��س آن است، 
از آنه��ا خواس��ته ایم هیاتی را ب��رای ارزیابی طرح های 
اولویت دار ایران به تهران اعزام کنند تا مش��خص شود 
از ای��ن بان��ک و کمک های آن چط��ور می توان برای 

طرح های مذکور استفاده کرد.
با وجود آنکه هنوز مش��خص نیست در صورت ورود 
این بانک آسیایی به ایران، کدام طرح ها و در چه قالبی 
ب��ه آنها ارائه خواهد ش��د اما صرف نهایی ش��دن ورود 
این بانک نشان از آن خواهد داشت که می توان گزینه 
هم��کاری با بانک ه��ای منطقه ای را نی��ز در ایام پس 
از تحری��م لحاظ کرد. گزین��ه ای که می تواند هم برای 
ایران س��ودآور باش��د و هم فضایی جدی��د را در اختیار 

سرمایه گذاران آسیایی قرار دهد.

   بانک سرمایه گذاری آسیا در راه زیرساخت های ایران

پنجره ایرانیان: بررس��ی میدانی از بازار امالک نشان 
می دهد در ش��رایطی ک��ه تعداد معامالت کل کش��ور 
نسبت به سال قبل نصف شده، وضعیت خرید و فروش 
در بخش خانه های ارزان قیمت آن هم صرفا در ش��هر 

تهران مقدار اندکی افزایش یافته است.
به گزارش ایسنا، امیدی به خروج از رکود مسکن در 
نیمه دوم سال جاری وجود ندارد؛ این صحبتی است که 
مشاوران امالک شهر تهران با مقداری شدت و ضعف 
تقریبا در اغلب نقاط پایتخت بیان می کنند. با تجربه ها 
می گوین��د چنین رکودی از نظ��ر عمق و زمان در بازار 
مس��کن سابقه نداشته و حتی اگر س��ال آینده وارد فاز 

پیش رونق ش��ویم، بخش مس��کن رکودی حداقل پنج 
ساله تجربه خواهد کرد. انتخاب ترامپ به عنوان رییس 
جمهور آمریکا نیز احتماال طول رکود این بازار کم رمق 

را طوالنی تر خواهد کرد.
یک کارشناس مشاور امالک در منطقه شمال تهران 
گفت: در بنگاه های امالک بخصوص در ش��مال شهر 
خبری از مش��تری نیست. ش��اید یکی دو مورد خرید و 
فروش در ماه انجام ش��ود یا پنج ش��ش قرارداد اجاره 
بنویس��یم. از ابت��دای مهرم��اه نیز قرارداده��ای اجاره 
کساد اس��ت. دخل دفتر نصف مخارج آن را هم تامین 
نمی کند. به همین خاطر بسیاری از کارشناسان فروش 

از این حوزه خارج شده اند.
ام��ا اوضاع در جنوب ش��هر تا حدودی بهتر اس��ت و 
علت افزایش 7-6 درصدی معامالت نس��بت به س��ال 
قب��ل را بای��د در همین محدوده جس��ت وجو کرد. یک 
جوان ۳2 س��اله که مش��اور ام��الک منطقه 14 تهران 
اس��ت در این خصوص به خبرنگار ایسنا گفت: به نظر 
من قفل رکود مس��کن از جنوب شهر باز می شود؛ زیرا 
تع��داد معامالت از ابتدای س��ال یک مقدار باال رفت و 
ما امیدوار ش��دیم اما از ابتدای پاییز مجددا افت کرد. او 
درباره پیش بینی انتخ��اب ترامپ بر بازار امالک گفت: 
به نظر من ترامپ نمی تواند تاثیری در بازار ملک ایران 
بگ��ذارد؛ زیرا باید با ایران کن��ار بیاید. البته اگر بخواهد 

تنش ایجاد کند احتماال رکود بازار مسکن ادامه خواهد 
یافت اما بعید می دانم.

بر اس��اس این گزارش، بعد از آن که اولین نشانه های 
فصل بازگشایی مدارس و آغاز سرما بر تعداد معامالت 
مس��کن از طریق کاهش تقاضای وام ب��روز پیدا کرد، 
ش��اهد افت ۳٨ درصدی معامالت مسکن شهر تهران 
در مهرماه نس��بت به ش��هریورماه بودی��م. در مهرماه 
س��ال جاری 10۳25 مورد معامله آپارتمان مس��کونی 
در پایتخ��ت صورت گرف��ت. این رقم در ش��هریورماه 
142٨7 مورد بود  که نشان می دهد تعداد معامالت در 
مهرماه ۳٨ درصد نسبت ماه قبل و 10.9 درصد نسبت 
به ماه مش��ابه س��ال قبل افت داشته اس��ت. اما در 17 
روز اول آبان ماه در ش��هر تهران ٨ هزار و 1۳5 قرارداد 
خرید و فروش امضا ش��د که با توجه به رقم 7 هزار و 
55٨ قرارداد در مدت مش��ابه سال قبل شاهد رشد 7.6 

درصدی بوده ایم.
در حالی که معامالت هنوز در رکود قرار دارد قیمت ها 
مقدار اندکی باال رفت. در مهرماه متوسط یک متر مربع 
واحد مسکونی شهر تهران 4.44 میلیون تومان بود که 
نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 1.6 
و 5.9 درصد افزایش نش��ان داد که س��یگنالی مبنی بر 
رونق مس��کن ارسال نمی کند؛ زیرا هنوز قیمت مسکن 

پایتخت 2.٨ درصد از تورم عمومی پایین تر است.

  دفاتر امالک پایتخت در انتظار معجزه
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پنجره ایرانیان: معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره 
به اینکه مرمت و بهس��ازی بافت های تاریخی در مردم 
باید نهادینه شود، گفت: تنها راه حل احیای این بافت ها 
جریان س��ازی روند مرمت و بهس��ازی آنها و راه اندازی 

گفتمان های شهری است.
به گزارش ایسنا، دکتر محمد سعید ایزدی در نشست 
با مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
گلستان و مدیرکل راه و شهرسازی استان، اظهار کرد: 

با راه اندازی خانه گفتمان ش��هری و دعوت از استادان 
و منتقدان بافت، بسیاری از گله مندی های موجود حل 
ش��ده و احیای این مناطق در بین مردم فرهنگ سازی 
می ش��ود. وی، مردم و بخش خصوصی را ارکان اصلی 
بهسازی و مرمت بافت های تاریخی دانست و افزود: با 
راه اندازی خانه های گفتمان، فضایی آزاد به وجود خواهد 
آمد که مردم، اساتید و منتقدان بافت طرح سوال کرده 

و با مسئوالن احساس راحتی کنند.

ای��زدی با تاکید بر این نکت��ه که نقش بخش دولتی 
در احیا و بهسازی بافت های تاریخی، نقش حمایتگری 
اس��ت، اضاف��ه ک��رد: دس��تگاه های متول��ی از جمله 
ش��هرداری ها و میراث فرهنگی باید ناظر این اقدامات 
بوده و حمایت آنان از احیا و بهسازی بافت های تاریخی 
باید به گونه ای باشد که موجب دلسردی مردم و بخش 
خصوصی نش��ود. مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی 
ش��هری ایران تصریح کرد: موفق��ت آمیز بودن اجرای 
عملیات مرمت و بهس��ازی در مناطق مختلف باعث به 
جریان افتادن و تداوم این روند و مش��ارکت حداکثری 
مردم می ش��ود. وی با بیان اینک��ه به دنبال بهانه های 
خ��وب ب��رای احیا و فعال س��ازی بافت ه��ای تاریخی 
هس��تیم، افزود: بازآفرینی ش��هری از دغدغه های مهم 
مس��ئوالن است اما آنچه اهمیت دارد و باید بدان توجه 
بیش از پی��ش کرد؛ مراقبت از اج��رای کیفی عملیات 

بهسازی و عدم تخریب این مناطق است.
مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی اضافه کرد: برای این 
کار الزم اس��ت نهادی نظارتی راه اندازی شود که خانه 
گفتمان می تواند زمینه ساز و پیام رسان این هدف باشد 
و ب��ا دعوت از اس��اتید و صاحبان ف��ن و تجربه، نقاط 

ضعف و قوت بازآفرینی ها بررسی شود.

  راه اندازی خانه گفتمان شهری راهی برای مرمت بافت های تاریخی

پنجره ایرانی��ان: قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با 
انتقاد از عملکرد بانک ها در پرداخت تس��هیالت رونق تولید، 
گف��ت: تاکن��ون 11 هزار میلیارد تومان ب��ه 16 هزار و 194 

واحد پرداخت شده است.
به گزارش مهر، رضا رحمانی در ش��صت و دومین نشست 
ش��ورای گفتگ��وی دولت و بخ��ش خصوص��ی در رابطه با 

پرداخت تس��هیالت طرح رونق تولید به بنگاه های کوچک، 
گف��ت: در اوایل اجرای این طرح ب��ا توجه به اینکه هنوز به 
تفاهم مشترک نرسیده بودیم مشکالتی بین وزارت صنعت و 
بانک ها وجود داشت اما در حال حاضر بین تمام دستگاه های 

مربوط به این طرح هماهنگی الزم به وجود آمده است.
قائم مق��ام وزی��ر صنع��ت، معدن و تج��ارت با اش��اره به 

اختص��اص 16 ه��زار میلی��ارد تومان تس��هیالت به بخش 
صنع��ت، افزود: تاکنون 11 هزار میلیارد تومان به 16 هزار و 

194 واحد صنعتی پرداخت شده است.
وی ب��ا اعالم اینکه ب��ه زودی گزارش��ی از تاثیر پرداخت 
این تس��هیالت به بنگاه های صنعتی در رونق تولید منتش��ر 
می ش��ود، اظهار داش��ت: بانک ه��ا در پرداخت تس��هیالت 
همکاری خوبی داش��ته اند و حتی رئی��س کل بانک مرکزی 
اع��الم کرده که در ص��ورت اتمام 16 ه��زار میلیارد تومان 
تس��هیالت اگر بنگاهی مانده باشد که تس��هیالت دریافت 
نکرده باش��د، میزان پرداخت افزایش می یابد. رحمانی بابیان 
اینک��ه بانک های کش��اورزی، ملی، س��په، صنعت و معدن، 
مل��ت، صادرات و تجارت ج��زء 7 بانک��ی بوده اند که بیش 
از 95 درصد تس��هیالت را به متقاضی��ان پرداخت کرده اند، 
گفت: بانک کشاورزی بیش از 50 درصد پرداخت تسهیالت 
را انجام داده اس��ت اما متاس��فانه با وج��ود اینکه حدود 90 
پرونده برای دریافت تس��هیالت طرح رونق تولید به بانک ها 
خصوص��ی معرفی ش��ده اند اما این بانک ها توجهی نش��ان 
ندادن��د. به همین دلی��ل عملکرد بانک ه��ای خصوصی در 
پرداخت تس��هیالت طرح رونق تولید را به مسئوالن منتقل 
کرده و این موضوع برای رس��یدگی به مجلس هم گزارش 

خواهد شد.

  انتقاد از عملکرد بانک های خصوصی در پرداخت تسهیالت رونق تولید
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پنجره ایرانیان: مظاهریان با بیان اینکه طرح مسکن 
اجتماعی ش��روع شده و بین دو وزارتخانه شهرسازی و 
تعاون توافقی برای س��اخت 125 هزار واحد مسکونی 
انجام شده اس��ت، گفت: در طرح مسکن اجتماعی 70 
درصد اجاره بهای دهک یک جامعه را دولت می پردازد.

به گ��زارش ایلنا، حام��د مظاهریان در ی��ک برنامه 
تلویزیون��ی با بیان این که نمی توانیم درباره دوره رکود 
در بازار مسکن پیش گویی کنیم، گفت: دوره های رکود 
در بازار مس��کن معموال بین 2.5 س��ال تا س��ه س��ال 
اس��ت. حال اینکه به سیکل های خروج از رکود نزدیک 
ش��ده ایم و از ابتدای سال تا کنون قیمت مسکن هشت 
درصد افزایش یافته است که این شاخص نشان دهنده 

تحرک در بازار است.
وی بابیان این که این مبایعه نامه ها از ابتدای س��ال 
تاکن��ون در ماه ه��ای مختلف به ط��ور میانگین چیزی 
بی��ن 10 الی 15 درصد افزایش یافته اس��ت گفت: این 
سینگال خوبی برای بازار مسکن است و نشان می دهد 

در دوره پیش رونق هستیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این که هدف 
دولت این اس��ت که بدون افزایش قیمت شدید از دوره 
رکود خارج ش��ویم گفت: ش��اید برای طوالنی تر شدن 
دوره رکود مس��کن مورد انتقاد ق��رار بگیریم اما هدف 
دولت این است که مردم بدون هیچ زیانی شاهد خروج 

رکود باشند و قیمت ها افزایش جهشی نداشته باشد.
و  راه  وزارت  و س��اختمان  ام��ور مس��کن  مع��اون 

شهرس��ازی افزود: سیاس��ت دولت زمانی موفق عمل 
می کند که مس��کن به کاالی سرمایه ای تبدیل نشود 
گفت: باید به س��ر به  س��ری موجودی مسکن و تعداد 

خانوار برسیم.
مظاهری��ان با اش��اره به یکی از علت ه��ای افزایش 
دوره رکود مس��کن اظهار داشت: واقعیت این است که 
قدرت خری��د مردم کاهش پیدا کرده اس��ت و یکی از 
سیاس��ت های دولت یازدهم ه��م افزایش قدرت خرید 
مردم بود که توانس��تیم س��قف تس��هیالت برای خرید 
مس��کن را از ۳5 میلیون تومان به 160 میلیون تومان 
برسانیم. وی افزود: در حال حاضر متقاضیان می توانند 
با س��پرده گذاری در صندوق پس انداز یکم به اندازه دو 
برابر س��پرده خود پس از یک س��ال تس��هیالت خرید 
مسکن دریافت کنند و نرخ سود این تسهیالت کمترین 

نرخ سود بانکی در کشور است.
مظاهریان با اش��اره به هجوم سرمایه گذاری در بازار 
مسکن در سال های گذشته گفت: وقتی تراز اقتصادی 
کش��ور بهم خورد در دولت دهم ش��رایط پیش  آمد که 
مردم هجوم افس��انه واری را به مس��کن آوردند اما در 
واقع ساخت مسکن در سال های گذشته واقعی نبود. به 
طوری که تنها در سال 90 میزان تعداد خانه های خالی 

به ۳00 هزار واحد در تهران رسیده بود.
وی اف��زود: در ح��ال حاضر آمار خانه ه��ای خالی در 
تهران به 200 هزار واحد کاهش پیدا کرده است و این 
تع��داد خانه های خالی به این معنا اس��ت که خانه های 

واقعی در دولت قبل ساخته نشده است. در حال حاضر 
خانه ه��ای لوکس باالی یک میلی��ارد تومان در تهران 
خال��ی مانده اند و از آنجا که ق��درت خرید مردم پایین 
است این خانه ها سال های آینده هم خالی خواهند ماند.

وی ب��ا بی��ان اینکه آمار خانه های خال��ی در کرج به 
چیزی حدود 450 هزار واحد می رس��د گفت: سرمایه ها 
درخانه های خالی حبس ش��ده است و طبق برآوردهای 
یکی از اقتصاددان های کش��ورمان سرمایه حبس شده 
در خانه ه��ای خالی چیزی حدود 20 میلیارد دالر یعنی 
معادل 70 هزار میلیارد تومان است و این نشان می دهد 

در سال های قبل سیگنال اشتباه به بازار داده اند.
وی با بیان اینکه سیاس��ت دولت یازدهم در راستای 
تعقی��ب سیاس��ت های اقتص��ادی مقاومت��ی تحریک 
هم زمان طرف عرضه و تقاضا اس��ت گفت: ما به بازار 
ای��ن عالمت را می دهیم که خانه های لوکس س��اخته 
نشود و سازندگان خانه های زیر صد متر را که متناسب 

با نیاز واقعی است بسازند.
مظاهریان درباره قانون پیش فروش مسکن هم گفت: 
قانون پیش فروش توس��ط مجلس به تصویب رسید و 
ه��دف از قانون این بود که ب��ه خریدار این اطمینان را 
بدهند که فروشندگان کاذب نیستند اما معتقدند در این 
قانون سخت گیری هایی برای فروشندگان اعمال شده 
است و سرمایه گذاران را از اینکه درگیر مسائل حقوقی 

شوند ترسانده است.
وی افزود: معتقدم قانون پیش فروش باید تعدیل شود 
و منافع هم فروشندگان و هم خریداران را پوشش دهد 
و در ح��ال حاضر اصالحیه هایی را با مش��ورت فعاالن 
این حوزه آماده کرده ایم و به مجلس پیشنهاد می کنیم.

وی همچنین با اش��اره به راه اندازی س��ایت »سامانه 
اطالعات ب��ازار امالک« گفت: این س��امانه در تهران 
راه اندازی ش��ده اس��ت و بنا داریم در ش��ش کالنشهر 
دیگ��ر هم این س��ایت را راه اندازی کنیم. این س��امانه 
این امکان را فراهم می کند که مردم بتوانند از جزئیات 
خرید و فروش تمام محله های تهران و آخرین قیمت ها 
مطلع شوند. مظاهریان با اشاره به اجرای طرح مسکن 
اجتماعی گفت: مسکن اجتماعی هم بخشی از مسکن 
مهر و در راس��تای اجرای ماموریت دولت برای تامین 
مسکن قشرهای کم درآمد است قرار بر این است که از 
تجربه های گذشته در مسکن اجتماعی استفاده کنیم و 
اقتصاد مقاومتی هم همین اس��ت که از امکانات داخل 

برای بومی سازی اقتصاد استفاده کنیم.
مظاهری��ان گفت: یک��ی از برنامه های م��ا در طرح 
مس��کن اجتماعی این اس��ت که برای دهک های یک 
جامعه خانه های اس��تیجاری فراه��م کنیم به این معنا 
ک��ه دولت تا 70 درصد اجاره خانه دهک های کم درآمد 

را بپردازد.

  تامین 70 درصدی اجاره بهای کم درآمدها از سوی دولت 
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پنجره ایرانیان: معاون وزیر اقتصاد می گوید، در فضای 
رقابتی همه کشورها درصدد بهبود فضای کسب وکار خود 
هس��تند و به این ترتیب وقتی امتی��از و رتبه ایران در این 
شاخص بهبود خواهد یافت که تصمیم گیران اصلی یعنی 
مدیران س��ه قوه در این زمینه عزم داشته باشند و به این 
موضوع به عنوان یک کاالی لوکس و فانتزی نگاه نشود.
به گزارش ایسنا، حس��ین میرشجاعیان درباره شاخص 
ایران در بهبود فضای کسب وکار بانک جهانی که چندی 
پیش اعالم ش��د، بیان کرد: ش��اخص ای��ران در فضای 
کسب وکار نشان داد که عملکرد ما نسبت به سال گذشته 
بهتر بوده اس��ت ولی رتبه ما که نش��ان دهنده عملکرد ما 
نس��بت به سایر کشورها و در شرایط رقابت است، نسبت 
به س��ال گذشته بهتر نبود. البته باید به این امر توجه کرد 
که رتبه بندی پارس��ال بین 1٨9 کشور بوده، ولی امسال 
بین 190 کشور و آن یک کشور هم امسال قبل از ایران 

قرار گرفت.
وی توضی��ح داد: در کل باید بگوی��م برآیند کلی رتبه 
امس��ال ایران در فضای کس��ب وکار نش��ان می دهد که 
ش��اهد باال و پایین ش��دن برخی زیرشاخص ها بودیم که 
ش��اخص کل را تغییر داد. به این ترتیب که در زیرشاخصی 
مانند اخذ مجوز س��اخت، توانس��تیم رتبه 2٨ را به دست 
بیاوریم که تاکنون چنین رتبه ای نداشتیم ولی در شاخص 
تجارت فرامرزی بدترین رتبه یعنی 170 را کسب کردیم. 
این رتبه نش��ان می دهد که در زمینه این مسائل در دنیا 
کارهای زیادی ش��ده و رقابت هم در س��طح باالیی قرار 
داش��ته اس��ت. به این نکته توجه کنید که کش��ورهایی 
که دارای امتیازات باال هس��تند به کش��ورهای دیگر هم 
به راحت��ی اج��ازه ورود به کلوپ کش��ورهای خ��ود را که 

کسب وکارشان فضای بسیار مناسبی دارد نمی دهند.
مع��اون ام��ور اقتصادی وزی��ر اقتصاد بیان ک��رد: این 
کشورها زیرس��اخت های خوب و قوانین و مقررات بسیار 
مناس��بی دارند. این در حالی اس��ت که اگر وضعیت کلی 
ش��اخص های ای��ران در فضای کس��ب وکار را بررس��ی 

کنیم، متوجه می ش��ویم که عموما در ش��اخص هایی که 
نیازمن��د اصالح قوانین بوده اس��ت، اف��ت کرده ایم مانند 
ورشکس��تگی، اخذ اعتبار و حمایت از سهامداران خرد در 
این زمینه در س��ال های گذش��ته کارهای بسیاری انجام 
دادیم، ولی به ما گفته ش��د بای��د مثال قانونی مثل قانون 
تجارت را تغییر دهیم که این کار نیز بسیار سخت و مانند 
برداشتن سنگ بزرگ است. دقیقا به همین دلیل است که 
ما امسال در برخی حوزه ها نتوانستیم کاری انجام دهیم.

میرشجاعیان ادامه داد: از سوی دیگر در برخی زمینه ها 
مانن��د مجوز س��اخت هم باید به این نکته واقف باش��یم 
که درس��ت است که امس��ال رتبه خوبی دریافت کردیم، 
ولی در س��ال آینده که کش��ورهای دیگ��ر در این زمینه 
پیشرفت می کنند ممکن است برای ما سال پسرفت باشد. 
همان طور که دیدیم در ابتدای تالش برای بهبود فضای 
کس��ب وکار نیز رتبه کشور با س��رعت پیش رفت و پس 
از دو دوره پیش��رفت، یک پس��رفت را هم تجربه کردیم. 
وی تصری��ح کرد: درنهایت باید بگوی��م که باید مدیران 
کش��ور و تصمیم گیران موضوع بهبود فضای کسب وکار 
را خیلی بیش��تر ج��دی بگیرند تا ی��ک کاالی لوکس و 
فانتزی. اکنون طبق قانون، وزارت اقتصاد مکلف اس��ت 

فرآیندهایی را پیگیری کند که منجر به ارتقای رتبه ایران 
در فضای کس��ب وکار می ش��ود، ولی اگر هر ش��اخص را 
پیگیری کنید متوجه می ش��وید که در هر شاخص چندین 
نهاد درگیر مث��ل بانک مرکزی، قوه قضاییه، مجلس و... 
وجود دارد که نباید انتظار داش��ته باشیم که یک معاونت 
از ی��ک وزارتخانه )معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد( 
ک��ه عمال خود نیز خدمات ارائه نمی ده��د )امور مالیاتی، 
امور ش��هرداری و... توس��ط این معاونت انجام نمی شود( 
بتواند به تنهایی عامل ارتقای رتبه کشور در فضای بهبود 
کس��ب وکار باش��د. بلکه باید مدیران ما در س��ه قوه عزم 
داشته باشند که بهبود محیط کسب وکار در ایران صورت 

گیرد و این موضوع مهم را در اولویت قرار دهند.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: به نظرم وضعیت رتبه 
ایران در س��ال آینده و اینکه ش��اهد بهب��ود رتبه ایران 
در فضای کسب وکار باش��یم نشان می دهد که عزم در 
این زمینه وجود داشته اس��ت، وگرنه ممکن است رتبه 
ب��ه حالت قبل برگ��ردد. بااین حال بای��د تاکید کنم که 
همه چیز به دست خود ما است و می توانیم با هماهنگی 
و عزم و اراده در سال های آتی فضای کسب وکار کشور 

را بهبود ببخشیم.

  بهبود فضای کسب وکار عزم سه قوه را می طلبد

پنجره ایرانیان: دولت برای کمک به متقاضیان مس��کن مهر در نظر دارد 50 میلیارد 
تومان یارانه سود تسهیالت در بودجه 1۳96 پرداخت کند.

به گزارش ایس��نا، دولت در بودجه س��ال 1۳96 بالغ ب��ر 125 میلیارد تومان از طریق 
تمل��ک دارایی های س��رمایه ای و 100 میلیارد تومان از طری��ق تخفیف عوارض پروانه، 
حمایت ه��ای مالی و تراکم برای ایجاد تاسیس��ات عمومی مس��کن مهر اختصاص داده 
است. همچنین برای یارانه سود تسهیالت مسکن مهر 50 میلیارد تومان از طریق تملک 
دارایی های س��رمایه ای پرداخت خواهد کرد. در ش��رایطی که مس��کن مهر به ایستگاه 
پایانی نزدیک می شود و از 2 میلیون و 215 هزار واحد، تنها ۳00 هزار واحد باقی مانده 
که امید می رود بخش زیادی از این تعداد تا پایان س��ال جاری به بهره برداری برسد. به 

همی��ن دلیل ظاهرا دول��ت دیگر نمی خواهد بیش از این بابت ای��ن طرح به جا مانده از 
دولت قبل ضرر بدهد و در سال 1۳95 از پرداخت یارانه به این طرح خودداری کرد. اما 
1۳0 میلیارد تومان برای تسریع در تکمیل، آماده سازی، محوطه سازی و تحویل مسکن 
مهر پردیس اختصاص داد. هم اکنون بس��یاری از سایت های مسکن مهر، افتتاح شده و 
بنا به گفته مس��ووالن ش��هرهای جدید، فقط تکمیل شهرهای پرند، پردیس و هشتگرد 
به س��ال آینده موکول خواهد شد. در ش��رایطی که ٨6 درصد واحدهای مسکن مهر به 
متقاضیان تحویل داده شده بنا به گفته قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن 
مهر 14 درصد باقی مانده به تدریج امس��ال و سال آینده واگذار می شود؛ واحدهایی که 

بخش اعظم آن در شهرهای پردیس، پرند و هشتگرد قرار دارد.

   یارانه مسکن مهر در جیب متقاضیان
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پنجره ایرانیان: بعد از افزایش س��قف اغلب وام های خرید مس��کن در یکی دو سال گذشته، 
این بار وام مس��کن جوانان افزایش یافت و هم زمان با کاهش نرخ س��ود از 11 به 9 درصد و 

افزایش دوره بازپرداخت به حداکثر 20 سال همراه شد.
به گزارش ایس��نا، حساب پس انداز مسکن جوانان نوعی برنامه ریزی بلندمدت برای خانه دار 
ش��دن افراد اس��ت که متقاضیان می توانند با واریز مبالغ به صورت ماهانه و یا یک جا حداقل 
پس از پنج سال و حداکثر بعد از 15 سال نسبت به دریافت تسهیالت خرید و احداث مسکن 

اقدام کنند.
این در حالی اس��ت که در تازه ترین مصوبات بانک مس��کن که البت��ه بدون نیاز به مصوبه 
شورای پول و اعتبار بوده سقف تسهیالت پرداختی به جوانان در سه سطح افزایش یافته است. 
بر اس��اس مصوبه هیئت مدیره بانک مسکن سقف تسهیالت حساب پس انداز مسکن جوانان 
برای حساب های افتتاح شده در سال 1۳95 در پایان سال پنجم برای متقاضیان تهرانی تا 60 
میلیون تومان، برای شهرهای بزرگ )کرج، مشهد، تبریز، اصفهان، اهواز، قم و شیراز( به 57 

میلیون تومان و در سایر شهرها به 54 میلیون تومان افزایش یافته است.
ام��ا با تغییر س��قف تس��هیالت قابل اعطا در حس��اب پس انداز جوان��ان و همچنین کاهش 
دودرصدی نرخ سود، میزان اقساط و همچنین سود مجموع در پایان دوره نیز دستخوش تغییر 
خواهد شد. گرچه زمان بازپرداخت تسهیالت تا 20 سال افزایش یافته، اما اگر متقاضی عرف 
12 س��اله را انتخاب کند آنگاه به روش بازپرداخت س��اده و با سود 9 درصدی آنگاه متقاضیان 
تهرانی که در پایان س��ال پنجم افتتاح حس��اب وام 60 میلیونی دریافت می کنند، باید ماهانه 

6٨0 هزار تومان قسط و درمجموع ۳٨ میلیون تومان سود به بانک مسکن برگردانند.
همچنین وام 57 میلیونی ش��هرهای بزرگ ش��امل قس��ط حدود 650 هزارتومانی و س��ود 
بازپرداخت ۳6 میلیون تومانی اس��ت. وام 54 میلیونی هم که برای س��ایر ش��هرها اختصاص 
پیدا می کند، قس��طی 610 هزار تومان و س��ود مجموع ۳4 میلیونی را در پایان 12 سال دربر 

خواهد گرفت.
همچنین س��هم پرداخت تسهیالت در پایان سال دهم افتتاح حساب نیز این گونه است که 
برای تهران ٨5 میلیون تومان، ش��هرهای بزرگ 76 میلیون و برای س��ایر شهرها 70 میلیون 

تومان خواهد بود.
در این سطح نیز با بازپرداخت 12 ساله و سود 9 درصد به روش ساده، اقساط برای وام ٨5 

میلیونی حدود 660 هزار تومان و س��ود مجموع ۳7 میلیون تومان است. برای وام 76 میلیون 
ش��هرهای بزرگ نیز قسط ٨60 هزارتومانی و سود بازپرداخت 4٨ میلیون تومانی تخمین زده 
می شود. در سایر شهرها که وام 70 میلیونی پرداخت می شود در پایان 12 سال دریافت کننده 
باید حدود 44 میلیون تومان س��ود و هرماه نزدیک به ٨00 هزار تومان قسط به بانک مسکن 

پرداخت کند.
در پایان س��ال پانزدهم افتتاح حس��اب مس��کن جوانان نیز حداکثر تس��هیالت پرداختی به 
110 میلیون تومان در تهران می رس��د. در ش��هرهای بزرگ 100 میلیون و س��ایر شهرها 90 
میلیون تومان اس��ت. در این س��طح در دوره بازپرداخت 12 س��اله و با سود 9 درصد برای وام 
110 میلیونی قسط ماهانه به یک میلیون و 250 هزار تومان و سود مجموع بازپرداخت به 70 

میلیون تومان خواهد رسید.
ب��ه عبارتی دریافت کننده وام 110 میلیونی در پایان 12 س��ال باید ت��ا 1٨0 میلیون تومان 
بازپرداخت داش��ته باش��د. در رابطه با وام 100 میلیونی ش��هرهای بزرگ هم باید برای هرماه 
ح��دود یک میلی��ون و 140 هزار تومان قس��ط و در پایان 12 س��ال 6۳ میلیون تومان س��ود 
برگردانند. برای وام 90 میلیونی س��ایر ش��هرها قسط تا یک میلیون تومان و بازپرداخت تا 57 

میلیون تومان می رسد.

پنجره ایرانیان: معاون عمران روس��تایی بنیاد مسکن 
انقالب اس��المی گفت که امسال در ۳500 روستا طرح 
بهسازی محیطی اجرا و در 2 هزار روستا نیز طرح هادی 

اجرا یا بازنگری خواهد شد.
به گزارش ایس��نا، محمدرضا شاملو پنجشنبه 27 آبان 
در بازدی��د از روس��تاهای فارس اجرای ط��رح هادی را 
نیازمند س��االنه 25 میلیارد ریال اعتب��ار اعالم و اضافه 
کرد: ۳7 هزار روس��تا که 97 درصد روستاهای کشور را 

شامل می شود، دارای طرح هادی است.
او طرح هادی را س��ند توسعه روستاها عنوان و اضافه 
کرد: تاکنون در 15 هزار روستا طرح هادی اجرایی شده 

یا مراحل اجرایی را طی می کند.
 این مقام مس��ئول با بی��ان اینکه س��ه میلیون واحد 
مس��کونی روس��تایی با همکاری روس��تاییان و سازمان 
ثبت اس��ناد سنددار ش��ده اس��ت،  گفت: دولت تدابیری 
برای ایمن سازی واحدهای مسکونی روستایی اندیشیده 

که بهس��ازی و مقاوم سازی منازل مناطق روستایی نیز 
جزو همین تدابیر اس��ت. او اضافه کرد: در یکسال اخیر 
22٨0 کیلومتر از ش��بکه معابر روستایی در وسعت 16 
میلیون و 500 هزار متر مربع آس��فالت و بهسازی شده 
اس��ت و امس��ال هم قیر رایگاه به پروژه های آسفالت 

معابر روستایی اختصاص می یابد.
شاملو با بیان اینکه دولت برای مقاوم سازی و بهسازی 
منازل در مناطق روس��تایی حمایت های فراوانی انجام و 
تس��هیالتی به این بخش اختصاص داده اس��ت، گفت:  
براس��اس برنامه ریزی ها مقاوم س��ازی و بهسازی 200 
هزار واحد مس��کن روس��تایی را امس��ال در دستور کار 
داری��م. وی با بیان اینکه 470 روس��تا در کارگروه ملی 
به عنوان روستای هدف گردش��گری شناسایی شده که 
240 روس��تا دارای باف��ت با ارزش فرهنگ��ی و میراثی 
است، گفت: در ٨5 روستا طرح های حفظ بافت فرهنگی 

و تاریخی طراحی و در 60 روستا اجرایی شده است.

  وام مسکن جوانان تا 110 میلیون افزایش یافت

  اجرای طرح بهسازی محیطی در ۳۵00 روستا در سال جاری

  وام مسکن جوانان تا 110 میلیون افزایش یافت
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پنجره ایرانیان: قیمت نهایی مسکن مهر فازهای ٨، 5 
و 9 جدید شهر پردیس اعالم شد.

به گزارش ایس��نا، شرکت عمران ش��هر جدید پردیس 
پ��س از تجدیدنظ��ر در ارقام اعالم ش��ده قبلی، طی دو 
اطالعی��ه جداگانه قیمت نهای��ی فازهای ٨، 5 و 9 جدید 

مسکن مهر این شهر را اعالم کرد.
طبق اعالم ش��رکت عم��ران، در فازهای 9 جدید  و 5 

سهم آورده متقاضی بدون احتساب تسهیالت بانکی و با 
در نظ��ر گرفتن تیپ بلوک ها و متراژ واحدها، حداقل 41 
میلیون و 900 ه��زار تومان و حداکثر 4۳ میلیون و 500 
هزار تومان تعیین ش��ده اس��ت. در ضمن این شرکت در 
نظر دارد از تاریخ 20 آذر 95  برای آن دسته از متقاضیانی 
ک��ه حداقل مبلغ ۳5 میلیون و 900 هزار تومان از س��هم 
آورده خود را واریز کنند براساس میزان واریزی و اولویت 
افتت��اح اقدام به دعوت از متقاضیان محترم جهت  صدور 

و تحویل قرارداد پیش فروش کنند.
در ف��از ٨ نی��ز س��هم آورده متقاضی بدون احتس��اب 
تسهیالت بانکی و با در نظر گرفتن تیپ بلوک ها و متراژ 
واحدها در پروژه امیرس��اواالن کومه A, B, C  واقع در 
زون 2 ف��از ٨  حداقل 56 میلی��ون و 200 و حداکثر 67 
میلیون و 400 هزار تومان تعیین شده است. درضمن این 
شرکت در نظر دارد به زودی برای آن دسته از متقاضیانی 
ک��ه حداقل مبلغ 49 میلیون و 500 هزار تومان از س��هم 
آورده خود را واریز کنند، براساس میزان واریزی و اولویت 
افتتاح اقدام به دعوت از متقاضیان محترم جهت صدور و 

تحویل قرارداد پیش فروش کنند.

همچنین سهم آورده متقاضی بدون احتساب تسهیالت 
بانک��ی و با در نظر گرفتن تی��پ بلوک ها و متراژ واحدها 
در پروژه پردیس س��ازان نوید واقع در زون ۳ فاز ٨ شهر 
جدی��د پردیس، حداقل 5٨ میلیون و 500 هزار و حداکثر 
60 میلیون و 200 هزار تومان تعیین شده است. در ضمن 
ای��ن ش��رکت در نظر دارد ب��ه زودی برای آن دس��ته از 
متقاضیانی که حداقل مبلغ 49 میلیون و 500 هزار تومان 
از سهم آورده خود را واریز کنند براساس میزان واریزی و 
اولوی��ت افتتاح اقدام به دعوت از متقاضیان محترم جهت  

صدور و تحویل قرارداد پیش فروش کنند.
از  اس��تفاده  ب��ا  اس��ت:  آم��ده  ای��ن اطالعیه ه��ا  در 
دس��تورالعمل های یکس��ان ابالغی از سوی وزارت راه و 
شهرسازی و با بهره گیری از منابع داخلی شرکت عمران 
پردیس، قیمت نهایی پروژه ها به نحوی تعیین ش��ود که 
ضمن واقعی ب��ودن، امکان اتمام آنها نی��ز فراهم گردد. 
همچنی��ن با جدیت تالش ش��ده اس��ت وضعی��ت مالی 
متقاضیان در نظر گرفته ش��ده و بخ��ش قابل توجهی از 
هزینه ه��ا، بجای دریاف��ت از متقاضی��ان، از محل منابع 

داخلی شرکت عمران شهر جدید پردیس تامین شود.

  افتتاح محله ایرانشهر فاز 11 پردیس مسکن مهر

پنجره ایرانیان: معاون وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به اهمیت احیا و بهس��ازی 
بافت ه��ای تاریخی، گفت: دولت در س��ال جاری نزدیک به یک ه��زار میلیارد تومان 

جهت بازآفرینی بافت های تاریخی کشور اختصاص داده است.
به گزارش ایس��نا، محمد س��عید ایزدی اظهار کرد: صندوق یک��م نیز یکی دیگر از 
منابعی است که برای خرید مسکن در این بافت ها تشکیل شده و تسهیالتی را با سود 

تک رقمی هشت درصد به متقاضیان پرداخت می کند.
به گفته وی، این تس��هیالت به زوجین 120 میلیون تومان و برای شهرهای بزرگ 
بین ٨0 میلیون تومان، 120 تومان و 160 میلیون تومان اختصاص یافته که ٨0 درصد 

خرید مسکن را پوشش می دهد.
ایزدی پرداخت تسهیالت قرض الحسنه برای نوسازی، مقاوم سازی و ودیعه مسکن 

را از دیگ��ر اهرم های تش��ویقی دولت جهت بازآفرینی و احی��ای زندگی در بافت های 
تاریخی بیان کرد.

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، اقدام دیگر دولت را جهت ترغیب 
مردم به مش��ارکت در بازآفرینی بافت های تاریخی، راه اندازی نهاد توسعه گر بیان کرد 
و گف��ت: این نهاد به منظور ترغیب بخش خصوصی و پیوند بین منابع دولتی و بخش 

خصوصی ایجاد شده است.
ایزدی افزود: در حال حاضر ش��هرهای کش��ور از مس��ایل اجتماعی اقتصادی بسیار 
جدی رنج می برند که از جمله آنها فقر شهری، عدم ایمنی واحدهای مسکونی مستقر 

در آنها، ناکارآمدی نظام حمل و نقل و بحران هویت می باشد.
ب��ه گفت��ه وی، بازآفرینی و توجه به بافت های تاریخی، ناکارآمد و س��کونتگاه های 
غیررس��می از مسایل اولویت دار و اصلی اس��ت که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز 

قرار گرفته است.
دکت��ر ایزدی، تالش جدی برای کارآمدی طرح های توس��عه ش��هرها و هماهنگی 
فعالیت های جزیره ای دس��تگاه های دخی��ل و عدم همراهی ها آنه��ا را از راهکارهای 

احیای زندگی در این مناطق بیان کرد.
 مدیرعامل ش��رکت عمران و بهس��ازی ش��هری ایران اضافه کرد: با تصویب سند 
بازآفرینی شهری، هم راستا کردن منابع و تالش برای انجام کارهای وسیع در دستور 

کار جدی دولت و وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است.
وی، گرگان را از نمونه های بی بدیل ایران شهرهای کشور خواند و ادامه داد: بازخوانی 
ادبیات گذش��ته و تطابق آن با ش��رایط کنون��ی می تواند گرگان را پایل��وت بازآفرینی 

شهرهای کشور قرار دهد و آن را به جهانیان معرفی کند.
ایزدی با تاکید بر اس��تفاده از توان بخش خصوصی و نقش بس��یار مهم تشکل های 
غیردولتی در بازآفرینی ش��هرها، افزود: تنها با مش��ارکت این بخش است که می توان 

کارهای بزرگ را در این مناطق انجام داد.

  اختصاص هزار میلیارد تومان برای بازآفرینی بافت های تاریخی
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پنجره ایرانیان: یک کارش��ناس معماری و شهرس��ازی با اش��اره به ٨ نوامب��ر، روز جهانی 
شهرس��ازی، خواس��تار قرار گرفتن این روز در تقویم رسمی ایران شد و گفت: جامعه شهرساز 

کشور نسبت به روند تخریب خانه های تاریخی در کالن شهرها نگران است.
به گزارش ایس��نا، محمد عدالت خواه اظهار کرد: امس��ال برای سیزدهمین سال روز جهانی 
شهرس��ازی در ٨ نوامبر را در حالی جش��ن گرفتیم و بیانیه ای صادر ش��د که جای این روز در 
تقویم رس��می کشور خالی است. شاید اگر به چنین روزهایی اهمیت بیشتری داده شود، افکار 
عمومی نسبت به روند تخریب خانه های تاریخی که هویت شهرها هستند حساسیت بیشتری 

نشان دهد و شاهد توقف این رویه باشیم.
وی افزود: متاسفانه بناهای تاریخی در کشور ما مشکالت متعدی دارد از جمله این مصائب، 
ارائه تراکم های زیاد به خاطر س��ودآوری مالکان و شهرداری ها است که باید راهکاری برای 
معیاره��ای حفاظت از ای��ن بناهای قدیمی بیابیم و آنها را حفظ کنی��م؛ زیرا در تمام دنیا این 
خانه ها را حفظ می کنند. مثال در کش��ور آذربایجان، دولت بخش��ی از بافت تاریخی را قبل از 

این که قیمت تجاری این اماکن باال برود خریداری و آنها را حفظ کرده است. توسعه شهر نیز 
در زمین های خالی انجام می شود.

این کارش��ناس معماری و شهرس��ازی با بیان این که خانه های تاریخی کشور ما در معرض 
آسیب های شهرنشینی مدرن قرار دارد گفت: بخشی از مشکالت ناشی از آن است که مدیران 
شهری به خاطر سودآوری اقدام به ارائه مجوز ساخت و ساز در این بناها می کنند. مقداری هم 
متخصصین بی توجهی نش��ان دادند و به این بافت ها تراکم دادند. در حالی که اگر در ضوابط 
شهرسازی به این ساختمان ها تراکم تعلق نگیرد مردم به سمت بازسازی و تعمیر این خانه ها 
تمایل پیدا می کنند. عدالت خواه، اماکن تاریخی را شناس��نامه ش��هرها عنوان کرد و افزود: در 
ایران هنوز قیمت زمین ارتباط مس��تقیمی با تراکم زمین پیدا می کند. اکثر مالکان به جز افراد 
معدودی که به مسائل فرهنگی توجه دارند خانه های قدیمی را بازسازی کردند، تمایل دارند تا 
از تراکم سود ببرند. این نگرش باید تغییر کند و متولی ایجاد این نگرش نیز دولت و مجلس 

هستند که با وضع قوانین سخت گیرانه از هویت شهرها حمایت کنند.
وی با اش��اره به کارخانه نساجی شهر اصفهان که بنایی تاریخی محسوب می شد و در گرو 
بانک قرار داشت، یادآور شد: بانک قصد داشت کارخانه را بفروشد یا خودش با تراکم باال آن 
را بس��ازد که خوش��بختانه وزارت راه و شهرسازی موفق ش��د آن تملک کند ولی چون هزینه 
تملک ها باال اس��ت ش��اید این راه اصولی نباشد و بهتر است قبل از این که قیمت این زمین ها 
باال برود، مس��احت یا تراکم بیشتری نس��بت به فضای موجود به مالک داده نشود که در این 

صورت نگاه سودجویانه از این خانه ها برداشته می شود.
این کارش��ناس معماری و شهرسازی تصریح کرد: معضل تخریب خانه های تاریخی تقریبا 
در تمام شهرهای کشور وجود دارد اما بعضی از شهرهای بزرگ مثل تهران بیشتر آسیب دید و 
در شهری مثل اصفهان که نسبت به تهران کمتر رشد کرده، درصد بیشتری از ساختمان های 

قدیمی باقی مانده که باید حفظ شود.

   سودجویی بالی جان خانه های تاریخی

پنجره ایرانیان: به گفته رئیس اتاق تعاون ایران با اش��اره 
به اینکه یکی از معضالت کش��ور دولتی بودن اقتصاد است 

گفت که 75 درصد اقتصاد در بخش دولتی است.
به گزارش ایسنا، بهمن عبداللهی چهارشنبه، 26 آبان ماه 
در همایش کارآفرینی و توس��عه اقتصادی در یاس��وج بیان 
ک��رد: آنچه که می تواند اقتصاد را از دولتی بودن خارج کند، 
بخش غیر دولتی شامل تعاونی ها و بخش خصوصی است و 
امیدواریم که این حرکت بتواند آثار مثبتی بر اقتصاد کش��ور 

داشته باشد.
رئیس اتاق تعاون ایران با اش��اره به اینکه ۳1 اتاق تعاون 
استان در سراسر کشور فعالیت دارند، خاطرنشان کرد: تعاون 
اقتصاد عدالت محور و مردم پایه اس��ت و این ظرفیت را در 
ش��کل دادن و س��اماندهی جوانان تحصیلکرده استان دارد 

تا برای کاهش نرخ بیکاری استان گام های مثبتی بردارد.
عبداللهی اضافه کرد: جای تاس��ف است استان کهگیلویه 
و بویراحمد با داش��تن نیروی انس��انی تحصیلک��رد، منابع 
خدادادی و طبیعی، طبیعت بکر و دست نخورده، جنگل های 
وس��یع بل��وط و آب فراوان باالترین نرخ بیکاری کش��ور را 

داشته باشد.
همچنین س��ید موس��ی خادم��ی، اس��تاندار کهگیلویه و 

بویراحم��د نی��ز در این همایش گفت: اقتص��اد مبتنی بر 
دانش بنیاد ب��ودن می تواند کارآفرین��ی را متحول کند. 
یک��ی از برنامه های دولت تدبیر و امید بهبود کس��ب و 
کار اس��ت که ایج��اد تعاونی ها می تواند ب��ه تحقق این 
امر کمک کن��د. خادمی بیان ک��رد: کارآفرینی می تواند 
به توس��عه اس��تان کمک کند و موتور محرکه توس��عه 

اقتصادی، کارآفرینی است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: روح تعاونی در 
این استان از گذشته وجود داشت که امیدواریم با راه اندازی 
اتاق تعاون اس��تان فرهنگ غنی تعاون احیاء و تقویت شود 

تا به کاهش بیکاری در استان کمک کند.
عزی��ز اهلل جعف��ری، رئیس کان��ون کارآفرینان اس��تان 
کهگیلوی��ه و بویراحمد نی��ز در این همای��ش گفت: درآمد 
و اقتص��اد مبتنی بر مناب��ع تجدیدپذیر پایدارت��ر از اقتصاد 
مبتنی بر منابع تجدیدناپذیر اس��ت به عنوان مثال شهرستان 
گچساران در این استان به عنوان قطب نفت ایران محسوب 
می شود، اما نرخ بیکاری این شهرستان نسبت به شهرستان 
دنا بیش��تر اس��ت. وی افزود: بل��وط هزاران کارب��رد دارد، 
ام��ا تاکنون بدون اس��تفاده مانده و به خوب��ی از این نعمت 
خدادادی اس��تفاده نشده اس��ت در حالی که از همین بلوط 

می توان برای هزاران نفر اش��تغالزایی ایجاد کرد. این عضو 
هیات علمی دانش��گاه دولتی یاس��وج بیان کرد: هر هکتار 
آنغوزه این استان 10 میلیارد تومان درآمدزایی دارد، بنابراین 
می توان گفت که مهمترین علت بیکاری در این استان نبود 

فرهنگ کار و کارآفرینی است.

  7۵ درصد اقتصاد در بخش دولتی است
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پنج��ره ایرانیان:در جریان جنجال اخیر مس��کن مهر 
و بالتکلیفی بخش��ی از متقاضیان این پروژه س��نگین 
چند س��اله، این بار بانک مس��کن از عملکرد خود دفاع 
و اعالم ک��رده که در حال حاضر هیچ پروژه مس��کن 
مه��ری وجود ندارد که منتظر تزریق منابع باش��د. این 
بان��ک البته نارضایتی های موجود را به گونه ای به عدم 
تکمیل تاسیسات زیربنایی و رو بنایی و وزارتخانه های 

مربوطه ربط داده است.
به گ��زارش ایس��نا، بع��د از اتفاق هفته گذش��ته در 
نمایش��گاه مطبوع��ات و هجوم و اعت��راض متقاضیان 
مسکن مهر به رئیس کل بانک مرکزی درباره وضعیت 
فعلی خ��ود و ناتمام ماندن پروژه ای که چند س��الی از 
ثبت ن��ام آنها ب��رای دریافت می گذرد، دس��تگاه های 

ذیربط و درگیر ماجرا واکنش های متفاوتی داشتند.
در حالی مس��ئولیت اصلی پیش برد مس��کن مهر بر 
عهده وزارت راه و شهرس��ازی اس��ت که در این میان 
تامین مالی این طرح ب��زرگ با خط اعتباری که بانک 
مرک��زی در اختیار بانک مس��کن ق��رار می دهد انجام 
می ش��ود، اعتباری که ق��رار بوده تا 55 ه��زار میلیارد 
تومان تامین ش��ده و در مدتی مشخص بازگشت آن به 
این بانک آغاز ش��ود. با این حال در کنار نارضایتی که 
بارها وزیر راه و شهر سازی از کلیت مسکن مهر اعالم 
ک��رده از تامین اعتبار آن نیز راضی به نظر نمی رس��د. 
موضوع��ی ک��ه در جریان اخی��ر اعت��راض متقاضیان 
مس��کن مهر در نمایش��گاه مطبوعات نیز نمود داشت 

و به سیف، رئیس کل بانک مرکزی معترض شدند.
 این در حالی اس��ت که مش��اور رسانه ای رئیس کل 
بان��ک مرکزی با اش��اره ای به این اتف��اق عنوان کرده 
بود که مش��کلی از س��وی بانک مرک��زی برای تامین 
مالی نیس��ت و تا حدی به بانک مسکن بر می گردد. در 
عین حال که بر اساس اعالم بانک مرکزی در مجموع 
حدود 55 هزار میلیارد تومان به مسکن مهر اختصاص 
داده ک��ه البت��ه بازپرداخت آن به هفت س��ال آینده بر 

می گردد، یعنی از س��ال 1402 ش��روع خواهد ش��د و 
10 ساله است.

همچنین با توجه به اینکه بانک مسکن، بانک عامل 
پرداخت تس��هیالت مسکن مهر است از سال 1۳٨7 تا 
1۳9۳، ح��دود 45 هزار میلیارد تومان از س��وی بانک 
مرک��زی خط اعتباری در اختی��ار این بانک قرار گرفته 
اس��ت. با ای��ن توضیح که باید ح��دود 10 هزار میلیارد 
تومان بازپرداخت وجود داش��ته باشد که بانک مرکزی 
آن را دریاف��ت نکرده و مجدد به چرخه مالی مس��کن 

مهر برگشته است.
در ادامه بحث هایی نیز مطرح ش��د که بانک مسکن 
منابع برگش��تی از تسهیالت مسکن مهر را صرف امور 
بن��گاه داری خود کرده و این در نرس��یدن منابع به این 
پروژه بی تاثیر نبوده اس��ت. حتی در اعالم هایی دیگر 
گفته ش��د که بانک مس��کن این موضوع را نپذیرفته و 
آن را به  نرس��یدن خط اعتباری از سوی دولت نسبت 

داده است.
 اما انداختن توپ معضالت و حواشی مسکن مهر به 
زمین دیگری همچنان ادامه دارد. این بار بانک مسکن 
در واکنش��ی اعالم کرده که مشکلی از سوی آن برای 

تامین اعتبار این پروژه وجود ندارد.

 آنط��ور که مدیر امور اعتباری بانک مس��کن اعالم 
ک��رده در مجموع این بانک متعهد به تامین مالی برای 
دو میلی��ون و ۳76 هزار واحد مس��کن مهر معادل 55 
ه��زار و 5۳٨ میلیارد تومان بوده ک��ه از ابتدای اجرای 
این طرح تاکنون یک میلیون و 707 هزار واحد فروش 
اقس��اطی شده که از این تعداد بیش از 970 هزار واحد 
در سه سال اخیر به مرحله فروش اقساطی رسیده است.

قاس��می، با بیان این که از ابتدای سال جاری تاکنون 
7٨ واحد فروش اقس��اطی ش��ده اس��ت، اعالم کرد: از 
مجموع تعهدات بانک مسکن قرارداد دو میلیون و ۳72 
واحد ب��ه ارزش 50 هزار میلیارد تومان منعقد ش��ده و 
مراح��ل پرداخت متمم قرارداده��ای منعقده با توجه به 
پیشرفت فیزیکی پروژه ها تا سقف تعهدات بانک ادامه 
دارد. وی توضیحاتی نیز درباره  آخرین وضعیت مسکن 
مهر ش��هر جدید پردیس ارائه کرده و گفته است که در 
این منطقه حدود ٨2 هزار واحد مس��کن مهر در قالب 
15۳ پروژه وجود دارد که تاکنون 12 هزار واحد فروش 
اقساطی شده و اگر مشکالت زیربنایی و روبنایی شهر 
جدید پردیس برطرف شود، 70 هزار واحد باقی مانده به 

سرعت فروش اقساطی خواهد شد.
مدی��ر امور اعتباری بانک مس��کن با تاکید بر این که 
هیچ تغییری در تزریق اعتبارات به پروژه مس��کن مهر 
از س��وی بانک مسکن انجام نش��ده است، اظهار کرد: 
در تمام کش��ور این پروژه در موع��د مقرر و با توجه به 
پیش��رفت فیزیکی تامین مالی شده اند و در هیچ مقطع 
زمانی این بانک توقف پرداخت تسهیالت نداشته و در 
حال حاضر هیچ پروژه مسکن مهری وجود ندارد که در 

انتظار تامین مالی باشد.
با ای��ن حال این مس��ئول بانک مس��کن مهم ترین 
مشکل مس��کن مهر پردیس را عدم تکمیل تاسیسات 
زیربنای��ی و روبنای��ی عن��وان ک��رده و گفت��ه که اگر 
دس��تگاه های خدمت رس��ان تعهدات خ��ود را در ایجاد 
این تاسیسات انجام دهند سرعت فروش اقساطی این 

پروژه نیز شدت می گیرد.

  ورود حواشی مسکن مهر به ایستگاه جدید
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پنج��ره ایرانی��ان: اغلب کارشناس��ان کاهش نرخ س��ود و 
افزایش سقف تسهیالت حس��اب پس انداز مسکن جوانان را 
راهی برای افزایش جذب س��پرده بیشتر و بی تاثیر در بهبود 

بازار مسکن می دانند.
به گزارش مهر، رسانه ای شدن مصوبه جدید بانک مسکن 
برای کاهش نرخ س��ود و افزایش س��قف تسهیالت حساب 
پس انداز جوانان واکنش های متفاوتی را در میان کارشناسان 
بازار مس��کن به همراه داشت؛ اگرچه برخی معتقدند که این 
اق��دام انگیزه برای س��پرده گذاری را در میان جوانان افزایش 
می دهد و می تواند تعداد بیش��تری از متقاضیان خرید مسکن 
را خان��ه دار کند، اما برخی دیگر از کارشناس��ان، این مصوبه 
را راهی برای جذب بیش��تر س��پرده از س��وی بانک مسکن 
می دانند که نمی تواند تاثیری بر بازار داشته باشد و تنها منافع 
بانک مس��کن را تامین می کند؛ البته در این میان عده ای نیز 
هس��تند که این اقدام را به س��ود طرفین می دانند اگرچه بر 

بی اثر بودن این اقدام در بهبود بازار هم پافشاری می کنند.
در همی��ن ارتب��اط، مدیر علم��ی طرح جامع مس��کن در 
پاس��خ به س��والی درباره اثرات مصوبه اخیر بانک مسکن بر 
بازار می گوی��د: این اقدام می تواند تع��داد متقاضیان دریافت 
تس��هیالت خرید مسکن را افزایش دهد اما نمی تواند در بازار 
اثرگذار باش��د زیرا پوش��ش دهی چندانی ن��دارد و تنها تعداد 

کمی از متقاضیان را در بر می گیرد.
فردی��ن یزدانی، ادامه می دهد: البت��ه تصمیم جدید بانک 
مس��کن درمجموع اقدامی مثبت و هم سو با منافع متقاضی 
و بانک مس��کن است اگرچه بیشتر، انگیزه متقاضیان خرید 
را برای س��پرده گذاری افزایش می ده��د و این موضوع در 
راس��تای منافع بانک است اما با توجه به کاهش دودرصدی 
در س��ود و افزایش سقف تسهیالت، منافع متقاضیان را هم 

تامین می کند.
رییس گروه سیاست گذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت، 
مصوبه جدید بانک مس��کن را در بازار مسکن بی اثر می داند 

و می گوید: بانک مس��کن نیازمند جذب سپرده است بنابراین 
چنین تصمیمی را اجرایی کرده، درواقع این اقدام در راستای 

جذب سپرده است نه پرداخت تسهیالت.
فرهاد بیضایی، اظهار می کند: قانون اخیر بانک مس��کن 
از سوی مس��ئوالن کنونی تصویب شده است اما تعهدات 
بلندم��دت برای مس��ئوالن آتی ایجاد می کن��د و آنها باید 
در ب��ازه 5 تا 15 س��ال آین��ده تامین کننده این نرخ س��ود 

تسهیالت باشند.
وی ادام��ه می ده��د: کاهش نرخ س��ود و افزایش س��قف 
تس��هیالت بیش از ه��ر تاثیری، بار روانی ب��ه همراه دارد و 
پیشنهاد می ش��ود که مسئوالن بانک مسکن به جای کاهش 
نرخ س��ود در چندین دوره و برای صندوق های مختلف، یک 
مصوبه برای کاهش نرخ سود تمامی صندوق ها اجرایی کنند.

ب��ه گفت��ه بیضایی ب��ازار کنونی مس��کن، نیازمن��د اتخاذ 

سیاس��ت هایی است که تاثیرات اقتصادی برای جامعه داشته 
باش��د به عنوان نمون��ه وزارت راه و شهرس��ازی باید اقدامی 
ج��دی در کنت��رل بازار زمی��ن انجام دهد ک��ه در این زمینه 

فعالیتی انجام نشده است.
رییس انجمن انبوه س��ازان تهران نی��ز، درباره تاثیرگذاری 
تصمیم جدید بانک مس��کن بر بازار، می گوید: کاهش سود و 

افزایش سقف تسهیالت تاثیری بر بازار مسکن ندارد.
 حس��ن محتش��م ادامه می دهد: دوره انتظار برای دریافت 
این تس��هیالت 5 تا 15 سال است و نمی توان پیش بینی کرد 
که ارزش پول در سال های آینده چقدر خواهد بود و افزایش 
سقف تس��هیالت تا 110 میلیون تومان چه سهمی از هزینه 

یک واحد مسکونی را پوشش می دهد.
ب��ه گفته رییس انجمن انبوه س��ازان ته��ران، کاهش نرخ 
س��ود و افزایش س��قف تس��هیالت تنها باعث ایجاد انگیزه 
در متقاضیان برای س��پرده گذاری می شود و تاثیر دیگری بر 
خروج از رکود یا ایجاد رونق در بازار مسکن نخواهد داشت.

محتشم می افزاید: این گونه مصوبات بانک مسکن در رونق 
بازار بی تاثیر اس��ت و حتی تصمیماتی مانند افزایش س��قف 
تس��هیالت صندوق پس انداز مس��کن یکم ب��ه 160 میلیون 

تومان هم تاثیرگذاری کمی دارد.
وی معتقد است که رکود مسکن به سیاست های انقباضی 
دولت در س��اختار اقتصادی و کاهش نقدینگی بازمی گردد و 

چنین تصمیماتی نمی تواند موجب بهبود بازار شود.
گفتنی است، بر اساس تصمیم تازه بانک مسکن، نرخ سود 
تس��هیالت حساب پس انداز جوانان از 11 به 9 درصد کاهش 
یافته است و سقف تسهیالت برای صاحبان سپرده 15 ساله 
از 70 میلیون تومان به 110 میلیون تومان، برای سپرده گذاران 
5س��اله صندوق جوانان حداکثر 60 میلیون تومان و صاحبان 
سپرده 10ساله تا سقف ٨5 میلیون تومان افزایش یافته است.

  بازار مسکن از کاهش نرخ سود و افزایش تسهیالت نفعی نمی برد
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 ایران 60 هزار مگاوات ظرفیت تامین انرژی خورشیدی دارد
پنج��ره ایرانیان: قائم مقام وزی��ر نیرو از وجود ظرفیت 60 
هزار مگاواتی انرژی خورش��یدی در کش��ور خبر داد و گفت: 
با وج��ود تنوع برای تولی��د برق از انرژی فس��یلی، هنوز در 

انرژی های نو به توفیقی دست نیافته ایم.
ب��ه گزارش تارنم��ای وزارت نیرو، »س��تار محمودی« در 
آیین گشایش همایش دو روزه »اینترسوالر ایران« در تهران 
اف��زود: امکان 60 هزار مگاواتی تولید انرژی خورش��یدی در 
کش��ور در مقایس��ه با ظرفیت 76 هزار مگاواتی نصب شده 

نیروگاهی رقم باالیی است.
این مقام اضافه کرد: ظرفیت اس��تفاده از 15 هزار مگاوات 
انرژی بادی و بیش از 2500 مگاوات انرژی »بیوزیست« نیز 

در کشور فراهم است.
محم��ودی اعالم کرد: 200 مگاوات ظرفیت نصب ش��ده 
انرژی های تجدیدپذیر در کش��ور اس��ت که تا پایان امس��ال 
یکص��د مگاوات دیگ��ر به این ظرفیت اضافه می ش��ود و در 
س��ال های آتی نیز نزدیک به ۳00، 700 و یک هزار مگاوات 

افزایش در دستور کار این وزارتخانه است.
وی تاکید کرد باید در س��بد تولید مصرف برق تنوع داشته 
باش��یم و از زمینه های غیرتولیدی در مصرف برق به س��وی 
عرصه های تولیدی حرکت کنیم. این مقام تاکید کرد کمبود 
منابع س��رمایه ای و س��اخت تجهی��زات مورد نی��از، عوامل 

محدودکننده تحقق این هدف است.
قائ��م مقام وزیر نی��رو گفت: به دلیل گس��ترش روزافزون 
جمعیت و توسعه صنعت، تامین انرژی مورد نیاز جامعه است 
و برای پایداری و بهره وری بهتر و حفظ محیط زیست باید از 

بهترین نوع انرژی ها استفاده کنیم.
وی افزود: اینک نزدیک به ٨۳ درصد انرژی برق مورد نیاز 
کشور از منابع سوخت فسیلی تامین می شود و همین مساله 

آسیب دیدگی محیط زیست را به دنبال داشته است.
محمودی تاکید کرد تاکنون نتوانسته ایم میزان قابل توجهی 

از نیاز انرژی کشور را از طریق انرژی های تجدیدپذیر فراهم 
کنی��م؛ در حالی که وزارت نیرو به عنوان سیاس��تگذار انرژی 
کش��ور، مصمم به توسعه اس��تفاده از انرژی های تجدیدپذیر 

به ویژه انرژی خورشیدی و بادی است.
ای��ن مدیر بلندپایه وزارت نیرو یادآوری کرد: مطابق برنامه 
شش��م توس��عه 25 هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور 
اضافه می شود که پنج هزار مگاوات آن مربوط به انرژی های 

تجدیدپذیر است.
ب��ه گفته قائم مقام وزی��ر نیرو، در پی خ��روج از رکود در 
صنایع و بازگش��ت آنها به چرخه تولید، رشد مصرف برق که 
در گذش��ته سالیانه سه تا چهار درصد بود، اکنون به پنج تا 6 

درصد افزایش یافته است.
وی ی��ادآوری کرد ایران در چش��م انداز س��ال 1404 باید 
ب��ه »هاب« انرژی منطقه تبدیل ش��ود و اف��زود: نزدیک به 

14 سال اس��ت که پایداری ش��بکه برق حفظ شده و حادثه 
گس��ترده برقی در کشور رخ نداده است، در حالی که بسیاری 
از کشورهای پیش��رفته در این مدت دستکم یک یا دو بار با 

خاموشی های گسترده روبرو بوده اند.
قائم مقام وزیر نیرو این موارد را ناش��ی از دانش پیش��رفته 
مهندس��ی برق در کش��ور برش��مرد و ادامه داد: امروز ایران 
نوزدهمی��ن مص��رف کننده برق جهان اس��ت و این موضوع 
از قرار گرفتن کش��ور در مسیر توس��عه نشان دارد که با یک 

مصرف باثبات به سوی جلو گام برمی دارد.
وی گفت: اینک نرخ خری��د تضمینی برق تا 20 کیلووات 
نزدیک به هش��ت هزار ریال و از ۳0 مگاوات به باال نزدیک 
به ۳200 ریال برای هر کیلووات س��اعت در نظر گرفته شده 

است تا مشوقی برای صنعتگران باشد.
وی از تولید ب��رق در بخش خانگی به عنوان یک تجارت 
اقتص��ادی یاد ک��رد و افزود: مش��ترکان خانگی م��ی توانند 
صفحه ه��ای خورش��یدی را بر باالی بام خان��ه خود نصب و 
برق تولید کنند، سپس برق حاصل را با قیمت باال به وزارت 
نیرو بفروشند و برق مصرفی خود را از دولت با قیمت پایین تر 
تامین کنند.  بنا بر این گزارش، چندی پیش وزیر نیرو درباره 
توس��عه نیروگاه های تجدیدپذیر گفت: بستر کار برای تحقق 
این امر فراهم است و هیچ مانعی بر سر راه آن وجود ندارد.

ب��ه گفته حمید چیت چی��ان، تلفات انرژی در ش��بکه های 
انتقال و توزیع در تجدیدپذیرها بسیار پایین است و همچنین 
با کاهش آالینده ها و گازهای گلخانه ای، هزینه های زیس��ت 

محیطی را به حداقل می رساند.
وی اع��الم کرد با خرید تضمینی برق تولیدی از این محل 
ب��ه قیمت ۳700 ری��ال در هر کیلو وات س��اعت که 6 برابر 
نرخ فروش برق شبکه به مشترکان و مصرف کنندگان است، 
ب��رای تولیدکنن��دگان ب��رق و س��رمایه گذاران در این زمینه 

اطمینان ایجاد می شود و به سود اقتصاد ملی خواهد بود.
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پنجره ایرانیان: مرکز رش��د انرژی های نو در دانش��گاه آزاد بروجرد افتتاح ش��د. به 
گزارش خبرگزاری فارس از بروجرد، مرکز رش��د انرژی های نو دانش��گاه آزاد اسالمی 

بروجرد با حضور معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد کشور راه اندازی شد.
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد در آیین افتتاح این مرکز گفت: پس از مطرح 
شدن ایده ها و طرح های نو در تراز ملی و بین المللی در مراکز دانشگاهی در وهله اول 

باید با ثبت اختراعات مالکیت آن تائید و تثبیت شود.
ابراهیم واش��قانی فراهانی با اش��اره به اینکه ثبت اختراعات اعتبارات در دانشگاه ها 
اعتب��ار مراکز دانش��گاهی را باال می ب��رد، اظهار کرد: نکته قابل توجه این اس��ت که 

دانشگاه ها دیگر بر اساس تعداد مقاالت ارزیابی نمی شوند.
وی تاکید کرد: یکی از مش��کالت رایج در کش��ور در زمینه تولید علم این است که 
فاصله قابل توجه و معناداری بین رتبه جمهوری اس��المی ایران در دو بخش نوش��ت 
مقال��ه و ن��وآوری وجود دارد، به عبارت بهتر با وجود رتبه قابل قبول کش��ور ایران در 
بخش نوشت مقاله، به دلیل عرضه نکردن و به ثبت نرسیدن اختراعات رتبه کشورمان 

در حوزه نوآوری پایین است.
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد بیان کرد: بر این اساس باید با ثبت اختراعات 
نخبگان کشوری زمینه برای عرضه آنها در سطح دنیا فراهم و کشور ایران به جایگاه 

واقعی خود در این عرصه دست یابد.
واشقانی فراهانی در بخش دیگری از سخنان خود به جنبه های حمایتی از نخبگان 
و مخترعان در مراکز دانش��گاهی اشاره و تصریح کرد: حمایت کامل و 100 درصدی 
در تامین هزینه های ثبت اختراعات بین المللی و پرداخت مبلغ 100 میلیون ریالی به 
مخترعانی که اختراعات آنها به ثبت رسیده است، نمونه هایی از خدمات ارائه شده در 
این حوزه است. وی ادامه داد: تامین هزینه های اختراع و پرداخت جایزه نقدی معادل 
ی��ک و نیم براب��ر باالترین مقاله ISI به مخترعانی که اختراع��ات آنها به ثبت داخلی 

رسیده باشد، از دیگر خدمات ارائه شده به مخترعان است. معاون پژوهشی و فناوری 
دانشگاه آزاد در پاسخ به یکی از مخترعان بروجردی در خصوص ضرورت ایفای نقش 
دول��ت در حمای��ت از مخترعان در بازارهای داخلی و خارج��ی گفت: هم اکنون یک 
ش��رکت دانش بنیان با هدف تجاری س��ازی و چگونگی بازاریابی اختراعات مخترعان 

در حال تاسیس است.
واش��قانی فراهانی با اش��اره به اینکه انتظ��ار نداریم، اعض��ای هیات های علمی و 
دانشجویان خود اقدام به بازاریابی اختراعات کنند، عنوان کرد: یکی از دفاتر پژوهشگاه 

مرکزی در امر بازاریابی اختراعات در حال فعالیت است.
وی یادآور شد: البته در مجموع باید پذیرفت که ضعف بازاریابی به معنای چگونگی 

بافتن مشتری و ورود و عرضه محصول قابل رقابت به بازار معضلی کشوری است.

 استفاده از انرژی های نو برای کاهش آلودگی هوا ضروری است

پنجره ایرانیان: در کش��ور ما با توجه به نیاز روزافزون به 
منابع انرژی و کم شدن منابع انرژی فسیلی، توجه به سالم 
نگه داشتن محیط زیس��ت، کاهش آلودگی هوا، استفاده از 

انرژی های نو ضروری است.
به گزارش ایس��نا، سیاوش شمسی پور، مدیرکل حفاظت 
محیط زیس��ت اس��تان قزوین در همایش مدیریت مصرف 
برق وی��ژه مدیران و معلم��ان اعالم ک��رد: در حوزه های 

آلودگی محیط زیس��ت فرص��ت زیادی ب��رای اقدام وجود 
ندارد. با همکاری سازمان های مختلف می بایستی با جامعه 
هدف ارتباط مس��تمری ایجاد ک��رد و همچنین با آموزش 
صحیح مخصوصا به دانش آموزان وارد مرحله اجرایی شد.
 وی تصریح کرد: دسترس��ی کشورهای درحال توسعه به 
انواع منابع جدید انرژی، برای توسعه اقتصادی آنها اهمیت 
اساس��ی دارد و پژوهش ه��ای جدید نش��ان داده که بین 

سطح توسعه یک کشور و میزان مصرف انرژی آن، رابطه 
مس��تقیمی برقرار اس��ت. با توجه به ذخایر محدود انرژی 
فس��یلی و افزایش س��طح مصرف انرژی در جهان فعلی، 

دیگر نمی توان به منابع موجود انرژی متکی بود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین خاطرنشان 
ک��رد: در کش��ور ما نیز، ب��ا توجه ب��ه نیاز روزاف��زون به 
مناب��ع انرژی و کم ش��دن منابع انرژی فس��یلی، ضرورت 
س��الم نگه داش��تن محیط زیس��ت، کاهش آلودگ��ی هوا، 
محدودیت های برق رس��انی و تأمین سوخت برای نقاط و 
روستاهای دورافتاده و استفاده از انرژی های نو مانند انرژی 
ب��اد، انرژی خورش��ید هیدروژن، انرژی ه��ای داخل زمین 

می تواند جایگاه ویژه ای داشته باشد.
شمسی پور همچنین افزود: رهبر معظم انقالب اسالمی 
در اج��رای بند یک اصل 110 قانون اساس��ی، در نامه ای 
به روس��ای ق��وا، سیاس��ت های کلی محیط زیس��ت را بر 
اس��اس همین دغدغه ها ابالغ کردند. خوشبختانه در سفر 
رئیس جمه��ور به اس��تان قزوی��ن مصوبات بس��یار خوبی 
داش��ته ایم که امیدواریم با اجرایی ش��دن ای��ن مصوبات 
گام ه��ای بزرگی را در راس��تای انجام سیاس��ت های کلی 

محیط زیست برداریم.

 مرکز رشد انرژی های نو در دانشگاه آزاد بروجرد
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 در ژاپن ایستگاه های شارژ خودرو های الکتریکی بیشتر از پمپ سوخت شدند 

 توسعه انرژی تجدیدپذیر اولویت برقی تهران

پنج��ره ایرانی��ان: بر طب��ق ادعای گروه نیس��ان تعداد 
ایستگاه های شارژ خودروی الکتریکی در ژاپن از پمپ های 
بنزین و گاز پیش��ی گرفته است. ش��رکت اتومبیل سازی 
ژاپنی گزارش می دهد که تعداد نقاط ش��ارژ در کش��ور به 

بیش از 40 هزار ایستگاه رسیده است که بیش از ۳5هزار 
پمپ گاز یا بنزین است.

به گزارش انرژی هاب، اگرچه این تعداد با در نظر گرفتن 
خانه های دارای ایس��تگاه شارژ و ۳000 نقطه شارژ فوری 

اس��ت، اما با این نرخ رشد س��ریع و اقتصاد مشارکتی و 
وبس��ایت هایی مانن��د Plugshare.com صاحبان 
ایس��تگاه های خصوص��ی می توانند ش��ارژر خ��ود را به 

اشتراک بگذارند.
با توجه به رش��د بازار خودروی الکتریکی، زیرس��اخت 
حمای��ت کننده آن نیز باید توس��عه یابد. ب��ه هنگامی که 
نقاط شارژ گسترش یابند و شبکه دسترسی گسترده شود، 
خودروی الکتریک��ی به گزینه ای مناس��ب تبدیل خواهد 
ش��د. خودروهای الکتریکی یکی از تکنولوژی هایی است 
که می تواند صنعت خودروسازی را متحول کند. ماری بارا 
مدیر عامل جنرال موتور باور دارد که این اتفاق در سرعتی 

نامتقارن رخ خواهد داد.
صنعت هم به این زیرس��اخت ها واکنش نشان خواهند 
داد. ش��رکت  تس��ال دارای شبکه شارژ س��ریع خود است. 
فولکس واگن و ب ام و نیز تیمی برای گسترش شبکه شارژ 
خود در آمریکا تشکیل داده اند. خبر ها از ژاپن نشان دهنده 
اهداف بس��یار باالیی اس��ت. با یارانه سخاوتمندانه بعضی 
دولت ها، رش��د سیس��تم باتری و ذخیره انرژی و افزایش 
نق��اط ش��ارژ در آینده ای نه چن��دان دور ب��ه خودرو های 

الکتریکی به گزینه ای معمول تبدیل خواهند شد.

پنجره ایرانیان: توس��عه انرژی ه��ای تجدیدپذیر در تهران با ه��دف کاهش میزان 
مصرف و به عبارت بهتر مدیریت مصرف برق جز اولویت ها قرار گرفته است.

به گزارش ایسنا، سید محمد هاشمی، مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران، با اشاره 
به اهمیت توسعه انرژی های تجدیدپذیر، اظهار کرد: امیدواریم در آینده نه چندان دور 
س��ل خورش��یدی همچون باتری در الکتریکی ها به فروش برسد و استقبال مردم از 

انرژی های تجدیدپذیر افزایش یابد.
وی بابیان اینکه باید در توس��عه اس��تفاده از انرژی های تجدیدپذیر فرهنگ س��ازی 
صورت بگیرد، عنوان کرد: در شرایط فعلی میزان استفاده از این نوع انرژی نسبت به 

گذشته افزایش یافته است.
مدیرعامل ش��رکت توزیع برق تهران بابیان اینکه در گذش��ته تخفیف هایی را برای 
متقاضیان داوطلب برای اس��تفاده از تجدیدپذیرها درنظر گرفته می شد، گفت: در حال 
حاضر س��هم شرکت توزیع برق تهران تمام شده و اگر مجدد سرمایه بدهند دوباره آن 

طرح را اجرایی خواهیم کرد.
هاش��می تاکید کرد: بااین وجود ش��رکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ توس��عه و 
ترویج اس��تفاده از انرژی های پاک و تجدیدپذیر را رسالت ذاتی خود دانسته و از هیچ 

تالشی در این زمینه دریغ نمی کند.
وی یکی از راهکارهای کاهش پیک مصرف در تهران را ایجاد اتوماسیون و استفاده 
از انرژی تجدید پذیر توسط ادارات دولتی دانست و افزود: اگر این کارها عملیاتی شود 

می توان در کاهش پیک نقش مهمی ایفا کرد.
پیش ازاین نیز با صدور مصوبه ای از س��وی هیات وزی��ران، تامین 20 درصد از برق 
نهاده��ای دولتی با انرژی های تجدیدپذیر الزامی ش��د و ای��ن در حالی بود که تامین 
بخش��ی از برق مصرفی نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی با استفاده از انرژی های 
تجدیدپذیر همچون نصب پنل های خورش��یدی به صورت داوطلبانه صورت می گرفت 

و بس��یاری از نهادهای عمومی دولتی به این مس��ئله حتی ورود هم نکرده اند؛ اما با 
تصویب قانونی در هیات  وزیران، ازاین پس تامین 20 درصد از برق نهادهای دولتی با 

انرژی های تجدیدپذیر الزام شد.
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پنجره ایرانیان: در اقیانوس آرام جزیره ای وجود دارد که 
برق آن تماما از انرژی خورشیدی تامین می شود.

ب��ه گزارش خبرگزاری مهر، ش��رکت سوالرس��یتی که 
به عنوان بزرگترین ش��رکت ارائه کنن��ده خدمات انرژی 
خورش��یدی در آمریکا محسوب می ش��ود جزئیات پروژه 
بزرگ و بی سابقه شبکه تولید برق از صفحات خورشیدی 
در جزی��ره  تائ��و متعلق به این کش��ور را اع��الم کردند. 
مهمتری��ن ویژگی این پروژه در آن اس��ت که تقریبا کل 

برق سراسر این جزیره از انرژی خورشید تامین می شود.
بنا به اعالم این شرکت، تاسیسات تولید برق راه اندازی 
ش��ده در این جزیره در نوع خود در دنیا جزو پیشرفته ترین 

نمونه ها محسوب می شود.
در این ش��بکه تولید برق بالغ بر 5 هزار و ۳2٨ صفحه 
خورش��یدی در مح��دوده ای به وس��عت 1.4 هکتار نصب 
و راه اندازی ش��ده اس��ت. توان تولید ای��ن مجموعه 1.4 

مگاوات است.
برق تولید شده از این طریق به ذخیره سازه های بزرگی 
منتقل می شود که می توانند سراسر جزیره را برای سه روز 
متوالی و حتی بدون نیاز به نور خورشید روشن نگاه دارند.

پیش تر ب��رق مورد نیاز این جزیره توس��ط ژنراتورهای 
دیزلی تامین می شد که برای راه اندازی آنها همواره مقادیر 

زیادی سوخت دیزل به جزیره فرستاده می شد.
حاال و با راه اندازی این ش��بکه برق خورشیدی، ساالنه 

در مصرف 49٨ هزار لیتر سوخت صرفه جویی می شود.
از آن گذش��ته اکنون تامین انرژی مورد نیاز 600 سکنه 
ای��ن جزیره مقرون به صرفه تر، ایمن ت��ر و پاک تر از قبل 

صورت می گیرد.

  کل برق این جزیره از خورشید تامین می شود

 دانش آموزان مدیر مصرف انرژی می شوند

پنجره ایرانیان: پس از اجرایی شدن طرح همیار پلیس و تاثیرات مثبت آن به تازگی طرح 
دیگری تحت عنوان همیار انرژی با هدف کاهش مصرف و فرهنگ س��ازی تصویب ش��د 
که با توجه به ش��رایط بحرانی کش��ور به ویژه در بخش آب اجرایی شدن این طرح خالی از 

لطف نخواهد بود.
به گزارش ایس��نا، طرح همیار انرژی با هدف آم��وزش و ترویج فرهنگ صحیح مدیریت 
مصرف انرژی، بهینه س��ازی و بهره وری مصرف س��وخت و انرژی حفظ محیط زیس��ت و 
همچنین آش��نایی دانش آموزان با مفاهی��م و کارکردهای انرژی، انرژی های تجدیدپذیر و 
غیره به رش��ته تحری��ر درآمده و به عنوان پروژه ای ترویجی و آموزش��ی مخاطبان خود را 
با ابزارهای مختلف فرهنگی، هنری و رس��انه ای با مفاهیم انرژی و حفظ محیط زیس��ت 
آش��نا می کند، همچنین شورایی متشکل از نمایندگان س��ازمان ها و وزارتخانه های ذیربط 

به عنوان ش��ورای عالی سیاست گذاری کودک و انرژی ضمن سیاست گذاری، مشارکت و 
همکاری در برنامه های مصوب دبیرخانه دائمی کودک و انرژی بر حس��ن عملکرد اجرای 

طرح های دبیرخانه دائمی کودک و انرژی نیز نظارت دارند.
این پروژه با محوریت آموزش مباحث مرتبط با انرژی و محیط زیست به دانش آموزان و 
همچنین با هدف فرهنگ سازی در حوزه مدیریت مصرف انرژی و سوخت برای گروه های 
س��نی شش تا پانزده س��ال به رشته تحریر در آمده اس��ت. دانش آموزان پس از گذراندن 
دوره های آموزش بهره وری و مدیریت مصرف انرژی و حفظ محیط زیس��ت که به صورت 
ارسال جزوات آموزشی و تشکیل کارگاه های آموزشی و اطالع رسانی توسط دبیرخانه دائمی 
کودک و انرژی اجرا می شود، موفق به دریافت کارت همیار انرژی شده و از مزایا و خدمات 
این کارت و عضویتش��ان در »باش��گاه حامیان محیط زیس��ت و همیاران انرژی« بهره مند 
می ش��وند. همیار انرژی به دانش آموزی اطالق می شود که عالوه بر تالش برای تحصیل 
علم و تربیت در مدرس��ه، به صورت داوطلبانه و با هماهنگی مس��ئوالن ذیربط مدرسه، به 
منظور آموزش و فرهنگ سازی در خانواده خود ضمن گذراندن آموزش در خصوص انرژی 
و حف��ظ محیط زیس��ت )آب، برق، گاز، نفت، بنزین، …( با مش��ارکت و همراهی خانواده 
ضمن ارتقای بهره وری درست از منابع انرژی مانع هدر رفت منابع و هزینه های اضافی به 

خانواده، مدرسه و جامعه خواهد شد.
همچنی��ن همیار انرژی پس از عضویت، خود را موظف به اش��اعه طرح و ترویج اهداف 
در بین گروه همس��االن می داند و همکالسی های خود را جهت عضویت در طرح مدیریت 
انرژی خانه و حفظ محیط زیس��ت دعوت و توجیه می کند. همیار انرژی خود را سفیر طرح 
در مدرس��ه، خانواده و جامعه می داند و در جهت اس��تفاده صحیح و پیشگیری از هدر رفتن 
مناب��ع انرژی )آب، ب��رق، گاز، نفت، بنزین و … ( با مطالع��ه و آموزش راهکارهای حفظ 
انرژی و حفظ محیط زیس��ت خود را مکلف به رعایت آن در خانه و مدرسه می داند. همیار 
انرژی باید با راهکارهای خود و آموزش های ارائه ش��ده می تواند در هر س��ال هزینه های 

انرژی خانواده ی خود را کاهش دهد.
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 برنامه برق تهران برای استفاده از انرژی های نو 
پنج��ره ایرانیان: اگر دولت بتواند ب��ه ادارات دولتی یارانه بدهد، می تواند آنها را 

الزام به استفاده از انرژی های نو کند.
به گزارش ایلنا، سیدمحمد هاشمی، مدیرعامل سابق شرکت توزیع برق تهران 
بزرگ، با اش��اره به برنامه برق تهران برای استفاده از انرژی های نو گفت: دولت 
بای��د بتواند یاران��ه بدهد تا در مرحله اول خود ارگان های دولتی ملزم ش��وند که 
از انرژی های خورش��یدی استفاده کنند. وی تصریح کرد: سال گذشته 755 کیلو 
وات در مجلس، وزارت اقتصاد و دارایی، محیط زیست، مدارس و ساختمان های 

خودم��ان نصب کردیم که اگر این رویه فرهنگ س��ازی ش��ود و دولت ادارات و 
س��اختمان های بلندمرتب��ه را اجبار کند، ت��ا حدی ام��کان دارد از انرژی های نو 
اس��تفاده کنند بطور مثال اگر حتی 10 کیلووات به عنوان پایلوت فرهنگ س��ازی 
ش��ود، بس��یار مناسب اس��ت. هاش��می با بیان اینکه نصب هر پنل خورشیدی 5 
میلیون تومان و با ذخیره س��ازی به 6 میلیون تومان می رس��د، اظهار داشت: در 
حال حاضر دولت انرژی های نو را با نرخ خوبی می خرد و نس��بت به پارس��ال 20 

درصد افزایش یافته است.

 پتانسیل خفته انرژی های تجدیدپذیر ایران

پنجره ایرانیان: در بررس��ی های انجام شده حدود 60 هزار 
م��گاوات ظرفیت تولید انرژی خورش��یدی، 15 هزار مگاوات 
انرژی بادی و بیش از 2500 مگاوات انرژی "بیوزیس��ت" در 
ایران وجود دارد که در مقایس��ه با 76 هزار مگاوات ظرفیت 
نصب شده نیروگاهی رقم باالیی است اما با این وجود از این 

ظرفیت آن طور که باید استفاده نمی شود.
به گزارش ایس��نا، طبق برآورده��ای وزارت نیرو تا کنون 
ظرفیت نصب ش��ده انرژی های تجدیدپذیر در کش��ور 200 
مگاوات تعیین ش��ده و  طبق برنامه ریزی های صورت گرفته 
ق��رار ش��ده که تا پایان امس��ال 100 م��گاوات دیگر به این 
ظرفیت اضافه ش��ود و در سال های آتی نیز حدود ۳00، 700 
و 1000 مگاوات افزایش ظرفیت در دس��تور کار وزارت نیرو 

قرار گرفته است.
در مجموع نگاه دولت یازدهم به ارتقای انرژی تجدیدپذیر 
در ای��ران بس��یار جدی اس��ت و ب��رای همین موض��وع نیز 
مولفه های تش��ویقی و تضمین��ی گوناگون��ی را برای جذب 
س��رمایه گذار لحاظ کرده اما با این وجود وضعیت پیش��رفت 
این انرژی در کش��ور در قیاس با سایر کشورهای دیگر روند 

کندی داشته است.
از س��وی دیگر بند ب سیاس��ت های کلی نظام جمهوری 
اسالمی بر ایجاد تنوع در منابع انرژی کشور با رعایت مسایل 
زیست محیطی و تالش برای استفاده از سهم تجدیدپذیرها 
و ایجاد نیروگاه های خورش��یدی و ب��ادی و ... تاکید دارد بر 
همین اساس توسعه انرژی های تجدیدپذیر جزو سیاست های 

کلی کشور قرار گرفته که برنامه های کالن و راهبردی کشور 
ب��ر آن تاکی��د دارد تا جایی که در سیاس��ت های کلی برنامه 
ششم توسعه که از سال 1۳96 اجرایی می شود، فقط در یک 
بند در خصوص انرژی اش��اره ش��ده و آن هم افزایش سهم 
انرژی های تجدیدپذیر و نوین اس��ت به طوری که بر اساس 
ای��ن برنامه 25 ه��زار مگاوات به ظرفیت تولید برق کش��ور 
اضافه خواهد شد که از این میزان،  5 هزار مگاوات مربوط به 

انرژی های تجدیدپذیر خواهد بود.
در زمان حاضر، حدود ٨2 تا ٨۳ درصد انرژی برق مورد نیاز 
از منابع سوخت فس��یلی تامین می شود و این موضوع سبب 
شده که به محیط زیست آسیب وارد شود و این در شرایطی 
رق��م خورده که در ایران مناب��ع متنوعی از انرژی وجود دارد 
و باوجود افزیش 6 درصدی مصرق برق نس��بت به گذش��ته 
بازه��م آن طور که باید از پتانس��یل های انرژی تجدید پذیر 

استفاده نمی شود.
س��تار محمودی قائ��م مقام وزیر نیرو با اش��اره به نگرانی 
س��رمایه گذاران در این بخش گفت: نرخ خرید برق در زمان 
حاض��ر تا 20 کیلووات حدود ٨00 تومان، و از ۳0 مگاوات به 
باال حدود ۳20 تومان برای هر کیلووات ساعت در نظر گرفته 
ش��ده تا مش��وقی برای صنعتگران باش��د. وی به تولید برق 
توسط بخش خانگی به عنوان یک تجارت اقتصادی یاد کرد 
و افزود: مشترکان خانگی می توانند پنل های خورشیدی را بر 
باالی بام خود نصب کرده و به تولید برق بپردازند، آنگاه برق 
حاصل را با قیمت باال به وزارت نیرو بفروشند و برق مصرفی 

خود را از دولت با قیمت پایین تر تامین کنند.
محم��ودی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه بزرگ تری��ن دغدغ��ه 
س��رمایه گذاران در بخش انرژی های نو، وجود ثبات در خرید 
تضمین��ی برق تجدیدپذیر اس��ت، گفت: برخ��ی نگران این 
هس��تند که چون کش��ور ما از منابع سرش��ار و غنی نفت و 
گاز برخوردار است و تا زمانی که گاز ارزان قیمت وجود دارد 
کس��ی به سمت انرژی های نو که نس��بت به انرژی فسیلی، 
کمی گران تر باشد روی نخواهد آورد دچار دغدغه های ذهنی 
ش��ده اند. همچنین صادق زاده مدیرعامل سازمان انرژی های 
نو کشور با اس��تناد به ماده 61 قانون اصالح الگوی مصرف 
که پایه و زیرس��اخت اصالح الگوی مصرف است، گفت: این 
ماده از قانون، بر حمایت از تولید کنندگان تاکید دارد و وزارت 
نیرو موظف اس��ت نس��بت به عقد قرارداد خرید تضمینی از 

تولید کنندگان غیر دولتی اقدام کند.
وی با اشاره به اینکه بیش از 90 درصد ظرفیت های تجدید 
پذی��ر دنیا به روش خرید تضمینی اس��ت که مش��وقی برای 
بخش خصوصی خواهد بود، افزود: مجلس ش��ورای اسالمی 
مص��وب کرده ک��ه طبق م��اده 5 قانون حمای��ت از صنعت 
برق، دولت موظف اس��ت برای تأمین بخش��ی از انرژی های 
تجدیدپذی��ر عوارض مصرف ب��رق را پیش بینی کرده و 100 
درص��د آن را صرفا با کم��ک به اجرای طرح ه��ای مذکور، 
حمایت کند. صادق زاده با اش��اره به اینکه س��ال گذش��ته و 
امس��ال حدود 14 نیروگاه برق تجدیدپذیر به تولید مش��غول 
هس��تند و حتی یک روز ه��م در پرداخت مطالبات آنان تاخیر 
نش��ده است، اظهار کرد: بر اساس ماده 61 آئین نامه اجرایی 
هی��ات وزی��ران در بهمن ماه گذش��ته آمده اس��ت،   حرکت 
جدیدی که ش��روع می ش��ود، از مردم به مردم است و دولت 
و سانا فقط نقش ایجاد هماهنگی بین مردم را ایفا می کنند.

 در س��ال های گذش��ته برخی نقطه نظرات وجود داش��ت 
که چون کش��ور سرش��ار از منابع نفت و گاز اس��ت، توسعه 
تجدیدپذیرها باید متوقف ش��ود که موضع گیری های دست 

اندرکاران این امر این تفکر را بر هم ریخت.
فوران وج��ود انرژی تجدیدپذیر و عدم اس��تفاده کافی در 
ایران بر کس��ی پوشیده نیس��ت اما با توجه به اینکه تا سال 
1404 قرار است ایران هاب انرژی در منطقه شود الزم است 

که به این مهم توجه بیشتری شود.
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 شرکت آلمانی در همدان نیروگاه خورشیدی می سازد
پنجره ایرانیان: در راستای اهداف شهر سبز پایدار شرکت 

آلمانی در همدان نیروگاه خورشیدی7 مگاواتی می سازد.
ب��ه گزارش خبرگزاری مهر، س��ید مصطفی رس��ولی در 
نشس��تی با س��رمایه گذار راه اندازی نیروگاه خورشیدی در 
هم��دان با بیان اینکه همدان از ظرفیت های عظیمی برای 
توسعه و پیشرفت برخوردار است، گفت: در راستای اهداف 
شهر س��بز پایدار نیروگاه خورش��یدی 7 مگاواتی با کمک 

شرکت آلمانی در همدان ساخته خواهد شد.
وی با بیان اینک��ه همدان از ظرفیت خوب اقلیمی برای 
استفاده از انرژی های نو برخوردار است، گفت: برای احداث 
نیروگاه خورش��یدی در هم��دان با ش��رکت های مختلفی 
رایزن��ی صورت گرف��ت ام��ا در نهایت با ش��رکت آلمانی 

تفاهم نامه ای امضا خواهد شد.
رسولی بر س��اخت هر چه بیشتر نیروگاه های خورشیدی 
در هم��دان تاکید و با بیان اینکه باید در مطالعات ش��هری 
نی��ز اجرای پنل های خورش��یدی و اس��تفاده از انرژی های 

پاک مد نظر باش��د، گفت: اس��تفاده از سوخت های فسیلی 
بهره آس��یب های بس��یاری به همراه دارد. شهردار همدان 
همچنین به برخورداری تمام اراضی شهر همدان از پالک 
ثبتی اش��اره کرد و گفت: مشکلی در این زمینه وجود ندارد 
و شرکت آلمانی به راحتی می تواند نسبت به سرمایه گذاری 

و ساخت نیروگاه در شهر اقدام کند.

مسئول دبیرخانه شهر سبز پایدار نیز گفت: با همکاری های 
ص��ورت گرفته بین ش��رکت آلمانی و ش��هرداری همدان 
شاهد پیش��رفت هرچه بیشتر شهر و استفاده از انرژی های 
نو خواهیم بود. حس��ن محمدی اظهارداش��ت: باید تا پایان 
س��ال مجوزهای احداث این نیروگاه دریافت شود تا هرچه 
سریع تر کار ساخت نیروگاه خورشیدی به مرحله اجرا درآید.

 لزوم بهینه سازی انرژی در بخش خانگی 

پنجره ایرانیان: دبیر ستاد بهینه س��ازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی وفناوری 
ریاس��ت جمهوری گفت: مصرف حامل های انرژی در بخش خانگی سهم قابل توجه در 
مصرف ان�رژی نه�ایی دارد و بخ�ش عم�ده آن برای تامین دمای آس��ایش و تهیه آب 

گرم مورد استفاده قرار می گیرد.
به گزارش ایس��نا، یداهلل سبوحی با بیان این مطلب اظهار کرد: مق�دار ان�رژی نه�ایی 
الزم ب���رای ت�امین خدمات مورد نیاز تابعی از عملکرد سیس��تم تبدیل انرژی نهایی به 

حرارت است و مشعل ها اجزای مه�م سیس�تم تبدیل به شمار می آیند.
وی عملیات��ی ش��دن ام��ر بهینه س��ازی انرژی در بخ��ش خانگی را مس��تلزم حضور 
شرکت های خدمات انرژی و شرکت های دانش بنیان دانست و تاکید کرد: از یک طرف 
باید ش��رکت های خدمات ان��رژی حول محور مدیریت کارکرد مش��عل ها و به کارگیری 
سیستم های کارآمد سازماندهی شوند و از طرف دیگر، شرکت های دانش بنیان به توسعه 

سیستم های کنترل و فناوری مشعل با بازده باال ترغیب شوند.
س��بوحی بهینه س��ازی انرژی و محیط زیست را  فرایندی به منظور  اصالح سیستم ها 
خواند و گفت: اجرای برنامه های بهینه س��ازی انرژی و محیط زیست یک اقدام عمومی 
اس���ت ک�ه ب�ا مش���ارکت  مصرف کنندگان حامل های انرژی از یک س��و و نهادهای 

تخصصی از طرف دیگر صورت م�ی پ�ذیرد.
دبیر س��تاد بهینه س��ازی ان��رژی و محیط زیس��ت با بی��ان این که موض��وع فعالیت 
ش��رکت های خدمات انرژی مبتنی بر مس��اله است، خاطرنشان کرد: شکل گیری شبکه 
شرکت های خدمات ان�رژی بر محور مسائل بهینه سازی انرژی در حوزه مشخص ممکن 
است شناسایی مس��اله اساسی بهینه سازی ان�رژی محیط زیست موضوع مباحث بخش 
انرژی در دو دهه گذش��ته ب�وده و جم�ع بن�دی نظ�ر عم�ومی ح�اکی از آن اس��ت که 
پیگیری برنامه مش��خص برای حل مس��اله معین می تواند نتیجه قاب�ل درک را در پ�ی 
داش�ته باش�د ک�ه دستاورد آن اجماع عمومی و ارتقای بهینه سازی به مطالبات اجتماعی 
خواهد بود. ارتقای موضوع بهینه س�ازی انرژی و محیط زیست به مطالبه اجتماعی یک 

چالش بزرگ و یک الزام است.
وی ادامه داد:  برای ای�ن منظ�ور س���ازماندهی اقدامات مش��خص برای حل مس��اله 

معین در دستور کار ستاد بهین�ه س�ازی ان�رژی و مح�یط زیس�ت ق�رار گرفت�ه است.

س��بوحی با بیان اینکه یکی از ش��اخص های س��نجش مصرف بهینه انرژی، شاخص 
ش��دت انرژی اس��ت، گفت: با مقایسه این شاخص در س��ال های مختلف می توان روند 

استفاده از انرژی در فرایند تولید ملی کشورها را ارزیابی کرد.
دبیر س��تاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست با تاکید بر اینکه شاخص شدت انرژی 
لزوما معرف عرضه و مصرف بهینه انرژی نیس��ت و تحت تاثیر عوامل دیگری از جمله 
شرایط آب و هوایی، جغرافیایی و ساختار اقتصادی است، گفت: چنانچه ساختار اقتصادی 
یک کش��ور از واردات برخی محصوالت به س��مت تولید داخلی آن ها حرکت کند و این 
تولید مس��تلزم به کارگیری انرژی زیاد باش��د، نمی توان این افزایش مصرف انرژی را به 
عدم اس��تفاده بهینه از انرژی مرتبط دانست زیرا تغییرات ساختاری اقتصاد که در جهت 

توسعه اقتصادی نیز بوده، منجر به افزایش مصرف شده است.
بر اساس اعالم روابط عمومی معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری، سبوحی عنوان 
کرد: با این وجود در ایران و کش��ورهایی که از ذخای��ر انرژی قابل توجهی برخوردارند، 
مصرف انرژی در مقایسه با دیگر کشورهای در حال توسعه به وضوح بیشتر است و این 
موضوع، به نوبه خود ناش��ی از بهره وری پایی��ن در بهره برداری، مصرف باالی انرژی و 

همچنین استفاده از کاالها و خدمات انرژی بر است.
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  توربین چند محوره وستاس وارد فاز دوم آزمایش شد

  رکوردی تازه در ذخیره انرژی خورشیدی در نیروگاه ها

 پنجره ایرانیان: اولین فاز تس��ت توربین چند محوره 
ش��رکت وس��تاس بس��یار رضایت بخش بوده اس��ت. 
هم اکنون توربین چند  محوره وس��تاس دانش��ی جدید 

برای تست های بیشتر در آینده است.

ب��ه گزارش انرژی هاب، اولین نمون��ه این توربین در 
آوریل س��ال گذشته نصب شد و در س��پتامبر وارد فاز 
جدیدی از تست شد. این توربین در منطقه تست ریسو 

در دانمارک نصب شده است.
اری��ک میران��دا از واحد تحقیق و توس��عه ش��رکت 
وس��تاس می گوید که هدف تس��ت دوم بیش��تر یافتن 
مزایای توربین چند محوره اس��ت. ما مدل های زیادی 
را شبیه س��ازی کرده ایم. حاال نوبت آن اس��ت تا ببینیم 
آی��ا توربین واقعی انتظارات ما را برآورده خواهد کرد یا 
نه؟ ما به دنبال یک تس��ت زنده همه  جانبه هس��تیم تا 
ببینیم ک��ه پره ها بر روی هر محور چه رفتاری دارند و 
چه واکنشی بر روی هم می گذارند. این تستی است که 
بی��ان می کند آیا این محور ها بر روی هم تاثیر منفی یا 
مثبتی خواهند داشت یا نه؟ برای مثال اثرات اغتشاش 
جری��ان بر روی هم چه مقدار خواه��د بود. در فاز دوم 
تس��ت تاثیر س��رعت و ش��تاب های مختلف را بر روی 
محور ها می بینیم و الگوی ارتعاش��ی آنها را محاس��به 
خواهیم کرد. این قسمت بسیار برای امنیت سازه مهم 

اس��ت.  در فاز اول تس��ت همه نمایش و کارکرد تحت 
اجرای اپراتور بود درحالی که در فاز دوم تست سیستم 
کنترل، امنیت و تست های مکانیکی اولیه انجام خواهد 

شد. و تا به رفع انتظارات انجام خواهد شد.
با توجه به فاز اول تست که رضایت بخش بوده است 
و ب��ا توجه به بازخورد دریافتی از مقامات اس��تاندارد و 
کنترل کیفی، نمونه ساخته شده آماده اجرا شدن تحت 

شرایطی بدون اپراتور انسانی است.
جورج ماگالهایس، سرپرس��ت واحد نوآوری وستاس 
می گوید که فاز دوم تس��ت بیش��ترین دان��ش را به ما 
اف��زوده خواهد کرد. این تس��ت به م��ا خواهد آموخت 
که آیا می ش��ود این توربین به تولید تجاری برس��د یا 
نه: اگرچه ممکن اس��ت نتایج خوب نباشد و ما مجبور 
باشیم که این ایده را کنار بگذاریم. اما در هر حالتی ما 
دانش بس��یار زیادی را به دست خواهیم آورد که برای 
ه��ل دادن دانش انرژی بادی به جلو بوده اس��ت. این 
دانش کمک ش��ایانی در پیش��برد اهداف انرژی بادی 

در اروپا دارد.

 پنجره ایرانیان: دستاوردی جدید در عرصه انرژی  خورشیدی، میزان ذخیره انرژی 
در نیروگاه ها را افزایش خواهد داد.

یکی از مهم ترین چالش ها برای به کارگیری نور خورش��ید در نیروگاه های مقیاس 
باال، اس��تفاده انرژی بعد از غروب خورش��ید است. موسس��ه SunShot همواره بر 
روی سیستم های ذخیره انرژی کار می کند و نمونه های جدیدی را ابداع یا نمونه های 
قدیمی را بهبود می بخشد. یکی از پروژه هایی که تحت حمایت مالی این موسسه در 
زمینه ذخیره انرژی خورشیدی در نیروگاه های خورشیدی متمرکز بود به دستاورد های 

جدیدی رسیده  است.
  به گزارش انرژی هاب، محققان در آزمایشگاه ملی انرژی های تجدیدپذیر بر روی 
یک دریافت کنن��ده ذرات ریزان تحقیق می کنند. معم��وال دریافت کننده ها از مایعی 
مانند نمک مذاب برای انتقال حرارت گرمای جمع آوری ش��ده استفاده می کنند. این 
پروژه به جای نمونه های قبلی از پروپاتی که به روش آبشاری انرژی را جمع می کند 

استفاده کردند.
  پروپانت از اکس��ید آهن و س��یلیکا ساخته می ش��ود که ماده ای مانند ماسه است. 
تاکنون این ماده در نیروگاه های خورش��یدی استفاده نشده بود ولی به نظر ماده ای با 

پتانسیل باال می رسد.
بر اساس تجربه، ذخیره کننده های انرژی تجاری که از نمک مایع استفاده می کنند 
نمی توانند دمای تا 500 یا 600 درجه سیلیسیوس را تحمل کنند. درحالی که پروپانت 
می تواند تا دمای برابر 1200 درجه سیلیسیوس و حتی بیشتر را ذخیره کند. محققین 
آزمایش��گاه مل��ی در آمریکا هدف را 700 درجه سیلیس��یوس ق��رار داده بودند که با 

تعجب به رکوردی برابر ٨40 درجه رسیدند.
این دمای باال به بازدهی باالتر منجر می ش��ود که با مقدار انرژی دریافتی مش��ابه 
از خورش��ید می توانند مدت زمان بیش��تری بعد از غروب خورشید انرژی تولید کنند. 
این پروژه به اندازه ای موفقیت آمیز بوده است که موسسه سان شات حمایت مالی را 

افزایش داده و هدف را برای مای باالتر و بازدهی بیشتر تعریف کرده است.
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پنجره ایرانیان: تسال محصول شیروانی خورشیدی خود را معرفی کرد.
 به گزارش انرژی هاب، بنیان گذار و مدیرعامل شرکت تسال هنگامی که اعالم کرد 
محصول جدید ش��رکت تسال با نام سقف خورش��یدی جلوه ای زیباتر از سیستم های 
کنونی خواهد داش��ت، شوخی نمی کرد. سیستم سقف خورش��یدی جدید واقعا عالی 
اس��ت. ای��ن واقعا واضح و به نوعی عجیب اس��ت که این سیس��تم ج��ای پنل های 

خورشیدی را خواهد گرفت.

این سقف خورشیدی در چهار گونه مختلف در این رویداد تسال ارائه شده است، که 
شامل: کاشی شیشه ای طرحدار، کاشی شیشه ای سنگ نما، کاشی شیشه ای سفالی و 
شیشه ای صاف است. هر کدام از این محصوالت دارای نمایی جالب و زیبایی هستند 
اما بسیار نزدیک نمای شیروانی های کنونی هستند. به عالوه هر کدام گذردهنده نور 

خورشید و از زاویه به صورت مات جلوه می کند.
این کاشی های جدید بازدهی را تا 9٨درصد آنچه پنل های معمولی تولید می کنند، 
رس��انده اند و تنها 2درصد افت بازدهی دارند. اما یک ش��رکت بر روی نوعی روکش 
جدی��د برای این محصوالت کار می کند که نه تنه��ا بازدهی را به پنل های معمولی 
می رساند بلکه به دلیل گیر انداختن نور در الیه های درونی این روکش باعث می شود 
نور دیرتر بازتاب پیدا می کند و بیش��تر جذب خواهد ش��د در نتیجه بازدهی افزایش 

خواهد یافت.
البته قیمت مسئله ای مهم است. این محصول تقریبا کمتر از سقف معمولی هزینه 
بر می دارد و تولید انرژی بسیار رقابتی خواهد شد و حتی شاید از هزینه سقف به عالوه 
پنل معمولی کمتر شود. تسال هیچ گونه  قیمتی را هنوز اعالم نکرده است برای اینکه 

به قیمت کارگر نصب سقف بسیار وابسته خواهد بود.
مواد اس��تاندارد ش��یروانی ها هیچ گونه ارزش افزوده ای برای خانه ها ندارد در حالی 
که این سیس��تم باعث افزایش قیمت خانه خواهد ش��د. شرکت تسال اعالم کرده که 
الکتریس��یته یک واحد مسکونی را می تواند تامین کند و با سیستم این انرژی قابلیت 

ذخیره را دارد.
این ش��یروانی خورشیدی از تابستان آینده شروع به توزیع می شوند. به دلیل اینکه 
این کاشی ها از شیشه کوارتز تولید می شوند دارای طول عمر باالیی نیز دارند و حتی 

شاید از عمر خانه نیز بیشتر باشد.

  سریع ترین خودروی برقی جهان
پنجره ایرانیان: یک تیم چینی در مسابقات اتومبیلرانی 
فرمول ایی موفق به طراحی س��ریع ترین خودروی برقی 
جهان ش��د که توانس��ته رکورد س��ریع ترین زمان را در 
مس��یر اتومبیلرانی مجموعه ورزشی نوربرگرینگ آلمان 

ثبت کند.
به گزارش ایس��نا، خودروی NIO EP9 از سیس��تم 
انتقال قدرت مس��ابقات فرم��وال الکتریک )فرمول ایی( 

بهره برده است.
این شرکت از آغاز سری های مسابقات فرمول ایی در 
سال 2014 در چین حضور داشت که به قهرمانی نلسون 
پیکت جونیور در این رقابت منجر ش��د. این ش��رکت در 
مس��ابقات اتومبیلرانی موفقیت هایی داشته، اما هیچگاه 
یک خودروی مس��ابقه نساخته بود؛ اما راه اندازی زیرنام 
تج��اری NIO و خ��ودروی EP9 نش��انگر تمایل این 

شرکت برای تغییر است.
آزمون های س��خت تری از حرکت در مس��یر مسابقه 
افس��انه ای نوربرگرینگ برای آزمایش دینامیک خودرو 
وجود دارد، اما این ش��رکت مدعی است که ابرخودروی 
آن می تواند مس��یر اتومبیلرانی Nordschelife این 
مجموع��ه را در زم��ان 7:05.12 طی کند وس��ریع ترین 
خودروی برقی جهان باش��د که این مسیر را کامل کرده 

اس��ت. این س��رعت نه تنها برای یک خ��ودروی برقی 
رکوردش��کن محسوب می ش��ود، بلکه حتی از خودروی 
نیس��مو GT-R نیس��ان و دوج وایپر ای س��ی آر سریعتر 
اس��ت. قدرت این خ��ودرو از چهار موت��ور برقی داخلی 
تامین می ش��ود که هر ک��دام از گیربک��س مخصوص 
خود برخوردار اس��ت. شرکت سازنده مدعی شده که این 
سیس��تم در 7.1 ثانیه دقیقا 1000 کیل��ووات نیرو برای 

رسیدن به سرعت 200 کیلومتر در ساعت تولید می کند 
و خودرو را به سرعت ۳1۳ کیلومتر در ساعت می رساند.

خودروی برقی NIO EP9 همچنین از یک سیستم 
باتری قابل تعویض استفاده می کند که می تواند نیروی 

خودرو را تا 472 کیلومتر برای 45 دقیقه تامین کند.
ای��ن خ��ودرو همچنی��ن دارای فرم��ان چندمنظور و 

نمایشگر خوانش دیجیتال بزرگ و واضح است.

  شیروانی خورشیدی تسال
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  پنجره هایی که الکتریسیته تولید می کنند!

پنج��ره ایرانیان: محققان روش��ی ب��رای تولید پیل 
خورشیدی با استفاده از نقاط کوانتومی ارائه کردند. این 
فناوری می تواند امکان تولید پیل های خورش��یدی کارا 
را روی پالستیک ها و پلیمرهای کاربردی در پنجره ها 

فراهم کند.
به گزارش مهر به نقل از س��تاد ویژه توسعه فناوری 
نانو، یک تیم تحقیقاتی از آزمایشگاه ملی لوس آلموس 
مقاله ای در نش��ریه Nature  منتش��ر کردند که در آن 

روشی برای تولید انبوه پیل های خورشیدی با استفاده از 
نقاط کوانتومی ارائه شده است. این فناوری قابل استفاده 
برای پنجره هایی است که امکان تبدیل نور خورشید به 

الکتریسیته را دارا هستند.
ویکتور کلیموف از محققان آزمایشگاه لوس آلموس 
اظهار داش��ت: ما درحال توسعه پیل خورشیدی هستیم 
که قادر به جذب نور خورش��ید بوده و امکان نصب آن 
در پنجره س��اختمان ها وجود دارد. این پیل خورشیدی 

به راحتی نور خورشید را با استفاده از نقاط کوانتومی به 
الکتریسیته تبدیل می کند.

در این مقاله، روش��ی بسیار پیشرفته  برای تولید پنل 
خورش��یدی لومینس��انس )LSCs( ارائه شده است. این 
فناوری به گونه ای است که امکان تولید پیل خورشیدی 
درون پالس��تیک یا شیشه را فراهم ساخته و همچنین 
فرصت به کارگیری فلوروفورزهای نشر دهنده را در این 
پنل ه��ا ایجاد می کن��د. با این کار ام��کان جذب مقدار 
بیش��تری از نور خورشید جذب می ش��ود. این فناوری 
ام��کان تولید الیه های بس��یار نازک از ج��اذب نور را 
فراهم می کند. نقاط کوانتومی که در این پروژه استفاده 

شده به صورت دوالیه از کره های نیمه هادی هستند.
کلیم��وف افزود: این نق��اط کوانتوم��ی جهت بهبود 
عملک��رد در ادوات LSC اس��تفاده می ش��وند. این مواد 
قابلی��ت انطباق بس��یار خوب��ی با مواد پلیم��ری دارند؛ 
پلیمرهایی که استفاده از آن ها در پنجره ها رایج است.

این نقاط کوانتومی و فناوری تولید پیل خورش��یدی 
توس��ط محققان پسادکتری در آزمایشگاه لوس آلموس 
ارائه شده و هزینه پروژه نیز توسط وزارت انرژی آمریکا 

تامین شده است.

  تولید برق از حرارت بدن با یک ژنراتور جدید پوشیدنی

  ب .ام .و خدمات شارژ هوشمند ارائه می کند

پنج��ره ایرانی��ان: محققان یک ژنراتور جدید قابل پوش��یدن طراح��ی کرده اند که 
می تواند از حرارت بدن، برق تولید کند.

ب��ه گزارش ایرنا، این ژنراتور بس��یار س��بک که توس��ط محققان دانش��گاه ایالتی 
کارولینای ش��مالی طراحی شده است، با اس��تفاده از یک پچ سازگار با بدن، می تواند 
20 میکرو وات در س��انتیمتر مربع برق تولید کند؛ درحالی که سیستم های قبلی تنها 

یک میکرو وات و یا کمتر برق تولید می کردند.

به گفته »داریوش وش��اعی« سرپرس��ت تیم تحقیق، این سیستم شامل یک الیه 
رس��انا است که روی پوس��ت قرار می گیرد و مانع خروج حرارت می شود. این حرارت 
در سراسر یک ژنراتور ترموالکتریک و سپس درون یک الیه خارجی حرکت می کند 
ک��ه پس ازآن کامال خ��ارج از بدن از بین می رود. ضخامت ای��ن الیه دو میلی متر و 
قابل انعطاف است. هدف از طراحی این سیستم، به کارگیری آن در ابزارهای سالمتی 

است تا عالئم حیاتی انسان را بدون نیاز به شارژ شدن مجدد اندازه بگیرند.

پنج��ره ایرانی��ان: خودروه��ای برقی ممکن اس��ت 
انتش��ارات گلخانه ای نداش��ته باش��ند، اما باز هم کامال 
پ��اک نیس��تند و نیروی آن ها بس��ته به مح��ل زندگی 
کاربر، از منابع مختلفی از نیروگاه های با س��وخت زغال 
س��نگ گرفته تا باتری تامین می ش��ود. شرکت ب .ام .و 
این مش��کل را با خدمات جدید سرویس شارژ دیجیتال 

حل کرده است.
ب��ه گزارش ایس��نا، ای��ن سیس��تم از پیش بینی های 
هواشناس��ی برای تنظیم یک برنامه ش��ارژ هوش��مند 
بهره می برد. این خدمات هوش��مند برای ش��ارژ بهینه 
قاب��ل پیش بینی و مقرون بصرفه، خودروها را به انرژی 
وصل می کند. از این رو، ب.ام .و نخس��تین خودروسازی 
است که به مشتریانش سیستمی ارائه می کند که شارژ 

خودرو را بطور هوش��مند با زندگی روزمره ترکیب کرده 
و در عین حال، به کاهش چشمگیر هزینه های سوخت 
کمک می کند. سرویس ش��ارژ دیجیتال به بهینه سازی 
فناوری شارژ برای خودروهای ب.ام .و سری i و ب. ام .و 
iPerformance پرداخت��ه و در مراح��ل بعدی در 

خودروهای سایر برندها گسترش خواهد یافت.
بازارهای آزمایش��ی برای این سرویس تا اوایل سال 
2017 در آلم��ان و هلن��د خواهند ب��ود و پس از آن در 
کش��ورهای دیگر نیز ارائه می شوند. پس از فعال سازی، 
این سرویس به طور کامال مستقل و خودکار تمام فرآیند 
سوخت گیری را انجام می دهد. سرویس شارژ دیجیتال 
ب.ام .و مبتنی بر دو عملکرد هس��ته ای تعرفه ها و شارژ 
خورشیدی بهینه سازی شده خودرو است. این سرویس 

در ش��رایط ش��ارژ دارای تعرفه بهینه، برنامه شارژ را با 
تعرف��ه برق مش��تری تنظیم می کن��د. هزینه بهره وری 
فرآیند ش��ارژ ارتق��ا یافته و خ��ودرو بطور خ��ودکار در 

پایین ترین نرخ برق شارژ می شود.
خ��ودروی ب.ام .و س��ری i در بازاره��ای منتخب با 
ارائه دهندگان ان��رژی نوآورانه همکاری می کند، از این 
رو  مش��تریان حت��ی می توانند بازپرداخ��ت هزینه خود 
را دریافت کنند. در ش��رایط ش��ارژ بهینه خورش��یدی، 
سرویس ش��ارژ دیجیتال ب.ام .و با سیستم فتوولتائیک 
داخلی تنظیم می شود. این سرویس به پیش بینی انرژی 
خورش��ید براس��اس پیش بینی هواشناس��ی و خروجی 
سیس��تم فتوولتائیک نصب و مش��خص ش��ده توس��ط 

مشتری می پردازد و یک برنامه شارژ ایجاد می کند.
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 تامین انرژی ساختمان ها با پنجره های خورشیدی

پنجره ایرانیان: دانش��مندان اروپایی مشغول ساختن 
پنجر ه ایی هس��تند که با جمع آوری نور خورشید، انرژی 
الزم ب��رای گرمایش و س��رمایش داخل س��اختمان را 

تامین کند.
به گزارش ایسنا به نقل از دویچه وله، در این پنجره ها 
مایع خاصی وجود دارد که س��طح خارجی آن قادر است 
نور خورش��ید را جذب و تبدیل ب��ه انرژی گرمایی کند. 
س��طح داخلی پنجره نیز دمای هوای داخل س��اختمان 

باال یا پایین می برد.
این طرح که »شیش��ه های س��یال« نام دارد، اکنون 
در کانتینرهای��ی در ش��هر فادوت��س، پایتخ��ت لیختن 

اشتاین در حال آزمایش است. درون پنجره ها سیالی در 
جریان اس��ت که می توان آن را رنگ کرد. این پنجره ها 
به صورت فعال به تامین نیاز حرارتی س��اختمان کمک 
کرده و در نتیجه باع��ث صرفه جویی در مصرف انرژی 
می ش��وند. البته این شیش��ه ها عالوه بر ذخیره انرژی، 

کارکرد دیگری هم دارند.
به گفته محققان، رنگ شیش��ه پنجره را می توان تیره 
کرد تا از فضای داخل، در مقابل نور خورش��ید حفاظت 
کند. در نتیجه، شیش��ه پنجره به گرمایش و س��رمایش 
س��اختمان کمک می کند. در این شیش��ه موادی وجود 
دارد ک��ه قادر اس��ت انرژی خورش��یدی را گردآوری و 

ذخیره و در مصرف انرژی صرفه جویی کند. مایع درون 
شیشه پنجره ها مخلوط آب، ضدیخ و ذرات مغناطیسی 
است و در آزمایشگاه »توسعه سیستم های مکاترونیک« 
در س��وییس تهیه ش��ده اس��ت. در ش��رایط ایده آل هر 
پنجره می تواند یک کیلووات س��اعت انرژی تولید کند. 
دانش��مندان می گویند چال��ش اصلی آنه��ا اطمینان از 
پایداری درازمدت این سیس��تم گرمایشی و سرمایشی 
بود. آن ها برای حل این مش��کل به دنبال ذراتی گشتند 

که ویژگی های خیلی دقیق و مشخصی داشته باشند.
ذرات نبای��د ب��ه هم بچس��بند و توده ش��وند. نباید با 
گذش��ت زمان روی سطح پنجره رسوب کنند و باید در 
محلول بمانند و اگر الزم ش��د به راحتی فیلتر شوند. در 
طرح جدید،  ماده س��یال به ش��کلی همگن و با بازدهی 

مناسب درون پنجره ها تزریق شده است.
برای اینکه معلوم ش��ود تحت چه ش��رایطی و تا چه 
ان��دازه ای��ن پنجره ها دمای درون س��اختمان را کنترل 
می کنند، نی��از به مدل های پیچیده رایان��ه ای بود. این 
آزمایش ها در زمس��تان، در ش��هر فادوت��س، پایتخت 
لیختن اشتاین و در تابستان در قبرس انجام خواهد شد 
و نش��ان می دهد که آیا ای��ن پنجره ها می توانند فضای 
داخل کانتینر را گرم یا س��رد کنند. ب��ه گفته محققان، 
کارب��رد عمده این پنجره در س��اختمان های اداری چند 
طبقه ای اس��ت که نسبت مس��احت شیشه به مساحت 
نمای س��اختمان زیاد است. دانش��مندان می گویند این 
پنجره ها که باعث صرفه جویی در انرژی می ش��وند در 

کمتر از چهار سال به بازار خواهند آمد.

 مازراتی خودروی برقی دو سرنشین می سازد

 تبدیل زباله های هسته ای به باتری با الماس

پنجره ایرانیان: شرکت خودروسازی مازراتی از آماده سازی نخستین خودروی برقی خود 
تا سال 2020 خبر داد.

 Just Auto به گزارش ایسنا، یکی از مقامات این شرکت در گفتگو با مجله خودرویی
اعالم کرد که مازراتی قصد دارد نس��خه برقی خودروی مفهومی دو سرنش��ین آلفیری را 

بسازد که نخستین بار در نمایشگاه خودروی ژنو در سال 2014 رونمایی شده بود.
آلفیری که با موتور V ش��کل ش��ش س��یلندر تولید خواهد ش��د، به عنوان رقیبی برای 

پورشه 911 طراحی شده اما اندازه بزرگتری خواهد داشت. به گفته مازراتی، نسخه بنزینی 
این خودرو تا س��ال 2019 به فروش گذاشته خواهد ش��د. پیش از این قرار بود آلفیری تا 
سال 2016 وارد بازار شود. قبال قرار بود این خودرو به یک موتور V شکل هشت سیلندر 
مجهز ش��ود، ام��ا مازراتی تصمیم گرفت موتور کوچک تری اس��تفاده کند تا پاس��خگوی 
الزامات محیط زیس��ت باش��د. جزئیات بیش��تری در مورد عملکرد یا قیمت نس��خه برقی 

آلفیری ارائه نشده است.

پنجره ایرانیان: زباله های هسته ای معموال یک مشکل 
عمده زیس��ت محیطی هستند اما ممکن است به زودی 

به یکی از منابع انرژی پاک تبدیل شوند.
به گزارش ایسنا، دانشمندان دانشگاه بریستول روشی 
را برای تبدیل زباله های هس��ته ای به باتری با استفاده از 

الماس ابداع کرده اند.
قرار دادن یک م��اده رادیواکتیو با دامنه کوتاه در یک 
الماس ساخت دست بشر می تواند بار الکتریکی کوچکی 

تولی��د کند. اگرچه محقق��ان از یک ایزوتوپ نیکل برای 
آزمایشات خود استفاده کردند، اما در نهایت می توان این 
کار را با اس��تفاده از ایزوتوپ کربن موجود در بلوک های 

گرافیتی نیروگاه های انرژی هسته ای انجام داد.
باتری های تولید شده در این رویکرد نمی توانند انرژی 
زی��ادی تولید کنند اما طول عمر آن ها با عمر خود تابش 
مرتبط اس��ت. محقق��ان تخمین زده اند ک��ه یک باتری 
مبتنی بر کربن بتواند 50 درصد نیروی خود را در 57۳0 

سال تولید کند. این باتری ها به احتمال زیاد در پهپادهای 
ارتفاع باال، ضربان س��ازها، فضاپیماها و هر جای دیگری 
که تعویض باتری به س��ختی صورت می گیرد، اس��تفاده 

خواهد شد.
البت��ه کاربردی ش��دن ای��ن باتری ها هنوز ت��ا دنیای 
واقعی��ت فاصل��ه دارد. یک��ی از چالش ها، هزینه اس��ت. 
الماس بس��یار گران بوده و شاید تبدیل مقادیر زیادی از 

زباله های هسته ای به باتری امکان پذیر نباشد.
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 معماری آپارتمان دانیال

پنج��ره ایرانی��ان: آپارتمان دانیال بنایی اس��ت در منطقه نوبنیاد ته��ران که معماران آن در 
تالش برای بازگرداندن هویت سبز این منطقه، طراحی مفهومی خاصی برای آن رقم زده اند.
به گزارش پنجره ایرانیان و به نقل از وبسایت آرشیتکت، آپارتمان دانیال، طرح منحصر به 
فردی اس��ت که توس��ط رضا صیادیان و سارا کالنتری در منطقه نوبنیاد تهران طراحی و اجرا 
شده است. این محل سابقا دارای خانه های تابستانی و باغ های بزرگی بوده که به دلیل توسعه 
ش��هر تهران از بین رفته اند. ب��ه همین دلیل معماران این بنا س��عی در بازگردانی هویت این 

منطقه، با طراحی مفهومی یک آپارتمان به عنوان یک عنصر سبز داشته اند.
 تمام نمای خارجی این بنا از 20 پنل درخت مانند تش��کیل شده است. نمای هر طبقه با 4 
پنل که دو به دو مکمل می باشند تشکیل شده، که قابلیت حرکت افقی روی ریل بر روی آنها 
تعبیه شده است. این ویژگی بر اساس حرکت ارسی های قدیمی در دوران صفوی تعبیه شده 

که از کانسپت های نگرش به گذشته این دو معمار به شمار می آید.
ساختمان دانیال در زمینی مستطیلی به وسعت ۳20 مترمربع ساخته شده که شامل 7 طبقه 
با مجموع زیربنای 1۳44 متر مربع می باشد. این آپارتمان دارای 5 واحد مسکونی 165 متری 
در 5 طبقه می باش��د. تنوع ش��کل های نما از طریق حرکت خورشید در زوایای مختلف، تاثیر 
بصری زیبایی در فضاهای داخلی را با بازی نور و س��ایه به وجود آورده اس��ت. همین ایده در 
س��قف و دیوارهای داخلی نیز دیده می شود. الیه زیرین نما با پنجره های بزرگی پوشیده شده 
که ارتباط بصری با شهر را فراهم می کند. طراحان با تعبیه گسترده نورگیر پشت نمای اصلی، 
نور را به صورت خالص و مثبت به داخل بنا منتقل کرده و پوس��ته بیرونی به عنوان کانس��پت 

درخت سبز در حال رشد، وظیفه حفظ حریم داخل بنا را بر عهده داشته است.
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 خانه ای برای معاشرت بیشتر

 پنجره ایرانیان: در استرالیا یک خانه قدیمی با طراحی زیبا به خانه جدیدی متصل 
شده است.

به گزارش پنجره ایرانیان و به نقل از وبسایت آرشیتکت، معماری ساختمان این خانه توسط 
شرکت معماری میک در استرالیا انجام شده است.

 کارفرما، خانواده ای اس��ت که عالقه فراوانی به رفت و آمد با دوستان و آشنایان خود دارند 
از این رو در نگاه اول ساختمان همانند یک کافه به نظر می آید تا منزلی خصوصی. ساختمان 

روی بستری از بتن قرار گرفته است. 
اس��تفاده از بتن تنها محدود به فضای خارجی نیس��ت بلکه در داخل نیز مبلمانی یکپارچه 
به کمک بتن طراحی ش��ده اس��ت. اس��تفاده از تخته های چوبی در طراحی داخلی در تضاد با 
سطوح بتنی است. گفتنی است که این خانه به خانه ای قدیمی که محل زندگی خانواده است 

الحاق شده است.
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 خانه ای به نام رستم

پنج��ره ایرانی��ان: پروژه یک ویال در ک��ردان البرز با صورتی کامال مدرن طراحی ش��ده و 
در س��ال 1۳9۳ موفق شده اس��ت رتبه نخس��ت جایزه معمار در بخش ساختمان تک واحده 

مسکونی را کسب کند.
به گزارش پنجره ایرانیان و به نقل از وبس��ایت آرش��یتکت، ویالی خانه ای به یاد رس��تم، 
طرحی اس��ت مدرن که توس��ط سهراب رفعت ارائه ش��ده و در کردان البرز قرار گرفته است. 
موقعیت س��ایت پالن پروژه بر اساس پتانسیل اسب سواری منطقه و عالقه کارفرما به اسب 
سواری انتخاب شده است. خانه ای به یاد رستم در سایتی به مساحت 1950 متر واقع شده که 
در دو عرصه جداگانه طراحی و اجرا شده است. این عرصه ها شامل  240 متر فضای خدماتی 
و 250 متر زیربنای اصلی پروژه می باش��د. این پروژه رتبه اول جایزه معمار 1۳9۳، در بخش 

ساختمان تک واحده مسکونی را کسب کرده است. با توجه به نیازهای کارفرما، موقعیت ویال 
در مرکز س��ایت پالن قرار گرفته تا فیلتر مناس��بی برای جدا ک��ردن بخش خدماتی در ضلع 

جنوب، و استخر در ضلع شمالی باشد.
همچنین اقدام فوق به دلیل حذف حصار امنیتی بخش خدماتی، نس��بت به استخر گسترده   
پروژه بوده تا خدش��ه ای در تناس��بات بصری ویال ایجاد نکند. عالوه بر دالیل فوق، رفت و 
آمدهای معمول در بخش های تاسیساتی، خدماتی و قسمت اسب سواری کامال جدا از قسمت 

پذیرایی و استراحت قرار گرفته است.
ویالی خانه ای به نام رس��تم از ترکیب دو حجم مکعب مس��تطیل تش��کیل ش��ده که به 
صورت صلیبی بر روی هم منطبق ش��ده اند. بیشتر فضای طبقه پایین به آشپزخانه، غذاخوری 
و پذیرایی اختصاص یافته و فضای اس��تراحت و خواب در طبقه باال تعبیه ش��ده اس��ت. فقط 
بخ��ش کوچکی به طبقه باال اختصاص یافته تا س��اکنان بتوانن��د از منظره موجود بهره الزم 
را ببرند. طراحی نش��یمن در طبقه باال به دلیل پتانس��یل فضای بص��ری و مناظر فوق العاده 

منطقه بوده است.
یکی از عوامل مشکل ساز در روند اجرای پروژه، آب های سطحی و چشمه های طبیعی بوده 
که باعث به وجود آمدن باتالق و هدر رفتن آب بوده اس��ت. این مش��کل با زهکشی صحیح 
و هدای��ت آب های زیرزمین��ی به آبنما، و ذخیره آن به عن��وان آب مصرفی و آبیاری محوطه 
رفع ش��ده است.  بخشی از س��ایت پالن با متریال کفپوش بتنی )واش بتن( طراحی شده که 
ترکیب جالبی با چمن به وجود آورده است. طراحی کفپوش بتنی و ترکیب آن با چمن، یکی 

از اقدامات صحیح و مناسب در جهت استفاده از ذخیره آب در کل مجموعه می باشد.
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 طراحی اقامتگاهی کم نظیر در میان جنگل های تایلند
پنج��ره ایرانیان: یک گروه معم��اری در میان جنگل های 
تایلند هتلی بس��یار جذاب را به گون��ه ای طراحی کرده اند که 

هیچگونه آثار مخربی بر طبیعت منطقه نداشته باشد.
به گزارش پنجره ایرانیان به نقل از وبسایت آرشیتکت، معماری 
  Suan Kachamudee و طراحی داخلی اقامتگاه تفریحی
توسط گروه معماری Sicart & Smith انجام شده است. 
این اقامتگاه در کش��ور تایلن��د، در میان انب��وه درختان و با 
منظره ای نفس گیر و فوق العاده رو به دریا قرار گرفته است. 

مسلما در چنین فضایی، یک طرح معماری خوب می تواند 
بسیار تاثیر گذار باش��د و در کنار زیبایی طبیعی منطقه بسیار 
چشم نواز باشد. این اقامتگاه روی تپه ای با شیب بیش از 50 
درصد که با س��نگ های گرانیت بزرگ و درختان پوش��انیده 
ش��ده، قرار گرفته است. این به معنای شرایط سخت کاری و 

فضای نامطلوب سایت اقامتگاه می باشد.
ایده اصلی در طراحی معماری این هتل، ایجاد تضاد میان 
هتل و فضای پیرامون آن بوده اس��ت. برای ایجاد این تضاد 
اس��تفاده از متریال با رنگ سفید و روشن در دستور کار قرار 

گفته است تا رنگ تیره سنگ های گرانیت ایجاد تضاد کند.
در طراحی این هتل، سعی بر آن بوده است که در راستای 
همگامی با طبیعت پیرامون، کمترین تخریب درختان صورت 
گیرد. همچنین ش��یب هتل به نحوی است که با شیب تپه، 
همخوانی داش��ته باش��د. همچنین، پوسته س��فید ساختمان، 
کامال مورد مطالعه قرار گرفته است تا در مقابل نور خورشید 

استوایی استقامت کافی را داشته باشد.
در فضای داخلی سعی بر آن بوده است که حداکثر دید در 
اختیار مهمانان هتل قرار داده ش��ود تا منظره های پیرامون را 
از دس��ت ندهند و بنابراین، از پنجره های بزرگ در نشیمن ها 
و اتاق خواب ها اس��تفاده شده است. طراحی داخلی و انتخاب 
مبلمان مورد اس��تفاده نیز بر اساس س��بک مدرن به همراه 
استفاده از عناصر طبیعی در فضا مانند سنگ طبیعی و چوب 

درختان انجام شده است.
در نهایت این مجموعه اقامتی شامل ٨ اتاق در بلوک های 
مجزا، اس��پا و یک س��اختمان مرکزی به همراه یک استخر 

بزرگ می باشد.
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 کریدورهای عجیب شیکاگو  

 ساختمان گل های نیلوفر آبی در چین

پنج��ره ایرانیان: اخیرا طراحی بس��یار جالبی صورت گرفته اس��ت که در آن بافت ش��هری 
شیکاگو توسط کریدورهای پیچ در پیچی به یکدیگر وصل می شوند.

به گزارش پنجره ایرانیان به نقل از وبسایت آرشیتکت، معماری و طراحی این پروژه توسط  
Joseph Sarafian برای یک مس��ابقه طراحی انجام ش��ده اس��ت. این کریدور کامال با 
عرصه عمومی ش��هر ترکیب ش��ده و تنها هنگام عبور از رودخانه ش��یکاگو منقطع می ش��ود. 
کریدورها فضاهای عملکردی مختلف از قبیل مجتمع مس��کونی، دفتر پست و نیروگاه برق را 

به یکدیگر متصل می کنند.
این مسیرها و کریدورها تنها عملکردهای مختلف را به هم وصل نمی کنند بلکه در زمستان 
مکان گرم و مناس��بی برای عبور و مرور مردم هس��تند. در تابس��تان نیز بام سبز طراحی شده 
بر روی این مس��یرها، دید و منظر زیبایی را از ش��هر ش��یکاگو به نمایش می گذارد. عالوه بر 
این این مس��یرها چند طبقه هس��تند و برخی از طبقات به عبور قطارهای ش��هری اختصاص 

داده شده است.

پنج��ره ایرانیان: س��اختمانی عجیب با الگو از گل نیلوف��ر آبی و با حداقل مصرف انرژی در 
چین ساخته شد.

به گزارش وبس��ایت مشرق، ساختمانی به شکل نیلوفر آبی در وسط یک دریاچه بزرگ که 
بزرگی آن به اندازه ۳ هزار متر مربع بوده س��اخته ش��ده است. این ساختمان در یک پارک 4 

هکتاری که در منطقه وجین چین و واقع شده قرار دارد.
ارتفاع این بنا هفت متر می باشد. این ساختمان در سه شکل باورنکردنی گل های نیلوفرآبی 

طراحی شده، که بسیار چشم نواز است.
این ساختمان قرار است یک نمایشگاه و محلی برای برگزاری نشست ها و کنفرانس ها باشد. 
عالوه بر این این ساختمان طوری ساخته شده که کمترین مصرف در انرژی را داشته باشد.
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 طراحی و ساخت خانه با قطعات پیش ساخته و ماژوالر  

 پنجره ایرانیان: یک گروه معماری اترشی خانه ای طراحی کرده است که قابل انتقال است.
یک گروه طراحی و معماری اتریشی خانه ای پیش ساخته با نمای رفلکتیو طراحی و ساخته 
اس��ت که در هر جایی قابلیت استفاده دارد. این خانه ماژوالر و به صورت قطعاتی است که به 

یکدیگر متصل می شوند و سرهم کردن و جمع کردن آن، نسبتا ساده است. 
در ای��ن بخ��ش، نمونه ای از این خانه های پیش س��اخته را مورد بررس��ی دادیم. نمای این 
س��اختمان مانند آینه اس��ت و از دور قابل تشخیص نیس��ت. عرض این خانه ۳.5 و طول آن 

14.5 متر است.
قطعات این س��اختمان ماژوالر و به راحتی قابل حمل اس��ت و می توان در هر محلی آن را 

برپا کرد.
فضای داخلی، ش��امل کف، س��قف، دیوارها و کمدها همگی با چوب رنگ روشن پوشانیده 

شده اند و عمده مبلمان مورد استفاده به رنگ سفید خواهد بود.
بر اس��اس اظهارات تیم طراحی و س��اخت، هزینه ساخت و مونتاژ این خانه، به نحوی است 
که مقرون به صرفه اس��ت و با توجه به ماژوالر بودن و نصب نس��بتا ساده، می توان آن را در 

هر مکانی برپا کرد.
فضای داخلی شامل یک اتاق خواب، نشمین، آشپزخانه و سرویس بهداشتی است که برای 

یک زندگی عادی مطلوب به نظر می رسد.
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  طراحی و معماری موزه تاریخی

پنج��ره ایرانیان: موزه کیوجینگ در چین از طراحی فوق العاده ای برخوردار بوده و از عناصر 
سنتی فرهنگی این کشور در معماری آن استفاده شده است.

م��وزه کیوجین��گ یک طراح��ی و معماری مدرن می باش��د و از یک س��ری محصوالت و 
ساختارهای قدیمی چین در معماری آن استفاده شده است. وقتی بازدید کنندگان نزدیک این 
س��اختمان می شوند، یک حجم و س��اختار معلق و ضد جاذبه ای را می بینند، این دید به دلیل 

طراحی پله های ساختمان در زیر بنا می باشد.
ورودی بنا در مرکز حجم اصلی س��اختمان اس��ت. بعد از باال رفتن از زمین بتنی مس��طح، 
بازدید کنندگان وارد موزه ش��ده و می توانند بازدید خود را ش��روع کنند. با تعریف یک ورودی 
قوی در معماری این ساختمان، حس سنگینی در موزه القا می شود که متناسب با کاربری آن 

است.  این ساختمان شامل آثاری مربوط به دوران ما قبل تاریخ می باشد.
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   معماری اداره گردشگری برای دریاچه ای در تایوان

پجره ایرانیان: معماری س��اختمان اداره گردش��گری در یکی از شهرهای کشور تایوان و در 
س��احل دریای س��ان مون، به صورت کامال سازگار با محیط زیس��ت اطراف طراحی و انجام 

شده است.
طراحی و معماری این س��اختمان توسط شرکتی انجام شد که برنده مسابقه ای است که در 
س��ال 200۳ برای این مرکز تدارک دیده شده بود. دریاچه سان مون یکی از مناطق توریستی 
کش��ور تایوان است. س��کوت این دریاچه آن را به فضایی آرام و منحصر به فرد در شرق آسیا 

تبدیل کرده است.
س��اختمان از دو بال تش��کیل ش��ده اس��ت: بخش بازدیدکنندگان و بخ��ش اداری )مرکز 
توریست ها در این مکان واقع است(. هدف اولیه برقراری ارتباطی بین محیط زیست اطراف و 
نو معماری انجام ش��ده بود. در گذشته معماری بیشتر بر طبق توپوگرافی و شکل زمین انجام 
می ش��د. بر خالف معماری گذش��تگان، در این ساختمان مانند معماری قرن بیستم بیشتر به 
کارایی و عملکرد توجه ش��ده اس��ت بدین منظور برای قرارگیری ساختمان سطح مواج زمین 
تراش��یده ش��ده اس��ت و توپوگرافی خود را با معماری تطابق داده نه معماری با توپوگرافی و 

شکل زمین.
ای��ن پروژه نگرش معمول در مورد رابطه بین معماری و محیط اطراف را اصالح می کند به 
ای��ن صورت که معمار به جای دفع خاک تولید ش��ده در اث��ر کندن پی، آن را به حجم اضافه 
کرده است. بدین ترتیب حجمی ایجاد شده که نیمی از آن معماری است و نیمی دیگر زمین.
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   معماری و طراحی خانه باد

پنج��ره ایرانیان: پ��روژه خانه باد در آرژانتین، بر اس��اس روش های جهت گی��ری زاویه دار، 
فولدینگ و طراحی فولدینگ اجرا شده است.

به گزارش پنجره ایرنیان و به نقل از وبس��ایت آرش��یتکت، پروژه خانه باد در وسط طبیعت 
بکر سن کارلوس در آرژانتین ساخته شده است . طراحی معماری خانه باد با سه حرکت اصلی 
صورت گرفته اس��ت: جهت گیری زاویه دار، اس��تفاده از روش طراحی فولدینگ یعنی بریدن و 

تاکردن کاغذ برای رسیدن به شکل مشخص ساختمان و همچنین طراحی فولدینگ.
ای��ن الگو، طراحی داخلی س��اختمان یعنی ش��کل اکث��ر پنجره ها و حت��ی چینش و محل 
قرارگیری اتاق ها را تحت تاثیر قرار داده اس��ت و اتاق ها را به فضاهایی جادار و نورگیر تبدیل 
کرده است و این ساختار تا طراحی مبلمان و  دکوراسیون داخلی بنا ادامه پیدا می کند. به این 

ترتیب فضای بیرونی و فضای داخلی ساختمان به هم مرتبط شده اند.
از مزیت های این معماری داش��تن دید ۳60 درجه به منظره بیرون اس��ت و بر این اس��اس 
بالکن هایی سرپوش��یده ترجیح داده شده است. این بالکن ها به سمت پذیرایی داخل بنا که دو 
برابر ارتفاع دارد، کشیده می شوند. در رابطه با متریال، در درجه اول از چوب در دیوارها و کف 
س��اختمان اس��تفاده ش��ده و در طراحی نمای بیرونی بنا عالوه بر چوب، سنگ و روکش های 
فلزی به کار برده اند. فرم س��قف به فضای ورودی خانه باد پویایی و س��یالیتی می دهد که آن 

را با فضای اطراف مرتبط می سازد .
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  ویالی مینیمال پایدار در سایت شنی

پنجره ایرانیان: ویالیی در تپه های شنی جزایر هلند با طراحی و معماری فوق العاده و سازگار 
با محیط ساخته شده است.

طرح ویالی Nesteld توس��ط گروه معماری مارک کوهلر در تپه های ش��نی جزایر هلند 
واقع ش��ده اس��ت. این پروژه که به ویالی تلماس��ه )خانه تپه ها( مشهور ش��ده، نفوذ بصری 

توپوگرافیک خود را به منطقه منتقل کرده است. 
موقعیت س��ایت پروژه تجربه ساختار و نظم داخلی را با هماهنگی محیط اطراف به شخص 
کاربر، به خوبی دیکته و منتقل می کند. یک حس آش��نا پنداری با تجربه یک محیط جدید و 

جالب از فضای داخل و خارج که کمتر مشاهده شده است.
 طبیعتی مینیمالیستی که هماهنگ با یک فرم ساده،صمیمی و با استفاده از حداقل متریال 
که منظره ای بی نظیر از تپه های ش��نی و دریا را در یک منطقه دنج به نمایش گذاش��ته است. 
اس��تفاده از مصالح بوم آورد، و همچنین تاسیس��ات نوآورانه س��ازگار با محیط زیست، همرا با 
س��اختار و فرم منحصر به فرد چوبی و س��وخت �  زیستی سیستم حرارت مرکزی، یک محل 

اقامت زیبا با حداقل مصرف انرژی را در اختیار کاربران قرار می دهد.
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هفتمین دوره نمایشـگاه تخصصی در و پنجره، ماشـین آالت و صنایع وابسـته مشـهد از 18 تا 21 آبان ماه 95 در محل دائمی نمایشـگاه های شـهر مشـهد برگزار 
شـد. این نمایشـگاه که در تقویم نمایشـگاهی مشهد با سه نمایشگاه با عناوین: سیزدهمین نمایشگاه بین المللی مسـکن، انبوه سازان و فرصت های سرمایه گذاری؛ 
ششـمین نمایشـگاه بین المللی صنعتی سـازی و فناوری های نوین صنعت ساختمان و بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت سـاختمان و تاسیسات با گرایش برج ها 
و سـاختمان های مرتفع همراه بود، عمال در یک سـالن از مجموعه سـالن های محل دائمی نمایشـگاه های مشهد برگزار شـد. هرچند رکود حاکم بر بازار ساختمان بر 
همگان روشـن اسـت اما زیبنده کالن شـهر مشـهد و صنعت آن نیست که چند عنوان نمایشـگاهی که همگی پسـوند بین المللی را نیز با خود به همراه دارند، به این 
شـکل اجرا شـوند. خالصه کردن چند عنوان نمایشـگاهی مهم در یک نمایشگاه و یک سالن و عدم حضور بسیاری از شرکت های معتبر این صنایع، ضایعه و خسران 
بزرگی بود که مطمئنا اثرات نامطلوبی بر تاریخچه برگزاری این گونه نمایشـگاه ها در شـهر مشـهد خواهد گذاشت. چنین اتفاقاتی باعث می شود تالشی که در سطح 

ملی برای ترویج تولید ملی و اقتصاد مقاومتی در حال شکل گیری است با مشکل مواجه شود و دلسردی و ناامیدی مردم و فعاالن صنعت را به همراه خواهد داشت.
 بی شـک مجریان نمایشـگاه و مسـئوالن مربوطه در استان خراسان تالششان را برای هرچه بهتر برگزاری این نمایشـگاه ها انجام داده اند اما به نظر می رسد برای 
گرفتن نتیجه بهتر باید از تمامی ظرفیت ها و توانمندی های صنعت اسـتان اسـتفاده کرد؛ موضوعی که در میان صحبت های برخی مدیران صنایع حاضر در نمایشـگاه 
نیز اشـاراتی به آن شـد و گالیه هایی در این زمینه ارائه دادند. انتقاد و گالیه های همیشـگی عنوان شـده از سـوی مشـارکت کنندگان در نمایشگاه مشهد نیز به خوبی 
گویای ابعاد و زوایایی اتفاقات این نمایشـگاه بود. بزرگ ترین ضعف و کاسـتی همیشـگی نمایشـگاه ها در تمام نقاط کشـور موضوع تبلیغات و اطالع رسانی است که 
متاسـفانه در این نمایشـگاه نیز چنین نارسـایی کامال مشهود بود. بدیهی اسـت نمایشـگاه، بدون حضور بازدیدکننده مفهومی ندارد و هرچه میزان استقبال و حضور 
مردمی بیشـتر باشـد بازدهی نمایشگاه نیز بیشـتر می شود. هیچ نمایشگاهی بدون استفاده از ابزار تبلیغاتی و اطالع رسـانی حرفه ای نمی تواند مخاطبان انبوه خود را 
پوشـش دهد. آیا اسـتفاده از چند بنر و بیلبورد در یک شـهر دومیلیونی می تواند جوابگو باشد؟ پخش چند تیزر کوتاه تلویزیونی از شبکه های استانی یا چاپ آگهی در 
چند نشـریه محلی چه میزان در اطالع رسـانی یک نمایشگاه و جذب بازدیدکننده می تواند تاثیرگذار باشـد؟ بی شک مجریان چنین نمایشگاه هایی با اندکی مدیریت 
می توانند از چنین امکاناتی در هرچه پربارتر شدن نمایشگاهشان نهایت استفاده را ببرند. هرچند مسائلی ازاین دست در بسیاری از نمایشگاه ها اتفاقی تکراری است 
که مشـارکت کنندگان از آن  شـکایت دارند و بارها آنها را به مسـئوالن و مجریان گوشـزد می کنند اما متاسفانه به دالیلی که ما از آن بی اطالع هستیم، بارها و بارها در 

نمایشگاه های مختلف باز شاهد همان موارد هستیم و انگار قرار نیست تغییری حاصل شود. 
نشـریه پنجره ضمن حضور در اغلب نمایشـگاه های صنعت سـاختمان و در و پنجره وظیفه خود می داند در انتقال گالیه ها و انتقادات دلسوزانه اهالی این صنعت چون 

امانت داری امین و محرم عمل کند و با انجام گفتگو با این عزیزان و بازنشر مطالب آنان قدمی هرچند کوچک درراه بهتر شدن شرایط و بهبود اوضاع بردارد.
گروه خبری پنجره ایرانیان مانند همه نمایشگاه های در و پنجره و ساختمان کشور عالوه بر برپایی غرفه مطبوعاتی در این نمایشگاه، به سراغ غرفه های مربوط به صنعت 
در و پنجره رفت و با این عزیزان پیرامون نحوه برگزاری و حضورشان در نمایشگاه گفتگوهایی انجام داد. چهار سوال مشترک از مشارکت کنندگان در هفتمین نمایشگاه 

در و پنجره و صنایع وابسته مشهد پرسیده شد که در ادامه، پاسخ این عزیزان را باهم می خوانیم.
1. لطفا شرکت و مجموعه خود را معرفی کنید و بفرمایید آیا محصول جدیدی در نمایشگاه امسال داشتید؟

2. میزان استقبال مردم و مشارکت کنندگان را از نمایشگاه امسال چگونه ارزیابی می کنید؟
3. نظرتان در خصوص نحوه ارائه خدمات مجری برگزاری نمایشگاه چیست؟

4. با توجه به رکود حاکم بر بازار، پیش بینی تان از اوضاع و شرایط بازار ساختمان در سال آینده چیست؟

اشــاره

سوسوی کم رمق خورشید پاییزی صنعت خراسان

گزارش اختصاصی پنجره ایرانیان
 از هفتمین نمایشگاه

 در و پنجره و صنایع وابسته مشهد؛
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1. ش��رکت پنج��ره عایق پردیس وابس��ته ب��ه »مجتمع 
صنعتی اس��رار پویای ش��رق« باهدف اشتغال زایی و کمک 
به بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی در کشور، در زمینی 
به مس��احت 9 هزار مترمربع و با زی��ر بنایی معادل ۳ هزار 
مترمربع، در ش��هرک صنعتی س��بزوار، در س��ال 1۳٨7 به 

بهره برداری رسیده و درزمینه تولید انواع در و پنجره یو.پی.وی.سی، شیشه های دوجداره و 
چند جداره و یراق آالت فعالیت دارد.

2. میزان اس��تقبال از نمایش��گاه چندان راضی کننده نبود و همان طور که می دانید رکود 
حاکم بر بازار ساختمان همچنان ادامه دارد و از تعداد مشارکت کنندگان در نمایشگاه امسال 
به راحتی این موضوع احس��اس می ش��ود. بااین حال، ما در مجموع��ه پنجره عایق پردیس 
تمامی تالشمان را برای ارائه کار باکیفیت و به روز انجام می دهیم و حضور مفید و مستمر 

در نمایشگاه ها را الزم می دانیم.
۳. تبلیغات و اطالع رسانی مهم ترین و اصلی ترین موضوعی است که در برگزاری باشکوه 
یک نمایشگاه نقش تعیین کننده و اساسی دارد. ولی متاسفانه در نمایشگاه امسال، تبلیغات 
به ش��کل بسیار ضعیفی اجرا ش��د و بنر و بیلبوردهای سطح شهر نیز بسیار محدود و ناچیز 
بود. استفاده از رسانه های جمعی مانند روزنامه ها و صداوسیمای استان در آگاهی رسانی به 
عموم هم استانی ها می توانست تاثیر مثبت تری داشته باشد. سایر خدمات نمایشگاه نیز در 

حد متوسط به پایین بود.
4. وضعیت بازار و صنعت س��اختمان واقعا غیرقابل پیش بینی اس��ت و نش��انه هایی مبنی 
بر بهبود اوضاع در ماه های اخیر مش��اهده نشده اس��ت اما امیدواریم با تالش همه فعاالن 
صنعت س��اختمان و مس��ئوالن ذی ربط تدابیری اندیشیده ش��ود تا شرایط کمی بهتر شود. 
بیش��ترین ضرر در ش��رایط فعلی متوجه تولیدکنندگان است چون هیچ حمایتی از این قشر 
نمی ش��ود. برای ایجاد تغییر در بازار و صنعت س��اختمان الزم اس��ت ک��ه دولت با تزریق 

نقدینگی و اعطای تسهیالت بانکی به این بخش قدم مفیدی بردارد.

1. ش��رکت پویان تجارت نمایندگی رسمی پخش پروفیل 
بوتیا صنعت در س��ه استان خراسان است. محصول جدید ما 
در نمایشگاه امسال مدل های مختلف پروفیل های لمینیت در 
رنگ های متنوع بود و به زودی پروفیل های یو.پی. وی. سی 

با کاور آلومینیوم را به مشتریان ارائه می دهیم.
2. با توجه به شرایط بازار و رکودی که وجود دارد میزان استقبال از نمایشگاه قابل قبول 

است و ما نسبتا راضی بودیم هرچند از نمایشگاه سال قبل ضعیف تر بود.
۳. به جز بحث تبلیغات که بس��یار مهم است و متاس��فانه در این نمایشگاه خیلی ضعیف 
بود س��ایر موارد نسبتا خوب بود و راضی هستیم. سال های گذشته بنرهای زیادی در سطح 
ش��هر نصب می ش��د و مردم چند روز قبل از برگزاری از زمان و مکان نمایشگاه اطالع پیدا 
می کردند ولی امسال تعداد این بنرها و بیلبوردها خیلی کمتر بود و چندان به چشم نمی آمد.

4. واقعیت این است که کارشناسان خبره اقتصادی هم نمی توانند در مورد وضعیت بازار 
ایران پیش بینی درس��تی داشته باش��ند و با اطمینان بگویند که مثال شش ماه یا یک سال 
دیگ��ر چ��ه اتفاقی در بازار می افتد و به همین دلیل من ه��م نمی توانم نظری در این مورد 
ارائه بدهم ولی امیدوارم شرایط به سمت بهبود پیش برود. از سوی دیگر اگر تکانی هم در 
بازار س��اختمان اتفاق بیفتد تقریبا یک س��ال بعد اثراتش به ما و فعاالن صنف در و پنجره 
می رس��د؛ به همین خاطر حداقل می دانیم که تا یک س��ال آینده همین وضعیت را خواهیم 

داشت چراکه در سایر بخش های ساختمان هم اتفاقی نیفتاده است.

  آرش موسوی نیا | پویان تجارت

جواد سعادت منش | پنجره عایق پردیس
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1. ش��رکت شیش��ه ایمن انرژی تابان شرق در زمینه 
توزی��ع و فروش انواع پنجره یو.پی.وی.س��ی، شیش��ه 
دوجداره و آینه در استان خراسان فعالیت دارد. محصول 
جدید ما در نمایش��گاه امس��ال در کنار در و پنجره های 

دوجداره، آینه های پازل است.
2. امس��ال دومین دوره است که در نمایشگاه در و پنجره مشهد شرکت کردیم. تا 
امروز میزان اس��تقبال و حضور مش��تریان در غرفه خوب بوده، البته بیشتر مشتریان 
برای دیدن آینه های پازل وارد غرفه ما می شدند نه پنجره؛ چون بازار ساختمان دچار 

رکود است و ساخت و سازی وجود ندارد.
۳. تبلیغات و اطالع رسانی برای نمایشگاه ها خیلی مهم است و اگر تبلیغات درستی 
صورت نگیرد میزان اس��تقبال از نمایشگاه بسیار پایین می آید. متاسفانه تبلیغات این 
نمایشگاه هم خیلی ضعیف بود و یکی از دالیل اصلی میزان استقبال نه چندان خوب 
از این نمایش��گاه همین مورد بود. با این ش��رایط رکود بازار و بیکاری که در جامعه 
وجود دارد، مس��ئوالن باید به نمایش��گاه ها و مواردی که به رونق بازار و اشتغال زایی 

جوانان کمک می کند اهمیت بیشتری بدهند.
4. به نظر من تا خردادماه س��ال آینده وضعیت بازار به همین ش��کل است و تغییر 
آن چنانی نخواهد کرد. ش��اید در پیش بودن انتخابات ریاس��ت جمهوری بتواند باعث 
یک س��ری تغییراتی ش��ود که البته با توجه به انتخابات امریکا و پیروزی ترامپ به 
این مس��ئله هم چندان خوش بین نیس��تم. دولت باید از تولیدکنندگان که در شرایط 
بس��یار سختی قرار دارند حمایت کند، در غیراین صورت وضعیت رکود بازار همچنان 

ادامه خواهد داشت.

1. گ��روه تولیدی پارت از س��ال 1۳90 درزمینه تولید 
در و پنجره دوجداره یو.پی.وی.سی و توری و همچنین 
فروش پروفیل در مش��هد فعالی��ت دارد. گروه تولیدی 
پارت اولین و بزرگ ترین تولیدکننده توری جمع شونده 

در استان خراسان است که تولید در و پنجره را نیز از سال 95 شروع کرده است.
2. متاس��فانه امسال هم تعداد غرفه ها و شرکت های حاضر در نمایشگاه هم میزان 
اس��تقبال مردمی نسبت به سال قبل کمتر بود. بااین حال ما بازخورد خوبی داشتیم و 

تعداد مراجعه کننده به غرفه ما خوب بود.
۳. میزان رضایتمندی ما از شرکت برگزارکننده نمایشگاه کمتر از 50 درصد است. 
بیشترین دلیل این عدم رضایتمندی به میزان و نوع تبلیغات و اطالع رسانی نمایشگاه 
برمی گردد که متاسفانه در سطح شهر مشهد و استان خیلی ضعیف بود. حتی بسیاری 
از دوس��تان و همکاران ما در این صنعت از زمان و مکان برگزاری نمایشگاه امسال 

اطالع نداشتند. در سایر زمینه ها نیز عملکرد مجری نمایشگاه متوسط بود.
4. رکود در اقتصاد و بازار کشور به سیاست های دولت مرتبط است و ما نمی توانیم 
پیش بینی درستی در این مورد داشته باشیم. شرایط ما و تمامی کسانی که در بخش 
تولید فعالیت دارند بس��یار س��خت و طاقت فرساس��ت و اگر دول��ت از تولیدکنندگان 
حمایت نکند این ش��رایط رک��ود همچنان ادامه خواهد داش��ت و روزبه روز بدتر نیز 
خواهد شد. امیدواریم با توجه به توافق هسته ای و به نتیجه رسیدن برجام با حمایت 
و همکاری دولت، ش��اهد رونق دوباره بخش تولید و بازار گس��ترده و مهم ساختمان 

در کشور باشیم.

اسماعیل دوزنده | پارت

مهدی لُری | شیشه ایمن انرژی تابان شرق
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1. شرکت پارس زاماک در زمینه فروش پروفیل و یراق آالت 
در اس��تان خراسان فعالیت دارد. محصول جدید ما در نمایشگاه 
پروفی��ل نواویتا بود که به عنوان نماینده رس��می فروش آن در 

استان خراسان این محصول را به مشتریانمان معرفی کردیم.
2. اس��تقبال از نمایش��گاه خیلی بد نبود اما از سال های قبل ضعیف تر شده است. همان طور 
که می بینید کل نمایشگاه در یک سالن برگزار شده است و برخی از غرفه ها نیز خالی هستند 
درصورتی که در س��ال های گذش��ته، این نمایشگاه در سه یا چهار س��الن به صورت هم زمان 

برگزار می شد و اکثر غرفه ها پر بود.
۳. خدم��ات نمایش��گاهی نس��بتا خوب بود ولی تبلیغات س��طح ش��هر و رس��انه ای برای 
نمایشگاهی در این سطح خیلی ضعیف بود. استفاده از روزنامه های محلی و بیلبوردهای سطح 
ش��هر بهترین و ساده ترین راه برای تبلیغ و اطالع رسانی نمایشگاه است که مجری نمایشگاه 
باید به این مس��ئله توجه بیشتری می کرد. صداوسیمای ملی و تلویزیون، محل مناسبی برای 

چنین تبلیغاتی نیست چون مردم و فعاالن این صنعت فرصت تماشای تلویزیون را ندارند!
4. بازار ساختمان نسبت به چند ماه قبل کمی تکان خورده است و نشانه هایی از شروع تغییر 
در آن مش��اهده می ش��ود ولی رکود وقتی از بین می رود که ما تورم مناس��ب و کنترل شده ای 
در بازار و اقتصادمان داش��ته باش��یم. در حال حاضر چون تورم کم است وضعیت بازار و تولید 
دچار رکود ش��ده اس��ت باید یک تورم و رشد قیمتی در بازار اتفاق بیفتد تا شاهد رونق فضای 
کسب وکار باشیم. راه دیگر از بین بردن رکود بازار، شروع به کار پروژه های دولتی است. دولت 
باید با تزریق نقدینگی که مس��اوی با ایجاد تورم اس��ت یک تکانی در بازار ایجاد کند چون 

بخش خصوصی توانایی ایجاد چنین تکان و حرکتی را ندارد.

1. ش��رکت پنام پنجره آس��مان )مجموعه گروتمان( درزمینه 
تولی��د پروفی��ل آلومینی��وم در و پنجره دوج��داره فعالیت دارد و 
پروفی��ل گروتم��ان و محصوالت ش��رکت آس��اش را به عنوان 
محصول جدید خود در نمایشگاه در و پنجره مشهد رونمایی کرد.

2. نمایش��گاه امس��ال مشهد نمایشگاه ضعیفی اس��ت که یک دلیل آن رکود حاکم بر بازار 
اس��ت و دلیل دیگر آن ضعف مجری برگزارکننده و عملکرد نمایش��گاهی است. البته ما برای 
رونمای��ی و معرفی محصوالتمان حضور پیدا کردیم و قصد فروش محصول نداش��تیم که تا 
حدودی توانستیم به خواسته هایمان دست پیدا کنیم اما کسانی که برای فروش و فعالیت های 

تجاری در نمایشگاه حضور پیدا کردند مطمئنا به اهدافشان نرسیدند.
۳. در بخش تبلیغات که مهم ترین مس��ئله در نمایش��گاه اس��ت چون در سطح شهر حضور 
نداش��تم و از نحوه و میزان تبلیغات محیطی نمایشگاه اطالعی ندارم نمی توانم نظری بدهم. 
ولی در مورد سایر موارد و خدماتی که باید ارائه می دادند نسبتا خوب عمل کرده اند و ما مشکل 
خاصی نداش��تیم. باید تعداد نمایش��گاه های تخصصی کمتر و کیفیت آنها بیشتر شود. امسال 
دو نمایش��گاه در و پنجره در مشهد برگزار ش��د که به اندازه یک نمایشگاه متوسط بازخورد و 
نتیجه نداشت. نمایشگاه تخصصی صنعت محل ارائه جدیدترین دستاوردها و فناوری ها است؛ 
کدام صنعت ما در طی ش��ش ماه یا حتی یک سال دستاورد جدید و آن چنانی دارد که نیاز به 
نمایش��گاه داشته باشد؟ در این شرایط حتی اگر نمایشگاه به شکل دوساالنه برگزار شود ولی 
کیفیت و راندمان خوبی داش��ته باش��د خیلی بهتر اس��ت و هم مردم و هم شرکت ها استقبال 

بیشتری می کنند.
4. چون س��ال آینده انتخابات را در پیش رو داریم و تا تعیین تکلیف رئیس جمهور نمی توان 
انتظار تغییر و تحول مثبت و آن چنانی داش��ت. درمجموع ش��رایط کلی بازار در حد میانه است 
و نه رکود بس��یار شدید و غیرقابل تحمل است و نه رونق آن چنانی. احتماال سال آینده هم به 

همین منوال با یک شیب مثبت تر ادامه خواهد داشت.

سعید عطایی | پارس زاماک

فرخ ظفرفرخی | گروتمان



11
ه 1

�ار
شم

  
95

ی 
 د

م 
ده

ل 
س�ا

ن/ 
ـا

انی
یر

ه ا
ـر

نج
پ

102

ژه
 وی

ده
رون

پ

1. شرکت پاسارگاد تولیدکننده در و پنجره یو.پی.وی.سی. 
نماینده پخش و فروش پروفیل آتاتک در اس��تان خراس��ان 
اس��ت. محصول جدید ما در نمایش��گاه امسال، پروفیل پنج 
حفره س��ری 60 آتاتک بود که جدیدترین محصول صنعت 

یو.پی.وی.سی در کشور است.
2. متاس��فانه نمایش��گاه در و پنجره امسال مش��هد ما را هم دچار سردرگمی  کرد که این 
نمایش��گاه در و پنجره اس��ت یا سرمایش گرمایش و ش��یرآالت و وسایل آشپزخانه و حمام 
و ... چون همه بخش های صنعت س��اختمان در کنار 4.5 تا ش��رکت در و پنجره ای حضور 
داش��تند! در هفتمین نمایشگاه تخصصی و بین المللی در و پنجره یک عدد دستگاه تولید در 

و پنجره وجود ندارد!
۳. تبلیغات و اطالع رس��انی نمایش��گاه خیلی ضعیف بود. حتی چند ع��دد بنر و بیلبوردی 
که س��ال های گذش��ته در سطح ش��هر نصب می ش��د در این دوره وجود نداشت و ما که در 
نمایش��گاه ش��رکت کرده ایم و می دانستیم هم هرچه گش��تیم چیزی در سطح شهر ندیدیم 

چطور می توانیم انتظار داشته باشیم مردم عادی توجه کنند و ببینند.
4. پیش بینی کردن این که چه زمانی رکود تمام می ش��ود واقعا کار مش��کلی اس��ت و با 
ای��ن وضعیتی که وجود دارد بعید می دانم به این زودی وضعیت بازار تغییر آن چنانی بکند. 
البت��ه تغییر در ش��رایط بازار در مرحل��ه اول به عملکرد خودمان رب��ط دارد. وقتی پروفیل 
ترک با کیفیت ضعیف تر و قیمت باالتر از محصول داخلی به راحتی در بازار وارد می ش��ود 
و مردم هم بیشتر استقبال می کنند چه انتظاری داریم که تولید داخلی بتواند با این شرایط 
ب��ازار رقابت کند و خودش را حفظ کند. مدیری��ت بحث تعرفه های گمرکی و واردات این 
محصوالت نیز در این میان مهم اس��ت که همه باهم باید کمک کنیم تا ش��رایط بازار به 

وضعی��ت رون��ق بازگ��ردد.

1. ش��رکت نگین فرم خاوران از س��ال 90 در زمینه تولید 
در و پنجره دوجداره یو.پی.وی.س��ی در اس��تان خراس��ان 
جنوب��ی فعالیت دارد. کارخانه نگین ف��رم خاوران در زمینی 
به مس��احت ۳000 مترمربع با سه خط تولید پروفیل، شیشه 

و توری در ش��هر بیرجند واقع است. واحد مش��هد این شرکت نیز از سال 94 در حال ارائه 
خدمات به مشتریان است. در نمایشگاه امسال محصول جدیدی نداشتیم اما خدماتی مانند 

حمل و نصب رایگان ویژه بازدیدکنندگان نمایشگاه را ارائه دادیم.
2. س��ال گذش��ته عالوه بر سالن فعلی دو س��الن عطار و مولوی نیز به نمایشگاه در و 
پنجره اختصاص داش��ت و میزان اس��تقبال از نمایشگاه بسیار بیش��تر بود. این در حالی 
اس��ت که نمایش��گاه امسال اختصاصا در و پنجره نیس��ت و تعداد محدودی شرکت در و 
پنجره در غرفه ها حضور دارند و بقیه غرفه ها متعلق به س��ایر صنف ها است. اگر وضعیت 
به همین شکل پیش برود ما و بسیاری از شرکت های دیگر هم در نمایشگاه های بعدی 

ش��رکت نمی کنیم.
۳. گرفت��ن مبل��غ ورودی از بازدیدکنندگان ازجمله مواردی اس��ت که ما نس��بت به آن 
معترض هس��تیم چراکه برگزارکننده از قبل از مش��ارکت کنندگان پ��ول گرفته اند و دیگر 
گرفتن پول برای ورودی پذیرفتنی نیس��ت. این کار در ابتدای ورود باعث واردکردن یک 
انرژی منفی به بازدیدکننده می شود و آن شخص با خودش فکر می کند که برای ورود این 
مقدار )که البته مبلغ زیادی نیست( پول گرفتند وای به حال این که بخواهیم خرید کنیم!

4. با توجه به کم کردن میزان س��ود بانکی خوش��بختانه شاهد تغییرات هرچند جزئی اما 
مثبت��ی در بازار و بخش تولید بودیم. امیدواریم دولت و س��ازمان هایی که در مس��یر تولید 
از تولیدکنن��دگان هزینه های��ی دریافت می کنند با کم کردن ای��ن هزینه ها به رونق فضای 

کسب وکار کمک کنند.

محمد حاجی زاده | نگین فرم خاوران

 امیرحسین جهانشیری | پاسارگاد







105

11
ه 1

�ار
شم

  
95

ی 
 د

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

102 .......... ماهد، نامی ماندگار در مهد آلومینیوم

ر  با حضور ش��هردا زان اصفهان  نبوه س��ا همایش ا
106 .............................................. کالنش��هر

برندهای معتبر خارجی پشتوانه تولید داخلی..... 110

112 ............ ماهدیس؛ کیفیتی که اتفاقی نیست



11
ه 1

�ار
شم

  
95

ی 
 د

م 
ده

ل 
س�ا

ن/ 
ـا

انی
یر

ه ا
ـر

نج
پ

106

گو
گفت

ماهد، نامی ماندگار در مهد آلومینیوم
شـرکت ماهد آلومینیوم از جمله شـرکت های تولید آلومینیوم در قطب آلومینیوم کشـور اسـت که در شهرک صنعتی شماره 3 اراک 
)خیرآباد( واقع شـده اسـت. این کارخانه که فعالیت خود را از سـال 1386 آغاز کرده، هم اینک با گسترش و توسعه واحدهای خود 
به تولید انواع پروفیل و مقاطع آلومینیومی صنعتی، ساختمانی و خاص مشغول است. ما، گروه خبری نشریه پنجره ایرانیان همراه با 
مدیریت نشـریه که برای حضور در اولین نمایشـگاه تخصصی صنعت آلومینیوم در مهرماه 1395 در اراک حضور داشتیم، به منظور 
بازدید از کارخانه ماهد آلومینیوم به محل این کارخانه در شـهرک صنعتی خیرآباد رفتیم. شـهرک صنعتی خیرآباد تقریبا در کیلومتر 
30 جاده اراک به تهران واقع شده است. پس از ورود به شهرک و گذر از خیابان های منظم اما بدون نام و نشان شهرک با پرس 
و جوی فراوان از رهگذران اندکی که در محل دیده می شـدند به خیابان مورد نظر رسـیدیم. سـوله های کارخانه ماهد از دور نمایان 
شد و ما به سمت در ورودی کارخانه حرکت کردیم. بعد از عبور از نگهبانی و ورود به حیاط کارخانه به سمت ساختمانی که ظاهری 
آراسته تر و اداری داشت و از سایر بخش های کارخانه یعنی سوله ها و بخش های کاری مجموعه متمایز بود راهنمایی شدیم. پس 
از ورود به اتاق بزرگی که اتاق مدیریت بود با آقای عباس احمدی مدیرعامل شرکت ماهد مواجه شدیم. آقای احمدی که طبق قرار 
قبلی در آنجا منتظر ما بود با روی باز به استقبال آمد و پس از احوالپرسی و گپ و گفتی کوتاه به همراه ایشان و تعدادی از مهندسان 
کارخانه برای بازدید و آشنایی با بخش های مختلف به سمت سوله های گرم و پرسروصدای کارخانه روانه شدیم. آقای احمدی در 
طول بازدید از قسمت های مختلف کارخانه، ضمن توضیح فرایند کار و نحوه فعالیت دستگاه ها به سواالت ما نیز پاسخ می دادند که 

مشروح این پرسش و پاسخ در پایان این گزارش خواهد آمد. 
کارخانه ماهد در زمینی به مساحت 7500 مترمربع احداث شده است. مهم ترین بخش کارخانه دو سوله بزرگ است که بخش های 
اصلی کارخانه یعنی بخش ریختگری و اکسـتروژن در آنها انجام می گیرد. بیشـترین زمان بازدید ما، در این سـوله ها سپری شد و 
دیدن کوره های بزرگ و سـوزان ریخته گری که کارگران زحمتکش آنجا نیز به سـختی به آنها نزدیک می شدند از جمله قسمت های 
دیدنی کارخانه بود. دیدن شراره های لرزان آتش و گدازه های سوزان مذاب در میان جست وخیز کارگرانی که عرق ریزان تن سخت 
فلز را با دست های توانا و هنرمندشان به محصوالتی ظریف و زیبا تبدیل می کردند، لذت کار و تولید را به کام ما دوچندان می کرد. 
قطعا زیبایی لحظاتی که محصولی با تالش کارگران و کارکنان یک مجموعه صنعتی تولید می شـود، باعث شـده باوجود سـختی ها 

اشــاره

در گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با عباس احمدی مطرح شد:
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و مشـکالتی که بخش تولید دارد، عده ای عاشـقانه و با جان ودل به این کار مشـغول باشند. وقتی پای صحبت برخی فعاالن صنعت 
و بخش تولید می نشـینیم که از نوعی دلبسـتگی خاص به امر تولید صحبت می کنند شـاید برایمان قابل تصور نباشد اما دیدن چنین 

صحنه هایی در کارخانه به ما کمک می کند تا این موضوع را بهتر درک کنیم.
همراه با مهندس احمدی و سـایر مهندسـان مجموعه ماهد آلومینیوم از سـوله ای که کوره های گرم و سـوزان در آن قرار دارند به 
سـوله ای دیگر می رویم. در این سـوله بخش اکسـتروژن و تولید مقاطع مختلف آلومینیومی انجام می گیرد. پروفیل های صاف و براق 
اما نرم از یک سـر دسـتگاه خارج می شوند و به سـمتی می روند که طی یک عملیات حرارتی و شیمیایی، به سختی و استحکامی که 
الزم اسـت دسـت پیدا می کنند. در کارخانه ماهد مقاطع مختلفی از پروفیل های صنعتی، ساختمانی و خاص تولید می شود. در انتهای 
سـوله به قسـمتی می رسـیم که پروفیل های تولیدشده، بسته بندی و روی  هم چیده شده اسـت که با نگاهی گذرا به آن، تنوع مقاطع 
تولیدشـده را به خوبی مشـاهده می کنیم. در اینجا محصول نهایی یعنی پروفیل آلومینیومی، آماده بارگیری و ارسـال به سراسر کشور 

است تا در کارگاه های مونتاژ در و پنجره مورد استفاده قرار گیرد.
عالوه بر سوله ها که بخش های اصلی کارخانه را در خود جای  داده اند، چندین اتاق و اتاقک که بخش هایی مثل قالب سازی، تعمیرات 
و انبار مجموعه در آنها قرار دارد نیز در گوشه و کنار کارخانه ماهد دیده می شود. یکی از قسمت های مهم و جالب توجه در میان این 
اتاق ها، واحد قالب سازی است که قالب های مورد نیاز کارخانه که از کشورهای ترکیه و ایتالیا وارد می شوند در این واحد و به دست 

توانمند کارگران ساخته  و پرداخته می شوند.
سـالن کوچکی که چسـبیده به سـاختمان اداری است، واحد آزمایشگاه و کنترل کیفی کارخانه اسـت که در آنجا تمامی مراحل تهیه 

پروفیل مورد بررسی قرار می گیرد تا ضمن رعایت قوانین استاندارد، پروفیلی با کیفیت مطلوب و مورد نظر کارشناسان تولید شود.
چند سـالن بزرگ و کوچک دیگر که آشـپزخانه، غذاخوری، اسـتراحتگاه و نمازخانه در آنها قرار دارند به عالوه ساختمان بزرگ اداری 

که در گوشه دیگری از کارخانه قرار دارند، دیگر بخش های کارخانه ماهد آلومینیوم را تشکیل می دهند.
در طول بازدید از کارخانه ماهد آلومینیوم، سواالتی از آقای عباس احمدی، مدیرعامل مجموعه پرسیده شد که مشروح این پرسش 

و پاسخ را در ادامه باهم می خوانیم:

 در مـورد پیشـینه و فعالیت شـرکت ماهد 
آلومینیوم توضیح دهید؟

بنای ش��رکت ماهد آلومینیوم از س��ال 1۳٨6 با خرید 
قطعه زمینی در ش��هرک صنعتی خیرآباد اراک گذاش��ته 
ش��د. ب��ا س��اخت اولین س��وله در س��ال 1۳٨7، بخش 
ریخته گری، به عنوان اولین واح��د کارخانه فعالیت خود 
را ش��روع کرد و بعد از مدتی سیس��تم اکستروژن به آن 
افزوده شد. قبل از سال 1۳92 فعالیت کارخانه به شکل 
س��نتی بود و از آن س��ال وارد بخش اختصاصی و تولید 
آلی��اژی انواع مقاطع ترمال بری��ک، نرمال، کرتین وال، 
لوله و مقاطع خاص شدیم. در همین راستا با شرکت های 
خودروسازی وارد همکاری ش��دیم و آلیاژهای 6061 و 
6005 را ک��ه در خودروه��ای پ��ژو مورد اس��تفاده قرار 
می گی��رد تولید می کنیم. ش��رکت ماه��د در حال ایجاد 
چندی��ن کوره ریخته گری ش��امل دو کوره ریخت، یک 
 DC کوره هموژناس��یون، یک ک��وره اجینگ و یک میز
و همچنین تهیه دو دس��تگاه پرس اکس��تروژن در تناژ 
2٨00 و ۳000 ت��ن و اف��زودن آنها به مجموعه اس��ت. 
این دس��تگاه ها عموما تولید خارج یا تولید خارج و مونتاژ 
داخل هس��تند. عمده قالب های ما در بخش قالب سازی 
کارخانه نیز از کش��ورهای ترکیه و ایتالیا تهیه می شوند. 
اخیرا موفق شدیم لیس��انس شرکت فرو ایتالیا را کسب 
کنیم و محص��والت کرتین وال ما در حال حاضر تحت 

لیسانس این شرکت تولید می شود. 
 مسـاحت کارخانـه چقدر اسـت و چند نفر 

نیروی کار در اینجا مشغول فعالیت هستند؟
مس��احت فض��ای فعلی کارخان��ه 7500 متر عرصه و 
۳500 متر س��وله است که تعداد 50 نفر کارگر و کارمند 

در دو شیفت اینجا مشغول فعالیت هستند. 
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 مراحل تولید محصول در کارخانه ماهد به چه شکل است؟
در کارخانه ماهد بیلت از بیرون خریداری نمی ش��ود و کار ما با ش��مش آغاز می شود. 
این ش��مش ابتدا در بخش ریخته گری ذوب ش��ده س��پس عناصر الزم به آن افزوده و 
تبدیل به بیلت با آلیاژ س��اختمانی 606۳ می ش��ود. در مرحله بعد بیلت تولیدش��ده تحت 
عملیات هموژناسیون قرار می گیرد و اگر سفارش مشتری باشد بنا به نوع سفارش، برش 
داده  ش��ده و برای مشتری فرس��تاده می شود و اگر برای مصرف داخل کارخانه باشد نیز 
به اندازه مقطع مورد نیاز برش داده ش��ده و به واحد اکستروژن فرستاده می شود. در واحد 
اکس��تروژن که دو واحد مجزا هستند، مقاطع برش خورده به قالب مورد نیاز تزریق و به 

محصول نهایی تبدیل می شوند.
 در مـورد پروفیل های مورد اسـتفاده در صنعـت در و پنجره که در 

کارخانه ماهد آلومینیوم تولید می شوند، توضیح دهید؟
در کارخان��ه ماهد انواع پروفیل مقاطع نرمال و ترمال بریک که نمونه های بس��یار 
متفاوت و گس��ترده ای از پنجره ها را پوشش می دهند، طبق درخواست مشتری تولید 
می شود. همچنین مقاطعی از پروفیل کرتین وال را که نمونه ای از پروفیل های مورد 
استفاده در نماهای شیشه ای است، تحت لیسانس شرکت فرو ایتالیا تولید می کنیم.

 محصوالت کارخانه ماهد در چه سطح کیفی تولید می شوند؟
مش��تری با دی��دن پروفیل های مختل��ف از جمله پروفیل های خارج��ی باکیفیت، 
ناخ��ودآگاه مقایس��ه می کند و به دنبال محصول باکیفی��ت می گردد؛ به همین خاطر 
ما هم س��عی کردیم کیفیت محصوالتمان را به سطح کیفی و استاندارد محصوالت 
روز دنیا نزدیک کنیم. این تالش باعث ش��ده به چنین س��طحی از فروش و استقبال 
از طرف مش��تری و همچنین رضایتمندی آنها از محصوالتمان دس��ت پیدا کنیم. در 
حال حاضر اگر کیفیت و س��طح اس��تاندارد محصوالت ما از محصوالت ترک باالتر 
نباش��د، پایین تر هم نیس��ت؛ ولی در مقایس��ه با محصوالت اروپایی در حال تالش 
هس��تیم که خودمان را به آنه��ا نزدیک کنیم. ما برنامه ای در م��ورد کنترل کیفی و 
ارتقا سطح محصوالتمان تدوین کرده ایم که تا پایان سال 1۳95 به سطح باالیی از 
اس��تاندارد کیفیت دست پیدا کنیم؛ چون با شرکت فرو ایتالیا که محصوالتمان تحت 
لیس��انس این شرکت تولید می شود قراردادی داریم که باید محصول تولیدشده را به 
آنها بفروش��یم. به همین دلیل مجبوریم که به سطح باالیی از کیفیت و استاندارد در 

تولید برسیم.

 در راستای صحبت هایتان در مورد ارتقا کیفی محصوالت کارخانه، آیا 
برنامه ای برای به روز رسانی و استفاده از فناوری های مدرن نیز دارید؟

بله، در بحث لیس��انس ش��رکت فرو، الزاماتی در این زمینه وجود دارد و نقش��ه راهی 
نیز تدوین  ش��ده که طبق آن با استفاده از فناوری که این شرکت در اختیار ما قرار داده، 
سیس��تم تولید ما طبق مدرن ترین پروس��ه های تولید دنیا انجام می گیرد و محصولی در 
ابعاد و اس��تاندارد جهانی تولید می کنیم. عالوه بر این ها، برای ش��ناخت توانمندی های 
این صنعت در کش��ورهای دیگر و خواسته های بازار و مشتریان بین المللی، برنامه بازدید 
و حضور در نمایش��گاه های بزرگ و معتبر داخل و خارج از جمله مواردی است که به جد 

دنبال می کنیم.
 در خصـوص نحـوه فـروش محصوالتتان اگـر نکته ای وجـود دارد، 

توضیح دهید؟
از آنجا که میزان تولید محصوالت ما به ش��کل انبوه اس��ت و سفارش های خرید نیز 
به ش��کل عمده صورت می گیرد، بخش��ی از مبلغ را نقدی و مابقی را به شکل اعتباری 
دریافت می کنیم. البته الزم است به نکته ای اشاره کنم که باوجود رکود کلی که در بازار 
وجود دارد، میزان فروش و س��فارش های خرید از ما به نحوی اس��ت که مدام از تولید 

عقب هستیم و مشتریان زیادی منتظر تولید و ارسال محصوالت می مانند.
 بازار و صنعت ساختمان کشورمان را چگونه ارزیابی می کنید؟

آلومینیوم و محصوالت آلومینیومی مورد اس��تفاده در ساختمان از قبیل در و پنجره به 
خاطر استحکام، زیبایی، سبکی و سایر خصوصیات منحصربه فرد خود، جایگاه خوبی در 
بین مردم ما دارد. از سوی دیگر، اگر مبحث 19 اجرایی شود، صنعت آلومینیوم به عنوان 
یک صنعت پایه و پیش��رو در راس قرار خواهد گرفت و جایگاه بس��یار ویژه ای به دست 
خواه��د آورد. ب��ه دالیلی که عرض کردم صنعت آلومینیوم در بازار و صنعت س��اختمان 

آینده جایگاه بسیار خوبی خواهد داشت.
 معایب و مزایای آلومینیوم در مقایسـه با سایر مواد مورد استفاده در 

ساخت در و پنجره چیست؟
آلومینی��وم برعکس بس��یاری از م��واد می تواند هم در مناطق گرمس��یر و هم مناطق 
سردس��یر مورد اس��تفاده قرار گیرد. به عنوان  مثال یکی از مش��تریان ما در المرد فارس 
که منطقه ای خش��ک و گرمس��یری است، دو سال اس��ت که فقط از آلومینیوم استفاده 
می کند و می گوید س��ایر موارد در اینجا جواب نمی دهند و در مقابل گرمای هوا و تابش 
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خورشید تغییر رنگ و شکل می دهند. به همین منوال در مناطق سردسیر این مواد دچار 
ش��کنندگی می شوند ولی آلومینیوم ضمن داشتن زیبایی، تنوع رنگ و سبکی، استحکام 

الزم در مقابل هر نوع آب و هوایی را نیز دارد.
 به نظر شما بحث قیمت باالی آلومینیوم در مقایسه با قیمت مناسب 
سـایر مواد اولیه نقطه ضعف بزرگی به حسـاب نمی آید؟ آیا راه حلی برای 

این مسئله وجود دارد؟
طبیعی است به نسبت محاسن و قابلیت های باالیی که آلومینیوم دارد، قیمت باالتری 
نس��بت به س��ایر مواد اولیه داشته باش��د اما این مس��ئله نیز قابل حل است. در کشور ما 
به دلیل قیمت نس��بتا باالی م��واد اولیه آلومینیوم، محصول نهایی نیز گران به دس��ت 
مش��تری می رس��د. اگر ما بتوانیم قیمت مواد خام و بیلت این فلز مهم و پرمصرف را به 
قیمت جهانی آن نزدیک کنیم، مطمئنا قیمت تمام ش��ده این محصول بسیار مناسب تر و 
قابل قبول تر خواهد شد. در این صورت، آلومینیوم با توجه به مزایای بسیار زیادی که دارد 
به راحتی در صدر مواد مورد اس��تفاده در صنعت س��اختمان قرار خواهد گرفت و با فاصله 

زیادی از سایر رقبا پیش خواهد افتاد. 
  آیـا بـر کارگاه هایی کـه با پروفیل شـما، در و پنجـره تولید می کنند 

نظارتی دارید؟
تاکن��ون به این که بر نحوه فعالیت س��ازندگانی که با پروفی��ل تولیدی ما کار می کنند 
نظ��ارت کنی��م فک��ری نکردیم، ولی در نظ��ر داریم ب��ا راه اندازی بخ��ش مجزایی که 
زیرمجموعه ماهد باش��د کار س��اخت و نصب در و پنجره آلومینیومی با پروفیل ماهد را 
نیز انجام دهیم. مقدمات این کار فراهم شده و مذاکراتی برای خرید دستگاه های الزم از 
یک شرکت خارجی انجام گرفته که تا سال آینده تولید صفر تا صد محصول در و پنجره 

در کارخانه ماهد انجام گیرد.
 سطح کار کارگاه های تولید در و پنجره و نماکار آلومینیومی در کشور 

را چگونه می بینید؟
نمی توان گفت که سطح کارشان باال یا خیلی پایین است، چون تجهیزاتی که استفاده 
می کنند تجهیزات مدرن و به روزی نیست و خیلی ابتدایی است. برای انجام درست یک 
کار فنی عالوه بر داشتن دانش و فن آن کار، باید ابزار مناسب و کارآمدی نیز در اختیار 
داشت که متاسفانه در بخش ابزارآالت هزینه الزم نشده است به همین دلیل نقطه ضعف 

کار در این قسمت است.
 به عنوان یک تولیدکننده بزرگ ترین مشکل شما چیست؟

بزرگ ترین مش��کل ما بحث عدم وجود نقدینگی است. متاسفانه نرخ بهره تسهیالت 
بانکی که به بخش تولید داده می ش��ود خیلی باالست و ما در بازپرداخت این تسهیالت 
دچار مشکل هس��تیم. در صنعت آلومینیوم میزان انتفاعی که یک سرمایه گذار به دست 
می آورد به نسبت سرمایه ای که می گذارد در مقایسه با سایر بخش ها خیلی پایین است. 
به عنوان  مثال، در صنعت فوالد نرخ انتفاع به ازای هر 2 هزار تومان 500 تومان اس��ت، 
ام��ا در صنعت آلومینیوم ب��ه ازای هر 10 هزار تومان 500 تومان اس��ت. ضمن این که 
میزان سرمایه گذاری در صنعت آلومینیوم بسیار سنگین است و در وزارت صنعت، معدن 

و تجارت نیز خدمات خاصی به این صنعت داده نمی شود.
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پنجره  ایرانیان: مجمع عمومی انجمن صنفی انبوه س��ازان مسکن استان اصفهان با 
حمایت هافمن و حضور شهردار کالنشهر اصفهان برگزار شد. این همایش به منظور 
انتخاب اعضای هیات رئیسه و روزنامه رسمی و همچنین تعیین ترازنامه مالی انجمن 
انبوه س��ازان برای یک س��ال آینده، چهارشنبه ۳ آذرماه 95 در تاالر شهروند اصفهان 

برگزار شد.
در ابتدای این جلس��ه پس از قرائت آیاتی از کالم اهلل مجید و پخش س��رود ملی، 
آقای جعفرپیش��ه، نایب رئیس انجمن صنفی انبوه س��ازان مس��کن اصفهان به عنوان 

با حمایت هافمن برگزار شد؛                                                                                                                     

همایش انبوه سازان اصفهان
 با حضور شهردار کالنشهر

رئیس جلسه مجمع عمومی در جایگاه قرار گرفت. در ادامه، به منظور رسمیت یافتن 
جلس��ه، اعضای هیات  رئیسه مجمع عمومی از میان حاضران انتخاب و برای اجرای 

دستور جلسه در جایگاه خود مستقر شدند.
س��خنران بعدی جلس��ه آقای تمنا، دبیر انجمن بود که گزارشی از وضعیت انجمن 
در س��ال گذشته ارائه داد. وی گفت: تعامل با شورای کالنشهر اصفهان و حضور در 
چندین جلس��ه ش��ورا و گروه عمران ش��ورا ازجمله کارهایی بود که انجمن در سال 
گذش��ته انجام داد. شش جلسه مختلف با ش��هردار و معاونت های مختلف شهرداری 
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اصفهان برگزار ش��د و ارائه مطالبات و درخواس��ت های انجمن از شهرداری ازجمله 
مباحث مطرح شده در این جلسات بود. حل مشکل پارکینگ مجتمع های تجاری نیز 

ازجمله مواردی بود که با همکاری و تعامل با شهرداری صورت گرفت.
تمنا افزود: در سال گذشته، دو نشست عمومی با اعضای انجمن برگزار شد؛ اولین 
جلسه در خصوص بررسی قانون جدید مالیاتی با حضور آقای دکتر نیل چی در محل 
دائمی نمایش��گاه ها برگزار ش��د و جلسه دوم در موردبررس��ی راه های خروج از رکود 

بخش مسکن با حضور آقای ادیب در تاالر شهروند صورت گرفت.
نایب رئیس انجمن انبوه س��ازان اصفهان در پایان، اظهار کرد: برگزاری 5 جلس��ه با 
مدیران بانک مسکن و جلسات متعدد با مدیران مسکن و شهرسازی ازجمله کارهای 
اجراشده انجمن در سال گذشته بود. بحث مسکن مهر نیز ازجمله مسائل مهمی بود 
که سال گذشته جلسات متعددی در این خصوص با مراجع مختلف و با حضور اعضا 
در ش��هرهای مختلف انجام گرفت. در حال حاضر بسیاری از پروژه های مسکن مهر 
در اس��تان اصفهان به بهره برداری رسیده اند و پروژه های مسکن مهر استان اصفهان 

از این لحاظ از سایر استان ها بسیار جلوتر است.
دس��تور بعدی جلس��ه گزارش مهندس رحمانی، خزانه دار انجمن بود که به اطالع 
حاضران رسید. در ادامه آقایان اباذری و برادران، بازرسان انجمن، گزارش های سال 

گذشته انجمن را قرائت کردند.
دیگر سخنران همایش، مهندس مشیرفر، مدیر فروش هافمن بود که پشت تریبون 

قرار گرفت و با سرودن این شعر صحبت هایش را شروع کرد:
جهان آفرین را جهانی نبود/ جهان را اگر اصفهانی نبود

خوشا بر اصفهان و صفای آن/ که بوی مشک می دهد هوای آن
وی در ابت��دا ب��ه معرفی هافم��ن ، تولیدکننده پروفیل یو.پی.وی.س��ی پرداخت و 
گفت: هافمن اولین تولیدکننده پروفیل س��ری 70 پنج کاناله و پروفیل الس��تیک دار 
در کش��ور و اولین حامی انبوه س��ازان و بزرگ ترین تامین کننده پروژه های بزرگ در 
کش��ور است. شرکت هافمن از ابتدای شروع فعالیت هایش در سال 1۳92 تاکنون با 
انبوه س��ازان سراسر کشور ارتباط تنگاتنگی داش��ته و همواره در راستای استحکام و 
تداوم این همکاری ها قدم های خوبی برداش��ته است. هافمن از اولین تولیدکنندگان 
پروفیل یو.پی.وی.سی در کشور است که با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی، پروژه های 
مش��ترکی در زمینه »ناب س��ازی مصرف انرژی« و سایر مباحث صنعتی و بازرگانی 
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برگزار کرده اس��ت. مش��یرفر با اشاره به پیشینه صنعت یو.پی.وی.سی در دنیا، گفت: 
دانشمندی به نام »والدور سومن« که روی قطعات پالستیکی کار می کرد، به فرمول 
ش��یمیایی پی.وی.سی دس��ت پیدا کرد. در ادامه با اضافه کردن مواد دیگری به آن 
فرمول به ماده با اس��تحکام بیشتری دس��ت یافتند که امروزه در صنایع در و پنجره 

کاربرد فراوانی دارد.
مدیر فروش هافمن در ادامه با نمایش اسالید زیبایی از حاضران درباره آن تصویر 
سوالی پرسید که تعدادی از حضار آن تصویر را شناختند. تصویر نشان داده شده، نگاره 
تاریخی منقوش بر کاش��ی کاری های س��ردر بازار قیصریه اصفهان بود که به عنوان 
نماد مخصوص اصفهان انتخاب ش��ده اس��ت. این ن��گاره تاریخی، نقش تصویر فرد 
تیراندازی را با س��ر انسان و تنه ش��یر و دم اژدها نشان می دهد. دلیل انتخاب آذرماه 
)برج قوس( برای اصفهان این بود که بر اساس مستندات تاریخی، طالِع بنیان گذاری 
شهر اصفهان در ماه آذر )قوس( دیده شده است. بر اساس اسناد تاریخی در بسیاری 
از متون کهن، خش��ت اول ش��هر اصفهان را در ماه آذر گذاشتند و برج قوس را طالع 
اصفه��ان انتخاب کردند. هم زمانی این جلس��ه با ش��روع م��اه آذر موضوعی بود که 

نکته سنجی مهندس مشیری فر را در انتخاب این نگاره نشان می دهد.
مش��یر فر با نش��ان دادن اس��الید جدولی که مزیت های پنجره یو.پی.وی.سی در 
مقایس��ه با س��ایر متریال های در و پنجره را بررسی می کرد، اظهار کرد: همانطور که 
در این جدول مش��اهده می کنید مزیت ها و پارامترهایی که پنجره یو.پی.وی.سی را 
نس��بت به س��ایر مواد در رده بس��یار باالتری قرار می دهد با آمار و ارقام دقیق نشان 
داده ش��ده اس��ت. طبق آماری که ما داریم متاسفانه میزان استفاده از این متریال در 
استان اصفهان نسبت به سایر استان ها به دالیلی که هم به ما و هم به مونتاژکاران 
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برمی گردد بس��یار پایین تر است. وی با اشاره به مبحث »ناب سازی مصرف انرژی« 
که هافمن بنیان گذار آن در کش��ور اس��ت و آمارهای ارائه ش��ده درباره میزان سرانه 
مصرف مواد مختلف در کش��ور، گفت: متاس��فانه کش��ور ما در زمینه مصرف انرژی، 
جز پرمصرف ترین هاس��ت. سرانه مصرف کش��ور ما در مقایسه با میانگین جهانی به 
این شکل است که بنزین 6 برابر، گاز 4 برابر، برق ۳ برابر و شدت مصرف انرژی 4 
برابر میانگین دنیا اس��ت. نگاهی به این آمار به خوبی نش��ان دهنده عمق فاجعه است 
و توضیح زیادی نیاز ندارد. فرهنگ س��ازی در راس��تای بهره وری و استفاده درست از 
منابع انرژی و ترغیب مردم به اس��تفاده از پنجره دوجداره یو.پی.وی.س��ی به عنوان 
یکی از راه کارها، ازجمله مس��ائل مهمی است که هافمن در برنامه ناب سازی انرژی 

به دنبال آن است.
مش��یرفر در ادامه با اش��اره به میزان اس��تقبال نس��بتا کم اصفهانی ه��ا از صنعت 
یو.پی. وی.سی، بیان کرد: اصفهان همواره جز استان های پیشرو در استفاده از صنایع 
و فناوری های نوین بوده ولی در زمینه اس��تفاده از در و پنجره یو.پی.وی.سی نسبت 
به میانگین کش��وری درصد پایین تری دارند که این موضوع نشان دهنده کم کاری ما 

در این زمینه است و باید با همکاری و همفکری این نقیصه را جبران کنیم.
مدیرفروش هافمن افزود: مجموعه هافمن با همکاری گروه آمار دانش��گاه ش��هید 
بهشتی روی این موضوع تحقیقاتی انجام داد و به نتایجی رسید که مهم ترین عوامل 
ای��ن موضوع را به اختصار خدمتتان عرض می کنم. اصفهان دارای ش��رایط اقلیمی و 
آب وهوایی خاصی اس��ت که این موضوع در میزان اس��تقبال از م��واد مختلف تاثیر 
زی��ادی دارد. اصفهانی ها در هنگام خرید بر روی کیفیت محصول دقت خاصی دارند 
و بدون مش��ورت و بررس��ی کامل اقدام به خرید نمی کنند. تولیدکنندگان پروفیل و 
در و پنجره یو.پی.وی.س��ی اطالع رسانی و آگاهی بخشی درست و به موقعی درباره 

محصوالتشان انجام نداده اند.
مش��یرفر در پایان ضمن تش��کر از تولیدکنندگان در و پنجره  که در جلس��ه حضور 
داشتند، به برتری کیفی پروفیل ایرانی نسبت به پروفیل های ترک اشاره کرد و گفت: 
از تمامی عزیزان خواهش می کنم ضمن این که مردم را با در و پنجره یو.پی.وی.سی 
و مزایای آن آشنا می کنید از آنها بخواهید که از اجناس تولید داخل در کارهای خود 
استفاده کنند تا صنعت کشور دچار رکود نشود و کارگر و صنعتگر ایرانی بتواند کاالی 

خوب ایرانی تولید کند.
مهدی جمالی نژاد، ش��هردار کالنشهر اصفهان از دیگر سخنرانان این همایش بود 
که س��خنانی پیرامون مسائل و معضالت صنعت مس��کن و انبوه سازی ایراد کردند. 
در این مجمع عالوه بر اعضای انجمن صنفی انبوه س��ازان مس��کن استان اصفهان، 
جمعی از اعضای ش��ورای شهر اس��المی اصفهان و رییس نظام مهندسی ساختمان 

اصفهان و مدیران شهرداری اصفهان نیز حضور داشتند.
گفتنی اس��ت نمایشگاهی از محصوالت و فعالیت های هافمن و چند شرکت معتبر 
فعال در صنعت س��اختمان در حاشیه این همایش برپا شده بود که حاضران به  اتفاق 
ش��هردار، اعضای شورای ش��هر، نظام مهندس��ی و همچنین مدیران  هافمن از این 

نمایشگاه دیدن کردند.
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 لطفا شـرکت اوریـن آلومینیـوم تجارت را 
به طور خالصه معرفی فرمایید.

ش��رکت اورین آلومینیوم تجارت فعالیت خود را از سال 
 AATi 1۳٨٨ به عنوان دفتر و ش��ریک تجاری ش��رکت
 )Alüminyum Aksesuar Ticaret( ترکی��ه 
در ایران آغاز کرده اس��ت و عم��ده فعالیت این مجموعه 
تولی��د و توزیع یراق آالت در و پنجره و نمای آلومینیومی 
می باش��د. ولی هم اکنون در کنار یراق آالت  بخش های 
مهم دیگری از جمله فروش انواع پروفیل های آلومینیومی 
ترک و ایرانی، ف��روش پلی آمیدهای ترمال بریک، انواع 
الستیک های Epdm و دس��تگاه های مونتاژ اتومات و 

رومیزی نیز در سبد فروش شرکت قرار دارد. به طوری که 
نمایندگی پروفیل های اوبال ترکیه و پروفیل های تولیدی 

آلومس متعلق به این شرکت می باشد.
 در کنـار برندهای خارجـی معروف چقدر به 
تولیـدات داخلـی اهمیـت می دهید و آیـا تولید 

داخلی دارید؟
در خصوص یراق آالت عالوه بر داشتن نمایندگی های 
خارجی که به تفصیل در پایین اش��اره خواهد شد، بخش 
تولی��د این مجموع��ه نیز در خصوص س��اخت لوالهای 
آلومینیومی و پی .وی .س��ی )نصب سریع(، قطعات فلزی 
و پالس��تیکی به فعالیت خود از زمان شروع به کار ادامه 

می دهد و س��عی این مجموعه بر آن است که در صورت 
ام��کان، بعضی محص��والت مربوطه دیگ��ر را هم البته 
ب��ا کیفیت قاب��ل رقابت با محص��والت خارجی در جهت 

خودکفایی ملی هر روز به تولیدات خود اضافه کند.
 باتوجـه به رفـع تحریم ها آیا بـا برندهای 
جدید اروپایی وارد گفتگو شده اید یا نمایندگی 

دریافت کرده اید؟
ما در زمینه یراق آالت، چند س��الی است که نمایندگی 
فروش محصوالت AAalley   و Aluteams  ترکیه 
و Ragni ایتالی��ا را بر عهده داریم. منتها بحث امروز ما 
راجع به محصوالت Fapim  ایتالیا اس��ت که از ابتدای 

شـرکت اورین آلومینیوم تجارت چندین سـال اسـت که در زمینه عرضه و تولید یراق آالت در و پنجره و نمای آلومینیومی مشـغول 
فعالیت بوده و در این سال ها توانسته است در صنعت در و پنجره کشورمان به عنوان نامی معتبر مطرح شود. فرصتی پیش آمد تا 
گفتگویی داشته باشیم با مهندس فرهاد رستملو، مدیرعامل کوشا و سختکوش اورین آلومینیوم تجارت. از ایشان درباره برندهای 
معتبر خارجی که در بازار ایران عرضه می کنند، به ویژه برند فاپیم که اخیرا به سبد محصولی خود افزوده اند، و همچنین تولیدات این 
مجموعه در کنار اقالم وارداتی خود سوال کردیم. مهندس رستم لو ضمن توضیح این موارد، بر نگاه ویژه و حساسیت شرکت خود 

نسبت به تولیدات داخلی و نیز خودکفایی و پیشرفت بخش تولید کشور تاکید داشت. با هم این گفتگو را می خوانیم:

اشــاره

در گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیرعامل اورین آلومینیوم تجارت مطرح شد:

برندهای معتبر خارجی پشتوانه تولید داخلی
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س��ال 2016 میالدی نمایندگی رس��می این برند مشهور 
اروپای��ی را با هدف تامین محصوالت با کیفیت و لوکس 

برای بازار ایران عهده دار شده ایم.
چـه  از  )فاپیـم(  جدیـد  محصـول  ایـن   

ویژگی هایی برخوردار است؟
ش��رکت Fapim  در سال 1974 میالدی با ادغام دو 
ش��رکت B&B )تاسیس 1967( و پاچینی ایتالیا تاسیس 
شده و امروزه بعد از گذشت بیش از 40 سال محصوالت 
خ��ود را به بیش از 100 کش��ور جهان ک��ه در راس آن 
آمریکا و اکثر کشورهای اروپایی قرار دارد صادر می کند.

محص��والت فاپی��م ب��ا توجه ب��ه ازدی��اد مخاطبان و 
پروفیل های آلومینیومی مصرفی آنها از تنوع بسیار زیادی 
برخوردار اس��ت و به این منظور مجموعه ما در بخش در 
و پنجره و نمای کرتین وال و محصوالت جانبی مورد نیاز 
بازار ایران، اقدام ب��ه واردات این محصوالت می کند که 
البته امیدواریم بدون توجه به مسایل مادی، فواید معنوی 
و حسن رضایت مش��تریان با هدف تامین محصوالت با 

کیفیت و تضمینی نیز نصیب این مجموعه گردد. 
الزم به توضیح هس��ت که محصوالت فاپیم از سال ها 
پیش خصوصا قبل از اعمال تحریم های بی رحمانه، توسط 
بعضی از شرکت های ایرانی که عمدتا مصرف کننده بودند 
استفاده می ش��د؛ کما اینکه هنوز در سبد مصرفی بعضی 
از ش��رکت های مع��روف ایرانی نیز ق��رار دارد. از این رو 
این محصول در بازار ایران ش��ناخته شده بوده و از حسن 

سابقه خوبی برخوردار است و شرکت اورین آلومینیوم نیز 
در راس��تای این رضایت و تسهیل در تامین این محصول 
با کیفیت جهانی وظیفه خود می داند که با تامین به موقع 
و دپ��وی کافی و عرضه س��ریع و البته با قیمت مناس��ب 
و متعارف، در جهت پاس��خ به اطمینان و نیاز مش��تریان 

خدمتی ارائه دهد.
 نقـش یـراق آالت را در سیسـتم های در، 
پنجـره و نمـا را تـا چـه میـزان مهـم ارزیابی 

می کنید؟
در تکمیل عرایضم الزم می دانم که به این نکته اشاره 
کنم که عمده خرابی ها و اش��کاالت ش��ایع مربوط به در 
و پنجره و نماهای شیش��ه ای خصوصا در بازشوها ناشی 
از مصرف یراق آالت بی کیفیت می باش��د، چرا که معموال 
نق��ش پروفیل ها در ص��ورت مونتاژ صحی��ح در ایرادات 
مش��هود کمرنگ می باش��د. لذا با توجه ب��ه اینکه هزینه 
مصرفی ب��رای تامین ی��راق آالت در پروژه های مربوطه 
خیلی کمتر از هزینه مصرفی برای تامین پروفیل و شیشه 
مورد نیاز می باش��د، دقت و حساسیت در انتخاب یراق با 
کیفیت باید ج��زو اولویت های کاری قرار گیرد. مجموعه 
ما ه��م عالوه بر اطمینان از کیفیت محصوالتی که ارائه 
می دهد در جهت احترام به حقوق مش��تریان، محصوالت 

خود را با گارانتی دراز مدت عرضه می کند .
در ادامه باید به این مس��ئله مهم توجه داش��ته باش��یم 
ک��ه ج��دا از برند خاص یا حتی کش��ور س��ازنده همواره 

محصوالت خوش��نام و ب��ا کیفیت و البته در دس��ترس، 
می توان��د به صنع��ت در، پنجره و نما کمک ش��ایانی در 
راس��تای پیش��رفت این صنعت و جلوگیری از واردات در 
و پنجره آماده، که متاس��فانه اخیرا رواج پیدا کرده اس��ت 
بکند. نتیج��ه اینک��ه تولیدکنندگان گرام��ی هرگز نباید 
کیفیت را فدای قیمت کنند، چراکه در این صورت عالوه 
بر خدشه دار کردن اعتبار کاری مجبور خواهند بود هزینه 
باالتری بپردازند یا با مش��کالت مال��ی دیگری از طرف 
کارفرماها مواجه شوند. خالصه در جهت منفعت همگانی 
تبلیغ و قانع س��اختن ب��رای مصرف محصوالت خوب در 
واقع باید توس��ط خود تولیدکننده ها ب��ه کارفرماها انجام 

گیرد نه توسط فروشنده های یراق آالت.
 در پایـان گفتگـو اگر نکتـه ای باقی مانده 

است بفرمایید.
در پای��ان الزم می دانم از زحمات ش��ما و همکارانتان 
در مجموع��ه پنج��ره ایرانی��ان در راس��تای ارتب��اط ب��ا 
دس��ت اندرکاران صنعت در، پنجره، نما و صنایع وابس��ته 
تش��کر ویژه ای داشته باشم. همچنین از تمامی همکاران 
ش��اغل در این صنف ک��ه با توجه به تمامی مش��کالت 
ب��رای عرضه کاالهای مناس��ب و خدم��ات الزم تالش 
می کنند، تش��کر کنم. امی��دوارم ما نیز بتوانی��م در کنار 
واردات کاالهای��ی با کیفیت جهانی، با کارآفرینی و تولید 
محصوالت باکیفیت داخلی در س��ربلندی کش��ور گامی 

موثر برداریم.
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شـرکت ماهدیس تجارت آسـیا با نزدیک به نیم قرن تجربه ازجمله شرکت های موفق و ماندگار در زمینه تامین مواد اولیه شیمیایی برای 
صنایع ایران است. این شرکت یکی از بزرگ ترین واردکنندگان مواد اولیه شیمیایی مختلف برای صنایع رنگ و رزین، پالستیک، جوهر 
چاپ و شـیمی سـاختمان اسـت که با شـرکت های بزرگ و معروف دنیا در زمینه تامین مواد اولیه شـیمیایی همکاری دارد. ازجمله این 
شرکت ها می توان به کمسون اتریش و کانکای بلژیک اشاره کرد که از معروف ترین شرکت های تولیدکننده مواد اولیه شیمیایی باکیفیت 
در دنیا هسـتند. شـرکت ماهدیس تجارت در راستای تامین مواد اولیه شـیمیایی برای تولیدکنندگان داخلی و کمک به توسعه روزافزون 
صنایع پالسـتیک به خصوص پی.وی.سـی در ایران، نمایندگی شـرکت های کمسـون و کانکا را کسب کرده اسـت. این شرکت در طول 
سـالیان گذشـته همواره ارائه محصوالت باکیفیت و اسـتاندارد به مشتریان را سرلوحه کار خود قرار داده و در این راه با تمسک به شعار 
شرکت کمسون )نوآوری، کیفیت و سازگاری با محیط زیست( درصدد تحقق این اهداف بلند و متعالی بوده است. نشریه پنجره ایرانیان 
در راسـتای معرفی مجموعه های موفق در صنعت در و پنجره به سـراغ شـرکت ماهدیس تجارت آسـیا رفته و با آقای حسـین سـرادار 

قندچی، مدیرعامل این شرکت گفتگویی ترتیب داده است که در ادامه آن را می خوانیم.

اشــاره

 در گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با حسین سردار قندچی مطرح شد:

ماهدیس؛ کیفیتی که اتفاقی نیست

 درباره پیشینه و تاریخچه شرکت ماهدیس تجارت توضیح دهید.
ش��رکت ماهدیس تجارت حدود 40 س��ال پی��ش باهدف تامین مواد اولیه ش��یمیایی 
برای تولیدکنندگان داخلی تاس��یس ش��د. همگام با توس��عه روزافزون صنایع پالستیک 
به خص��وص پی.وی.س��ی در ایران، نی��از به افزودنی ه��ای باکیفیت و ب��ه روز اروپایی 
بیش ازپیش احس��اس می شد. لذا شرکت ماهدیس تجارت جهت تامین پایدارکننده های 
حرارت��ی، بهبوددهنده ه��ای ضربه و کمک فرآیندها، نمایندگی ش��رکت های کمس��ون 
اتری��ش و کان��کای بلژیک را اخذ ک��رد. در حال حاضر ش��رکت ماهدیس تجارت یکی 
از بزرگ تری��ن واردکنن��دگان مواد اولیه ش��یمیایی مختلف برای صنای��ع رنگ و رزین، 

پالستیک، جوهر چاپ و شیمی ساختمان است. این شرکت همچنین بزرگ ترین تامین 
کننده دی اکسید تیتانیوم برای صنایع مختلف در کشور است.

 شرکت کمسون در کجا قرار دارد و چه محصوالتی تولید می کند؟
ش��رکت کمس��ون به عنوان تولیدکننده پایدارکننده های حرارتی )اس��تبالیزر( در سال 
19٨6 از س��رمایه گذاری مش��ترک ش��رکت های Chemetall  و Cookson در 
 Chemson Polymer س��ایت های آلمان، انگلستان و استرالیا شروع به کار کرد و
Additive AG در سال 2000 در شهر آرنولد اشتاین اتریش تاسیس شد. این شرکت 
با دارا بودن 6 کارخانه تولیدی در 5 کش��ور مختلف جهان، یکی از پیشگامان در عرصه 
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تولید پایدارکننده های پی.وی.سی در صنعت پالستیک جهان است.شرکت کمسون جزو 
ش��رکت های پیش��رو درزمینه تولید پایدارکننده های حرارتی بر پایه سرب، کلسیم/روی 
و ارگانیک برای پالس��تیک پی.وی.س��ی با کاربرد در پروفیل در و پنجره، ورق، سلوکا، 

کف پوش، لوله و اتصاالت، کابل و پی.وی.سی نرم است.
 محصوالت کمسون چه مزایایی نسبت به محصوالت مشابه دارد؟

نوآوری، کیفیت و س��ازگاری با محیط زیس��ت، س��ه ش��عار مهم در تولید محصوالت 
ش��رکت کمسون اس��ت که موجب حرکت روبه جلوی این شرکت ش��ده است. ازجمله 
نوآوری های اخیر این ش��رکت که در نمایش��گاه K 2016 نیز به نمایش درآمده بود، 
مش��ارکت در ساخت پی.وی.س��ی برای پرینترهای سه بعدی اس��ت. با توجه به سابقه 
اس��تفاده محصوالت کمس��ون در صنعت پالس��تیک ایران، دوام، کیفیت و عدم نوسان 

کیفی یکی از بزرگ ترین مزایای این محصول نسبت به محصوالت مشابه است.
 کمسون در بازار اتریش و اروپا چه جایگاهی دارد؟

ش��رکت کمس��ون بزرگ ترین تولیدکننده پایدارکننده )اس��تبالیزر( در اروپا و یکی از 
پیشگامان تولید این محصول در دنیا است.

 کمسون از چه زمانی وارد بازار ایران شده است و امروز چه جایگاهی 
در این بازار دارد؟

کمس��ون اولی��ن ش��رکت تولیدکننده اس��تبالیزر بود ک��ه همراه با صنع��ت پروفیل 
یو.پی. وی.سی وارد ایران شد و در حال حاضر تامین کننده استبالیزر بخش عمده ای از 

تولیدکنندگان بزرگ پروفیل یو.پی.وی.سی در ایران است.
 پایدارکننده چه نقشی در کیفیت پروفیل تولید شده دارد؟

پلیمر پی.وی.س��ی در دمای باال با از دس��ت دادن HCL تخریب می شود. در حقیقت 
در طول فرآیند اکس��ترود یا تزریق پی.وی.س��ی که همراه با تنش و گرما است، فرآیند 
تخریب پی.وی.س��ی با آزاد ش��دن اتم های کل��ر فعال آغاز می ش��ود. پایدارکننده های 
حرارتی مانع از آزاد ش��دن HCL می ش��وند و از تخریب پی.وی.سی در زمان فرآیند در 
اکسترودر جلوگیری می کنند. عالوه بر این، استفاده از مواد پایدارکننده حرارتی به حفظ 

پایداری نوری نیز کمک می کند.
 استفاده از پایدارکننده های نامرغوب، چه تاثیری در محصول نهایی، 

یعنی پنجره دارد؟
استفاده از پایدارکننده نامرغوب موجب ایجاد اثرات منفی روی ظاهر )براقیت، رنگ، ابعاد، 
...( و افت خواص فیزیکی و مکانیکی پروفیل خواهد شد. همچنین استفاده از پایدارکننده های 

نامرغوب خط تولید را دچار اشکال می کند و موجب تولید ضایعات فراوان می شود. 
 در حال حاضر، چه عاملی در بازار بیش از همه برای فعالیت های شما 

مشکل ساز است؟
وجود اس��تبالیزرهای بی کیفیت هندی، چینی و گاه��ی ایرانی در بازار و عدم آگاهی 
برخی از تولیدکنندگان پروفیل از عواقب اس��تفاده ازاین گونه استبالیزرها موجب شده تا 

آنها را بر استبالیزرهای باکیفیت اروپایی ترجیح دهند.
 بـه نظـر شـما، بـرای تولید یـک پنجـره اسـتاندارد، چـه عوامل و 

فاکتورهایی باید موردتوجه قرار گیرد؟
اس��تفاده از مواد اولیه باکیفیت، خط تولید و دس��تگاه های مدرن و به کارگیری نیروی 

متخصص و باتجربه، از عوامل موثر برای تولید پنجره باکیفیت است.
 برای جلوگیری از ورود پنجره های نامرغوب به بازار، چه راهکارهایی 

وجود دارد؟
رتبه بن��دی تولیدکنن��دگان با توجه به کیفی��ت پنجره تولیدی و اع��الم آن از طریق 
انجمن در و پنجره یو.پی.وی.س��ی، معرفی برندهای بی کیفیت و اطالع رس��انی عمومی 
به مش��تریان در ارتباط با اس��تانداردهای کیف��ی موردنیاز می تواند تا ح��دودی از ورود 

پنجره های نامرغوب جلوگیری کند.
 به نظر شـما وجود پنجره سـازهای بی شناسـنامه در بی اعتبار کردن 
ایـن صنعت چقدر تاثیـر دارند؟ اگر تاثیر منفی در ایـن خصوص دارند، 

راهکار جلوگیری از فعالیت آنها چیست؟
مطمئنا وجود مونتاژکاران غیرحرفه ای و به اصطالح زیرپله ای س��بب نارضایتی و عدم 
اطمین��ان مش��تریان و تحمیل هزینه اضافی به آنها می ش��ود؛ بنابراین این س��ازندگان 
می بایست شناسایی و معرفی شده تا اتحادیه و ارگان های ذیصالح با آنها برخورد کرده 

و نسبت به پلمپ این کارگاه ها اقدام کنند.
 شرایط فعلی و آینده بازار را چگونه می بینید؟

در حال حاضر بازار پنجره به موازات صنعت س��اختمان همچنان در سراش��یبی رکود است. 
ولی مطمئنا در آینده با رونق صنعت س��اختمان و با توجه به سیاس��ت های کالن دولت برای 
جلوگیری از اتالف انرژی، اس��تفاده از پنجره های دوجداره که عایق صوتی و حرارتی مناسبی 
اس��ت، رش��د خواهد یافت. البته رکود بازار س��اختمان اثرات منفی زیادی بر روی این صنعت 
نوپا گذاش��ت اما حذف برخی تولیدکنندگان کوچک و بی کیفیت در دوران رکود به نفع این 

صنعت در آینده خواهد شد!
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 درباره پیشینه فعالیت های شرکت فرگان آسیا توضیح دهید.

ش��رکت فرگان آسیا در س��ال 1۳٨6 فعالیت خود را در زمینه  تولید در و پنجره های 
یو.پی. وی. س��ی آغاز کرد. در س��ال 1۳91 هم زمان با گسترش فعالیت خود، خط دوم 
تولید در و پنجره  خود را راه اندازی کرد. در سال 1۳9۳ در راستای ارتقای محصوالت 
خود اقدام به راه اندازی خط لمینیت پروفیل کرد تا عالوه  بر ایجاد تنوع در طرح و رنگ 

بتواند خدمات بیشتری را ارائه دهد. 
 برای بهره گیری از دانش و فناوری روز چه اقداماتی انجام داده اید؟

در رابطه با تولید پنجره شرکت فرگان آسیا با تکیه بر مهندسان مجرب در طراحی و 
ساخت پنجره های استاندارد و همچنین نیروی کار حرفه ای توانسته است چهره  خوبی 
در این صنعت در کنار همکاران خود به جای بگذارد. همچنین برای پیش��رفت در ارائه  
خدمات لمینیت  به همکاران، با به کارگیری مشاوران شرکت رنولیت و انجام تمهیداتی 
در این زمینه، توانس��ته است اولین شرکتی باش��د که تاییدیه  فنی از لحاظ موارد اولیه 

و روش تولید را از این شرکت دریافت کرده و مجوز لوگوی رنولیت را دریافت کند. 
 تا کنون چه استانداردها یا گواهی نامه هایی را دریافت کرده اید؟

در رابطه با س��اخت پنجره، شرکت ویستابست، که ما یکی از نمایندگان آن هستیم، 

در گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با بهزاد نثاری مطرح شد:

فرگان آسیا؛  پیشرو در صنعت لمینیت

درحال تدوین رده بندی تولید پنجره های ش��رکت های مختلف اس��ت که با بازرسی و 
آزمایش محصوالت و تولیدات ش��رکت ما و دیگر ش��رکت ها این درجه بندی صورت 
می گیرد. در رابطه با خدمات لمینیت، هیچ شرکتی در ایران وجود ندارد که محصوالت 
خ��ود را بتوان��د با ضمانت نامه ارائه دهد، مگر آنکه این ضمانت از طرف خود ش��رکت 
به صورت ش��فاهی داده ش��ود که هیچ مبنای حقوقی ندارد. حتی خود شرکت رنولیت 
حاضر به ضمانت فویل های  MX و PX در ایران نیس��ت. اما ش��رکت فرگان آس��یا 
درحال دریافت بیمه نامه از شرکت بیمه  ایران برای خدمات لمینیت خود است که این 
بیمه نامه تنها به سری فویل FX بر روی پروفیل هایی تعلق می گیرد که استانداردهای 

الزم را داشته باشند.
 لمینیت کـردن پروفیل چه مزایا و امتیازاتـی برای محصول نهایی، 

یعنی در و پنجره به وجود می آورد؟
انجام لمینیت بر روی پروفیل های یوپی وی سی، به غیر از زیبایی، تنوع طرح و رنگ 
و شکل بهتری که به در و پنجره ها می دهد، مقاومت پروفیل در مقابل نور، رطوبت و 
فرس��ودگی را بیشتر می کند. الزم به ذکر است که نوع فویل در این رابطه بسیار مهم 

بوده و تمایز مدل ها با یکدیگر بسیار زیاد است.

شـرکت فرگان آسـیا نزدیک به ده سـال اسـت که در عرصه صنعت یو.پی.وی.سی کشور مشغول به فعالیت اسـت. این شرکت با به کار بستن 
فناوری هـای روز دنیـا یکی از تولیدکنندگان کیفی در و پنجره کشـورمان به شـمار می آید. افزون بر این شـرکت فرگان آسـیا  به عنوان یکی از 
پیشـروان صنعت لمینیت کشـور شـناخته می شـود و به صورت تخصصی در این زمینه خدمات الزم را ارائه می دهد. همکاری تناتنگ فرگان آسیا 
با شـرکت آلمانی رنولیت، بر کیفیت محصوالت فرگان آسـیا و در نتیجه اعتبار این شرکت بیش از پیش افزوده است. در گفتگویی که با مهندس 

بهزاد نثاری داشتیم، از ایشان درباره فعالیت مختلف فرگان آسیا پرسیدیم. با هم این گفتگو را می خوانیم:

اشــاره
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 در زمینه  انواع مختلف لمینیت توضیح دهید.
فویل های لمینیت مصرفی شرکت فرگان آسیا از برند رنولیت هستند. شرکت رنولیت 
با بیش از سی سال سابقه در زمینه  تولید فویل، جزو معتبرترین برندهای دنیا محسوب 
 MX است. سری فویل FX و MX، PX می شود. فویل لمینیت رنولیت در سری های
از الیه  ش��فاف PMMA و چ��اپ طرح مورد نظر و رنگ دانه های PVC با س��اختار 

تکنولوژی س��پر محافظت حرارتی  )SST(   تش��کیل ش��ده اس��ت. 
در سری PX عالوه بر اینکه رنگ دانه های PVC با ساختار SST تقویت شده، یک 

الیه Primer نیز اضافه گردیده است. 

در س��ری FX که تنها س��ری اس��ت که ش��رکت رنولیت می تواند آن را در شرایط 
جغرافیایی ایران برای پنج س��ال ضمانت کن��د، عالوه بر الیه های PX، یک الیه   پلی 
وایلیدین فلورید )PVDF( نیز اضافه ش��ده اس��ت. این الیه عالوه بر حفاظت در برابر 
نور فرابنفش، قابلیت بسیار خوبی جهت تمیز کردن گرد و غبار و نیز پاک کردن رنگ 

از سطح آن با تمیزکننده های مخصوص خود رنولیت را دارا است.

 لمینیت هـای فرگان آسـیا از نظـر کیفی چـه تفاوت هایی با دیگر 
لمینیت هـا دارد؟

ش��رکت م��ا کلیه  فویل های خود را در س��ری PX و FX در 14 ط��رح مختلف و تا 
آین��ده  نزدیک به 20 طرح متنوع افزایش خواهد داد که همه  این طرح ها با ایجاد یک 
دپوی مطمئن به مش��تریان ارائه خواهد شد. همچنین همان طور که قبال اشاره کردم، 
خدمات لمینیت شرکت فرگان آسیا بنا به تایید شرکت رنولیت، اجازه  استفاده از لوگوی 

رنولیت را دارد.
 مصرف کننده از چه طریقی می تواند به برتری و مزیت یک محصول 
پی ببرد؟ به عبارتی در بازار غبارآلودی که وجود دارد، مشتری براساس 

چه معیاری باید دست به انتخاب محصول بزند؟
متاس��فانه تش��خیص فویل های سری مختلف بسیار مشکل اس��ت. یکی از راه های 
تش��خیص، انجام آزمایش حرارتی اس��ت، اما تغییرات فیزیکی منتج از این آزمایش در 
س��ری  MX با PX وFX  متفاوت اس��ت. ولی ش��اید بهترین راه برای راستی آزمایی، 
اس��تعالم گرفتن از ش��رکت زرین پارس، نماینده  ش��رکت رنولیت در ایران اس��ت. از 
آنجایی که همکاران محترم ما در این بازار تعداد محدودی هستند، طبیعتا شرکتی که 
MX خریداری می کند، مشخص است. الزم به ذکر است که شرکت فرگان آسیا بر طبق 
یکی از توافق ها با شرکت رنولیت صرفا ملزم به استفاده از فویل های سری PX و FX است، 

مگر آنکه طرحی از فویل ها صرفا MX تولید شود.

 برخی از شرکت های پروفیل ساز نیز در زمینه  لمینیت فعالیت دارند. 
آیا میان عملکرد آنها با شما تفاوتی وجود دارد؟

بر اساس تجربه  ای که در این زمینه داریم، متاسفانه به غیر از شرکت ویستابست که تاکید 
بس��یاری بر کیفیت محصوالت خود دارد، اکثر ش��رکت های پروفیل ساز تنها هزینه  تمام شده  
پایین تر برایش��ان اهمیت دارد و این باعث ش��ده است که برند و سری فویل ها مالک نباشد. 
درواقع تنها قیمت برای این نوع شرکت ها تعیین کننده است و در همین ارتباط شرکت فرگان  
آس��یا س��هم بازار خود را تنها از ش��رکت های پروفیل ساز و پنجره س��از معتبر و صاحب نام که 

کیفیت و خدمات را برای محصوالتشان خواهانند، تامین می کند.
 در حـال حاضـر چه عاملی در بـازار بیش از همه برای فعالیت های شـما 

مشکل ساز است؟
بزرگ ترین مشکل کنونی، رکود اقتصادی است که سازنده های معتبری را که به پنجره هایی 
ب��ا کیفیت باال و با طرح های زیبا نیاز دارند، دچار مس��ئله کرده اس��ت. ای��ن معضل به تولید 
شرکت های با کیفیت مناسب نیز منتقل می شود، زیرا که کیفیت ارتباط مستقیم با قیمت دارد.  
 به نظر شـما برای تولید یک پنجره  استاندارد چه عواملی باید مورد توجه 

قرار بگیرند؟
برای تولید پنجره  استاندارد، در نظرگرفتن مواد اولیه در اولویت است و انتخاب نوع پروفیل، 
گالوانیزه و یراق استاندارد و معتبر تا حد زیادی اعتبار محصول را مشخص می کند. نوع مونتاژ 
و دقت در تولید نیز در کنار مواد اولیه  استاندارد، به یک محصول با کیفیت باال منتج می شود. 
در ارائه  خدمات لمینیت که فرایند س��اده تری دارد، مضاف بر موارد گفته ش��ده، بس��ته بندی 

استاندارد و حمل و بارگیری صحیح بسیار حائز اهمیت است. 
 بـرای جلوگیـری از ورود پنجره هـای نامرغوب در بازار چـه راهکارهایی 

وجود دارد؟
بدترین پنجره  یو.پی. وی. سی از پنجره  آهنی بهتر است، اما انتخاب با مشتری است و بازار 
بزرگ��ی مثل بازار ایران، عالئق مختلف و مش��تریان خود را دارد. طبیعی اس��ت که یک برج 
لوکس در شمال تهران از یک کارگاه پنجره سازی با مشخصات معمولی پنجره هایش را تامین 
نمی کن��د. برای جلوگیری از عرضه پنجره های نامرغوب به بازار یک اراده  جمعی باید باش��د، 
از تولیدکننده  پروفیل و س��ازنده  پنجره گرفته تا س��ازندگان ساختمان و در آخر نظارت کیفی 
مهندس��ان ناظر در ساختمان ها. چنانچه نظارتی نباشد، کارفرماهایی هستند که برای ارزان تر 
ش��دن قیمت ساختمان خود، متقاضی پنجره های نامرغوب هستند و طبعا پنجره سازان زیادی 
هم خواس��تار پروفیل نامرغوب برای ارائه به آنها می باش��ند که متاسفانه سرمایه  و منافع ملی 

را به مخاطره می اندازند. 
 به نظر شـما وجود پنجره سـازهای بی شناسـنامه در بی اعتبار کردن این 

صنعت چقدر تأثیر دارد؟ 
م��ن بعی��د می دانم اعتب��ار تولیدکنندگان محص��والت باکیفیت تحت الش��عاع کارگاه های 
بی شناس��نامه قرار گیرد. در هر جامعه وجود طبقات مختلف، از ارکان آن جامعه اس��ت. توجه 
داش��ته باش��ید اغلب تولیدکننده هایی که از این صنف خارج ش��ده اند، همان به اصطالح شما 

بی شناسنامه ها بودند. 
 شرایط فعلی و آینده  بازار در و پنجره های دوجداره را چگونه می بینید؟

شرایط فعلی بازار در و پنجره های یو.پی. وی. سی مانند تمام تولیدات کشور دچار بحران است 
و ما روزهای س��ختی را می گذرانیم. اما به نظر من، آب راه خود را پیدا می کند. ش��رکت هایی 
از این بحران عبور می کنند که پایبند به اصل وجدان کاری و حفظ کیفیت در ش��رایط س��خت 
باش��ند. متاسفانه آش��وبی که در صنعت در و پنجره ی یو.پی. وی. سی است، نه از پنجره سازان 
بلکه از تولیدکنندگان پروفیل نش��ات می گیرد، زی��را که با تولید پروفیل هایی با کیفیت نازل و 
مواد اولیه  نامرغوب سعی در پایین نگه داشتن قیمت خویش داشته اند که همین امر، به صنعت 
در و پنجره صدمات جبران ناپذیری وارد آورده است. احتماال طی یک تا دو سال آینده، چنانچه 
تحریم ها برداشته شوند، بازار آرام تری خواهیم داشت و شاهد پاالیش تولیدکنندگان پروفیل و 
شرکت های فعال در این زمینه خواهیم بود. با ورود شرکت های پروفیل ساز اروپایی با برندهای 

معتبر به بازار ایران، قطعا فضای کیفی این محصول از حالت فعلی تغییر خواهد کرد.
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شـرکت پنجره آسـا، تولیدکننده در، پنجره و نمای آلومینیومی است که محصوالت خود را با کیفیتی متمایز عرضه می کند و با انجام 
بسیاری از پروژه های مسکونی تجاری و اداری، تخصص و تعهد خود را نسبت به تولید، نصب و اجرای فنی و مهندسی ثابت کرده 
اسـت. همکاری و ارتباط دفتر فنی این شـرکت با دفاتر فنی شرکت های اروپایی و تبادل اطالعات و تجربه توانسته است پتانسیل 
باالیی برای تولید محصوالت باکیفیت در این مجموعه  ایجاد کند. محصوالت این شرکت با حفظ برترین استانداردها و بهره مندی 
از پروفیل هـای آلومینیومـی اختصاصی و باکیفیت اروپایی، تامین کننده ای مطمئن و امین برای مشـتریان خویش بوده اسـت. آنچه 
امروز از آسـا به ذهن متبادر می شـود، مجموعه ای منظم، کیفی و آینده نگر اسـت که مرزهای کیفیت را در صنعت درنوردیده و توان 
تولید خود را بر حفظ آن قرار داده است. این مجموعه با نیروی متخصص و مبتکر، هدف گذاری خود را بر رضایت مشتری قرار داده 
است. بهره مندی از مقاطع تخصصی )خط تولید تمام اتوماتیک شرکت الوماتک آلمان(، استفاده از دقیق ترین نرم افزار محاسباتی 
دنیـا، قالب های اختصاصی ایتالیایی، برتریـن یراق آالت تخصصی دارای گواهی نامه روزنهایـم، بهره مندی از دانش فنی، نیروهای 
انسانی متخصص، تنوع در رنگ و پوشش رنگ، گارانتی طوالنی مدت محصول، خدمات گسترده پس از فروش، برخورداری از یک 
شـرکت مجـزای تخصصی در زمینه نصب و خدمـات، تولیدکننده مورد تایید برترین برندهای وارداتی، واحد تخصصی محاسـبات 
نما، دارای بیش از 10 نماینده در سراسـر کشـور، تیم تخصصی مشـاوره محصول از انتخاب تا خدمات پس از فروش، دارای ایزو 
HSE14001 -10002- 18001، طـرف قـرارداد بـا سـازمان ها و نهادها، گواهی نامه مدیریت کیفیت از انگلسـتان و تقدیر شـده 
به عنوان تولیدکننده برتر ملی ازجمله مواردی اسـت که پنجره آسـا طی این سـالیان به آنها دست  یافته و با اتکا به این پشتوانه به 
تولید محصوالتی باکیفیت اقدام کرده اسـت. پنجره  ایرانیان در راسـتای معرفی شـرکت های موفق صنعت در و پنجره گفتگویی با 

مهندس سعید کسایی فر، مدیرعامل پنجره آسا انجام داده که در ادامه توجه شما را به آن جلب می کنیم:

اشــاره

 شرکت پنجره آسا چه محصوالتی را تولید می کند؟
تولیدات مجموعه ش��رکت آسا شامل سبد کاملی از محصوالت آلومینیومی با کاربرد 
س��اختمانی است. بخش��ی از محصوالت در قالب در و پنجره، بخشی در قالب انواع نما 
و بخش��ی در قالب محصوالت تکمیلی تعریف و برنامه ریزی ش��ده اس��ت. محصوالت 
این مجموعه، با عنایت به بررس��ی های مختلف و ش��رایط ویژه تولید و برنامه ریزی، در 
دو بخش تولید و خدمات تکمیل می ش��ود. ما اعتقاد داریم که خدمات دامنه  وسیعی از 
برنامه های تولید و اجرا را دربر می گیرد و این خدمات اس��ت که باعث رش��د کیفیت و 

توسعه تولید می شود.
 محصوالت تولیدی شرکت آسا از چه ویژگی هایی برخوردارند؟

در بحث طراحی از دس��تگاه های کامل ش��رکت های معتبر ایتالیایی استفاده می شود 
و انتخاب مواد اولیه باکیفیت نیز با وس��واس باال صورت می گیرد. در پروس��ه تولید نیز 

ضمن نظارت های دقیق که توسط کارشناسان کنترل کیفی انجام می شود برای اجرای 
بهتر، از خط کامل تمام اتوماتیک آلمانی اس��تفاده شده است. لذا می توان گفت ازجمله 

ویژگی های شرکت آسا، کیفیت محصول و خدمات تکمیلی آن است.
ارائ��ه خدم��ات چه در بخش تولید و چه بعد از آن، برای ما وظیفه س��ازمانی اس��ت. 
ب��ه دس��ت آوردن کیفیت در یک بخش و حف��ظ آن از مهم تری��ن ویژگی های کار ما 
اس��ت. به خاطر ندارم هیچ گاه کیفیت را فدای کمیت و غیر آن کرده باش��یم. سفارشی 
 س��ازی و توجه خاص به درخواست مشتریان، قابلیت انتقال دانش فنی به دلیل ماهیت 
دانش مح��وری در تولید و بهره مندی از توان باالی فنی همکاران چه در تولید و چه در 
ارائه خدمات جهت پش��تیبانی و رفع نیاز پیمانکاران و نمایندگان محترم از یک سو و از 
س��وی دیگر توان باالی تولید، به مدد ماش��ین آالت تخصصی و سیستم برنامه ریزی و 
اجرای استاندارسازی های سیستم جامع مدیریت کیفیت همچنین تنوع در محصوالت و 

در گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با
 مدیرعامل پنجره آسا مطرح شد:

پنجره آسا؛ 
تولید ملی از شعار تا عمل
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امکان ساخت در ابعاد و اشکال مختلف، تیم تخصصی نصب، آموزش واحدهای فروش 
و خدمات در سراسر کشور می تواند از دیگر ویژگی های محصوالت ما باشد.

 بـا توجه به رکود در بازار مسـکن و تعطیلی بسـیاری از کارخانه ها، 
نقطه قوت خود را برای بقا در بازار و توسعه کسب وکار خود چه می دانید؟

با عنایت به تحقیقات بازار و تعامل س��ازنده با نهادهای مشاور در مراحل برنامه ریزی 
جه��ت عدم ورود به جریان رکود و راهکارهای آن در س��ه قال��ب مدیریت، بازاریابی و 
حفظ و توس��عه منافع مشتری برنامه ریزی شده است. مجموعه آسا فارغ از آن که تولید 
را وظیفه ذاتی خود می داند، مش��تریان را نیز شریک حقیقی خود می داند. ضمن این که 
م��ا در زمینه برنامه ریزی مدیریت، چه تولید و چه غیر آن و بازاریابی، از تحقیقات بازار 
تا اجرای روش های نوین بازاریابی، تالش کردیم تا این کاهش رونق بر روی تولید ما 

تاثیر کمتری داشته باشد.
حفظ کیفیت و اصالت محصول به عنوان امانت مشتریان، ما را بر آن داشته است تا با 
حفظ و افزایش مش��تریان حرکتی همواره روبه جلو داشته باشیم و از نظر کمی و کیفی 
خود را در حال رشد نگاه داریم. خوشبختانه ازنظر نیروی انسانی نیز با جذب نیرو، و نه 

تعدیل، روبه رو هستیم که این مهم باعث افتخار ماست.
 بـا توجـه به ورود مجموعه پنجره آسـا بـه پروژه های نمـا، در باره 

مزایای نمای آلومینیومی خود را توضیح دهید.
با توجه به توس��عه روزافزون کش��ور در ساخت وس��از کیفی و به تبع آن اس��تفاده از 
ملزومات نوین س��اختمانی، ش��رکت آس��ا با آموزش و توس��عه نیروهای ماهر خود در 
زمینه های طراحی، محاس��به، ساخت و اجرای انواع دستگاه های شیشه پیشرفت بسیار 
چش��مگیری داش��ته اس��ت. ازآنجاکه در اجرای نمایی اصولی، بایستی عالوه بر تامین 
نظر طراح پروژه، کلیه قواعد محاس��بات س��ازه مدنظر قرار گیرد لذا انجام محاس��بات 
دقیق اس��تاتیکی مربوطه و برآورد نیروها، فش��ارها و بارهای زنده و مرده وارده بر نما 
اجتناب ناپذیر اس��ت. در این راستا واحد فنی مهندسی ش��رکت آسا، ضمن برخورداری 
از تجربه خود و اس��تفاده از نرم افزارهای پیش��رفته محاس��باتی، جهت برآورد اصولی و 
منطقِی ملزومات مورد اس��تفاده نما و اجرا، جهت تکمیل آن از مهندسان و کارشناسان 
بومی و کش��ورهای اروپایی بهره جس��ته است. الزم به ذکر اس��ت کلیه مراحل کار از 
طراحی و محاس��به تا اجرای کامل نما با نظارت کامل واحد فنی محصول ش��رکت آسا 
انجام می پذیرد تا از اجرای دقیق و صحیح نما و عملکرد کامل پوس��ته نمای شیشه ای 

اطمینان حاصل شود.
 با توجه به موانع مختلف تولید، شـما در این زمینه با چه مشـکالتی 

روبه رو هستید؟
به نظرم مش��کالت صنعت را از دو دیدگاه می توان بررس��ی کرد، یکی از بعد اقتصاد 
کالن و دیگ��ر ازنظر تکنیکال. از دید اقتصاد کالن، بحران نقدینگی ش��اید مهم ترین 
مش��کل پیش روی صنعت باش��د. زمانی که عرضه بیش��تر از تقاضاست تولیدکننده از 
ش��یوه های مختلف غیر نقدی ازجمله تهاتر برای فروش محصول خود استفاده می کند. 
از بعد تکنیکال هم یکی از مس��ائل مهم، عدم شفافیت در عرضه بیلت آلومینیوم است 
که امیدواریم با تالش و برنامه ریزی س��ندیکای محترم به عنوان متولی اصلی حمایت 
از حقوق صنعت آلومینیوم این مهم پیگیری و اقدامات قاطعی صورت پذیرد. همچنین 
معض��ل دیگری ک��ه نباید از آن غافل مان��د و در آینده نه چن��دان دور می تواند اعتماد 
مصرف کنندگان به آلومینیوم را از بین ببرد، ورود افراد کم تجربه و س��ودجویی های آنی 
است که بدون داشتن مهارت یا تعهد الزم پا به عرصه تولید گذاشته و متاسفانه خود را 
در قامت تولیدکننده جلوه می دهند؛ افرادی که بسیاری از آنها بیش از این در هیچ کدام 
از رشته های وابس��ته فعالیتی نداشته اند. چنانچه راهکار عاجلی در این زمینه پیش بینی 

نشود، سرنوشت صنعت آلومینیوم چندان روشن نخواهد بود.
 برنامه شما برای حضور در هشتمین نمایشگاه تهران چیست؟ 

نمایش��گاه برای ما مکانی جهت عرضه و معرفی محصوالت جدید اس��ت. نگاه ما به 
نمایشگاه به عنوان یک راهکار صحیح و اصولی برای معرفی از یک سو و از سوی دیگر 

ارائه برنامه های آتی اس��ت. به اش��تراک گذاشتن برنامه های آتی مجموعه با مشتریان، 
نمایندگان و همکاران گرامی از دیگر دالیل ما برای ش��رکت در نمایشگاه است. ما در 
نمایشگاه، تولیدات جدید خود را معرفی می کنیم و به دنبال ایجاد همکاری های مطمئن 
و کاملی برای افزایش توان ش��بکه های فروش و خدمات در سراس��ر کش��ور هستیم. 
پویایی نمایشگاه به ما کمک خواهد کرد تا از نظرات و ایده های جدید بهره مند شویم و 
از آن در تولید و برنامه ریزی خود یاری بجوییم. ما برای حضور در هش��تمین نمایشگاه 
بین الملل��ی در و پنجره تهران به جز برنامه های مختلفی که در قالب موارد فوق عرض 
شد به دنبال ایجاد مشارکت های جدید برای تولید و تامین محصوالت باکیفیت هستیم 

که امیدواریم مورد توفیق قرار گیرد.
  آینـده پیـش روی صنعـت در پنجـره و نمـا را بـا توجه بـه فراز و 

فرودهای بازار چگونه پیش بینی می کنید؟
آینده پیش روی صنعت، ارتباط مس��تقیمی با آینده اقتصاد کشور و همچنین عملکرد 
مدیران و صاحبان اندیشه در سندیکا و انجمن در، پنجره و نما دارد. خوشبختانه با توجه 
به برنامه اقتصادی ارائه  شده از سوی دولت، بهبود اوضاع کسب وکار و به تبع آن ارتقاء 
وضعیت صنعت دور از ذهن نیست اما ازنظر مدیریتی، همه چیز به اراده جمعی، یکدلی 
و همکاری همه جانبه برمی گردد. با توجه به رکود چندس��اله ای که در بازار وجود داشته 
به نظر می رسد بازار در حال گشایش و تغییر است و تقاضا برای محصوالت ساختمانی 
مخصوصا محصوالت باکیفیت رو به افزایش اس��ت. انج��ام برنامه ریزی، همکاری در 
اجرای درس��ت طرح های بخ��ش خصوصی و دولتی و ایج��اد هم افزایی، باعث خواهد 
ش��د تا توس��عه صنعتی حتی در دوران رکود هم آس��یب کمتری دیده و در جهت رشد 

حرکت کند.
 آیا انجمن ها و تشـکل های صنفی می توانند نقشی در بهبود شرایط 

موجود ایفا کنند؟
اعتقاد راس��خ مجموعه مدیریتی بر این اس��ت که انجمن و تشکل های صنفی نقش 
بسیار مهمی در بهبود شرایط موجود ایفا می کنند. در یک سال اخیر انجمن در، پنجره، 
نما و صنایع وابس��ته ایران و س��ندیکا اقدامات بسیار س��ازنده و موثری در جهت رشد 
و بهب��ود صنع��ت آلومینیوم انجام داده اند که این بس��تر را فراهم م��ی آورد تا در آینده 
بیش ازپیش شاهد اقدامات عملی در جهت رفع و حل مشکالت باشیم. انجام همایش ها 
و جلس��ات مختلف فنی و تخصصی و بررس��ی چالش های پیش روی صنعت در ابعاد 
مختلف، اقدامات موثری بودند که بر هیچ کس پوش��یده نیس��ت ول��ی گرفتن نتیجه و 

رسیدن به موفقیت در سایه همدلی و همنوایی تمامی اعضا حاصل می شود.
 پنجره آسـا جزو شرکت هایی است که واحد مستقلی به نام تحقیق 

و توسعه دارد، برنامه و هدف این معاونت چیست؟
رشد و پیشرفت در هر صنعتی نیازمند استفاده از دانش روز و البته خالقیت و نوآوری 
بر مبنای نیاز بازار است. واحد تحقیق و توسعه شرکت آسا در تهیه و تامین محصوالت 
خ��ود از نظر طراحی و انطباق آن با اس��تانداردهای بین المللی تالش می کند. این واحد 
پ��س از فروش تولیدات نیز ب��ا برقراری تماس و انجام بازدیده��ای دوره ای از کیفیت 
محص��والت نصب  ش��ده و انطباق آن با نیاز واقعی مصرف کنن��دگان اطمینان می یابد. 
چنانچه این مطابقت در محصولی وجود نداش��ته باش��د، واحد تحقیق و توسعه در قالب 
تیم اجرایی فنی و مهندس��ی نس��بت به ارتقا آن دستگاه  باهدف جلب رضایت مشتری 
مبادرت می کند. تیم مدیریت ش��رکت بر این اعتقاد است که برنامه ریزی و تالش فنی 
و اجرایی تمامی واحدها اس��ت که آینده س��ازخواهد بود و این حرکت نیازمند حمایت و 

پشتکار و از همه مهم تر برنامه ریزی اصولی است.
 در پایان اگر نکته ای باقی مانده است، بفرمایید.

ج��ا دارد از زحمات ش��ما همکاران گرامی در مجموعه محت��رم پنجره  ایرانیان کمال 
تش��کر را داش��ته باش��م و این فرصت اس��تفاده کرده از تمامی نمایندگان مجموعه در 
سراسر کشور، تیم مدیریت و همکاران گرامی در دفتر مرکزی و دفاتر شرکت و زحمات 

پرسنل تولید و اجرا تشکر کرده و آرزوی بهترین ها را برایشان داشته باشم.



گو
گفت

گـروه صنعتی کالسـیک ازجمله شـرکت های موفـق و روبه 
رشـد در صنعت در و پنجره اسـت. این شـرکت با بیش از 
30 سـال سابقه فعالیت در صنعت ساختمان )در زمینه تولید 
در و پنجـره، قاب آهنی، نرده و فرفورژه( و بیش از 9 سـال 
سـابقه فعالیت در صنعت یو.پی. وی .سی و شیشه دوجداره، 
نمادی از سختکوشـی و تالش در صنعت کشـور است. این 
گـروه که کار خود را با تولیدات آهنی آغاز کرده بود از سـال 
1384 باتجربـه ای پربار قدم در عرصه سـاخت در و پنجره 
یو.پی. وی. سـی گذاشـت. گروه صنعتی کالسـیک از سـال 
1385 بـا رعایـت اسـتاندارد های خـاص و ویـژه مجموعه 
ویستابسـت، موفق به دریافت نمایندگـی تولید محصوالت 
این شرکت شد. شرکت کالسیک برای تکمیل و ارائه هرچه 
بهتـر، ایمن تر و سـریع تر محصـوالت خود کارگاه سـاخت 
شیشـه دوجداره را نیز بـا به کارگیری بهترین ماشـین آالت 
روز و دانـش فنی نیـروی متخصص داخلی راه انـدازی و به 
مجموعه قبلی خود اضافه کرد. بدین ترتیب شرکت کالسیک 
در و پنجره هـای یو.پی.وی.سـی را با تنـوع باالی محصول 
و به صـورت کامـل در مجموعـه خـود تولید و به مشـتریان 
عرضـه می کند. نشـریه پنجره  ایرانیان، در راسـتای معرفی 
شـرکت های موفق و فعال در صنعت در و پنجره، به سـراغ 
این مجموعه رفته و با آقای عطااهلل محمدی، مدیرعامل این 
مجموعـه دیدار و گپ و گفتی انجام داد که توجه شـمارا به 

مشروح این گفتگو جلب می کنیم:

اشــاره

در گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با عطااهلل محمدی مطرح شد ؛

کالسیک ،
 آمیزه ای از دانش امروز و تجربه دیروز



11
ه 1

�ار
شم

  
95

ی 
 د

م 
ده

ل 
س�ا

ن/ 
ـا

انی
یر

ه ا
ـر

نج
پ

163

گو
گفت

 شـرکت شـما از چه تاریخـی فعالیت خود را آغاز کـرده و تاکنون 
چه فراز و نشیب هایی را در مسیر پیشرفت پشت سر گذاشته است؟

ش��رکت کالس��یک از س��ال 1۳٨5 فعالیت خود را در زمینه س��اخت و تولید در و 
پنجره های یو.پی.وی.سی با رعایت اس��تانداردهای خاص و ویژه شرکت ویستابست 
)برترین تولیدکننده پروفیل یو.پی.وی.س��ی در ایران تحت گواهینامه رال آلمان( آغاز 
ک��رد. ش��رکت ما با رعایت نکات الزم ب��رای تولید در و پنجره ای اس��تاندارد مطابق 
ب��ا نیاز ب��ازار و لزوم ارائه هرچه بهتر، س��ریع تر و ایمن تر محصوالت خود، در س��ال 
٨9 مجموعه ای برای س��اخت شیش��ه های چند جداره را با بهترین ماش��ین آالت روز 
راه اندازی و به مجموعه اضافه کرده اس��ت. هم اینک تولید در و پنجره دوجداره و سه 

جداره یو.پی.وی.سی به صورت کامل در این شرکت انجام می شود.
 در حال حاضر چه محصوالت و خدماتی توسط شرکت شما عرضه 
می شـود؟ درباره انواع محصوالت و خدمـات خود به صورت جداگانه و 

به تفصیل توضیح دهید.
در حال حاضر ش��رکت کالس��یک تولید در و پنجره یو.پی.وی.سی را با استفاده از 
پروفیل های س��ری 60، سری 70، کشویی، لمینیت طرح چوب، پنجره های قوس دار، 
شیش��ه های دو و س��ه جداره و با فلوت درجه یک و غیره، با توجه به نیاز مش��تریان 

انجام می دهد.
 شیشـه های تولیدی شما در چه سـطحی قرار دارند و اصوال معیار 

یک شیشه دوجداره باکیفیت چیست؟
شیشه های تولیدشده در شرکت کالسیک با استفاده از فلوت درجه یک و به صورت 
صنعتی تولید می شود تا بهترین بازدهی عایق در برابر صداهای ناهنجار، سرما و گرما 
را داش��ته باشد. این شیشه ها در صورت نیاز با طرح دکوراتیو نیز تولید می شوند. یکی 
از ش��اخصه های یک شیش��ه باکیفیت، فرایند تولید آن محصول است که در شرکت 

کالسیک به واسطه دانش و تالش کارکنان آن، این مهم به خوبی انجام می شود.
 از چه پروفیلی برای سـاخت محصوالت خود استفاده می کنید و آیا 
این شـرکت  پروفیل سـاز نظارت و حمایت های الزم را از شما به عمل 

می آورد؟
پروفیل مورد اس��تفاده در شرکت کالس��یک، پروفیل ویستابست است. این پروفیل 
یک��ی از بهتری��ن و کامل ترین پروفیل های روز در ایران اس��ت چراک��ه این پروفیل 
برای همه نقاط ایران مناس��ب و در هر ش��رایط آب وهوایی قابل نصب است. شرکت 
ویستابست یکی از محدود شرکت هایی است که به کارگاه های تولیدی نظارت کامل 
دارد و قوانین و مقررات س��ختگیرانه ای را در این زمینه دنبال می کند. این کار باعث 
می شود تولیدکنندگان به طور دقیق استانداردهای شرکت ویستابست را رعایت کنند و 

محصول مطمئن و قابل قبولی عرضه کنند.
 از چـه نـوع یراق آالتـی در محصـوالت خـود اسـتفاده می کنید و 

به طورکلی یراق چه نقشی در کیفیت پنجره های تولیدشده دارد؟
یراق مصرفی ش��رکت کالس��یک از ابتدا یراق آلمانی بوده و ب��ا برندهای زیگنیا و 
Gu آلمان کار می کنیم. یراق نقش مهمی در صداگیری، بس��ته ش��دن آسان و عمر 
باالی در و پنجره دارد. تولید یک پنجره خوب بدون یراق مناس��ب امکان پذیر نیست 
و به کارگیری یراق نامناسب باعث تضعیف سایر مواد و مصالح مورد استفاده در پنجره 

می شود. 
 نصـب پنجره چه نقشـی در کیفیت محصول نهایی مورد اسـتفاده 
مصرف کنندگان خواهد داشت؟ شما برای ارتقاء این مرحله از کار خود 

چه تدابیری اندیشیده اید؟
یکی از عوامل عایق بودن در و پنجره های یو.پی.وی.س��ی نصب صحیح آن است. 

یک محصول خوب و باکیفیت همان طور که باید به صورت صحیح و دقیق تولید شود، 
باید در آخر نیز به صورت اس��تاندارد نصب ش��ود تا مدت زمان زیادی به راحتی و بدون 
مشکل مورد استفاده مصرف کننده قرار گیرد. همان طور که شرکت تولیدکننده پروفیل 
ب��ر نحوه تولید پنجره در کارگاه پنجره س��ازی نظارت دارد م��ا هم باید با به کارگیری 
نص��اب باتجرب��ه و اس��تفاده از ابزار م��درن و به روز ب��ر نحوه نصب پنج��ره نظارت 
دقی��ق اعم��ال کنیم، چون عدم نصب صحیح و پیداش��دن ای��راد در کار نهایتا به نام 
تولیدکنندگان تمام می ش��ود.گروه صنعتی کالسیک ضمن عضویت در انجمن تولید 
کنندگان در و پنجره یو.پی.وی.سی، توانسته است با افزایش سرعت تولید، تحویل و 

نصب محصوالت میزان رضایتمندی مشتریان خود را تا حد قابل توجهی باال ببرد.
 بـرای بهره گیری از دانش و فنـاوری روز صنعت دنیا چه اقداماتی 

انجام داده اید؟
تولی��د یک پنجره باکیفیت و اس��تاندارد به عوامل متعددی بس��تگی دارد که یکی 
از مهم ترین این عوامل، به روز بودن و اس��تفاده از دانش و فناوری تازه اس��ت. ما در 
ش��رکت کالس��یک همیش��ه تالش کرده ایم تا از مهم ترین تحوالت و نوآوری های 
صنعتمان مطلع باش��یم و در صورت توان از آنها برای پیشبرد اهداف شرکت استفاده 

کنیم.
 در حـال حاضر، چه عاملی در بـازار بیش از همه برای فعالیت های 

شما مشکل ساز است؟
به هرحال کمبود نقدینگی و منابع مالی باعث ش��ده تا رکودی در بازار حاکم ش��ود 
که مهم ترین دغدغه ما همین مس��ئله اس��ت. مطمئنا در صورت رفع رکود و بازگشت 
رونق به بازار ساختمان، سایر مشکالت ریز و درشتی که در صنعت در و پنجره شاهد 

آن هستیم از بین می روند.
 بـه نظر شـما، بـرای تولید یـک پنجره اسـتاندارد، چـه عوامل و 

فاکتورهایی باید مورد توجه قرار گیرند؟
موارد متعددی در این امر دخیل اس��ت که به اختصار به چند مورد از آنها در جواب 
به س��واالت قبلی اش��اره کردم. اس��تفاده از پروفیل اس��تاندارد و یراق آالت مناسب، 
به کارگیری نیروی کار باتجربه و آگاه، داش��تن ماش��ین آالت مدرن و کارآمد و نصب 
صحیح و اصولی  ازجمله مهم ترین فاکتورها در تولید یک محصول باکیفیت هستند. 
البته در هرکدام از این موارد جزییات فراوانی وجود دارد که پرداختن به آنها از حوصله 
بحث خارج اس��ت.  به نظر شـما وجود پنجره سـازهای بی شناسنامه در 
بی اعتبـار کـردن این صنعت چقدر تاثیر دارد؟ اگـر تاثیر منفی در این 

خصوص دارد، راهکار جلوگیری از فعالیت آنها چیست؟
این مس��ئله نیز ازجمله مواردی است که در سال های اخیر تاثیرات مخربی بر بازار 
و صنعت در و پنجره یو.پی.وی.سی داشته است که امیدواریم با تشکیل یک اتحادیه 
و س��ندیکای قوی، چنین مسائلی حل ش��ود. از مراجع ذیصالح نیز می خواهیم که در 

راستای حمایت از صنعت و تولید داخلی با این مسئله برخورد کند.
 شـرایط فعلی و آینده بازار در و پنجره های دوجداره کشـورمان را 

چگونه می بینید؟
هرچند شرایط فعلی بازار چندان تعریفی ندارد و همان طور که خودتان نیز می دانید، 
دو س��ه سال است که رکود ش��دیدی بر بازار ساختمان حاکم اس��ت اما امیدواریم با 
گشایش��ی که در مس��ائل کالن سیاسی و اقتصادی کش��ور اتفاق افتاده است هر چه 
زودتر ش��اهد رونق بازار و صنعت ساخت وساز باشیم. پنجره دوجداره به واسطه نقشی 
ک��ه در مبحث صرفه جویی مصرف انرژی و کاهش آلودگی هوا دارد پتانس��یل این را 
دارد که س��هم عمده ای از بازار س��اختمان را به خودش اختصاص دهد که امیدواریم 

این رونق هر چه سریع تر اتفاق بیفتد.
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شـاید پذیرفتن آن اندکی دشـوار باشـد؛ هر چند در کشـور آلمان چندان هم غریب نیست و شـاید به همین خاطر باشد که امروز »ساخت کشور 
آلمان« به تنهایی برندی چنان پرقدرت به شـمار می آید که دیگر نیاز به هیچ توضیحی نداشـته باشـد. انباشـت تجربیات و درس گرفتن از آنها 
هیچ محدودیتی ندارد و بدون تردید یگانه راه برداشـتن گام های اسـتوار در مسیر پیشرفت است. البته اگر با کیفیت محصوالت وینکهاوس آشنا 
باشـیم، پذیرفتن 162 سـال قدمت برای این شـرکت عظیم، نه دشـوار خواهد بود و نه عجیب. وینکهاوس در 1854 کار خود را شروع کرد و تا 
به امروز نسل به نسل توسط اعضای خاندان وینکهاوس بدون وقفه اداره شده است. اما در طول تمام این 162 سال، این مجموعه محصوالت 
ثابتی را تولید نکرده است. به عبارتی دیگر مشخصه اصلی این مجموعه تولیدی پرقدمت، نوع تولیدات آن نیست بلکه مشخصه اصلی آن ابداع 
و نوآوری می باشـد که به طور مسـتمر در روند فعالیت های وینکهاوس وجود داشته اسـت. وینکهاوس کار خود را با تولید قفل و لوالهای معمولی 
آغاز کرد اما جالب اسـت بدانید که بسـیاری از کاالهایی که برای دو نسـل گذشته ما کامال آشنا و کاربردی بوده، ابتکار وینکهاوس بوده  است، که 
یکی از خاطره انگیزترین آنها زنگ های دوچرخه ای بود که شـاید صدای آن هنوز هم در گوش بسـیاری از ما طنین داشته باشد و یادآور بازگشت 

عزیزی همچون پدر به خانه باشد.
اما همانگونه که مدیر عامل شرکت  WBH به درستی بدان اشاره دارد، با وجود چنین انباشت تجربه و البته حفظ تمامی این سوابق، مدیران این 
شرکت هرگز نگاهی تاریخی نداشته و همواره آینده را دیده اند. شاید راز این حجم از نوآوری نیز همین باشد؛ شاید راز داشتن بیش از یک و نیم 

قرن فعالیت و در عین حال اجتناب از هر گونه درجازدن و همواره در جاده پیشرفت گام برداشتن نیز همین باشد.
در گفتگویی که با حمیدرضا سـیدی فر داشـتیم همین رویکرد را نیز در او دیدیم و نگاه به آینده به طور کامل از البه الی کالم وی هویدا بود. ضمن 
گفتگو با ایشان از انبار وسیع وینکهاوس و تجهیزات این شرکت بزرگ نیز بازدید کردیم. از مهندس سیدی فر درباره گذشته و حال وینکهاوس 

و وضعیت آن در ایران پرسیدیم. در ادامه نظر شما را به این گفتگو و تصاویر مجموعه وینکهاوس جلب می کنیم:

اشــاره

در گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان
 با مدیرعامل شرکت WBH مطرح شد:

وینکهاوس؛
پنج نسل نوآوری
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در گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان
 با مدیرعامل شرکت WBH مطرح شد:

وینکهاوس؛
پنج نسل نوآوری

  در مورد پیشینه شرکت وینکهاوس توضیح دهید؟
 Westphalia  ش��رکت وینکهاوس در سال 1٨54 توسط آگوست وینکهاوس در
آلمان تاس��یس شده اس��ت. در کتابچه ای که به عنوان گرامیداشت 150 سالگی این 
شرکت منتشرشده تصاویری از اولین محصوالت این کارخانه که تاکنون تولید شده 
وجود دارد. اولین محصوالتی که در کارخانه وینکهاوس تولیدش��ده قفل و لوالهای 
معمول��ی برای درهای چوبی اس��ت. نوعی زنگ دوچرخه ک��ه زمانی این زنگ ها را 
روی دوچرخه های 2٨ قدیمی می دیدیم، ازجمله محصوالت اولیه وینکهاوس است. 
قفل های وینکهاوس که نقش فیل، نماد این شرکت را روی آن مشاهده می کنیم نیز 
ازجمله محصوالت معروف این کارخانه است. قفل های دوچرخه و موتور و... ازجمله 

محصوالتی است که در این کتابچه دیده می شود.
جالب اس��ت بدانید فردی در ایران به علت عالق��ه ای که به برند وینکهاوس دارد 
بسیاری از قطعات و یراق آالت تولیدی این کارخانه را به صورت مجموعه )کلکسیون( 
جمع آوری کرده و در مغازه اش در خیابان اس��تخر تهران آنها را به نمایش گذاش��ته 
اس��ت. ما از جه��ت راه اندازی ویتری��ن تاریخی محصوالت بارها ب��رای خرید این 
مجموعه اقدام کردیم ولی متاس��فانه این کلکس��یونر حاضر به فروش با هیچ قیمتی 

نشده است.
Cologne  طبق مستنداتی که ما در اختیار داریم وینکهاوس در نمایشگاه شهر
درسال 1954 ازاولین یراق دوحالته پنجره در دنیا  رونمایی کرد؛ از این رو وینکهاوس 
را می ت��وان مبدع و اولین تولیدکننده این سیس��تم به ش��مار آورد.  از س��ال  1956 
 Tok وینکهاوس وارد س��رمایه گذاری در زمینه ساخت توپی یا سیلندرقفل در با برند

شد که این سیلندر قابلیت اجرای سیستم های:
 General Master keys ، Central locking systems را ممکن 
ساخت. در حال حاضر مسابقه ای وجود دارد که در آن افراد حرفه ای، برای باز کردن 

سیلندر قفل های وینکهاوس، باهم رقابت می کنند.
 پس از آن، وینکهاوس س��رمایه گذاری س��نگینی در خصوص سیستم الکترونیکی 
دره��ا انجام داد. از س��ال 19٨5 وارد س��اخت کلیدهای Microchip ش��دند که 
متاس��فانه هنوز در کش��ور ما این فن��اوری وجود ندارد. وینکهاوس در س��ال 19٨7 
اکس��س کنترل یا سیس��تم های امنیتی قفل و کلید در را تولید و در نمایشگاه همان 
س��ال به بازار عرضه کرد. این سیستم امروزه از پیشرفت فوق العاده ای برخوردار بوده 
و به عن��وان مهم ترین و اصلی ترین بخش در تبلیغات و نمایش های تجاری بازرگانی 
وینکهاوس قرار گرفته اس��ت. از جمله پروژه هایی که در آنها از این سیستم استفاده 
ش��ده، می توان به دفتر صدر اعظم آلمان، فرودگاه دوس��لدورف، ف��رودگاه مونیخ و 

فرودگاه شارل دوگل اشاره کرد. مجموعه وینکهاوس همواره در یکصد و پنجاه سال 
گذشته به وس��یله خانواده وینکهاوس اداره شده است. پس از آگوست وینکهاوس به 
ترتیب ردلف، آگوس��ت، اریک، ولفگان��گ، هانس و صوفیا  مدیریت این مجموعه را 
به عهده داش��تند. و در حال حاضر تیلمان وینکهاوس به عنوان هفتمین مدیر از نسل 

پنجم خانواده وینکهاوس، بر این مجموعه عظیم مدیریت می کند.
  در خصوص سیستم های اکسس کنترل بیشتر توضیح دهید.

سیس��تم های Electronic Access Management ب��ه ای��ن صورت 
هس��تند که توس��ط یک س��رور مرکزی کنترل می ش��وند. در حقیقت یک سیستم 
مدیریتی امنیتی است که تعریف می کند چه افرادی در چه زمانی حق ورود و خروج 
 BlueCompact، از چه مکان هایی را دارند. به این سیستم امروز در وینکهاوس
BlueSmart، BlueChip گفته می شود. در واقع کلیدهای این سیستم به طور 
کامل از سنس��ورهایی درست ش��ده اند که به سرور مرکزی متصل هستند. برای این 
کلیده��ا می توان تعریف کرد که چه افرادی در چه زمانی اجازه ورود به چه نقاطی از 
ساختمان را دارند. حال اگر کسی بخواهد با یکی از این کلیدها دری را که اجازه آن 
صادر نشده باز کند، در سرور مرکزی ثبت می شود که برای مثال، کلید شماره فالن، 

در چه تاریخی تالش داشته کدام در را باز کند. 
یا برای مثال در س��اختمان های بزرگی که ارباب رجوع در آن تردد می کند، به فرد 
مراجعه کننده کارتی داده می ش��ود که به وس��یله آن کارت فقط درهایی که منتهی به 
اتاق مورد نظر هس��تند برای وی باز می ش��وند و بدون تجدی��د این کارت حتی این 

شخص برای بار دوم نمی تواند از این درها عبور کند.
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  وینکهاوس چه سطحی از بازار اروپا را در اختیار دارد؟
طبق آمار بخش اقتصادی س��ایت اتحادیه اروپا 70درصد بازار اروپا در دس��ت سه 
برند آلمانی تولید کننده یراق آالت است که یکی از آنها  شرکت وینکهاوس می باشد.
  وینکهاوس از چه سالی فعالیت خود را در ایران آغاز کرده است؟

وینکهاوس از س��ال 2001 با ش��روع موج جدید صنعت در و پنجره یو.پی.وی.سی 
فروش محصوالت مربوط به این صنعت را در بازار ایران آغاز کرد. اولین فروش این 
مجموعه در کشور با واحد پول مارک انجام شد، یعنی هنوز یورو به وجود نیامده بود 
و اولی��ن انبار بزرگ یراق ایران س��ال 200۳ آغاز ب��ه کارکرده و تاکنون محصوالت 
مختلف وینکهاوس را در اختیار مش��تریان قرار داده اس��ت. البته دفتر ایران در ابتدا 
زیرمجموعه دفتر ترکیه وینکهاوس بود که از سال 2014 تابه حال به صورت مستقل 

و در ارتباط مستقیم با دفتر آلمان فعالیت خود را ادامه می دهد.
  در مورد شرکت WBH نیز کمی توضیح دهید؟

س��ال 2005   WBH )Winkhaus Beschläge Handler( ش��رکت
تاسیس ش��ده و به عنوان نماینده انحصاری فروش محصوالت وینکهاوس در ایران 

فعالیت می کند.
  دربـاره انبار و محصوالتی کـه در آن وجود دارد و نحوه عرضه به 

بازار توضیح دهید؟
در ی��ک مقطع به دلیل تغییر در ذائقه بازار ایران ب��ه این فکر افتادیم که برندهای 
دیگری هم در کنار وینکهاوس ارائه دهیم ولی چون مشتریان ما را به نام وینکهاوس 
می شناس��ند و از ما انتظار ارائ��ه محصوالت باکیفیت و درجه ی��ک دارند، از این امر 
صرف نظ��ر کردیم و به همین دلیل در حال حاض��ر باالی 90درصد محصوالتی که 
در ش��رکت WBH به بازار عرضه می ش��ود محصوالت وینکهاوس اس��ت. در حال 
حاضر بیش از 2٨ هزار ِس��ت دوحالته یراق آالت وینکهاوس در انبار موجود است که 
می تواند پاسخگوی سهم مناسبی از بازار آلمانی پنجره در کشور باشد و این مجموعه 

به صورت مرتب در حال به روزرسانی است. ما در WBH انواع سیستم های :
 ActivPilot Concept (Tilt and Turn)

 EasyPilot )Turn Only( 

 ActivPilot Comfort PADK  (Tilt and Turn and Parallel)

 DuoPort S )Sliding Only(

 DuoPort SK )Tilt and Slide(

 DuoPort PAS )Parallel and Slide(   



11
ه 1

�ار
شم

  
95

ی 
 د

م 
ده

ل 
س�ا

ن/ 
ـا

انی
یر

ه ا
ـر

نج
پ

191

گو
گفت

همچنین جدیدترین و به روزترین سیستم وینکهاوس با نام اکتیو پایلوت را هم زمان 
با اروپا به بازار ایران ارائه کرده ایم.

  نحـوه توزیـع محصـوالت و اعطـای نمایندگی به شهرسـتان ها 
چگونه است؟

البت��ه یک مقدار س��خت گیرانه به دنبال جذب نمایندگی هایی هس��تیم که نگاه و 
خط مش��ی مشترکی با ما داشته باش��ند و به کیفیت محصوالت اهمیت ویژه بدهند. 
اینکه هدف تنها بحث اقتصادی، تجاری و سوددهی نباشد و مباحث کیفی و فرهنگ 
حفظ این صنعت نیز در کنار کار تجاری رعایت ش��ود، ازجمله خواس��ته های ما بوده 
اس��ت. ش��ناخت و اهمیت دادن به امر برندینگ نیز ازجمله اولویت های مورد توجه 
ماس��ت. م��ا حتی در انتخ��اب تولیدکنندگان نی��ز چنین مالک های��ی را مدنظر قرار 
می دهیم و اگر مش��تری در تولیداتش سطح اس��تاندارد و کیفیت مورد نظر را نداشته 

باشد از ارائه خدمات به او خودداری می کنیم.
  سوال بعدی در همین زمینه است و اینکه آیا بر نحوه کار مشتریانی 
که در تولید محصوالتشان از یراق آالت شما استفاده می کنند نظارتی 

دارید؟ چه حمایت هایی در این زمینه انجام می دهید؟
با نگاه به فرهنگ س��اختمان سازی در اروپا امروز شاهد استفاده مستمر از بناهایی 
با قدمت 100س��ال یا بیشتر هستیم که این نشان از استفاده محصوالت با کیفیت و 
رعایت فرهنگ این صنعت و اس��تاندارد در تولید اس��ت. با این باور که امروز تنها راه 
برای رشد و برون رفت از رکود رعایت این الزامات است؛ لذا این شرکت با پشتیبانی 
فنی و بازرگانی با اختصاص دادن یک س��ری امتی��ازات خاص تالش دارد تا میزان 
اس��تقبال و اس��تفاده از محصوالت آلمانی به  ویژه یراق آالت وینکهاوس را در کشور 
باال ببرد. کس��انی که ب��رای همکاری بلندمدت ب��ا ما وارد کار می ش��وند از تمامی 
حمایت ها و امتیازات بازرگانی و فنی ما برخوردار خواهند بود. همچنین ما در گذشته  
تعدادی از نمایندگی ها را برای کس��ب تجربه و باال بردن سطح دانش فنی و شرکت 
در کالس های آموزشی به آلمان اعزام کردیم که امید است در کنار رشد کیفی بازار 

و استقبال تولیدکنندگان این امر تداوم داشته باشد.
  همانطور کـه می دانید بازار لبریز از یراق آالت مختلف با برندهای 
معتبر خارجی اسـت. از نظر شـما یک مصرف کننده به چه دلیلی باید 

محصوالت وینکهاوس را در این میان انتخاب کند؟ 
عرضه جدیدترین سیس��تم های بازشو با باالترین سطح کیفی بر مبنای به روزترین 
گواه��ی )QM328:2014/5(    اخذ ش��ده ازمعتبرترین موسس��ه اس��تاندارد 
)IFT Rosenheim( ودریافت باالترین کالس های اس��تاندارد )تس��ت مقاومت 

تعداد باز وبسته شدن 50000 سیکل(
 Dauerfunktion EN 1191 und EN 12400 Klasse 4 ,
 Bedienungskrafte EN 12046-1 und EN13115 Klasse 2,
 Korrosionsschutz EN ISO 9227 und EN 1670 Klasse 5 

)تس��ت مقاومت در برابر خوردگی 4٨0 س��اعت برای اسپری نمک( پایین 
آمدن هزینه انبارداری و نهایتا تولید، به دلیل سهولت در اجرا و انطباق پذیری 
قطعات در بازش��و های مختلف و کاهش تعداد قطعات و  طراحی انحصاری 
الک های هش��ت وجهی که قابلیت رگالژ دستی را دارا می باشد، داشتن انبار 
و لجس��تیک مناس��ب در ایران جهت تامین تولیدکنن��دگان، و وجود چندین 
روش خرید و پرداخت برای مش��تریان نیز از دیگر مواردی است که در جهت 
ایج��اد تعامل و همکاری با مش��تریانمان در نظر گرفته ایم. وعرضه هم زمان  
ای��ن محصول جدی��د با بازار اروپا از دیگر موارد برت��ری و مزایای یراق آالت 

وینکهاوس است.
وینکهاوس حدود 700 اختراع ثبت ش��ده دارد و باالی 200 هزار ساعت کار 
در بخش پژوهش��ی برای طراحی های جدید وق��ت صرف کرده اند. مجموعه 
ای��ن عوامل و طرح های پیش رو و مدرنی که وینکهاوس به بازار دنیا عرضه 
کرده است نشان دهنده س��طح بسیار باالی محصوالت این شرکت و برتری 

آنها نسبت به رقبای دیگر است. 
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پنجره ایرانیان: پردیس یعنی بهشت. این جاده پنج سال دیگر به جهنم تبدیل می شود. 
پردیس قرار بود نقش کرج را در شرق بازی کند اما روی گسل دماوند قرار گرفته و معلوم 

نیست چه سرنوشتی داشته باشد.
دوهفته نامه جامعه پویا نوش��ت: در 17 کیلومتری ش��مال شرقی تهران در مسیر جاده 
هراز یکی از مهم ترین ش��هرهای مسکن مهر قرار دارد؛ پردیس از لحاظ موقعیت ملکی 
یکی از نزدیک ترین مس��کن های مهر به تهران محسوب می شود؛ شهری که قرار است 
بیش از 70 هزار واحد جدید مسکن مهر را در خود جا دهد. سال ٨6 وقتی پروژه مسکن 
مهر آغاز شد، شهر جمعیتی حدود 25 هزار نفر داشت اما کم کم رشد جمعیت آغاز شد تا 

جایی که امروز 14 خانوار جدید روزانه به آن افزوده می شوند.
در بدو ورود به فازهای یک تا چهار پردیس با انبوه مش��اوران امالک مواجه می شوید؛ 
از هر 10 مغازه کنار میدان اصلی ش��هر دس��ت  کم س��ه تا چهار مغازه امالکی اس��ت. از 
یکی، دو تا قیمت می گیرم. 4 فاز اول تمام ش��ده و قیمت باالتری نس��بت به بقیه دارد. 
وقتی می گویم قیمتش زیاد اس��ت، پیش��نهاد فازهای جنجالی 5، ٨ و 11 را می دهند که 
هنوز تمام نشده است. هر واحد فاز ۳ نزدیک به 120 میلیون تومان قیمت دارد و فازهای 
نیمه تمام نزدیک به 70 تا ٨0 میلیون. البته معلوم نیس��ت باید چند س��ال برای اتمامش 
صبر کنید. مالکان قبلی نزدیک به پنج س��ال منتظر س��اخته  شدن و تحویل آنها بودند و 

هنوز هم موفق نشده اند.
از مش��اوران مسکن چیزی عایدم نمی شود. به ایس��تگاه تاکسی ها برمی گردم و سراغ 

یک مطلع را می گیرم. محس��ن، راننده تاکسی همان خط را معرفی می کنند. او در فاز ۳ 
مس��کن مهر ساکن است. قیمت ها را جویا می شوم. می گوید: »خرید و فروش امالک در 
پردیس، شکل داللی نادرست به خود گرفته و خانه های مسکن مهر را ٨0 تا 100 میلیون 
می خرند و 120 میلیون می فروشند. زمین های منطقه مرغوبیت دارد و در مسیر جاده هراز 

است. پردیس مرکز بورس مسکن شده است.«
او ادامه داد: »در فازهای ابتدای مسکن مهر قرار بود هفت میلیون مسکن بسازند، 
حس��اب کردند و دیدند نمی شود. س��هِم آورده متقاضیان را افزایش دادند و به 10 تا 
12 میلیون تومان رس��اندند. س��ری اول تمام شد اما برای سروس��امان دادن به بقیه 

مشکل داشتند.«
»رقم ها با مشکالت اقتصادی میانه سال های 90 و 91 باز هم افزایش یافت.« قاسمی 
ای��ن را می گوی��د و کیف پر از مدارکش را از صندوق عقب می آورد. همین  طور که دنبال 
مدارک است، ادامه می دهد: »البته فاز ۳ بلوک های ثامن تا ۳0 میلیون هم آورده متقاضی 
داش��ت. 25 میلیون هم برای همه وام بانکی بود اما پیمانکاران با مش��کل بودجه مواجه 
شدند و نتوانستند افزایش قیمت ها را برای متقاضیان جبران کنند. پیمانکاران برای جبران 
ضررها از خدمات و کیفیت  س��اخت زدند. برای مثال برای هر مسکن باید کنتور جداگانه 

آب می گذاشتند اما برای جبران قیمت برای هر 10 واحد یک کنتور گذاشتند.«
گالیه از کیفیت س��اخت در فاز ۳ زیاد است. تقریبا بیشتر لوله های آب در سال دوم نم 
داده یا ترکیده است. همه ساکنان مبالغ 5 تا 10 میلیونی خرج تاسیسات کرده اند. سازمان 

این پردیس 

به جهنم تبدیل می شود
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عمران ش��هر پردیس که متولی اصلی مس��کن مهر این منطقه است دلیل این مشکل را 
سرمای هوا دانسته اما متقاضیان می گویند مشکل کیفیت تجهیزات است. زن مسنی که 
مدتی است سوار ماشین شده، به میان حرف ما می پرد: »پنج سال پس از تحویل مسکن 
به ما تازه هفته پیش آسانس��ور را راه انداختند.« این سخن را مسافر دیگري هم تصدیق 
می کند. به  جز تعداد اندکی که در همان ابتدا آسانسورشان راه اندازی شد، خیلی از واحدها 

پس از گذشت چهار تا پنج سال هنوز آسانسور ندارند.
 فازهای جنجالی

س��اخت فازهای 5، ٨ و 11 تقریبا با پایان دوره دولت دهم هم زمان است. بودجه ها به 
مش��کل برمی  خورد و س��ازمان عمران و وزارت راه و شهرسازی به این فکر می افتند که 
مابه التف��اوت هزینه ه��ا را از مردم بگیرند. متقاضیان فاز ٨ مانند آقای کیانی معتقدند: »از 
سال 91 هزینه ها باال رفت و سازمان عمران پول خدمات زیربنایی مانند محوطه سازی را 

از ما می گیرد؛ خدماتی که دولت موظف به پرداخت هزینه آن بوده است.«
افزای��ش قیمت ها یک س��ال پس از تحویل اولین مس��کن های مهر آغاز ش��د. برای 
فازهای 1، 2، ۳، 4 و 9 هزینه های اضافی س��تانده شد و برای فازهای 5، ٨ و 11 قیمت 
مسکن دلیل اصلی افزایش قیمت ها بود. برای فازهای جنجالی امروز صحبت رشد  100 
درصدی در میان اس��ت. کیانی ادامه می دهد: »قیمت فاز هش��ت، 49میلیون و 500 هزار 
تومان ش��ده است. این قیمت در گذشته ۳2 میلیون تومان بود اما نزدیک به 17 میلیون 
افزایش یافت، جداي از این پنج میلیون هم روی وام مسکن آمد و از 25 به ۳0 میلیون 
رسید. قسط های وام ها هم افزایش یافته و در  حالی  که هنوز خانه ها به مردم تحویل داده 

نشده، قسط وام ها سر رسیده است.«
البته این اخبار هنوز رس��ما تأیید نش��ده اما پیش تر در ش��هریور سال جاری شایعاتی 
درب��اره افزایش صد درصدی قیمت مس��کن مهر فاز ٨ به گوش رس��یده بود. به  دلیل 
ش��فاف  نبودن موضع س��ازمان عمران یا وزارت مسکن و شهرس��ازی، شایعات درباره 
تحویل دفترچه قس��ط و پرداخت آن در پردیس زیاد اس��ت. این بی اعتمادی به زمان 

تحویل قراردادها برمی گردد.
قراردادهای منعقد  ش��ده با متقاضی��ان در دوره های مختلف و ب��رای تحویل فازهای 
مختلف متفاوت اس��ت، حتی در فاز س��وم ه��م قراردادهای اولیه ب��ا قراردادهای بعدی 
تفاوت دارد و بندهای بیش��تر و ضمایم بیش��تری به آن اضافه ش��ده است. بعد از گشتی 
در فاز 4 محس��ن زنگ می زند و مي گوید، مدارک جدیدی برایم آورده اس��ت. به میدان 
اصلی و ایس��تگاه تاکسی برمی گردم، مدارک را نشان می دهد و می گوید: »هر چه جلوتر 
رفتیم س��ازندگان بندهای بیش��تری به قراردادها اضافه کردند؛ به  طوری  که قراردادهای 

اولیه با قراردادهای بعدی تفاوت 10 بندی دارد. براي ثمن شماره ۳ قراردادهای گذشته، 
افزایش قیمت پس از تحویل مس��کن را ممنوع کرده ب��ود اما در قراردادهای بعدی این 
بند تغییر کرد.« قاسمی نامه ای را نشان داد که شرکت عمران شهر پردیس در پاسخ به 
ش��کایت یک متقاضی درباره اضافه  پرداخ��ت دو  میلیون  و 200 هزار تومان اعالم کرده 
طبق مصوبه هیات  مدیره قبلی ش��رکت عمران پردیس و ابالغ آن به ش��رکت س��ازنده، 
کارهای مازاد از قبیل تبدیل درهاي بالکن و راه پله از فلزی به »یو پی وی س��ی«، س��نگ 
دیوار راه پله ها، قاب دور آسانس��ور، در چوبی هر واحد و... انجام ش��ده و باید پول آن از 
مالک دریافت ش��ود! در نامه آمده اس��ت به  دلیل فقدان بودجه ش��رکت سازنده ناشی از 
همین اضافه خرج های باقی  مانده، محوطه سازی و روکش آسفالت و قسمتی از راه اندازی 
آسانسور منوط به پرداخت بدهی از سوی ساکنان است. طبق ثمن شماره ۳ قراردادهای 
اولیه، مالکان قدیمی می توانس��تند ای��ن پول را پرداخت نکنند ام��ا مالکان و متقاضیان 

جدید خیر.
س��یدمحمد پژمان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، در سال 92 درباره جنجال 
افزایش قیمت مسکن مهر گفته بود: »سال  گذشته گروهی از پیمانکاران قراردادهایی را 
برای ساخت پروژه های مسکن مهر امضا کردند اما افزایش قیمت نهاده های ساختمانی، 
مع��ادالت آن��ان را به هم ریخت. قیمت هر کیلوگرم میلگرد از 700 تومان به بیش از دو 
هزار تومان افزایش یافت. بر این اساس تیم کارشناسی وزارت راه و شهرسازی یک مدل 
را طراحی کرده اند تا همه پروژه های باقی  مانده مسکن مهر شامل افزایش قیمت شود.«

این اتفاقات موجب ش��ده متقاضیان به رفتار س��ازمان عمران اعتماد نداش��ته باشند و 
تقاضای ش��فافیت بیشتر مانند ارائه جزئیات دقیق افزایش قیمت ها و دالیل آن را داشته 
باش��ند. این ش��بهات تا جایی ادامه پیدا کرده که یکی از متقاضیان که نخواس��ت نامش 
فاش ش��ود، ادعا کرد: »س��ازمان عمران به شکل های مختلف از ایجاد تشکل های قوی 

متقاضیان یا مالکان در فازها جلوگیری می کند.«
تجمع ه��ای مختلف متقاضیان در برابر مجلس ش��ورای اس��المی، وزارت مس��کن و 
شهرس��ازی و س��ازمان عمران ش��هر پردیس از ابتدای سال اخیر بیش��تر شده اما هنوز 
نتیجه ای نگرفته اند. زمانی که قصد ترک پردیس را داشتم باز صحبت از تجمع اعتراضی 
در برابر وزارت راه بود. به قول راننده تاکسی مسیر پردیس به مترو فرهنگ سرا: »اگر در 
یک دایره گیر بیفتی، باز به همان جایی برمی گردی که ابتدا شروع کرده بودی. وضعیت 
پردیس همین طور است. مدت هاست این مردم را معطل کرده اند و ساختمان ها نیمه کاره 
باقی مانده. وقتی در محوطه کارگاهی که باید چهار هزار کارگر باش��ند، 200 کارگر هم 

نیست، یعنی باید باز هم مدت ها منتظر ماند.«
مس��یر رفت  و  برگشت ترافیک سنگینی داشت. با یک محاسبه ساده می توان فهمید با 
راه اندازی این مس��کن ها نزدیک به 250 هزار نفر به جمعیت پردیس اضافه می ش��ود. با 
این جمعیت، ترافیک شرق تهران به معضلی جدی بدل خواهد شد. دو اتوبان برای 
این منطقه در نظر گرفته ش��ده اس��ت اما همین امروز هم، جاده های منتهی به 
پردیس ترافیک س��نگینی را تجربه می کند. راننده تاکس��ی می گوید: »پردیس 
یعنی بهش��ت. این جاده پنج س��ال دیگر به جهنم تبدیل می شود. پردیس قرار 
بود نقش کرج را در ش��رق بازی کند اما روی گسل دماوند قرار گرفته و معلوم 

نیست چه سرنوشتی داشته باشد.«



11
ه 1

�ار
شم

  
95

ی 
 د

م 
ده

ل 
س�ا

ن/ 
ـا

انی
یر

ه ا
ـر

نج
پ

230

ش
زار

گـ

پنجره ایرانیان: در ش��رایطی که بنا به گفته  مس��ئوالن، ساخت مراکز تجاری بزرگ در 
مناطق 1، ۳، 5 و 6 تهران رشد قارچ گونه ای را طی یک دهه اخیر داشته است، شهروندان 
از ورود ای��ن مهمانان ناخوانده به محله ی خود ناراضی هس��تند. مگامال ها در ش��رایطی 
نقاط مرکزی تهران را اش��غال کرده اند که کارشناس��ان می گویند در همه جای دنیا برای 
جلوگیری از افزایش حجم ترافیک، مجتمع های تجاری، خارج از شهرها ایجاد می شود.

به گزارش ایس��نا، س��یر انتقادات به مجوزهایی که طی یک دهه اخیر برای س��اخت 
مجتمع های تجاری بزرگ )مگامال ها( صادر ش��ده هر روز بیش��تر می شود؛   تا جایی که 

اعضای شورای شهر هم از این اقدام دلخور هستند.
 برای جبران دیر شده است

اعتراض ها ابتدا از س��وی ش��هروندانی آغاز ش��د که غالبا در اط��راف این مجتمع های 
تج��اری زندگی می کنند و به دلیل حجم ترافیک ایجاد ش��ده در اطراف این مراکز برای 
رفت و آمد به دردس��رهای زیادی افتاده اند. بعد کارشناسان نسبت به ایجاد ۳21 مجتمع 
تجاری در نقاط  مرکزی تهران و در ش��رایطی که قبل از آن بیش از 250 پاس��اژ و مرکز 
تجاری بزرگ در ش��هر تهران وجود داش��ت که اغلب فاقد پارکینگ بودند هشدار دادند. 
در ادامه معاون وزیر راه و شهرس��ازی از تراکم فروشی های خارج از طرح های تفصیلی و 
جامع طی یک دهه خاموش��ی مانیتورینگ س��اخت و ساز در تهران پرده برداشت. بعد از 
آن مسئوالن انتظامی از تصادفات و جریمه هایی که در اطراف مجتمع های تجاری اتفاق 
می افتد س��خن گفتند. سپس نتیجه گیری ش��د که این مراکز باید خارج از تهران ساخته 
می شدند اما دیگر دیر شده است؛ زیرا حقوق مکتسبه ای برای مالکان "مگامال ها" ایجاد 

شده که نمی توان آن را نادیده گرفت اما امروز می تواند دیروز فردا باشد.

دلخوری شهروندان از مراکز تجاری
نیما، شهروند ۳٨ ساله ای که اطراف مجتمع تجاری واقع در غرب تهران زندگی می کند 
به شدت از کسانی که مجوز ساخت چنین غولی را بر سر خیابانی 10 متری صادر کرده اند 
عصبانی اس��ت. او به ایس��نا گفت: از این که باید روزی نیم س��اعت در کوچه خودمان در 
ترافیک بمانم خس��ته ش��ده ام. سوال من این اس��ت که چرا باید به نفع یک عده خاص، 

ساکنان یک محله به دردسر بیفتند؟
یک خانم 27 س��اله نیز بیان کرد: بین س��اعات 6 تا ٨ ش��ب آن قدر ماش��ین و آدم در 
محله رفت و آمد می کند که قید خروج از خانه را می زنیم و سعی می کنیم قبل یا بعد از 
این س��اعات برای خرید مایحتاج از منزل خارج ش��ویم. از دود و صدای بوق ماشین ها و 
همهمه آدم ها کالفه شده ایم. خانه را برای فروش گذاشته ایم اما هر خریداری که می آید 

به محض دیدن شرایط فرار می کند.
یک جوان ۳0 س��اله نیز با بیان این که اگر در س��اعات پی��ک ترافیک، حادثه ای مثل 
آتش سوزی در منطقه اتفاق بیفتد فاجعه بار خواهد بود، افزود: خودروهای امدادی همیشه 
نیم س��اعت دیرتر از کوچه های دیگر به کوچه ما می رس��ند و معموال زمانی که در محل 

حاضر می شوند دیگر برای امداد و نجات بیمار دیر شده است.
سری به یکی دیگر از مراکز فروش در شرق تهران زدیم. مجتمع چندان بزرگ نیست و 
در سه طبقه ساخته شده اما  ساکنان محله معتقدند قبل از این که این مرکز تجاری احداث 
شود کوچه آنها بسیار دنج و خلوت بوده است اما حاال روزانه هزاران نفر در این جا رفت و آمد 
می کنند. مجتمع فاقد پارکینگ اس��ت و ساکنان برای پارک خودورهای خود دچار مشکل 
هس��تند. یک مرد 57 س��اله در این خصوص بیان کرد: ابتدا فکر می کردیم با ساخت این 

دلزدگی تهرانی ها از مس�ابقه "مگامال ها"
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مجتمع تجاری، خانه های ما گران می شود اما حاال که قصد فروش داریم هیچ خریداری 
حاضر نمی شود در این کوچه شلوغ زندگی کند.

 بی توجهی به استانداردها در احداث مجتمع های چندمنظوره
تنه��ا بین س��ال های 1۳92 و 1۳9۳ بالغ بر ۳70 پروانه س��اخت مجتمع های تجاری 
چندمنظوره در س��طح کشور صادر شده و بخش عمده آنها در تهران قرار دارد. این تعداد 
به ایجاد 16 میلیون متر مربع فضای تجاری در کل کش��ور منجر شده که به اذعان دبیر 
اجرای��ی انجمن مجتمع های تج��اری چندمنظوره، بدون توجه به رعایت اس��تانداردها و 

قوانین جهانی انجام شده است. 
گفت��ه می ش��ود درجه بندی، بس��ته بندی، نگه��داری، حمل و نقل، عمده فروش��ی و 
خرده فروش��ی، ارتباط با مش��تری، اصول و فنون مذاکره، فن بیان، زیان بدن، ارتباطات 
حرف��ه ای، آموزش فروش��ندگان، مدیریت دانش و بهره گی��ری از  فناوری اطالعات از 
اس��تانداردهای بین المللی مراکز چندمنظوره است که در ایران بخصوص در بخش حمل 

و نقل، کمتر به آنها پرداخته می شود.
همچنین بر اس��اس گ��زارش مرکز آمار ای��ران تنها در س��ال 1۳91 کار احداث ۳21 
س����اختمان با کاربری تجاری در مجموعه شهری تهران به پایان رسیده و در سال 92 
به بهره برداری رسیده است و تعداد زیادی مجوز نیز در فاصله سال های 1۳92 تا 1۳95 
صادر و مال های زیادی در ش��هر تهران ظاهر ش��ده اس��ت که اکثر آنها در غرب تهران 

ساخته شده است.
 مشکالت از کجا نشات گرفته است؟

اتفاقی که تا کنون افتاده این اس��ت که عمدتا بر اس��اس بخش��نامه های شهرداری ها 
اقدام به س��اخت و ساز می شد و یک روال ملی در این خصوص وجود نداشته و سلیقگی 
عمل ش��ده است. مجتمع تجاری تفریحی »کوروش« نمونه چنین خالقیتی است که به 
گفته جانشین راهور ناجا طی یک سال گذشته ۳2 فقره تصادف و 1٨ هزار فقره تخلفات 
رانندگی را در اطراف خود دیده اس��ت؛ مجتمعی با 1600 واحد پارکینگ، 2500 صندلی 
در پردیس سینمایی و ده ها هزار مراجعه کننده در روز. البته از این دست پروژه ها طی 10 
س��ال اخیر کم احداث نشده که کارشناس��ان معتقدند با ادامه این روند شهروندانی که به 

دنبال زندگی آرام هستند باید شهر را به نفع این مجتمع ها ترک کنند.
همین چند وقت پیش خبر رس��ید پروژه های س��هیل، ایران زمی��ن و اطلس مال قرار 
است مهمانان آینده تهران باشند که البته فعال روند ساخت آنها متوقف شده است؛ اولی 
به دلیل افزایش حجم تراکم و دومی به دلیل خطر فروریزش و س��ومی به دلیل احتمال 

خسارتی که به عمارت »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 کارشناس��ان آن را به دایناسور شهری تعبیر 
می کنن��د و معتقدند وضعی��ت محدوده کنونی تهران از جنبه ه��ای اجتماعی، جغرافیایی، 
زمین ش��ناختی و تقسیمات شهری از موقعیت مناسبی برای احداث چنین ساختمان هایی 

برخوردار نیست.
 تاثیر مال ها بر سبک زندگی شهری

مال ها که تعداد آنها به سرعت رو به افزایش است نه فقط از نظر اقتصادی و تاثیرشان 

بر س��یمای ش��هر که از نظر اجتماعی هم بر س��بک زندگی و عادات روزمره س��اکنان 
ش��هرهای بزرگ تأثیر گذاش��ته است و البته این تاثیرگذاری در آینده با فعال شدن تعداد 
بیش��تری از این مال ها بیش��تر هم می شود. روند ساخت وساز مال در تهران به سرعت رو 
به افزایش است. شهرداری ها هم از این تجاری سازی های بزرگ که برای آنها بسیار هم 
پر درآمد است، حمایت می کنند و گاهی بدون توجه به ظرفیت های مناطق این مجوزها 
را صادر می کنند؛ این درحالی اس��ت که کارشناسان معتقدند تهران با این تراکم باال که 
این روزها چند برابر سه دهه پیش ساختمان و جمعیت دارد دیگر توان پذیرش این همه 
تجاری س��ازی را ندارد و با این رویکرد اگر پیش برود دیگر جایی برای زندگی نمی ماند. 
این درآمد کالن برای ش��هرداری باعث ش��ده صدور بی ضابطه س��اختمان های تجاری 
ش��دت پیدا کند تا فضای زندگی ش��هری ش��هروندان تنگ تر و تنگ تر شود درحقیقت 

شاهد حراج محیط زندگی شهری و به نوعی شهرفروشی باشیم.
 بدل شدن تهران به "شهر مگامال ها"

خیزش بی س��روصدای "مال ها" در شهر تهران کار را به جایی رساند که رییس کمیته 
محیط زیست شورای اسالمی شهر تهران از بدل شدن تهران به »شهر مگامال ها« انتقاد 
کرد. محمد حقانی با بیان اینکه س��اخت مگامال ها در مناطق 1، ۳، 5 و 6 تهران رش��د 
قارچ گونه ای داش��ته اس��ت، گفت: امروز کمبود پارکینگ در مجتمع های بزرگ تجاری، 
بزرگ ترین مش��کل این مجتمع ها محسوب می ش��ود و وضعیت ترافیکی معابر پیرامونی 
مگامال ها، کامال متاثر از انبوه س��فرهای اضافی ناش��ی از فعالیت این مراکز به ویژه در 
س��اعات عصرگاهی و شبانگاهی است که ش��هروندان محل هایی که مگامال ها در آن 

ساخته شده اند را با معضالت زیادی رو به رو کرده است.
محم��د حقانی با تاکید بر بازدید اخیر خود از ش��هرک اکبات��ان و دیدار با اهالی آن، به 
مس��ائل و مشکالتی که احداث و توس��عه پروژه مگامال برای ساکنان این شهرک ایجاد 
کرده اس��ت، اش��اره کرد و گفت: مگامال ه��ا، حیات مدنی مناطقی را ک��ه در آنجا ایجاد 
می ش��وند تح��ت تاثیر قرار داده و زندگی اجتماعی و فرهنگ��ی را در آن مناطق متحول 
می کنن��د و از این رو، می توانیم بگوییم »مگامال« ها، حقوق ش��هروندی را »لگدمال« 
می کنند. کمبود پارکینگ در حالی یکی از مش��کالت مال ها عنوان می ش��ود که احداث 
پارکینگ این مجتمع ها نیز خطراتی برای تهران به دنبال داش��ته اس��ت. محمد شکرچی 
زاده ریی��س مرکز تحقیقات راه، مس��کن و شهرس��ازی در این خص��وص اظهار کرد: به 
دلیل ش��یبی که در دامنه البرز تا پایین ش��هر وجود دارد با ساخت طبقات عمقی و تغییر 
مس��یر قنات ممکن است آب پشته کند و به س��مت باال برگردد که موجب آب شستگی 
در الیه های آبرفتی می ش��ود و حفره هایی تولید می کند که به فرونشس��ت یا فروریزش 

منجر خواهد شد.
 گودبرداری های تهران می تواند در گینس ثبت شود!

منوچهر ش��یبانی اصل � مدیر کل دفتر س��ازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای 
وزارت راه و شهرس��ازی � ط��ی روزهای اخیر بیان کرد: یک��ی از مهم ترین نکات مطرح 
در این زمینه بحث گودبرداری اس��ت. متاس��فانه ما رکورددار گودبرداری در دنیا هستیم. 
س��اختمانی ساخته شده اس��ت 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.
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دو پیش نمایش بازار 
مسکن با حضور ترامپ

پنج��ره ایرانیان: به دلیل ماهیت نقش پذیری "دیرهنگام" بازدهی مس��کن در بازارهای 
جهان��ی، تحلی��ل تاثیر انتخاب ترام��پ به عنوان ریی��س جمهور آمریکا بر ای��ن بازار در 
کوتاه مدت امکان پذیر نیس��ت؛ با این حال عملکرد مرد ش��ماره یک کاخ س��فید می تواند 

راندمان سرمایه در بخش امالک کشورهای جهان را مثبت یا منفی کند.
به گزارش ایس��نا، روز چهارش��نبه به دنبال انتخاب غیرمنتظره ترامپ به عنوان رییس 
جمهور اولین اقتصاد جهان، بازارهای س��هام، طال، ارز و نفت دچار شوک شدند اما برخی 
کارشناس��ان می گوین��د طول عمر هیجان ایجاد ش��ده در این بازاره��ا نمی تواند به بازار 

مسکن برسند.
با این وجود کارشناس��ان دو پیش نمایش را بعد از قدرت گرفتن ترامپ در آمریکا برای 
بخش مسکن متصور می شوند. اولین نظریه این است که ترامپ مواضع تند خود را تعدیل 
کن��د و اجازه دهد تا اقتصاد جهانی ازجمله پروژه های امالک و تجاری گام های لرزان رو 
به رشد خود را طی کند. دومین نظریه نیز که بعید به نظر می رسد این است که ترامپ بر 
مواضع تند و جنگ طلبانه خود اصرار ورزد و در این صورت بازارهای امالک در کشورهای 

جهان به دلیل ماهیت "غیرنقدشونده" خود در شرایط اضطرار دچار سقوط خواهد شد.
در اولین روز پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا، شاخص کل 
بازار س��هام ایران با 1.٨ درصد ریزش به میزان 1460 واحد س��قوط کرد و از 79 هزار و 
٨71 واحد به 7٨ هزار و 412 واحد رس��ید. این میزان سقوط در شاخص کل بازار سرمایه 
آن هم تنها به فاصله چند س��اعت از اعالم نتایج انتخابات در آمریکا، به گفته کارشناسان 
بازار س��رمایه، ریزش��ی کم سابقه و شدید محسوب می ش��ود. همچنین قیمت دالر در روز 
چهارشنبه از سه هزار و 6۳7 تومان به محدوده سه هزار و 660 تومان افزایش یافت. نرخ 
طال نیز در بازارهای جهانی با افزایش حدود پنج درصدی همراه ش��د. شاخص نفت و گاز 

اروپا نیز 2.2 درصد کاهش یافت که منعکس کننده کاهش شدید قیمت های نفت بود.
ب��ا اینکه این صعودهای انتخاباتی به س��رعت فروکش کرد و بازارهای س��رمایه ای تا 
حدودی متعادل ش��د، اما اقدامات جنگ طلبانه احتمال��ی ترامپ می تواند موازنه را به نفع 
بازارهای نقدش��ونده طال و ارز و به ضرر بازارهای سرمایه ای و مسکن تغییر دهد. در این 
صورت رکود بخش مس��کن در ایران م��ی تواند ادامه پیدا کند؛ احتمالی که کارشناس��ان 
آن را بعید می دانند. بخش مس��کن از ابتدای س��ال جاری در تهران صعود مالیمی را در 
معامالت تجربه کرده و پیش بینی رییس اتحادیه مشاوران امالک این است که این روند 
به شهرس��تان ها نیز تسری خواهد یافت. البته تعداد معامالت مسکن کل کشور تقریبا در 
تمام ماه ها نسبت به مدت مشابه سال قبل نصف شده است. در شرایطی که فعاالن حوزه 
مسکن انتظارمی کشند تا این بخش از رکود خارج شود، انتخاب ترامپ معادالت را مقداری 
به هم زد؛ بخصوص که او واکنش های منفی نس��بت به برجام داش��ته اس��ت. همچنین 
مواض��ع ضد و نقیض ترامپ درخصوص سیاس��ت خارجی نش��ان می دهد، بی برنامگی او 

بازارهای دیربازده همچون مسکن را در هیجان و انتظار باقی خواهد گذاشت.
یک کارش��ناس اقتصاد مس��کن با اش��اره به اینکه معموال بازار مسکن به دلیل ماهیت 
ویژه خود همواره با تاخیر زمانی چند ماهه نسبت به بازارهای با قابلیت نقدشوندگی سریع 

از تحوالت مهم سیاس��ی و اقتصادی تاثیر می پذیرد، خاطرنش��ان کرد: طول عمر هیجان 
ایجاد ش��ده در بازار طال و بورس به اندازه ای نیس��ت که دامنه آن به بازار مسکن کشیده 
ش��ود؛ به عبارت دیگر عمر این هیجانات به حدی نیست که بتواند در طول زمان در بازار 

مسکن تاثیر محسوسی ایجاد کند.
س��لمان خادم المله اظهار کرد: تغییر محس��وس قیمت در بازار مس��کن تحت تاثیر این 
نوس��انات منتفی اس��ت. این در حالی است که پیش بینی می شود س��ایر بازارهای موازی 
مس��کن نیز با گذش��ت چند هفته به حالت تعادل برگردند. ضم��ن اینکه محتمل ترین اثر 
بلند مدت انتخابات آمریکا می تواند در ش��کل افزایش نس��بی درآمدهای نفتی و تاثیر آن 

بر بازار مسکن بروز کند.
وی توضیح داد: با توجه به اظهارات قبلی دونالد ترامپ در مورد عربستان سعودی، اگر 
رابطه آمریکا با این کش��ور در قالب روابط س��ختگیرانه بازتعریف شود می تواند در افزایش 
درآمده��ای نفت��ی ایران تاثیر بگذارد و از آنجا که همواره افزایش درآمدهای نفتی یکی از 
عوامل فرابخشی ایجاد رونق و به خصوص تغییر قیمت در بازار مسکن محسوب می شود، 

بازار مسکن کشور می تواند از این ناحیه تحت تاثیر قرار بگیرد.
همچنی��ن یک عضو هیات مدیره انجمن انبوه س��ازان گف��ت: انتخاب ترامپ به عنوان 
رئی��س جمه��ور ایاالت متحده به دلیل تمرکز او به داخل آمری��کا و خودداری احتمالی از 
نزاع ه��ای بین المللی فرصتی را به ایران می دهد تا در ش��رایط پس��ابرجام اقتصاد خود را 

شکوفا کند و بخش مسکن را از رکود درآورد.
محمدمه��دی مافی اظهار کرد: انتخاب ترامپ ابتدا س��ریعا ب��ر روی بازارهای بورس، 
طال و نفت تاثیر گذاش��ت، اما اثر این انتخاب بر بازار امالک در کشورهای مختلف دیرتر 
خود را نش��ان می دهد؛ زیرا ای��ن بازار تحت تاثیر اقتصاد کالن ق��رار دارد و به دنبال آن 

حرکت می کند.
وی اف��زود: در ش��رایطی که احتماال ترامپ به دلیل روحیه اقتص��ادی، توجه خود را به 
رقابت اقتصادی با اروپا و چین معطوف خواهد کرد، فرصت اس��تفاده از فضای پس��ابرجام 
برای ایران مهیا می ش��ود و  می تواند یکی از اهداف اقتصادی خود در س��ال 1405 یعنی 

رساندن انتظار خانه دار شدن افراد جامعه از دوازده به هشت سال را محقق کند.
مافی با اش��اره به افزایش تقاضای س��رمایه گذاری خارجی در بخش مس��کن گفت: در 
شرایط پس��ابرجام شرکت های خارجی متعددی برای س��رمایه گذاری در بخش ساختمان 
در ای��ران اعالم آمادگی کردند که امیدواریم گام های عملی این همکاری در س��ال آینده 
برداش��ته شود. هم اکنون شرایط برای رونق بخش مسکن فراهم شده است. در طی ۳.5 
س��ال گذش��ته تورم حدود 15 درصد بود و قیمت مس��کن ثابت ماند. به بیان دیگر قیمت 
مس��کن حدود 55 درصد کاهش یافت و از نظر اقتصادی، زمان برای رونق بخش مسکن 
مهیا است. به گفته مافی، هم اکنون فقط نیاز به شرایط روانی و تصور بازار بهتری از سوی 
مصرف کننده و تولیدکننده داریم که نتیجه انتخابات آمریکا می تواند این شرایط روانی را 
ایجاد کند. اینکه مردم فکر کنند آینده بهتری وجود دارد باعث  می ش��ود که مصرف کننده 

و تولیدکننده برای ورود به بازار مسکن تشویق شوند.
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وداع جوگیرانه
ب�ا ای��ران ق�دی�م!

پنج��ره ایرانیان: در حال حاضر ش��هرهای ایران با معضالتی همچون فرس��ودگی درونی، 
ترافی��ک و آلودگی هوا مواجهند که تالش برای نوس��ازی ش��هرها، ناب��ودی معماری ایرانی 
اس��المی را به اپیدمی غالب تبدیل کرده اس��ت. هر روز تعداد برج های تقلیدی از س��ازه های 
اروپایی و آمریکایی در کالن ش��هرهای کش��ور بیشتر و بیشتر می شود و به نظر می رسد ما در 

یک ماراتن هویت گریزی قرار گرفته ایم.
به گزارش ایسنا، هنوز سال های زیادی از زمانی که حوض مرکزی در خانه ها وجود داشت 
و اتاق ها دور آن س��اخته می ش��دند نمی گذرد اما دیگر کمتر اثری از این خاطرات باقی مانده 
است؛ تا جایی که تالش سوداگرانه برای استفاده از ارزش افزوده زمین در کالن شهرها را باید 
مدیون رکود چهار ساله بخش مسکن باشیم؛ رکودی که البته 7٨ بخش پیشین و 56 بخش 

پسین را دچار معضل بیکاری کرده است.
این که چه اتفاقی افتاده که ما به جای نوس��ازی ایرانیزه بناها، اصرار داریم تا س��ازه های پر 
زرق و برق را جایگزین بناهای قدیمی و معاصر کنیم یا نمای آجری ساختمان ها را با روکش 
بپوشانیم به عوامل متعددی برمی گردد که شاید بخشی از آن به روحیه ی غرب گرایی و تغییر 

الگوهای زیبایی شناسی در زندگی شهری مربوط شود.
در گذش��ته سطح اش��غال در بافت های تاریخی ش��هرهای ایران به گونه ای بود که فضاها 
در مناطق گرم وخش��ک دور حیاط مرکزی ش��کل می گرفت که این ش��یوه در زندگی کنونی 
تغییرات عمده ای داشته است؛ زیرا شکل تشکیل خانوار در ایران با ورود مدرنیته و شهرنشینی 
تغییراتی ش��گرف، به روز و با سرعت فراوانی کرد. همچنین حد و نصاب تفکیک پالک ها نیز 

تغییر کرد. بدین معنا که نسبت متوازن یک به یک به یک به دو ویک به سه تغییر کرد.
در این وضعیت )تغییر حد و نصاب تفکیک پالک ها( قطعات 200، 250 و ۳00 متری دیگر 
یک به یک نخواهند بود بلکه به قطعات یک به دو و یک به س��ه تقس��یم خواهند شد؛ یعنی 
قطع��ات 10 در 20، 12.5 در 20، 10 در ۳0 مت��ر؛  که وقتی روی این نس��بت جرم گذاری نیز 
انجام می شود یعنی 60 درصد در شمال و جنوب در حداکثر طبقات 4 تا 5، اساسا امکان مانور 
برای رس��یدن به کیفیتی باالتر را فراهم نمی کند و از آن بدتر اینکه همه ش��هرهایمان دارند 

شبیه به هم می شوند.
ام��ا رویک��رد جدیدی که ما در شهرس��ازی دنبال می کنیم و عمر آن به کمتر از س��ه دهه 
می رسد، نه تنها دستاوردی از نظر زیبایی نداشته بلکه ظاهرا بی توجهی به تاب آوری و ایمنی 
بناهای جدیداالحداث، کمکی به رفع بحران کیفیت در شهرهای کشور نکرده است؛ تا جایی 
که یک کارش��ناس ایمنی و س��اختمان در این خصوص می گوید: حوزه بافت فرسوده یکی از 
دغدغه های شهر تهران است اما واقعیت این است که تاب آوری ساختمان های جدیداالحداث 
هم اصال خوب نیس��ت و به جرأت می توان گفت عمر س��اختمان های جدید به ۳0 س��ال هم 

نخواهد رسید؛ در حالی که متوسط عمر استفاده از ساختمان در جهان 90 سال است.
یکی از ریشه های معماری ایرانی اسالمی در مصرف بهینه انرژی و انطباق کامل با طبیعت 
و ش��رایط اقلیمی و فرهنگی اس��ت اما در حال حاضر در داخل ش��هرها که الگوها شکل پیدا 

کرده اند، الگوهای جرم گذاری را به راحتی نمی توان تغییر داد. با این حال در ش��هرک های و 
شهرهای جدید که ساخته می شوند و مجوز می گیرند این امکان فراهم است.

معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی در این خصوص می گوید: در مکان هایی 
که به شکل ایزوله خارج از شهرها داریم ساخت و ساز می کنیم دستمان بازتر است و می توانیم 
ش��هرهایی بسازیم که منطبق با طبیعت، ش��رایط اقلیمی و فرهنگی با معماری زیبای ایرانی 
هس��تند. پیروز حناچی معتقد اس��ت: اصالت در معماری در 4 محور اصلی باید مورد توجه قرار 
بگیرد. بدین معنا که ضمن رعایت اصول و احترام به تفکر معماری قدیم، معماری امروز خلق 
کنیم و معماری امروزی نباید در تعارض با گذش��ته باشد. نخستین محور اصالت در معماری، 
س��اختار فضایی اس��ت و اینکه باید آنچه را که در قدیم داش��تیم به درستی بشناسیم. وی در 
بیان ۳ اصل دیگر به ظرافت های معمارانه، توده گذاری و جرم گذاری بر روی زمین و استفاده 
از مصالح اش��اره می کند و در تش��ریح هری��ک از آنها می گوید: ظرافت ه��ای معمارانه یعنی 
جزئیاتی که معماران در هنگام ارایه به آن توجه می کردند. این جزییات در سردرهای قدیمی 
تهران و ش��کل گیری بیشتر شهرهای کشور با شیوه اس��تفاده از آجر یا خشت از ویژگی هایی  
اس��ت ک��ه می تواند معنا و ترجمان ام��روزی پیدا کند و در عین حال در تدوام با دیروز باش��د. 
همچنین مجموعه خانه های مس��کونی پتروشیمی ماهشهر، شوش��تر نو، مسجدالغدیر تهران 
همه نمونه های قابل توجهی هستند که ظرافت های معمارانه در مورد آنها رعایت شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید می کند: ادامه این روش )ظرافت های معمارانه و توجه به 
فضا( لزوما به معنای تکرار همه اتفاقات گذش��ته نیست. بلکه به معنای توجه به اصولی است 

که در عین احترام به گذشته، آینده روشن را ترسیم می کند.
به گفته حناچی، توجه در جرم گذاری و خط آسمان سومین اصل است. معموال در شهرهای 
قدیمی و مکان هایی که پایه های تاریخی دارند این ویژگی قابل مش��اهده اس��ت. و در نهایت 
چارمین اصل، اس��تفاده از مصالح متناس��ب با اقلیم اس��ت؛ مصالحی که نامتجانس با محیط 
پیرامون خود نباش��ند و وجهی خنثی داش��ته باش��ند. بدین معنا در مکان هایی که همه دارند با 
خش��ت و آجر کار می کنند اس��تفاده از گرانیت مشکی نوعی نامتجانس بودن با فضا و به بیان 

دیگر دهن کجی به گذشته محسوب می شود.
وی اس��تفاده از شیش��ه و پروفیل با سازه های غش��ایی را از جمله مصالح قابل قبول عنوان 
می کند و در بیان ویژگی آن، برگش��ت پذیری را برمی شمرد و می افزاید: اینها جزئیاتی هستند 
که دانش��کده های معماری ما کمتر به آنها گرایش دارند و به تازگی توجه به این موضوعات 

در دانشکده های معماری و مرمت مرسوم شده است.
حناچی تاکید می کند: کار بسیار پیچیده ای است؛ اینکه ما چطور می توانیم ضمن احترام به 
گذشته و عدم تکرار آن حرف جدیدی در معماری بزنیم که آن حرف برآیند احترام به گذشته 
و متعلق به زندگی امروزی باشد. من معنای معماری اسالمی ایرانی را اینگونه تعریف می کنم. 
لزوما اینکه ما هر بنایی را با قوس 5و7، گنبد و مناره تعریف و تکرار کنیم معماری اس��المی 
نخواهد شد. آن زمان که مفهومی به نام معماری متاثر از فرهنگ اسالمی به وجود آمده هم 
به همین موضوع توجه کرده اس��ت. وی نمونه هایی همچون کاخ اردشیر و ایوان مدائن دو اثر 
دوره ساس��انی، کاخ فیروزآباد با گنبد و ایوان آن را نمونه های باارزش معماری پیش از اسالم 
برمی ش��مرد و در بیان مقایس��ه معماری گنبد و ایوان پیش و پس از اس��الم می گوید: وقتی 
ایوان مدائن اثر دوره ساسانی یا کاخ فیروزآباد را که قدیمی  ترین گنبد ایرانی و اثری متعلق به 
دوران ساسانی و پیش از اسالم است با نخستین گنبدهای پس از اسالم در قرن چهارم و در 
شهرهای مختلف اصفهان مقایسه می کنیم که مساجد را شکل می دهند، می بینیم که هندسه 

آن تغییر جدی نکرده است. اصول همان اصول است اما در تداوم، تکامل پیدا کرده است.
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پنج��ره ایرانیان: پهنه عباس آباد که به گفته  مهدی چمران ذخیره تنفس��ی و به نوعی 
آبروی ش��هر تهران محس��وب می ش��ود 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 درصد تراکم در منطقه 
عباس آباد انجام ش��ود اما به مرور مصوبات قانونی دور زده ش��دند. از گنجاندن س��اخت 
»بانک ملی« با مصوبه کامال قانونی ش��ورای عالی شهرسازی و معماری دولت قبل که 
اصال ارتباطی با مقوله فرهنگی نداش��ت گرفته تا احداث »موزه جواهرات سلطنتی« 16 
طبقه و تالش برای ساخت »مرکز تجاری TOD«، ساختمان27 طبقه که این آخری با 

آگاهی پیمانکار پروژه از غیرقانونی بودنش با عجله در حال ساخت است.
بنا به گفته  رئیس شورای شهر، مقرر بوده این ساختمان در دو طبقه با ٨ طبقه پارکینگ 
باشد در حالی که هم اکنون می خواهند آنجا ساختمان 27 طبقه ایجاد کنند. استداللشان 
هم این اس��ت که دو TOD  دیگر را نیز می خواهند در آنجا ادغام کنند که تخلف اس��ت 
ولی چون پیمانکار بر این موضوع واقف گش��ته که می خواهند از س��اخت این ساختمان 
جلوگیری به عمل آورند به س��رعت در حال س��اخت س��اختمان اس��ت. اگر می خواهند 
فروش��گاه بزرگ بسازند تنها می بایست در دو طبقه با ٨ طبقه پارکینگ برای مردمی که 

نقدی بر تخلفات صورت گرفته در پهنه عباس آباد:

اراضی عباس آباد 
در معرض خطرات چهارگانه

از مترو اس��تفاده 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 محسوب می شود؛ زیرا این اراضی جز فضای عمومی است اما دیوار 
کشی این ساختمان سبب شده مردم از رفتن به آنجا محروم شوند و فضای عمومی آنجا 
از بین برده شود. 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 عنوان واحدهای اداری موزه 
بر روی آن ساخته می شد و بقیه موزه در زیر زمین باشد، چرا که لحاظ امنیتی و مقاومت 
س��اختمان یکی از الزامات موزه های گرانبها اس��ت ولی در ش��ورای عالی شهر سازی و 
معماری مجوز 14 طبقه س��اختمان دادند و نه تنها موزه ای س��اخته نشد بلکه به صورت 
یک ساختمان کامال اداری در آمد و این در حالی است 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 سخن گفته که ایستگاه راه 
آهن را به اراضی عباس آباد می برد. این ایستگاه که در صورت نهایی شدن مقدمات الزم 
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مجموعه فرهنگس��تان ها، مصلی تهران، بوس��تان نوروز، بوس��تان آب و آتش، بوس��تان 
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 س��ال 1۳52 تصمیم گیری ش��ده بود و قرار بر این 
ش��د این نقطه به مرکز تهران تبدیل شود که در همان زمان 10 الی 11 هزار پالک آزاد 
کردند تا بتوانند این نقطه را به مرکز تهران تبدیل کنند. در سال 1۳52 شرکت نوسازی 
عباس آباد تأسیس شد 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 سال هایی که غالمحسین کرباسچی شهردار تهران بود، قرار شد این نقطه به مرکز 
اداری تبدیل ش��ود و حدود ۳0 تا 40 ارگان زمین در این نقطه خریداری کرده و س��ند و 
پروانه و مجوز به آنها داده شد که بعضی از آنها فعالیت خود را آغاز کرده و برخی این کار 
را نکردند تا اینکه در س��ال 1۳٨4 تبدیل تپه های عباس آباد به ریه تنفس��ی شهر تهران 

تصویب و در سال 1۳٨7 نیز طرح تفصیلی برای آن در نظر گرفته شد.
از40 ارگانی که زمین هایی در تپه های عباس آباد خریده بودند 5 ارگان س��اخت و س��از 
انجام داده و الباقی کاری انجام نداده بودند تا اینکه ش��ورای عالی شهرس��ازی در س��ال 
1۳٨9 مصوبه س��اخت و س��از درصدی از تپه های عباس آباد با مش��خصات درج شده در 
ش��ورا را اعطا کرد. در س��ال 1۳90 نیز ٨0 هزار و 25 متر از اراضی ممنوعه عباس آباد 

فروخته شد.
اما دبیر ش��ورای عالی شهرس��ازی در این خصوص به خبرنگار ایس��نا گفت: بر اساس 
مصوبات قبلی ش��ورای عالی ش��هر س��ازی در مورد تپه های عباس آباد باید سطح اشغال 
این منطقه 5 درصد و تراکم 20 درصد باش��د؛ اما طبق بررس��ی های ما هم اکنون سطح 
اش��غال در صورت اج��رای همه طرح های این مجموعه ب��ه 6.۳7 و تراکم به 22 درصد 

رسیده است.
پی��روز حناچی یادآور ش��د: تپه های عباس آباد، قانون، آیین نام��ه و مصوبه ویژه دارد و 
شاید به همین دلیل است که با وجود آنکه بعد از انقالب اسالمی بسیاری از نقاط زیر بار 
مسکونی رفت، تپه های عباس آباد به خاطر داشتن قوانین و مقررات حفظ شد. شورایعالی 
ش��هر س��ازی و معماری ایران اصرار بر تحقق اهداف کامل مص��وب طرح ویژه اراضی 
عباس آب��اد را دارد ویژگی های این طرح عدم واگذاری قطعی زمین در عباس آباد، غلبه 
س��بز و باز و فرهنگی در مجموعه زدودن کاربری ها غیر متجانس در مجموعه و تحقق 

کاربری ها پیش بینی شده وحاکمیت پیاده و نگاه ویژه در تپه های عباس آباد را دارد.

می تواند به عنوان محور اصلی ایستگاه راه آهن سریع السیر تهران � قم � اصفهان فعالیت 
کند اصلی ترین برنامه ارائه ش��ده از س��وی راه آهن برای رس��اندن ایستگاه ها به مناطق 
مرکزی، ش��مالی و شرقی پایتخت به حساب می آید. اولویتی که هر چند مدیران شهری 
فعلی پایتخت با آن موافق نیس��تند اما 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 ش��ورای شهر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری نسبت 

به بارگذاری های جدید در اراضی عباس آباد به گفته  خودشان چندان جدی گرفته نشد.
ابت��دا مهدی چمران رییس ش��ورای ش��هر 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 برداشت و در جلسات شورای شهر نیز تاکید شد شهرداری تهران ظرف مدت 
۳ ماه طرح ویژه ای برای اراضی عباس آباد تهیه و گزارش��ی از معارضان حقوقی آن ارائه 
کن��د؛ اما بنا بر اعالم عبدالمقیم ناصحی »متاس��فانه این اتفاق نیفتاد و همچنان ش��اهد 

اجرای پروژه هایی خارج از طرح مصوب هستیم«.
در ادامه اعضای ش��ورای عالی شهرس��ازی و معماری که بعضا از بروز تخلفات ساخت 
و س��ازدر دوره های قبل س��خن می گویند، مصوبه ای سه بندی برای رسیدگی به مسائل 
اراضی عباس آباد تصویب کردند. در این مصوبه تاکید شد که اوال طرح مجددا در کمیته 
فنی تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت های واجد ارزش)کمیته فنی شماره ۳( با 
در نظر گرفتن ضوابط عام بارگذاری های س��اختمانی و مالحظات زیس��ت محیطی برای 
5۳2 هکتار مس��احت کل اراضی با جهت گیری رس��یدن به میزان س��طح 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 اینکه، در خصوص ساختمان باغ موزه خزائن و جواهرات بانک مرکزی، مقرر شد: 
ضمن توقف عملیات ساختمانی و توقف دیوارکشی، نحوه ادامه کار از طریق نظرخواهی 
از افکار عمومی و مراکز تخصصی مورد نقد، ارزیابی و تصمیم س��ازی قرار گیرد و س��وما 
در خصوص ایس��تگاه مترو حقانی )به عنوان مجتمع ایس��تگاهی(، ضمن توقف عملیات 
س��اختمانی مقرر شد دبیر شورای عالی شهرس��ازی و معماری از پروژه بازدید و گزارشی 
از انطب��اق وضع موجود پ��روژه و پروانه ها و مجوزهای صادره ب��ا ضوابط عام بارگذاری 
اراضی عباس آباد تهیه و به ش��ورای عالی ارائه کند. س��اختمان های کتابخانه ملی ایران، 
موزه بانک مرکزی، س��ازمان بنادر و دریانوردی، وزارت راه و ترابری، اس��تانداری تهران، 
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آنچه مس��لم اس��ت نیاز به دس��تورالعمل اجرایی در 
خصوص مس��ایل فنی صنع��ت س��اختمان در تمامی 
ابع��اد الزم و مبرهن اس��ت، خصوص��ا در بخش نمای 
س��اختمان ها و بناها که از تنوع و آش��فتگی بیش��تری 
برخوردار هس��تند. پس از مدت ها دستورالعمل طراحی 
س��ازه ای و الزام��ات و ضوابط عمل�ک��ردی و اج�رایی 
نمای خارجی ساختمان ها که از این پس ضابطه شماره 
714 می نامی��م، از تاری��خ اول دی م��اه 1۳95 اجرایی 
خواهد ش��د. البته به نظر می رسد این دستور العمل در 
صورت نداشتن ضوابط بهتر از این، الزامی خواهد بود!!

بنا به اظهار مهندس ش��افعی )معاونت فنی و توسعه 
ام��ور زیربنایی( باوج��ود تالش ف��راوان، دقت و وقت 
بسیاری که برای تهیه این مجموعه صرف شده است، 
این مجموعه از وجود اش��کال و ابه��ام در مطالب آن 

مصون نیست.
نماهای ساختمانی در شکل دهی شهر نقش بسزایی 
دارند. هرنوع نمایی با هرنوع مصالح ساختمانی و با هر 
هزین��ه ای، عالوه بر زیبایی ظاه��ری و آرامش بصری 
باید بتوانند آس��ایش و ایمنی س��اکنان و شهروندان را 
فراهم آورد. بدین منظور باید قطعات، اجزاء و اتصاالت 

نما توانایی تحمل بارها و جابه جایی نس��بی وارد بر آن 
را تحت تاثیر عوامل مختلف داش��ته و پایداری خود را 
حفظ کنند. لذا توجه به نوع و شیوه اجرای نما از اهمیت 
زیادی برخوردار اس��ت )بخشی از مقدمه ریاست مرکز 
تحقیقات راه، مس��کن و شهرسازی(. این دستورالعمل 
نحوه طراحی نما، برای مقاومت در برابر ش��رایط آب و 
هوایی و بارهای مختلف از جمله طوفان، زلزله و سیل 
و نیز ش��یوه اجرای نماهای متداول ساختمان در کشور 
را همراس��تا با ضوابط بین المللی ارائه کرده است. این 

دستور العمل در ٨ فصل تنظیم شده است و شامل: 

نگاهی به دستورالعمل طراحی سازه ای و الزامات 
و ضوابط عملکردی و اجرایی نمای خارجی 

ساختمان ها )ضابطه شماره 714(

مهندس شهرام علیزاده، مدیر عامل شرکت آلوکد
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فصل اول: انواع نما شامل:
 ،Veneer wall - Curtain wall - Infill wall   
نماهای سنگی ، آجری، سیمانی، سرامیک، کامپوزیت، 

اتیکس، EIFS، چوبی و سبز می باشد.
فصل دوم: الزامات اجرای نماها

فصل سوم: بارهای وارده بر اجزاء نما و معیارهای پذیرش 
فصل چهارم: الزامات طراحی و اجرای نمای سنگی
فصل پنجم : الزامات طراحی و اجرای نمای آجری
فصل ششم: الزامات طراحی و اجرای نمای سیمانی
فصل هفتم: الزامات طراحی و اجرای نمای سرامیکی

فصـل هشـتم: الزام��ات طراحی و اج��رای نمای 
کامپوزیت، نماهای شیشه ای

همانگونه که رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی 
ش��ورای شهر اظهار داش��ته اند طراحی نمای ساختمان 
حوزه کیفی و محتوایی و مبتنی بر تراوش��ات ذهنی و 
خالقیت معماران اس��ت و نمی توان دستورالعمل کمی 
ب��رای آن تعریف کرد. آنچه به عن��وان ضوابط کمیته 
نما تعیین ش��ده، به عنوان گام اول در حوزه ساماندهی 
نمای آش��فته ش��هری خوب اس��ت ولی می بایست به 

ایده آل ها نزدیک شود. 
در این ضابطه )714( استفاده از نوع خاصی از مصالح 
مطرح نش��ده و صرفا نوع اجرا س��ازه ها و مسایل فنی 

مطرح شده است.
 اینکه مش��خصات فن��ی و تکنیک های مطروحه در 
این ضابطه چقدر به روز و مطابق با استانداردهای رایج 
می باش��ند، باید در طول زمان بررس��ی و مورد تحلیل 

قرار گیرند.
ش��رکت هایی که سال هاست هریک به تنهایی سعی 
در تبلیغات و رواج اس��تفاده از تکنیک های مهندس��ی 
نما در سطح کش��ور را دارند، از این موضوع خوشحال 
هس��تند و این برای اولین گام جهت کشورشمولی این 

ضابطه می تواند مفید باشد.
از نکات مثبت ای��ن ضابطه )714( می توان به موارد 

زیر به طور اجمالی اشاره کرد:
1. عدم تاکید جهت استفاده از نوع خاصی از مصالح 
2. عدم تاکید جهت استفاده از نوع خاصی از تکنیک ها

3. نادی��ده نگرفتن اس��تفاده از تکنیک ها و مصالح 
نوین در صنعت ساختمان و به ویژه نمای ساختمان 

4. توصی��ه ب��ه اس��تفاده هم زمان از مصال��ح بومی و 
تکنیک های جدید در کنار هم، البته با توجه به اقلیم منطقه 
و از نق��اط ضعف این ضابط��ه )714( نیز می توان به 

موارد زیر اشاره کرد: 
1. آشفتگی در ارائه مطالب 

2. گنجانیدن مباحث مهمی که می بایست حداقل در 
5 نشریه به صورت جداگانه مطرح می گردید. 

3. ارائ��ه م��وارد فنی ب��ه صورت کلی و بر اس��اس 
اطالعات برخی از شرکت های داخلی یا خارجی 

4. ارائ��ه اطالعات فنی ش��رکت هایی که درخارج از 

ایران هس��تند و نوع اس��تاندارد و ضوابط ساخت و ساز 
آنها با ما متفاوت است ) مالحظه لیست منابع و مراجع(
به نظر می رس��د این ضابط��ه )714( به عنوان یک 
کتابچه معرفی و آش��نایی با مصالح به کار رفته در نما 
جهت کسانی که می خواهند با این نوع مصالح و نحوه 
اجرای کلی آنها آش��نا شوند مفید باش��د. دانشجویان، 
عالقه مندان ب��ه مباحث یادگیری نما و ش��رکت هایی 
که ت��ازه گام در اجرای این گون��ه تکنیک ها و مصالح 
گذاش��ته اند، می توانند اطالعات مفی��د و قابل تاملی را 

کسب کنند.
لیک��ن جهت ارائ��ه مطالب فنی مهم ک��ه به عنوان 
ضابطه و دس��تورالعمل می بایست مطرح گردند، نیاز به 
نشریه های تکمیلی به صورت جداگانه می باشد که به 
همراه دالیل اجرایی دقیق و بر مبنای ش��رایط کار در 

مناطق مختلف ایران عزیز تدوین شده اند.
آنچه مس��لم خواه��د بود حمایت هم��ه جانبه از این 
نوع دس��تورالعمل های اجرایی اس��ت، چ��را که رعایت 

این دس��تورالعمل ها به نفع مجری��ان این گونه مصالح 
می باش��د، و یک ضابطه م��دون و قانونی در خصوص 
نحوه کار وجود خواهد داش��ت و کارفرمایان بنا به این 
مشخصات نسبت به انجام کار و تحویل آن درخواست 
خواهند داش��ت و این امر سهولت اجرا و تحویل کار را 
جهت مجری��ان فراهم می آورد. همچنی��ن با توجه به 
اینکه تقریبا تمامی این موارد اس��تفاده شده در ضابطه 
از تکنیک ه��ای جدید و فن��ی و دقیق پیروی می کنند، 
رعایت آنها توسط ش��رکت های مجری به اصالت کار 
و ضری��ب اطمین��ان این محصوالت به مق��دار زیادی 
می افزاید. باید توجه کرد که این ضوابط مهندسی شده 
هس��تند و در صورت تکمیل و اج��رای دقیق از اظهار 
نظرهای مغرضانه و غیر کارشناس��ی و ناش��ی از منافع 
ش��خصی و یا گروهی خاص، در خصوص مصالح نوین 

در زمینه نمای بناها جلوگیری به عمل خواهد آورد.
در فرصت های بعدی به نکات مهم و س��رفصل ها و 

مباحث پیرامونی آنها می پردازیم.
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آلودگی هوا پدیده ای است که امروزه قریب به اتفاق شهرهای بزرگ و حتی شهرهای 
کوچک واقع در مناطق خاص، با مصائب و مشکالت آن دست  به  گریبان اند. نگاهی به 
اخبار روزانه رسانه ها از میزان حساسیت باالی این موضوع نزد افکار عمومی و تالش 
دولت ها، سیاستمداران و کارشناس��ان برای ارائه راهکارهای برون رفت از بحران های 
آلودگی هوا حکایت دارد. بررس��ی ای��ن موضوع در مقیاس جهانی عمق فاجعه را بهتر 
می نمایان��د و اط��الق عنوان »بحران عص��ر جدید« بر این موض��وع را تائید می کند. 
بررس��ي آمارهاي جهاني نشان می دهد ساالنه حدود 5/4 میلیون نفر براثر آلودگي هوا 
جان خود را از دس��ت می دهند. به تعبیر دیگر، آلودگي هوا در هرس��ال به اندازه تلفات 
یک جنگ بین المللی به مرگ ومیر انس��ان ها منجر شده است. وضعیت آلودگی هوای 
ش��هرهای بزرگ کشورمان نیز در ش��رایط چندان مس��اعدی قرار ندارند به نحوی که 
محاس��بات آماري نش��ان می دهد با توجه به جمعیت تهران، در شرایط بحران آلودگي 
هوا، احتمال مرگ ومیر س��االنه پنج هزار نفر وجود دارد. بیش��ترین آمار مرگ ومیر در 
تهران و ش��هرهاي ب��زرگ در ماه ه��ای آذر و دي صورت می گیرد ک��ه در اثر پدیده 

وارونگي، آلودگي هوا به حد هشدار می رسد.
با توجه به اینکه بیش از 90 درصد وقت مردم در محیط های بس��ته سپري می شود، 
بیش��ترین مرگ ومیرهای��ي که در پ��ي آلودگي ه��وا رخ می دهد، در فضاهاي بس��ته 
صورت می گیرد. این موضوع باعث می ش��ود در اکثر اوقات براي آس��یب های مغزي و 
عقب ماندگی های ذهني، س��کته های قلبي و سرطان های ریه که در ارتباط مستقیم با 
آلودگي هوا هس��تند، به دنبال دالیلي غیر از آلودگي هوا باش��یم و از جدي گرفتن این 

موضوع چشم پوشی کنیم.

معموال در فصل های سرد سال که پنجره ها را می بندیم، غلظت آلودگی هوا به دلیل 
پدیده وارونگی هوا به بیش��ترین حد ممکن و در حد هش��دار می رسد. در این زمان به 
خردس��االن، کهنس��االن و افراد دارای بیماری های قلبی توصیه می شود که از منزل 
خارج نش��وند یا در فضای باز قرار نگیرن��د. در برخی از این روزها مدارس و ادارات به 
دلیل آس��یب ندیدن افراد جامعه و کاهش آلودگی هوا تعطیل می ش��وند. حال اگر در 
هنگام حضور در منزل یا اداره از پنجره های مناسبی که ما را از نفوذ این غبار و ذرات 
آالینده و هوای نامطلوب در امان دارند برخوردار نباش��یم، در سرتاس��ر ایام س��ال در 
معرض این هوای آلوده قرارگرفته و در درازمدت به ما و افراد خانواده مان آس��یب های 

جبران ناپذیری وارد خواهد آمد.
منابع آلودگی هوا

هر ماده ای در هوا که برای سالمت و رفاه انسان و محیط زیست مضر باشد به عنوان 
آالینده هوا تلقی می ش��ود و در تعریف علمی آن  گفته می ش��ود منظور از آلودگی هوا 
یعنی افزایش میزان گازهای سمی و ذرات ریز جامد و مایع در هوا در غلظت هایی که 

تهدیدکننده سالمتی هستند.
متخصصان بهداش��ت ه��وا در خصوص منابع مختلف آلودگی ه��وا می گویند: منابع 
آلودگی هوا در س��ه دسته اصلی، منابع متحرک شامل انواع خودروها، منابع ثابت مثل 
نیروگاه ها و صنایع و معادن تجاری و منابع خانگی تقسیم بندی می شوند. حدود 70 تا 

75 درصد آلودگی کالن شهرها ناشی از وسایل نقلیه است.
مهم ترین آالینده های هوا

ذرات جام��د )Particulate matter): این ذرات از س��د دفاعی طبیعی بدن 

تاثیر پنجره های دوجداره بر کاهش اثرات آلودگی هوا؛

یک پنجره برای نفس کشیدن زیر آسمان کبود

احمد جهان بین، عضو تحریریه پنجره ایرانیان
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عبور می کند و به طور عمقی به ریه ها نفوذ کرده و باعث تشدید آسم و عملکرد ریوی 
می ش��وند. ذرات معل��ق موجود در هوا اگ��ر غلظت آنها باالتر از یک حد باش��د باعث 
مرگ ومیر خواهند ش��د. یکی دیگر از آالینده های سرطان  زا مواد آلی یا هیدروکربن ها 
هس��تند که اگر میزان غلظت این آالینده ۳5 میکروگرم باش��د در هر 100 هزار نفر، 

55 نفر می میرند.
شاخص آلودگی هوا

اگر ش��اخص آلودگی ه��وا را 100 فرض کنیم چنانچه غلظ��ت آالینده ها مطابق با 
100 باشد هوا استاندارد، چنانچه غلظت آالینده ها کمتر از این باشد کیفیت هوا خوب 
یا متوس��ط و اگر باالتر از 100 باش��د نش��ان دهنده هوای ناس��الم و باال بودن غلظت 

آالینده های هوا است.
تاثیر آالینده های هوا در سالمت انسانی

به ط��ور طبیعی بعضی از آالینده ها اثرات کوتاه مدت و درعین حال ش��دید دارند مثال 
افزایش منواکس��ید کربن افزایش س��ردرد و سرگیجه را در فضاهای آزاد به دنبال دارد 
اما در فضای منزل و فضای بسته منجر به مرگ هم خواهد شد. منواکسیدکربن مانع 

رسیدن اکسیژن به قلب و مغز شده و باعث مرگ می شود.
دکت��ر موحد می گوید: تم��اس درازمدت ب��ا آلودگی هوا و در مع��رض آالینده های 
هوا بودن باعث برونش��یت مزمن و اختالالت تنفس��ی می ش��ود. کودکان و سالمندان 
دوگروهی هس��تند که بیش از سایر افراد در معرض خطرات ناشی از آلودگی هوا قرار 
دارند. کودکان به دالیلی نسبت به بزرگساالن بیشتر در معرض خطر آلودگی هوا قرار 
می گیرند. یکی از دالیل این اس��ت که چون این دس��ته از افراد هم از طریق دهان و 
هم با س��رعت بیش��تری تنفس می کنند این امر باعث تماس بیشتر با مواد آلوده کننده 

هوا می شود.
بیشترین آسیبی که آالینده های هوا بر انسان می گذارند بر سیستم ریه و قلب انسان 
اس��ت. آس��یبی که به ارگان های بدن می رس��د به نوع و میزان آالینده ها ارتباط دارد. 
آلودگی صوتی نیز ازجمله مواردی است که در صورت عدم کنترل آن، تاثیرات مخربی 
بر سیس��تم ش��نوایی می گذارد و همچنین با ایجاد اختالل در خواب باعث عدم تمرکز 

بر کار و رفتار افراد می شود.
دکتر علی محمد اصغری عضو جامعه جراحان گوش، حلق و بینی می گوید: آس��یب 
ش��نوایی با همراهی صداه��ای بلند محیط مثل ص��دای ترافیک ی��ا کارخانه ها تاثیر 
بیش��تری بر کاهش ش��نوایی می گ��ذارد. این متخصص گوش و حل��ق و بینی اضافه 
کرد: بعضی از آالینده های محیطی می توانند س��بب بروز سرطان های حنجره، بینی و 

عفونت سینوس ها شوند.
تاثیر آلودگی های محیطی بر زندگی افراد

تنفس هوای ناس��الم و نداشتن خواب و استراحت کافی دو دلیل موثر در کسالت و 
عدم کارایی در طول روز اس��ت. هنگامی که در اثر آلودگی صوتی خواب و اس��تراحت 
راحت و کافی ندارید نمی توانید در روز بعد به کار و فعالیت اقتصادی موفقی بپردازید. 
در چنی��ن وضعیتی افراد خان��واده نمی توانند فعالیت خود را به بهترین نحو انجام داده 
و رفتار و تصمیمات درس��تی در زندگی و کار خود داشته باشند. عدم موفقیت در کار، 
کس��الت، بی حوصلگی و عصبانیت مرد خانواده و نیز خس��تگی زن خانواده از نظافت 
و گردگی��ری مداوم و همچنین کاهش ضریب هوش��ی بچه ه��ا و پایین آمدن نمرات 
درس��ی آنها، وضعیت خانواده را به بحران کش��یده و آن را در آس��تانه متالشی شدن 
قرار می دهد. در چنین ش��رایطی قبض های س��نگین و بدون یارانه برق و گاز که در 
اث��ر اتالف انرژی ارقام نجومی پیداکرده اند، پیدا کردن مقصر برای زیادش��دن قبض 
در خان��واده، عدم وجود پول کافی برای پرداخ��ت آن و درنتیجه قطع آب، برق و گاز 
ضربۀ نهایی را بر پیکر آن خانواده وارد می آورد. شاید تصور چنین وضعیتی کمی دور 
از ذهن باش��د اما باکمی حساس��یت و رعایت برخی نکات کوچک که در مقیاس کلی 
هزینه چندانی نیز ندارد، می توان از به وجودآمدن چنین شرایط بحرانی در یک خانواده 

جلوگیری کرد.

پنجره دوجداره، راه حلی مناسب و ارزان
البته در خصوص جلوگیری از آالینده هوایی و صوتی راه کارهای بسیاری تعریف شده 
ک��ه در اینجا قصد نداریم ب��ه آنها بپردازیم اما برای جلوگی��ری از ورود ذرات مضر و 
آلودگی های هوایی و صوتی به داخل محیط های بسته مانند خانه یا محل کار، بهترین 

راه استفاده از در و پنجره دو یا سه جداره است، چراکه این پنجره ها:
- آلودگی هوا را به میزان ٨0 درصد کاهش می دهند.

- آلودگی صوتی را به میزان 45 الی 75 دسی بل کاهش می دهند.
آمارها نش��ان می دهد پس از تعوی��ض پنجره های قدیمی به پنجره های دوجداره در 
یک خانه، روابط افراد خانواده محکم تر ش��ده و شادابی و موفقیت در آن خانواده به طور 
چش��مگیری افزایش یافته اس��ت. پس برای حفظ سالمت روحی و جسمی و موفقیت 
افراد خانواده و تحکیم روابط خانوادگی الزم است که در سریع ترین زمان ممکن اقدام 

به تعویض پنجره های معمولی با پنجره های عایق )دو و سه جداره( کنیم.
پنجره عایق

پنج��ره عایق به پنجره هایی گفته می ش��ود که معموال بانام پنجره دوجداره و س��ه 
جداره یا شیش��ه دوجداره شناخته می شوند. این پنجره ها ازنظر انتقال حرارت نسبت به 
نمونه های س��نتی )پنجره های فلزی( عایق تر هستند. پنجره های عایق دو یا سه قاب 
شیشه ای هستند که به وسیله هوا یا دیگر گازها برای کاهش انتقال حرارت جداشده اند. 

این پنجره ها عالوه بر حرارت، عایق صوت و هوای آلوده نیز هستند.
مزایای پنجره های عایق

� مانع نفوذ گردوغبار، دود و آلودگی های محیطی
� عایق مناسب در برابر گرما و سرما

� عایق صوت تا 75 دسی بل
� تنوع اشکال بازشو و شکل پذیری متناسب با معماری و فضای ساختمان

� مقاوم در برابر نور خورشید
� مقاوم در برابر خوردگی و پوسیدگی

� نصب و تعویض راحت و آسان
� قابل بازیافت و حامی محیط زیست

� ارزان و با صرفه اقتصادی
می��زان اتالف انرژی از در و پنجره یک س��اختمان می تواند تا 40 درصد کل انرژی 
آن ساختمان باش��د، بنابراین برای صرفه جویی هرچه بیشتر انرژی، جلوگیری از ورود 
آلودگی ه��ای هوایی و صوتی و کاهش مصرف س��وخت و درعین حال افزایش راحتی، 
بهتر اس��ت پنجره های فرس��وده و قدیمی با انواع پنجره های دوجداره عایق با طراحی 

کارآمد و زیبا تعویض شود.
اس��تفاده از پنجره های دو و سه جداره در ساختمان های نوساز و تعویض پنجره های 
قدیم��ی در س��اختمان های فعلی ازجمل��ه مهم ترین راهبرد در جه��ت مقابله با اثرات 
بلندمدت آلودگی هوا اس��ت.  طبق آمار قریب ٨0 درصد پنجره های موجود در کش��ور 
از نوع قدیمی اس��ت که با محاسبه میزان اتالف انرژی و صدمات روحی و جسمی که 
استفاده از این پنجره های قدیمی به همراه دارد، اهمیت و لزوم تعویض هرچه سریع تر 
این پنجره ها بیش ازپیش روش��ن می ش��ود. بی ش��ک، جایگزین کردن این پنجره ها با 

پنجره های عایق، کمک بزرگی به اقتصاد و سالمت جامعه است.
تاثیری که وجود این نوع پنجره ها در جلوگیری از آلوده ش��دن محیط های سربسته 
دارند تنها بخش کوچکی از مسئله است و بخش مهمتر قضیه زمانی مشخص می شود 
ک��ه می��زان کاهش مصرف انرژی را نیز لحاظ کنیم. اس��تفاده از پنجره های دو جداره 
باعث می ش��ود میزان مصرف انرژی برای گرم نگه داش��تن خانه و محیط کار کاهش 
یابد و کمتر ش��دن مصرف انرژی مس��اوی است با کمتر ش��دن منابع آلوده کننده هوا. 
همانطور که می بینید نقش پنجره های دوجداره در کاهش آلودگی هوا زوایای مختلفی 
دارد که در این مطلب تالش ش��د تا گوش��ه ای از این مس��ئله مهم واکاوی ش��ود. در 

بخش های بعدی این مطلب به ابعاد دیگر این مسئله نیز خواهیم پرداخت.





نشریـه پنجره ایرانیـان
اولین ماهنامه تخصصی صنعت در و پنجره و بهینه سازی انرژی ایران
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در گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با محمدرضا رکنی زاده مطرح شد:

شیش�ه ای بادوام،پنجره ای ماندگار کاتسان؛

 شرکت جام ماشین صنعت از چه تاریخی شروع به کار کرده و تاکنون چه 
مراحلی را پشت سر گذاشته است؟

شرکت جام ماشین از سال 1۳٨۳ رسما فعالیت خود را به عنوان نماینده شرکت سی.ام.اس 
در ای��ران آغاز کرده و تاکنون بیش از 165 کارخانه صنعتی تولید شیش��ه دوجداره راه اندازی 
کرده اس��ت. از س��ال 1۳9۳ با توجه به درخواستی که مشتریانمان داشتند نمایندگی ملزومات 
شیش��ه دوجداره از ش��رکت کاتسان دریافت شد تا مقداری از مش��کالت تولیدکنندگان معتبر 
کاس��ته شود. ش��رکت جام ماشین همچنین نماینده شرکت فوم اینداس��تری از ایتالیاست که 

زمینه فعالیت این شرکت، تولید ماشین آالت ساخت در و پنجره و نمای آلومینیومی است..
 در مورد شرکت کاتسان کمی توضیح دهید؟

ش��رکت کاتسان در س��ال 1992 با مدیریت آقای اغوز کایاجان در شهر اسکیشهیر ترکیه در 
فضایی 10.000 متری تاس��یس ش��ده است. این ش��رکت با در اختیار داشتن کادر فنی مجرب، 
علم و فناوری مدرن و آزمایش��گاه های پیش رفته توانس��ته است در مدت زمان کوتاهی تمامی 
گواهینامه های استاندارد جهانی را به دست آورد،که تنها شرکت دارای گواهی استاندارد از شیشه 

جام )شرکت شیشه جام صاحب امتیاز لیسانس شیشه دوجداره از ترکیه می باشد( می باشد.
 درباره اعتبار شرکت کاتسان در بازار ترکیه بیشتر توضیح دهید؟

هم اکنون حدود ٨0 درصد بازار ترکیه در دس��ت این شرکت بوده و صادرات خوبی به نقاط 
مختلف جهان دارد. شرکت کاتسان همچنین بزرگ ترین خریدار پلیمر در آن منطقه  است.

 در حال حاضر چه محصوالتی از کاتسـان توسط شرکت شما وارد می شود 
و آیا برنامه ای برای واردات اجناس جدید هم دارید؟

چسب پلی سولفاید دو جزئی، چسب سیلیکون دو جزئی برای نما و شیشه دوجداره، چسب 
پلی اورتان، چس��ب بوتیل و رطوبت گیر ازجمله محصوالتی اس��ت که از شرکت کاتسان وارد 
کردیم. همچنین از اوایل تابس��تان امس��ال انواع اسپیسرهای س��اده و بوتیل )تمامی سایزها( 
به س��بد کاالیی شرکت جام ماشین افزوده ش��ده که تاکنون با استقبال بی سابقه ای از سوی 

مشتریان مواجه بوده است.
 محصوالت وارداتی شرکت جام ماشین از چه مزیت هایی برخوردار هستند؟

شرکت جام ماشین با توجه به تالشی که برای رسیدن به اهداف و آرمان های خود دارد در 

شـرکت »جام ماشـین صنعت جمال« به مدیریت ژوبین ملک کیانی با بیش از یک دهه 
فعالیت در صنعت شیشـه از سـال 1383 باهدف فروش ماشـین آالت شیشه دوجداره 
سـی.ام.اس )یکی از برترین تولید کنندگان ماشـین آالت شیشه دوجداره در ترکیه( در 
ایران راه اندازی شـد. هم اینک شرکت جام ماشـین با راه اندازی بیش از 165 کارخانه 

تولید شیشـه دوجداره در سراسـر ایران به عنوان برند برتر این صنعت شـناخته  شـده 
اسـت. این شـرکت پس از سال ها فعالیت در زمینه ساخت و راه اندازی ماشین آالت 

تولیـد شیشـه دوجداره به دلیل کاسـتی هایی که بازار ایـران در رابطه با 
مواد اولیه شیشـه دوجداره و سـرویس ماشین آالت داشت بر آن شد 
تـا نمایندگـی یکی از مطرح تریـن برندهای مواد اولیـه در ترکیه به 
نام کاتسـان را به دسـت آورده و با ارائه مـواد اولیه مرغوب گامی 

بـزرگ در جهت حمایت از مشـتریان خویش بـردارد. هم اکنون 
محصوالت شـرکت کاتسـان تولید کننده چسـب پلی سـولفاید، 

چسـب بوتیل و نم گیر بانام تجاری »کاتپالست« از طریق این 
شـرکت در اختیـار مصرف کنندگان در سراسـر کشـور قرار 

می گیرد. پنجره ایرانیان در راسـتای معرفی شـرکت های 
موفـق و فعـال در صنعت در و پنجره و شیشـه دوجداره 
گفتگویی با محمدرضا رکنی زاده مدیر فروش محصوالت 
کاتسان در شـرکت جام ماشین انجام داده است که در 

ادامه مشروح این گپ و گفت را باهم می خوانیم:

اشــاره
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سال 201۳ شروع به مذاکرات با شرکت های بزرگ، معتبر و دارای استاندارهای روز اروپا کرد 
که در آخر، با توجه به بررس��ی های فراوان و با در نظر گرفتن خواس��ته های مشتریان خاص 
بازار ایران، موفق به اخذ نمایندگی انحصاری ش��رکت کاتس��ان ترکیه در ایران شد. همچنین 
ش��رکت کاتسان با به کارگیری دس��تگاه های تمام خودکار، کادر فنی مجرب، آزمایشگاه کامال 
مجهز و تامین مواد اولیه درجه  یک دنیا در حال تولید برای کش��ورهای دوس��ت و همس��ایه 
اس��ت. گفتنی است، شرکت تورای ژاپن ازجمله شرکت های دس��ته اول در تولید پلیمر است 
که شرکت کاتسان با استفاده از همکاری با این شرکت تاکنون توانسته تمامی مشتریان خود 

را راضی نگه دارد.
 برای رقابت با محصوالت مشابه چه سیاستی در پیش گرفته و چه اقداماتی 

انجام داده اید؟
متاسفانه در بازار ایران، مشتریان در درجه اول به قیمت محصول توجه دارند، در صورتی که 
در تمامی بازارهای رقابتی، کیفیت حرف اول در انتخاب محصول را می زند. سیاس��ت شرکت 
جام ماشین همیش��ه بر آموزش مشتریان، وابستگان به این صنعت استوار بوده چراکه تمامی 
مصرف کنندگان در صورت آگاهی از اس��تاندارد محصوالت به هیچ عنوان به سمت محصوالت 
ارزان و بی کیفیت که همه روزه کیفیت آنها در حال تغییر اس��ت کش��یده نخواهند شد. شرکت 
کاتس��ان همواره در کنار مصرف کننده بوده و دوش به دوش آنان به سمت نوآوری و پیشرفت 

قدم برمی دارد.
 در حال حاضر نتیجه آنالیزها نش��ان دهنده این اس��ت که برخی چسب های پلی سولفایدی 
که در ایران به فروش می رود درواقع چس��ب پلی س��ولفاید نبوده و تقلبی هس��تند. متاسفانه 
تولیدکنندگان شیش��ه دوجداره آگاهی الزم در این مورد ندارند و فقط قیمت و خش��ک شدن 
س��ریع چس��ب را مالک ق��رار می دهند، درحالی که به خ��واص عایق بودن شیش��ه که نکته 
مهم تری اس��ت توجه چندانی ندارند. برخالف برخی همکارانمان، ما جزو اندک شرکت هایی 

هستیم که کیفیت محصول برایمان از همه چیز مهم تر است.
 به نظر شما یک چسب باکیفیت چه خصوصیاتی دارد؟

تولید چسب و مشتقات آن، فرایندی کامال کیمیاگری است. در تولید یک چسب خوب باید 
از پلیمرها و فرموالس��یون خوب و همچنین دس��تگاه های مناسب استفاده کرد. چسب خوب 
باید چس��بندگی و استحکام خوبی داشته باش��د و بتواند حداقل 10 سال کارایی خود را حفظ 
کند. البته برای تولید یک شیش��ه دوجداره خوب، نباید ملزومات مهمی مانند نم گیر و چس��ب 

بوتیل را نیز نادیده گرفت.

 سطح کیفی یک اسپیسر خوب چگونه تعیین می شود؟
ابتدا باید دارای ضخامت گوشت مناسبی باشد، سپس سوراخ های هوای منظم و بازی داشته باشد. 

استحکام نقطه جوش نیز خیلی مهم بوده و درنهایت دارای سطح صاف و یکدستی باشد.
 خصوصیات یک نم گیر استاندارد چیست و آیا کیفیت نم گیر در کیفیت محصول 

نهایی تاثیر دارد؟
در شیش��ه دوجداره اگر بخواهیم اهمیت ملزومات را رده بندی کنیم، باید نم گیر را در ردیف اول 
قرار دهیم. یک نم گیر خوب، تعیین کننده اصلی عمر مفید شیشه دوجداره است چراکه برعکس آنچه 
تصور می کنیم، شیشه دوجداره بااینکه عایق بندی می شود، در سال، میانگین یک درصد هوا از بیرون 
به داخل آن نفوذ می کند. نم گیر خوب، نم گیری اس��ت که فقط مولکول های مخرب را جمع کند؛ 
درحالی که نم گیر بی کیفیت بدون قدرت تشخیص درست، تمامی مولکول های داخل شیشه را جذب 
کرده و در مدت کوتاهی چون به نقطه سیری می رسد دیگر کارایی الزم را ندارد. گفتنی است، یک 
سری از دوستان برای آزمودن کیفیت نم گیر آن را خیس می کنند و دمای آن را می سنجند، درحالی که 
این روش اشتباه است زیرا نم گیری که گرم می شود، یعنی در آن از گچ صنعتی استفاده  شده است.

 استفاده از ملزومات بی کیفیت چه تاثیری در تولید پنجره های دوجداره دارد؟
مسلما استفاده از مواد و ملزومات بی کیفیت در جریان تولید، در انتها به تولید یک محصول بی کیفیت 
و ارزان منجر خواهد شد ولی این ارزانی نیز بی دلیل نخواهد بود و پنجره ای که مصرف کننده باید در 
کمال آرامش ده ها سال از آن استفاده کند در یک دوره کوتاه مستهلک شده و کارایی اش را به سرعت 

از دست خواهد داد. 
 به نظر شما وجود چسب های بی کیفیت چه تاثیری در اعتبار شرکت های تامین 

کننده دارد؟
متاسفانه مواردی در بازار دیده  شده که انواع چسب های تولید داخل به دلیل استفاده نکردن از مواد 
خوب اولیه و فرموالسیون نامناسب به تولیدکننده برگردانده شده است. حاال سوال من از شما این 
است: آیا مصرف کننده هنوز به آن تولیدکننده اعتماد دارد یا فقط قیمت محصول برایش مهم است؟ 
اگر در ابتدا این اش��کال فاحش وجود دارد و مش��تری به دنبال جنس ارزان قیمت است در انتها و با 
استفاده از یک محصول ارزان ولی بی کیفیت چه تصمیمی خواهد گرفت؟ من خوشحالم از این که 
می بینم بسیاری از مصرف کننده ها و شرکت ها ازاین گونه تولیدکننده ها به دور هستند و مواد اولیه و 
محصول باکیفیت را ترجیح می دهند. بازاری که به دنبال رقابت سالم است و مشکالت عدیده ای 
نیز سر راهش وجود دارد باید از چنین مواردی اجتناب کند تا با غلبه بر موانع به شرایط مطلوب 

تولید و عرضه دست پیدا کند.





















درج نیازمندی ها در سایت
و نشریه پنجره ایرانیان

رایگـان می باشد

نیازمندی های صنعت در وپنجره، فرصتی رایگان برای رونق کسب و کار

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

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

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

آگهی استخدام
بـه تعـدادی بازاریاب در و پنجـره آلومینیـوم ترمال بریک 

نیازمندیم، با پورسانت باال.
تلفن: 66603812 ـ 66603789

آگهی استخدام
یک شـرکت تولیدی معتبر جهت فروش در و پنجره نیاز 

به بازاریاب دارد. )حقوق + پورسانت( 
تلفن : 22059962
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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: 09123097149

نیازمندی های پنجره

شـرکت آق پروفیل)آک پروفیل( جهت تکمیل کادر فروش 
خـود در دفتر تهران به یک نفر کارشـناس فروش )ترجیحا 

خانم( نیازمند است.
aman.pourGhaz@gmail.com
تلفن: 44388696

فروش دستگاه اسپیسرحرارتی
کارکرد: 2ماه)درحد نو(

مارک دستگاه: رو لوشن
شرایط: اقساط 15 ماه 

044-32382687-9
 09143459479
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نیازمندی های صنعت در وپنجره، فرصتی رایگان برای رونق کسب و کارنیازمندی های صنعت در وپنجره، فرصتی رایگان برای رونق کسب و کار

استخدام تکنسین
اسـتخدام تکنسـین و تعمیر کار حرفه ای ماشین آالت 

UPVC و شیشـه دوجداره
تلفن: 021-26414129

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

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

روحش شاد و یادش گرامی

جناب آقای مهندس اقدامیان
ریاست هیات مدیره شرکت ویستابست

مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض کرده 
و برای آن مرحومه علو درجات را از خداوند منان خواستاریم. 

مارا در غم خود شریک بدانید.
نشریه پنجره ایرانیان

روحش شاد و یادش گرامی

جناب آقای مهندس اقدامیان
ریاست هیات مدیره شرکت ویستابست

مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض کرده 
و برای آن مرحومه علو درجات را از خداوند منان خواستاریم. 

مارا در غم خود شریک بدانید.
پنجره عصر فردا

نیازمندی های پنجره


































