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ده ساِل بی دریغ ...
پنجره ایرانیان ده س��اله شد. اتفاقی که این روزها باعث افتخار یکایک 
همکاران ما در مجموعه پنجره ایرانیان اس��ت. پنجره ایرانیان، نه س��ال 
تم��ام را بی دری��غ در خدمت صنع��ت در و پنجره کش��ورمان به فعالیت 
مش��غول بوده است و آبان ماه امس��ال با قلبی ماالمال از امید به آینده، 
دهمین س��ال فعالیت خود را آغاز می کند. ما بر خود می بالیم که در همه 
این س��ال ها در کنار غم و شادی فعاالن سختکوش این صنعت بوده ایم 
و هر چه در توان داشتیم برای ارتقاء سطح آگاهی های اهالی این صنف 

به کار برده ایم.
پنجره ایرانیان در تمام این سال ها جز به پیشرفت و سربلندی صنعت 
در و پنجره نیندیش��یده و ذره ای در انجام رسالت خویش کوتاهی نکرده 
اس��ت. تمامی نامالیمات این س��ال ها نیز نتوانسته است در عزم و اراده 
این مجموعه خللی وارد سازد. امروز با نگاهی به گذشته پر فراز و نشیب 
خود، مفتخریم که همواره مس��یر پیشرفت را پیموده و هرروز به روزتر از 

دیروز در انجام وظایف خود کوشا بوده ایم و تمامی تالش خود را به خرج 
دادیم تا مبادا در دام روزمرگی گرفتار آییم و از رشد و بالندگی بازمانیم.

پنج��ره ایرانیان در طول این س��ال ها تمام توان خ��ود را برای انجام 
رس��الت خویش به کار گرفته اس��ت. اما این سخن بدان معنا نیست که 
تمامی فعالیت های این مجموعه عاری از عیب و کاس��تی بوده اس��ت و 
هرگ��ز ادعا نداریم که نقصان��ی در کارمان نبوده و رس��الت خطیر خود 
را بی کم وکاس��ت انج��ام داده ایم. ب��دون تردید توان ه��ر مجموعه ای 
محدودیت های��ی دارد؛ به ویژه اگر دش��واری های فعالیت فرهنگی را در 
این مرزوبوم مدنظر داش��ته باش��یم. به طورقطع مقاطعی وجود داشته که 
رس��یدگی کامل ب��ه آن فراتر از توان مجموعه بوده اس��ت. نباید از نظر 
دور داش��ت که فعالیت مجموعه ای فرهنگی آن  هم در بخش خصوصی 
با چه موانع و دش��واری هایی روبه روست؛ بااین همه، تالش گردانندگان 
این مجموعه از همان ابتدا بهره گیری از تمامی توان موجود برای انجام 

رسالت خویش بوده و همواره این تالش را افزون کرده اند.

پنجره ایرانیان 10 ساله شد

www.panjereh-iranian.com

 احسان مصحفی
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پنجره ایرانیان ده س��ال پیش با حداقل امکانات موجود گام در این مس��یر پرخطر 
گذاش��ت. در آن زمان پنجره ایرانیان مجله ای تکیده و کم ش��مار و البته گمنام بود 
ک��ه باید با رقب��ای کهنه کارتر و مجهزتری رقابت می کرد. پنج��ره ایرانیان اما نقطه 
ثقلی داش��ت که با اتکا بر آن می توانس��ت بی باک و امیدوار به آینده بیندیشد؛ و آن 
نقط��ه ثقل، نیت و مقص��ود این مجموعه بود که بالندگی صنع��ت در و پنجره را در 
س��رلوحه امور خویش قرار داده و منافع مال��ی را در مرتبه دوم اهمیت جای داده بود. 
پنجره ایرانیان با اتکا بر این نقطه قوت و توکل بر ایزد منان، روزبه روز درجات ترقی 
را پیمود، تا جایی که امروز به یگانه نش��ریه معتبر در این صنعت بدل ش��ده اس��ت. 
نشریه ای که در بسیاری از نقاط ایران شناخته شده است، نشریه ای قطور با قریب به 
هفت هزار تیراژ که به صورت رایگان سراس��ر ایران عزیز را درمی نوردد و تا دورترین 

نقاط کشور سر می کشد و تخم آگاهی می کارد.
پنجره ایرانیان امروز دیگر تنها یک نشریه نیست. در طول این سال ها، این مجموعه 
از پیش��رفت ها و فناوری های روز غافل نبوده و تالشی مضاعف برای به روز ساختن 
خویش داش��ته است. وبسایت پنجره ایرانیان، امروز یکی از پربازدید ترین سایت های 
صنعت در و پنجره اس��ت که افزون بر انتشار اطالعات معتبرترین شرکت های فعال 
در این عرصه، تازه ترین اخبار این صنعت را نیز به صورت لحظه ای پوش��ش می دهد. 
اپلیکیش��ن پنجره ایرانیان نیز به عنوان یک میان بر، وب س��ایت و گوشی های همراه 
مخاطبان همیش��گی را به هم پیوند زده و در جهت تسریع اطالع رسانی ایفای نقش 
می کند. کانال تلگرامی و اینستاگرام پنجره ایرانیان نیز در فضای شبکه های مجازی 
به آگاهی رس��انی مشغول اند. از دیگر س��وی، گروه های تلگرامی تخصصی که شاید 
آنه��ا را بت��وان نبض اصلی جریان اطالعات در این صنعت دانس��ت نیز از چش��مان 
پنج��ره ایرانی��ان دور نمانده و آخری��ن اخبار و اطالعات اهالی ای��ن صنعت، در این 
گروه ها منتش��ر می ش��وند؛ و همه این ها گام هایی بوده است برای تحقق کامل شعار 
این مجموعه. ما امروز مطمئن تر از همیش��ه می توانیم بگوییم که »با پنجره ایرانیان 

در لحظه خبردار شوید«.
پنجره ایرانیان با تمامی بضاعت خویش، بر اهداف معین و مش��خصی تاکید داشته 
و هیچگاه آنها را از نظر دور نداش��ته است. پنجره ایرانیان بیش از هر چیز به معرفی 
محصوالت باکیفیت نظر دارد و تا جایی که دانش آن را داش��ته باش��د قدمی جز این 

برنداش��ته و برنخواهد داشت. پنجره ایرانیان ارتقاء سطح علمی و فنی و فعاالن این 
عرصه را بر خود فرض می داند. هرچند انجام این مهم، به تنهایی از عهده نش��ریه ای 
خب��ری برنمی آید و همگامی و همکاری کارشناس��ان و دانش پژوهان این عرصه را 
می طلبد؛ بااین حال، پنجره ایرانیان برای جلب همکاری صاحبان علم و فن و دریافت 
مقاالت آموزش��ی از ایشان و انتش��ار آنها دریغ نکرده و نخواهد کرد. پنجره ایرانیان 
ب��ه تولی��د داخلی ِعرق می ورزد و ب��رای معرفی و پیش��رفت تولیدکنندگان پرتالش 
داخلی که ب��ا همه کمبودهای موجود به تولید محصوالت باکیفیت می اندیش��ند، از 
هیچ کوشش��ی دریغ نکرده و نخواهد کرد. پنجره ایرانیان بر جریان صحیح و شفاف 
اطالعات اصرار می ورزد. اخبار، اطالعات و نکات آموزش��ی باید برای رشد و اعتالی 
این صنعت آزادانه و شفاف در جریان باشد و پنجره ایرانیان تمام توان خویش را برای 
این مهم به کار گرفته و خواهد گرفت. پنجره ایرانیان لزوم وجود تشکل های صنفی 
را ب��رای ترقی روزافزون این صنعت به طور کامل احس��اس می کند و از همکاری با 
تمامی تش��کل های موجود و آتی که قلبش��ان برای این صنعت می تپد و دلس��وزانه 
هدف��ی ج��ز خدمت، رفع موانع موجود و تمهید مس��یر اعتال ندارند، ابایی نداش��ته و 
نخواهد داش��ت. پنجره ایرانیان نمایش��گاه هایی را که در سراسر کشور در زمینه در و 
پنجره برگزار می ش��وند به عنوان یکی از معدود امکانات تحرک و پویایی این صنعت 
در حال حاضر قلمداد می کند و برای پوشش اخبار و اطالعات و ارائه نقدهای سازنده 

برای بهبود وضعیت آنها از هیچ تالشی دریغ نکرده و نخواهد کرد.
پنج��ره ایرانیان با تمام وجود امیدوار اس��ت که همچنان ی��ارای تداوم حرکت در 
مس��یر رش��د خود را داش��ته باش��د تا بتواند آن گونه که س��زاوار این صنعت است به 
وظیفه و رس��الت خویش عمل کن��د. بدون تردید فعالیت های پنج��ره ایرانیان تا به 
امروز کاس��تی هایی داش��ته اس��ت. غلبه بر بعضی از این کمبودها توانی افزون تر از 
توان موجود پنجره ایرانیان می طلبد که امید است با رشد و ارتقاء بیشتر این نقایص 
برطرف گردد؛ اما کمبودهایی هس��ت که ش��اید پنجره ایرانیان از آن بی اطالع باشد، 
اینجاست که مخاطبان ارجمند و یاران همیشگی پنجره ایرانیان باید قدمی بردارند و 
از این نقایص ما را آگاه سازند. تردید نداشته باشید که اگر از کمبودی اطالع حاصل 
کنیم و توان رفع آن را داش��ته باش��یم، ذره ای اهمال در جبران آن نخواهیم کرد. به 

امید رشد و اعتالی روزافزون صنعت در و پنجره کشورمان.
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انجمن در، پنجره، نما و صنایع وابسته با ارسال نامه ای، از مجموعه پنجره ایرانیان تقدیر و 
تشکر کرد. متن نامه به این شرح است: 

بدین وس��یله انجمن در، پنجره، نما و صنایع وابس��ته مراتب تقدیر و تشکر خود را از 
حس��ن نظر و همکاری خالصانه آن نشریه محترم در انتشار اخبار انجمن و تحوالت 
صن��ف و صنعت ابراز داش��ته و ضم��ن آرزوی توفیق روزافزون ب��رای آن مجموعه 
محترم، امید اس��ت بتوان در س��ایه همکاری دوجانبه و روش��نگری های آن نشریه 

محترم گام های موثری در اعتالی جایگاه صنعت برداریم.
مجددا از حسن نظر، خدمات خالصانه و زحمات بی شائبه آن نشریه و مدیریت محترم 

آن کمال تشکر و قدردانی را مسئلت می نماید. 
مدیری��ت پنجره ایرانیان ضم��ن قدردانی از این ابراز محبت، در همین جا اعالم می کند که 
از هیچ تالش��ی برای انجام رس��الت خود در زمینه اطالع رسانی و آگاهی بخشی دریغ نکرده و 

نخواهد کرد.

پنج��ره ایرانیان: ش��رکت آکپن ترکیه با توجه به راه اندازی خ��ط تولید جدید و جهت بهبود 
کیفیت، ضمانت یراق آالت خود را از 10 سال به 1۲ سال ارتقاء بخشید.

به گزارش پنجره ایرانیان، ش��رکت پارس ی��راق ماندگار، نماینده انحصاری آکپن در ایران، 
ضمانت یراق آالت خود را از 10 سال به 1۲ سال ارتقاء بخشید. این مهم با توجه به راه اندازی 
خط تولید جدید و جهت بهبود کیفیت انجام ش��ده است. این شرکت همچنین آمادگی خود را 

جهت ارائه انواع یراق آالت مورد نیاز صنعتگران اعالم کرد.
گفتنی است، بنا بر اعالم شرکت آکپن ترکیه، شرکت پارس یراق ماندگار نماینده انحصاری 
محصوالت این ش��رکت در ایران بوده و تنها ش��رکتی است که حق اس��تفاده از لوگوی این 

شرکت را در ایران دارد.

تقدیر انجمن در، پنجره و نما از پنجره ایرانیان

ضمانت یراق آالت آکپن به ۱۲ سال ارتقاء یافت

پنج��ره ایرانی��ان: مجموعه گروتم��ان ب��رای نمایندگان 
خ��ود امکان��ی به  وج��ود آورده اس��ت تا تحلیل محاس��بات 
ترمودینامیکی )گذردهی حرارتی( پروژه ها را در اختیار داشته 
باش��ند و این تحلی��ل را در پروپوزال های خود به مش��تریان 

ارائه دهند.
مهندس ظفرفرخ��ی در گفتگوی خود با پنج��ره ایرانیان، 
ضمن اع��الم این خبر اظهار داش��ت: از آنجایی که هدف و 
رس��الت مجموعه گروتم��ان ارائه خدمات فنی و مهندس��ی 
حرفه ای اس��ت و نه صرفا فروش پروفی��ل و ...، ارائه چنین 
خدمت��ی نیز در همین راس��تا و با چنی��ن هدفی تدارک دیده 
شده اس��ت. مدیر مجموعه گروتمان در توضیح این خدمات 
جدی��د، گفت: ش��رکت گروتم��ان در حرکتی جدی��د امکان 
تحلی��ل محاس��بات ترمودینامیکی ب��رای کل پروژه های در 
اختیار نمایندگان خود را مهیا کرده و نمایندگان قادر خواهند 
بود در صورت نیاز این تحلیل را در پروپوزال های مش��تریان 
خ��ود ارائه دهند. وی در ادامه تاکید کرد: بدیهی اس��ت ارائه 

این تحلیل به مش��اوران و مجریان این امکان را خواهد داد 
ت��ا تحلیل واقع بینانه ای از وضعیت پروژه، نیازس��نجی دقیق 
در زمین��ه انتخاب مصال��ح، نوع شیش��ه و همچنین تحلیل 
مناسب تری از تاسیسات سرمایشی و گرمایشی داشته باشند 
که خود می تواند هم از بعد تامین آسایش و هم بهینه ساختن 

هزینه های اقتصادی راهکار ارائه دهد.
گفتنی اس��ت، مجموعه گروتم��ان نمایندگی محصوالت 
آس��اش را در اختی��ار داش��ته و ب��ه نماین��دگان خ��ود انواع 
خدمات مش��اوره ای در زمینه ساخت در و پنجره و نیز نمای 
آلومینیومی را ارائه می دهد.                                                

خدمات جدید شرکت گروتمان
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پنج��ره ایرانی��ان: همایش خان��واده بزرگ گ��روه عایق 
کوی��ر یزد با حض��ور مدیران این مجموعه و ش��رکت های 
ویستابست و سیندژ، نمایندگی ها و جمعی از فعاالن صنعت 
در و پنج��ره، 15 مهرماه در باش��گاه بانک صنعت و معدن 

تهران برگزار شد.
به گزارش پنجره ایرانیان، در این گردهمایی که به منظور 
تبادل نظر و آش��نایی مجموعه های همکار برگزار ش��ده بود، 
پس از عرض خیرمقدم به مهمانان توس��ط مهندس اخوان 
دس��تمالچي مدیرعامل گ��روه عایق کویر ی��زد و مهندس 
افالطونیان مدیر فروش این گروه تولیدي، مهندس محمود 
صداق��ت )مدیرعامل ویستابس��ت(، دکت��ر خطیبي )رئیس 
هیات مدیره زرین بنا پارس��یان � س��یندژ(، مهندس مجتبی 
بیات )مدی��ر فنی، آموزش و کنترل کیفیت ویستابس��ت( و 
مهندس امیر قاسمی )مدیر فروش شرکت زرین بنا پارسیان 

تولیدکننده پروفیل با برند سیندژ( به سخنرانی پرداختند.
مهندس محمود صداقت مدیرعامل ویستابست در ابتدای 
این همایش با اش��اره به نحوه محاسبه کیفیت در و پنجره، 
گفت: در صنعت پنجره سازی اگر پنجره ای خوب یا بد باشد 
آن را به حساب برند س��ازنده پروفیل می گذارند، درحالی که 
کیفی��ت پروفیل فقط یکی از عوامل کیفیت پنجره اس��ت و 

عوامل دیگر نیز به نسبت های مختلف دخیل هستند.
وی افزود: در مجموعه ویستابس��ت یک سري گواهینامه 
تهیه شده تا در اختیار تولیدکنندگانی قرار بگیرد که الزامات 
و قوانین فنی ویستابس��ت را رعایت می کنند. به  این  ترتیب 
کارگاه های��ی که این الزامات فنی را رعایت نکنند از گردونه 
مصرف کنندگان ویستابست حذف می شوند و تولیدکنندگان 
برتر که در و پنجره اس��تاندارد و باکیفیت تولید می کنند با ما 

ادامه همکاری خواهند داد.
صداق��ت در پای��ان ضمن اش��اره به عوام��ل تعیین کننده 
در موفقی��ت و ادامه همکاری با ی��ک مجموعه، تاکید کرد: 
موفقیت یک شرکت تنها درگرو توانایی مدیران نیست بلکه 
به تالش تمامی افراد و همکاران آن مجموعه وابسته است. 
مجموع��ه عایق کویر یزد و مهندس اخوان دس��تمالچی نیز 
ب��ا تالش و فعالیت مفی��دی که دارن��د از مهم ترین عوامل 
موفقی��ت مجموعه ما هس��تند ک��ه امیدواریم ب��ا ادامه این 
همکاری ها با ش��تاب و س��رعت بیش��تری برای رسیدن به 

موفقیت حرکت کنیم.
مهن��دس مجتب��ی بیات )مدی��ر فنی، آم��وزش و کنترل 
کیفیت ویستابس��ت( نی��ز در این گردهمای��ی درباره نحوه 
محاسبه تفاوت قیمت یک پنجره خوب و استاندارد به ایراد 

سخن پرداخت.
بیات با اش��اره ب��ه مهم ترین عوام��ل تعیین کننده تفاوت 
قیمت در و پنجره، گفت: سه عامل مهم در تفاوت قیمت در 
و پنجره های یو.پی.وی.سی وجود دارد؛ که به شرط مساوی 
در نظر گرفتن یراق آالت و شیشه، این سه عامل شامل نوع 
پروفیل، شرایط ساخت و مونتاژ و در پایان نحوه اجرا و نصب 
محصول نهایی است. در مقایسه پروفیل ها نیز یکسان بودن 

وزن و اندازه و کالس آنها را باید در نظر گرفت.
مهن��دس امیر قاس��می )مدیر فروش ش��رکت زرین بنا 
پارس��یان تولیدکننده پروفیل با برند س��یندژ( نیز سخنران 
دیگر این نشس��ت بود که درباره نح��وه تعامل و همکاری 
مجموعه های وابس��ته در صنعت در و پنجره س��خنانی را 

ایراد کرد.
قاسمی گفت: شما تولیدکنندگان در و پنجره در خط مقدم 
جبه��ه این صنعت قرار دارید، چراکه نتیجه تالش و فعالیت 
س��ایر بخش ها با توجه به نحوه فعالیت شما و محصولی که 
به دست مشتری می رسانید متبلور می شود. در این شرایطی 

که صنعت س��اختمان در رکود به س��ر می ب��رد و در صنعت 
خودمان هم به خاطر زیادش��دن رقبا، شرایط سخت تر شده 
اس��ت، وظیفه سنگین تری به دوش دارید و باید برای بهبود 

شرایط اقتصادی این صنعت تالش مضاعفی انجام دهید.
همچنین، در بخشی از این جلسه مهندس بیات و مهندس 
قاسمي به پرسش های جمعی از افراد حاضر در جلسه پاسخ 
گفتن��د. پایان بخش این گردهمایی تجلیل از نمایندگان برتر 

عایق کویر یزد و کارمند برتر بخش فروش بود.
گفتنی است، مشروح این گزارش در همین شماره به چاپ 

رسیده است.

همایش خانواده بزرگ عایق کویر یزد برگزار شد
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پنج��ره ایرانی��ان: کارخانه و خط تولید جدی��د آتاتک در چهارده��م مهر ماه طی 
مراسمی توسط دکتر یزدانی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در شهرک صنعتی 

نظرآباد رسما افتتاح شد.
به گزارش پنجره ایرانیان، در مراسمی که در تاریخ 14 مهر ماه 1395 برگزار شد، 
دکتر یزدانی خط تولید جدید آتاتک را افتتاح کرد. این مراسم با حضور دکتر یزدانی 
معاون توس��عه مدیریت، منابع و امور استان های وزارت صنعت و مدیرعامل شرکت 
ش��هرک های صنعتی کش��ور، دکتر موفق ریاست س��ازمان صنعت، معدن و تجارت 
اس��تان البرز، دکتر شاه مرادی مدیر ش��رکت شهرک های صنعتی استان البرز و جمع 

دیگری از مسئوالن استانی و صنعتگران منطقه برگزار شد.
در ابت��دا و پس از افتتاح رس��می کارخانه، ش��رکت کنندگان از بخش های مختلف 
کارخان��ه آتاتک بازدید به عمل آورده و آق��ای اطهری، مدیرعامل آتاتک، توضیحات 

الزم را به ایشان ارائه داد.
در بخش دیگر این مراس��م، دکتر یزدانی نشستی را با صنعتگران شهرک صنعتی 
نظرآباد برگزار کرد. وی ضمن اس��تماع سخنان برخی از صاحبان صنایع و مسئوالن 
محلی، دقایقی چند را به س��خنرانی پرداخت. وی همچنین در حاشیه این نشست به 

سواالت خبرنگاران حاضر پاسخ داد.
گفتنی است، کارخانه آتاتک در شهرک صنعتی نظرآباد، در دو بخش مجزا در حال 
تولید پروفیل های یو.پی.وی.سی و یراق آالت می باشد. همچنین مشروح گزارش این 

مراسم در همین شماره به چاپ رسیده است.

معاون وزیر صنعت، کارخانه آتاتک را رسما افتتاح کرد

اخبار شرکت آتاتک
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پنج��ره ایرانیان: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تامین منابع مالی واحدهای صنعتی 
کوچک با نرخ سود 50 درصد کمتر در صندوق ضمانت خبر داد.

به گزارش پایگاه اطالع رس��انی ش��بکه خبر، علی یزدانی با اع��الم این مطلب که حمایت 
از واحدهای صنعتی کوچک با اصالح س��اختار و فرآیندها در دس��تور کار قرار دارد، گفت: در 
صندوق ضمانت سرمایه   گذاری صنایع کوچک به واحدهای صنعتی با نرخ سود 50 درصد کمتر 
از کارمزد بانک ها  تس��هیالت  ارائه می ش��ود. یزدانی در مراسم افتتاح واحد تولیدی پروفیل 
آتاتک در نظرآباد اظهار کرد: این تسهیالت شامل تامین خرید مواد اولیه مورد نیاز بنگاه های 
کوچک اس��ت و ضمانت نامه اعتبار خرید مواد اولیه به نفع فروش��نده بدون مراجعه به بانک با 

نرخ نیم تا ۲ درصد صادر می شود که به تناسب توافق خریدار و فروشنده است. 
مع��اون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اش��اره به اینکه در جهت اص��الح فرآیندها صدور 
مجوز در حداقل یک روز انجام می شود، گفت: واگذاری زمین در شهرک ها و نواحی صنعتی 
در مناطق کمتر برخوردار با 50 درصد تخفیف و برای ش��رکت های دانش بنیان، ایثارگران و 

نخبگان در شهرک ها و نواحی صنعتی با 10 درصد تخفیف زمین واگذار می شود.
وی تاکید کرد: از الزاماتی که در س��تاد اقتصاد مقاومتی مصوب ش��ده این اس��ت که کلیه 
بانک ه��ا مکلفند قراردادهای ما را به عنوان وثیقه بپذیرند و موانع نیز در کارگروه تس��هیل و 
رفع موانع تولید اس��تان و وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری می شود. یزدانی با اشاره به 
اینکه آنچه در س��تاد اقتصاد مقاومتی مصوب می شود، همه دستگاه ها موظف به اجرا هستند، 
گفت: در حال حاضر 3 ش��هرک و ناحیه صنعتی دولتی و 6 ش��هرک غیردولتی فعال در استان 

وجود دارد.
وی افزود:  6 ش��هرک مصوب دولتی اجرایی نش��ده در البرز وجود دارد که مش��کالت آن 
در حوزه راه و شهرس��ازی تعیین تکلیف ش��ده و امید اس��ت با توافقات انجام شده، به وسعت 

اراضی صنعتی در اس��تان البرز 3هزار و 300 هکتار افزوده ش��ود. مدیرعامل س��ازمان صنایع 
کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران با اش��اره اینکه این اراضی در طرح توس��عه نظرآباد و 
اشتهارد، نجم آباد، ساوجبالغ و اشتهارد ۲ قرار دارند، گفت: البرز از استان های صنعتی مهم در 
کشور محسوب می شود که توسعه این شهرک ها می تواند اشتغال زایی قابل توجهی در استان 
به همراه داش��ته باش��د. همچنین مدیر عامل س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ایران اعالم کرد: یکی از سیاس��ت های جدی دولت در س��ال جاری، توجه به رونق بنگاه های 
تولیدی، بازگش��ت واحدهای صنعتی راکد و زیر ظرفیت به چرخه تولید و همچنین تسریع در 

بهره برداری از واحدهای تولیدی جدید به شمار می رود.                                

معاون وزیر صنعت در آتاتک اعالم کرد: حمایت از واحدهای صنعتی کوچک با اصالح ساختار

پنج��ره ایرانیان: گروه صنعتی مانی وین خدمات مش��اوره ای مختلفی را در محل پروژه به 
مشتریان خود ارائه می دهد.

بنا بر اخباری که از سوی گروه صنعتی مانی وین در اختیار پنجره ایرانیان قرار گرفت، این 
ش��رکت که از پیشگامان صنعت لمینیت یو.پی.وی.سی به شمار می آید، در راستای خدمت به 
مش��تریان با حضور در محل ساخت وس��از، برای انتخاب رنگ پنجره و هماهنگی آن با نمای 

ساختمان، خدمات مشاوره ای ارائه می دهد.
گفتنی است، مانی وین که ازجمله شرکت های پیشگام در صنعت لمینیت پروفیل های در و 
پنجره یو.پی.وی.سی است، با دارا بودن استاندارد RAL در زمینه ارائه انواع لمینیت پروفیل در 
و پنجره با طرح ها و رنگ های مختلف هماهنگ با هر نمای ساختمانی مشغول فعالیت است.

ارائه خدمات مشاوره ای مانی وین در محل پروژه

پنجره ایرانیان: ش��رکت تحقیقاتی، پژوهش��ی و مهندس��ی افرا س��اخت دو دس��تگاه جدید در زمینه 
ماشین آالت شیشه دوجداره را به پایان رساند.

به گزارش پنجره ایرانیان، ش��رکت دانش بنیان افرا که در زمینه س��اخت ماش��ین آالت تولید شیشه 
دوجداره فعالیت دارد، موفق به س��اخت دستگاه قاپک نما و داخل )تا یک تن( و ربات بارگذار شیشه )8 
ایس��تگاه( شد. بنا بر اعالم رسمی ش��رکت افرا، این مجموعه آماده ارائه این دستگاه ها به متقاضیان و 
تولیدکنندگان در و پنجره دوجداره در سراسر کشور است. گفتنی است، شرکت دانش بنیان افرا که در 
زمینه س��اخت دستگاه و ماشین آالت تولید شیشه دوجداره و میز برش شیشه فعالیت دارد، محصوالت 

خود را با دو سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش عرضه می کند.

ساخت دو دستگاه جدید در شرکت دانش بنیان افرا
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پنجره ایرانیان: وین کالس به تمامی مصرف کنندگان پروفیل خود ضمانت نامه های ۲0 
ساله عدم تغییر رنگ و تغییر شکل ارائه می دهد.

به گزارش پنجره ایرانیان به نقل ازمحمدجواد رضایی، مدیرفروش و بازاریابی شرکت 
صنایع عایق پالس��ت )وین کالس(، تمامی محصوالت تولیدش��ده در این شرکت که با 
اس��تفاده از فناوری نان��و و بهترین مواد اولیه موجود در بازار تولی��د و روانه اقصی نقاط 
کش��ور می گردد، به مدت ۲0 س��ال در مقابل مواردی مانند تغییر رنگ و تغییر ش��کل 

ضمانت می شوند.
رضایی در همین رابطه افزود: مفتخریم اعالم کنیم با دس��تیابی به فناوری نانو در تولید 
پروفیل در کشور توانسته ایم نسل جدیدی از پروفیل را روانه بازار مصرف کنیم. این تولیدات 
زیر نظر س��تاد نانوتکنولوژی کش��ور صورت می پذیرد که این امر مهم در س��اخت پروفیل، 
باعث مقاومت باالی محصول در تست های ضربه، برش و جوش تقریبا تا دو برابر می شود.

وی همچنین با اشاره به تالش مجموعه صنایع عایق پالست در راستای تولید محصوالت 
جدی��د، بیان کرد: هم اکنون پس ازدس��تیابی به این فناوری، محص��ول انحصاری دیگری 
ب��ا نام »روک��ش آلومینیومی« برای اولین بار در کش��ور تولید و وارد ب��ازار مصرف کردیم. 
روکش آلومینیومی وین کالس با داش��تن زیبایی و دوام بس��یار باال، قیمت مناسب و نصب 

و راه اندازی سریع، تحولی نوین در صنعت پنجره و بهترین جایگزین برای لمینیت است.
رضایی در پایان، با اش��اره به عوامل تاثیرگذار در این دس��تاوردها، اظهار کرد: موفقیت و 
دس��تاوردهای فوق العاده این مجموعه در پرتو مدیری��ت کارآمد مهندس زمانی، مدیرعامل 

وین کالس و البته سخت کوشی پرسنل زحمتکش این مجموعه حاصل شده است.

پنجره ایرانیان: شرکت ماژول از تمامی کسانی که از غرفه این شرکت در نمایشگاه 
صنعت تهران بازدید کردند تقدیر و تشکر به عمل آورد.

به گزارش پنجره ایرانیان، ش��رکت م��اژول تولیدکننده پروفیل یو.پی.وی.س��ی در 
شانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت تهران که از 14 تا 17 مهر 95 در محل 
دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد، در بخش فناوری نانو شرکت داشت.
گفتنی اس��ت، تیم تحقیق و توس��عه ماژول پس از مطالعه و آزمایش های فراوان در 
زمینه نانو ذرات توانسته است با تکنیک آلیاژسازی مکانیکی به موفقیت بزرگی نسبت 
به تولید پروفیل با استحکام %40 بیشتر از نمونه عادی دست یابد. این نانو ذرات نه تنها 
در اس��تحکام پروفیل نقش به س��زایی ایفا می کنند، بلکه می تواند مقاومت پروفیل در 

مقابل شرایط جوی ازجمله اشعه ماورای بنفش را نیز بهبود بخشد.

ضمانتنامه ۲0 ساله محصوالت عایق پالست

تقدیر و تشکر ماژول از بازدیدکنندگان نمایشگاه صنعت تهران

پنجره ایرانیان: ش��رکت وین اس��تار با ارتقاء سیستم های خم خود، کیفیت محصوالت خود 
را بهبود بخشید.

بنا بر اخباری که از سوی شرکت وین استار در اختیار پنجره ایرانیان قرار گرفت، این شرکت 
موفق ش��ده است سیس��تم خم کاری خود را ارتقاء ببخشد. بر این اساس، محصوالت تولیدی 
وین اس��تار با سیس��تم ارتقا یافته، از کیفیت بسیار باالتری نس��بت به نمونه های مشابه خود 
برخوردار هس��تند. همچنین شرکت وین اس��تار در پی انتشار این خبر اعالم کرده است که از 
این پس خدمات خود را با قیمت هایی متفاوت و استثنائی به مشتریان خود عرضه خواهد کرد.
گفتنی اس��ت، پنجره وین اس��تار یکی از تولیدکنندگان تخصصی مط��رح در و پنجره های 
قوسی در ایران و اجراکننده تخصصی خم های خاص، سه بعدی، ویترینی، مسجدی، گنبدی، 

مدور یو.پی.وی.سی در کشور است.

ارتقاء سیستم های خم در وین استار
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پنجره ایرانیان: ش��رکت بازرگانی دلتا )بنادکوکی( نمایندگی رسمی 
یراق آالت آکپن در استان البرز را به دست آورد.

به گزارش پنجره ایرانیان، شرکت بازرگانی دلتا که در زمینه توزیع 
و پخ��ش انواع ملزومات و یراق آالت س��اخت و مونت��اژ در و پنجره 
یو.پی.وی.س��ی و آلومینیوم در اس��تان البرز فعالیت دارد، موفق شده 
اس��ت نمایندگی رس��می یراق آالت اکپن ترکیه را به دست آورد. به 
گفته مس��ئوالن بازرگانی دلتا، به دلیل وجود تقاضای زیاد مشتریان و 
مونتاژکاران در و پنجره، نمایندگی یراق آالت آکپن که از معروف ترین 
برندهای یراق آالت در و پنجره اس��ت، در کمال شهر کرج راه اندازی 

شده است.
گفتنی اس��ت، بازرگانی دلتا، نمایندگی کاتس��ان شامل چسب پلی 
سولفاید اکوپالس��ت و کات پالست، اسپیسر و سایر ملزومات شیشه 

دوجداره را نیز در اختیار دارد.

پنج��ره ایرانیان: بازرگانی دلتا )بنادکوکی( اتاق نمای��ش ویژه پنجره های دوجداره 
آلومینیوم ترمال بریک را در استان البرز افتتاح کرد.

ب��ه گزارش پنجره ایرانیان، اتاق نمایش پنجره ه��ای دوجداره و طرح روز اروپا در 
فضایی زیبا برای بازدید مشتریان، تولیدکنندگان در و پنجره و عموم بازدیدکنندگان 
دایر ش��ده اس��ت. این پنجره ها که از جدیدترین و زیباترین مدل های روز دنیا شامل 
لیف��ت اند اس��الید، دوحالته س��نگین، فولکس واگنی، لوال مخفی، در س��نگین و ... 

هستند، در کمال شهر کرج در معرض دید و نمایش عموم  قرار گرفته اند.
گفتنی اس��ت، بازرگان��ی دلتا، از فعال تری��ن نمایندگی های توزی��ع و پخش انواع 
یراق آالت در و پنجره یو.پی.وی.س��ی، آلومینیوم، ملزومات س��اخت شیشه دوجداره 

و محصوالت جانبی در استان البرز است.

کسب نمایندگی آکپن توسط بازرگانی دلتا

اتاق نمایش بازرگانی دلتا در کرج دایر شد

اخبار بازرگانی دلتا

پنج��ره ایرانیان: ش��رکت پتروپویا گرانول آریانا طی قرارداد همکاری با س��ازمان 
فنی و حرفه ای اس��تان اصفهان، اقدام به برگزاری یک سلسله کارگاه های آموزشی 

کرده است.
بنا به گزارش پنجره ایرانیان، شرکت پتروپویا گرانول آریانا، تولیدکننده پروفیل های 
در و پنجره یو.پی.وی.س��ی بست ویژن بر اساس قراردادی که به منظور ارتقاء سطح 
علمی و عملی پرس��نل، با سازمان فنی و حرفه ای استان اصفهان منعقد کرده است، 
یک سلسله کارگاه های آموزشی درزمینه تولید در و پنجره های یو.پی.وی.سی برگزار 
می کند. در این کارگاه ها که طبق قرارداد منعقدش��ده به صورت دائمی برگزار خواهند 
ش��د، مباحث مختلفی از قبیل: کنترل کیفیت اس��تاندارد پروفیل، تولید در و پنجره، 
نص��ب یراق آالت و نصب در و پنجره توس��ط متخصصان مجرب ش��رکت پتروپویا 

آموزش داده می شود.
گواهینامه  پایان دوره به متقاضیان اعطا می شود.گفتنی است، پس از گذراندن دوره آموزشی و در صورت کسب موفقیت در آزمون، 

برگزاری کارگاه های آموزشی بست ویژن در فنی و حرفه ای اصفهان
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پنجره ایرانیان: جلسه هم اندیشی واناوین با حضور جمعی از همکاران این شرکت و فعاالن 
صنعت یو.پی.وی.سی در شهر سنندج در 16 شهریورماه 95 برگزار شد.

به گزارش پنجره ایرانیان، این جلسه که به همت شرکت تکنما پی وی سی سپاهان تدارک 
دیده ش��ده بود، با حضور مدیریت بازرگانی، نماینده انحص��اری فروش و جمعی از صنعتگران 

یو.پی.وی.سی استان های کردستان و آذربایجان غربی در 16 شهریورماه 95 برگزار کرد.
بر اس��اس این گزارش، ش��رکت واناوین، در راس��تای مش��تری مداری، تکریم همکاران و 
بررس��ی پیشنهاد ات مش��تریان و فعاالن صنعت یو.پی.وی.سی، به صورت مداوم نشست هایی 
در ش��هرهای مختلف کشور و با حضور نمایندگی های فروش خود برگزار می کند. در نشست 
س��نندج که با اس��تقبال خوب فعاالن این صنعت همراه بود، مهن��دس علیرضا خان محمدی 
مدیر محترم بازرگانی، عبدالرحمن آتشبار نماینده انحصاری استان های کردستان و آذربایجان 

غربی و جمعی از مونتاژکاران و صنعتگران این استان ها حضور داشتند.
همچنین، جلسه پیشین دورهمی شرکت واناواین در تیرماه 1395 در شهر کرمانشاه برگزار 

شده بود.
گفتنی اس��ت، شرکت تکنما پی وی سی س��پاهان، تولیدکننده پروفیل  های یو.پی.وی.سی با 

برند واناوین در استان اصفهان است.

پنج��ره ایرانیان: ب��ا تالش انجمن صنایع پروفیل یو.پی.وی.س��ی در و پنجره ایران، 
مجوز تاسیس تعاونی این انجمن صادر شد.

به همین مناسبت، دفتر انجمن صنایع پروفیل یو.پی.وی.سی اعالمیه ای منتشر کرد. 
بخشی از این اعالمیه بدین شرح است.

مفتخریم به لطف حق تعالی، خبر مسرت بخش دریافت مجوز تاسیس تعاونی انجمن 
صنایع پروفیل یو.پی.وی.سی در و پنجره ایران پس از تالش ارزشمند و تحسین برانگیز 
دوساله هیات مدیره انجمن صنایع پروفیل یو.پی.وی.سی در و پنجره ایران در تاریخ 6 

شهریورماه 95 را به جامعه محترم این صنف، تبریک و تهنیت عرض کنیم.
اینک مسرور از این موفقیت، آرزو می کنیم دستی باالی تمامی دست های مددکارمان 

باشد تا گام های بعدی را نیز قرین پویایی و پایایی بدارد.
در همین راستا از شما سروران گرامی تقاضا داریم تا جهت نیل به اهداف واالی این 
تش��کل که در راس آن تامین مواد اولیه صنعت یو.پی.وی.س��ی قرار دارد و همچنین 
تشکیل مجمع و تعیین هیات مدیره، مرحمت فرمایید دستور مهیاسازی مدارک موردنیاز 
در ذیل را جهت انجام امور مربوطه اعالم و به آدرس: تهران-خیابان خالد اس��المبولی 
)وزرا(- کوچه یکم- پالک -6 طبقه دوم- واحد -7 کد پس��تی؛1513615118 »دفتر 

انجمن« ارسال کنید.
1.  کپی برابر اصل شناسنامه

۲. کپی برابر اصل کارت ملی
3. کپی پروانه بهره برداری

4.  کپی آخرین تغییرات روزنامه رسمی اعضاء هیات مدیره
5. درخواست عضویت در تعاونی

آرزوی موفقیت و توفیق روزافزون همراه با س��المتی و س��عادتمندی را از درگاه ایزد 
منان مسئلت می کنیم.

پنجره ایرانیان: صدرا ابزار پارس��یان )بازرگانی قادری( تولیدکننده چس��ب های س��یلیکون 
ماستیک با برند لئوفیکس، جدیدترین محصول خود را به بازار ارائه کرده است.

ب��ه گزارش پنجره ایرانیان، صدرا ابزار پارس��یان ارائه دهنده ان��واع یراق آالت و محصوالت 
جانبی صنعت در و پنجره یو.پی.وی.سی، چسب ماستیک را که از جدیدترین محصوالت این 

شرکت با برند لئوفیکس است، همراه با هدایای ویژه در بازار توزیع می کند.
گفتنی اس��ت، ش��رکت صدرا ابزار پارس��یان )بازرگانی قادری( نماین��ده انحصاری فروش 

سیلیکون ماستیک با برند لئوفیکس در رنگ های مختلف در سراسر کشور است.

نشست هم اندیشی همکاران و نمایندگان واناوین در سنندج

مجوز تاسیس تعاونی انجمن صنایع پروفیل یو.پی.وی.سی صادر شد

توزیع و پخش چسب ماستیک توسط بازرگانی قادری
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پنجره ایرانیان: ش��رکت ایلیاد کار وشمگیر در شهریورماه امسال سمیناری با عنوان »نقش 
تکنول��وژی در حفظ س��رمایه های ملی طبق مقررات ملی س��اختمان و ب��ا محوریت معرفی 

محصوالت جدید برند پراتیک« با حضور جمعی از مهمانان عالی قدر برگزار کرد.
به گزارش پنجره ایرانیان، در تاریخ 18 شهریور 1395 سمیناری با عنوان »نقش تکنولوژی 
در حف��ظ س��رمایه های ملی طبق مقررات ملی س��اختمان و با محوری��ت معرفی محصوالت 
جدید برند پراتیک« در س��الن همایش تاالر فرهنگیان گنبدکاووس برگزار شد. این نشست با 
حضور آقایان مهندس کریمی، معاون استاندار و فرماندار ویژه گنبدکاووس؛ مهندس صادق لو، 
فرماندار شهرستان رامیان؛ باقری، مدیرکل بازرسی استانداری گلستان؛ مهندس قوانلو، رئیس 

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان؛ کارکنان بانک ملی استان گلستان؛ انبوه سازان 
شهرستان گنبدکاووس؛ مهندس��ان سازمان نظام مهندسی استان گلستان؛ تولیدکنندگان در و 

پنجره استان گلستان و جمع دیگری از فعاالن صنعت ساختمان برگزار شد. 
این س��مینار که با س��خنان مهندس اکتای قاضی، مدیرعامل ش��رکت ایلیاد کار وشمگیر 
آغاز ش��د، آقایان کاشانی، رئیس انجمن انبوه سازان شهرستان گنبدکاووس؛ عابدینی، معاونت 
ش��رکت ایلیاد کار وشمگیر و مهندس قوانلو، رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

گلستان به ایراد سخنرانی پرداختند. 
گفتنی است، مشروح این سمینار در همین شماره به چاپ رسیده است.

با حضور معاون استاندار گلستان، سمینار پراتیک برگزار شد
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پنجره ایرانیان: هافمن و س��ازمان آموزش فنی و حرفه ای اس��تان آذربایجان شرقی 
تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی هافمن، دکتر نماینده، مدیر کل آموزش س��ازمان فنی و 
حرفه ای اس��تان آذربایجان شرقی؛ مهندس نگهبان، رئیس مرکز آموزش 9 دی تبریز؛ 
و مسئول آموزش در صنایع سازمان فنی و حرفه ای استان روز یکشنبه ۲8 شهریورماه 

مهمان هافمن بودند. 
بر اس��اس این گزارش، مسئوالن س��ازمان فنی و حرفه ای استان عالوه بر بازدید از 
س��الن و خطوط تولیدی، نشس��تی نیز با مهندس محمد حمیدیه مدیرعامل و مدیران 
هافمن داشته و جهت افزایش همکاری های فی مابین تفاهم نامه ای بین شرکت هافمن 

و سازمان فنی و حرفه ای با اهداف زیر به امضای دو طرف رسید:
� بهبود کیفیت و ارتقاء شاخص های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از طریق مهارت 

آموزشی و سنجش در حوزه محصوالت شرکت هافمن
� کوشش در ارتقاء بهره وری نیروی کار و کارآیی صنعت به منظور افزایش هماهنگ 

کمی و کیفی سیستم تولید هافمن
� کم��ک ب��ه ارتقاء س��طح دانش و مه��ارت مدی��ران و کارکنان هافم��ن و معرفی 

محصوالت
� فراهم آوردن فرصت ها و امکانات برای مدیران شرکت هافمن و اداره کل به منظور 
ایجاد ارتباط و تفاهم با یکدیگر از طریق تبادل افکار، حضور در سمینارها، کنفرانس ها 

و کمیته های کارشناسی هافمن

همچنی��ن طبق این تفاهم نامه و بر اس��اس اهداف فوق الذک��ر، هافمن جهت اجرای 
مواردی نیز متعهد گردید که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

� نیازس��نجی مهارت ه��ای مورد نی��از هافم��ن در حرفه ها و مهارت ه��ای موضوع 
تفاهم نامه و اعالم نتایج آن به اداره کل

� هم��کاری در تامی��ن فضا، تجهیزات و مواد مصرف��ی و مربیان مورد نیاز دوره های 
آموزشی مورد توافق

� معرفی کارشناس��ان و متخصصان حوزه شرکت هافمن جهت تدوین استانداردهای 
آموزشی مورد نیاز و بازنگری و به روز رسانی استاندادرهای موجود

� حمایت از ارائه و عرضه محصوالت تولیدش��ده توس��ط کارآموزان شرکت کننده در 
دوره های اجرا شده با استفاده از امکانات شرکت هافمن

� تامین هزینه های آموزش و آزمون بر اس��اس ضوابط مالی س��ازمان آموزش فنی و 
حرفه ای کشور

� تامین مواد مصرفی این سازمان
� کم��ک در آم��وزش و تربیت مربیان اداره کل بر اس��اس آخری��ن تکنولوژی مورد 

استفاده هافمن      
گفتنی اس��ت، این تفاهم نامه با هدف اس��تفاده از پتانس��یل های ش��رکت هافمن و 
ظرفیت ه��ای بخش دولتی و خص��وص اداره کل آموزش فنی و حرف��ه ای آذربایجان 
ش��رقی در جهت اج��رای آموزش های مهارتی و ایجاد صالحیت ها و شایس��تگی های 
شغلی به امضای دو طرف رسید.                                                                                                                             

پنج��ره ایرانی��ان: هافم��ن، گواهینام��ه بین الملل��ی 
رضایتمندی مشتری »ISO 10002« را دریافت کرد.

به گ��زارش پنجره ایرانیان به نق��ل از روابط عمومی 
ش��رکت میراب پروفیل، این شرکت با توجه به اهمیت 
مسئله رضایتمندی مش��تری و توجه خاص به موضوع 
ش��کایات و از طری��ق پیگیری های هدفمند ش��کایات 
توس��ط واح��د رس��یدگی به ش��کایات، موف��ق به اخذ 
گواهینامه بین المللی »ISO 10002« در شهریورماه 

95 گردید.
گفتنی اس��ت، می��راب پروفیل تولیدکنن��ده پروفیل 

یو.پی.وی.سی با برند هافمن در تبریز است.

امضای تفاهم نامه همکاری میان هافمن و سازمان فنی و حرفه ای 

دریافت گواهینامه بین المللی رضایتمندی مشتری توسط هافمن

اخبار شرکت هافمن
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پنجره ایرانیان: همایش ساالنه انبوه سازان هم زمان با روز جهانی اسکان بشر در سالن 
همایش ه��ای بین المللی صداوس��یما با حمایت معنوی هافمن روز یکش��نبه 11 مهرماه 

برگزار شد.
ب��ه گزارش پنجره ایرانیان، این همایش که هرس��اله با حضور فعاالن صنعت س��اختمان و 
مسئوالن کش��وری برگزار می شود، امس��ال نیز با حضور دکتر پزشکیان، معاون اول مجلس 
شورای اسالمی، محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، مهندس حمیدیه، 
مدیرعامل هافمن، اس��تادان دانش��گاه، فعاالن صنعت س��اختمان و انبوه سازان سراسر کشور 

برگزار شد.
شرکت میراب پروفیل )هافمن(، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، وزارت کشور، 
اتاق اصناف ایران، اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کش��اورزی ایران، س��ازمان نظام مهندس��ی 
ساختمان، سازمان نظام کاردانی ساختمان و... حامیان معنوی این همایش بودند. این همایش 
با ش��عار »خانه بهتر، ایرانش��هر آباد« از س��اعت 10 تا 17 روز یکش��نبه 11 مهرماه در سالن 
همایش های صداوسیما برگزار شد. در ابتدای این همایش که با سخنرانی عده ای از مسئوالن 
و صاحب نظران حوزه مس��کن همراه بود، جمش��ید برزگر، رئیس کانون سراسری انبوه سازان 
کش��ور پش��ت تریبون قرار گرفت و ضمن ع��رض خیرمقدم به حاضران، گف��ت: روز جهانی 
اس��کان بش��ر را که بهانه ای برای این گردهمایی شده اس��ت، گرامی می داریم. ما باید نگاه 
اجرایی به وضعیت ساخت وس��از مس��کن و پیش نویس طرح جامع مسکن که در حال تدوین 

است، داشته باشیم.
رئیس کانون سراسری انبوه سازان کشور در ادامه به حدود یک میلیون خانواده ای که ساالنه 
تش��کیل می شوند و به مسکن نیاز دارند اش��اره کرد و افزود: بر اساس طرح جامع مسکن در 
کش��ور بیش��تر از 3۲ درصد نیز اجاره نش��ین داریم و 11 میلیون نفر در حاش��یه شهرها ساکن 
هستند که طبق تصویب مجلس، باید در ده سال گذشته ساالنه 10 درصد از این جمعیت در 
منازل بازسازی شده ساکن می شدند ولی متاسفانه امروزه باگذشت 10 سال از آن تاریخ کمتر 

از 10 درصد از این میزان تحقق پیداکرده است.
سیامک مقدم، رییس دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد )هبیتات( در ایران، نیز در بخشی از 
سخنان خود با اشاره به کنفرانس سوم مسکن و توسعه پایدار شهری سازمان ملل در اکوادور 
با عنوان »مسکن در کانون توجه«، فرازهایی از بیانیه دکتر جون کالوس مدیر جهانی برنامه 
اسکان بش��ر را قرائت کرد. دکتر محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، 
به عنوان س��خنران بعدی پش��ت تریبون قرار گرفت و ضمن تقدیر و تشکر از برگزارکنندگان 
همایش، اظهار کرد: امروز بخش مسکن حداقل یک سوم اقتصاد کشور را به خودش اختصاص 
داده اس��ت و به عنوان موتور محرکه اقتصاد و صنعت کش��ور از آن نام برده می ش��ود. داشتن 
یک سرپناه از اصلی ترین نیازهای یک خانواده است. امروزه در کشور ما هزینه خانه دار شدن 
بس��یار باال اس��ت چراکه بیش از 60 درصد درآمد خانوار به این مس��ئله اختصاص می یابد که 

باالتر از میانگین جهانی است.
دکتر مس��عود پزشکیان، نائب رئیس اول مجلس ش��ورای اسالمی سخنران بعدی همایش 
بودند که با عرض تس��لیت ایام س��وگواری ساالر ش��هیدان به ایراد سخن پرداخت. نایب اول 
مجلس با اش��اره به اهمیت بخش مس��کن در امنیت و آرامش جامعه عنوان کرد: انبوه سازان 
با جان مردم س��روکار دارند و س��اختن سرپناه امن وظیفه خطیری است که بر عهده این قشر 
زحمتکش قرار گرفته است. اینکه افراد مختلفی با تخصص های دیگر وارد این رشته می شوند 
و همین که پولی اضافه  دارند وارد کار ساختمان سازی می شوند از معضالت این رشته است که 
باید برطرف شود. س��خنران بعدی مهندس مشیری  فر مدیر فروش شرکت میراب پروفیل به 
نمایندگی از طرف مهندس حمیدیه مدیرعامل هافمن بود. وی با اشاره به مسئولیت اجتماعی 
ش��رکت هافمن، اظهار داش��ت: همکاری ما با این همایش و حمای��ت مالی ما فراتر از بحث 
اسپانس��رینگ است و هدف ما جامعه عمل پوشاندن به همین بحث مسئولیت اجتماعی است 
و چه جایی بهتر از جامعه انبوه سازان که مستقیما با سرپناه و مسکن جامعه در ارتباط هستند.

مدیر فروش هافمن در ادامه با اشاره به مفهوم ناب سازی انرژی که در مجموعه هافمن در 
حال نهادینه شدن است، عنوان کرد: ما در مجموعه هافمن تاکنون سه همایش برگزار کردیم 

که این همایش ها در تبریز و با حضور فعاالن صنعت س��اختمان سراس��ر کش��ور برگزار شده 
اس��ت. در ادامه این همایش، آقایان مهندس موذن ریاست س��ازمان نظام کاردانی ساختمان 
کش��ور و عقبایی رییس اتحادیه مش��اوران امالک به ایراد س��خنرانی پرداختند. در پایان این 

همایش از انبوه سازان برگزیده سراسر کشور با اعطای لوح، تقدیر به عمل آمد.

همایش ساالنه انبوه سازان با حمایت مالی و معنوی هافمن برگزار شد
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پنج��ره ایرانی��ان: اختتامی��ه نمایش��گاه بین الملل��ی 
آلومینی��وم ای��ران ش��امگاه هفدهم مهرم��اه با حضور 
قائم مقام وزیر صنعت، مع��دن و تجارت در امور تولید، 
نماین��ده مردم س��اوه و زرندیه و نماین��ده مردم اراک، 
کمیج��ان و خن��داب در مجلس ش��ورای اس��المی و 

استاندار مرکزی در اراک برگزار شد.
قائم مق��ام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید 
در این مراس��م گفت: جایگاه و توانمندی شهرس��تان 
اراک در صنع��ت آلومینیوم فرصت مناس��بی اس��ت تا 
ظرفیت بالقوه این صنعت در تقویم نمایشگاهی کشور 

به ثبت برسد.
رضا رحمانی فعال س��ازی واحدهای تولیدی متوسط 
و ب��زرگ را از اولویت های مه��م وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت عن��وان ک��رد و اف��زود: با توجه ب��ه اجرای 
برنامه ه��ای اقتص��اد مقاومتی، وزیر صنع��ت و معدن 
جانش��ینی فرمانده س��تاد اقتصاد مقاومتی در اس��تان 
مرکزی را عهده دار ش��ده و امید اس��ت ب��ا بهره گیری 
از ظرفیت ه��ای این اس��تان و اج��رای برنامه های این 

وزارتخانه، اقتصاد این استان شکوفا شود.
استاندار مرکزی نیز در این نشست گفت: با توجه به 
ظرفیت های صنعتی و استقرار واحدهای بزرگ تولیدی 
آلومینیوم در استان، نیاز است این استان به عنوان مرکز 

ثقل آلومینیوم کشور شناخته شود.
محمود زمانی قمی افزود: این نمایش��گاه نس��بت به 
گذشته از نظر کمی و کیفی به پیشرفت های گسترده ای 
دست یافته و نیاز است در تقویم نمایشگاه های کشور، 
نمایش��گاه صنعت آلومینیوم به نام شهرس��تان اراک و 

استان مرکزی به ثبت برسد.
وی ادام��ه داد: امید اس��ت با توجه ب��ه ظرفیت های 
صنعتی اس��تان مرک��زی در ح��وزه آلومینی��وم مراکز 

پژوهشی و دانشگاهی این حوزه نیز فعال شوند.
نماین��ده مردم اراک، کمیج��ان و خنداب در مجلس 
ش��ورای اس��المی نیز در این آیین گف��ت: هم اینک با 
توجه به اقدام های دولت در پس��ا برجام گشایش هایی 
ب��رای فعالیت های اقتصادی ایجاد ش��ده که این مهم 
نشان از حرکت جدیدی در مسیر رونق اقتصادی است.
س��ید مهدی مقدسی افزود: حضور دانشگاه ها در این 
نمایشگاه نس��بت به سال های گذش��ته افزایش یافته 
و باید برای افزایش ارتباط صنعت و دانش��گاه بیش��تر 

تالش شود.

وی ادامه داد: اس��تان مرکزی به عنوان قطب صنعت 
کشور مزیت های ارزشمندی در توسعه اقتصادی دارد و 
باید از ظرفیت های صنعت و دانشگاه به خوبی بهره برد.

نماین��ده مردم اراک، کمیج��ان و خنداب در مجلس 
شورای اسالمی بیان کرد: با توجه به اینکه اراک قطب 
صنعت آلومینیوم ایران است، ارتباط صنعت و دانشگاه 
می توان��د درآمدزایی و ارزش افزوده بیش��تری را برای 

استان به همراه داشته باشد.
گفتنی است، نخستین نمایش��گاه بین المللی صنعت 
آلومینیوم ایران در فضایی به وس��عت 5000 مترمربع و 
با حضور بیش از 80 ش��رکت کننده فعال در زمینه های 
صنعت آلومینیوم ش��امگاه ش��نبه به کار خود در اراک 

پایان داد.

نمایشگاه بین المللی آلومینیوم ایران در اراک به کار خود پایان داد

پنجره ایرانیان: نمایش��گاه اختصاصی جمهوری اس��المی ایران از 16 تا 19 آذرماه 
1395 در شهر مزارشریف افغانستان برگزار می شود.

بن��ا ب��ر اخبار رس��یده، جمهوری اس��المی ایران در آذرماه امس��ال نمایش��گاهی 
اختصاصی در مزار ش��ریف افغانس��تان برگزار می کند. در این نمایشگاه که به همت 
ش��رکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی با مجوز س��ازمان توسعه تجارت ایران و با 
حمایت سفارت جمهوری اسالمی ایران در افغانستان برپا می شود، گروه های کاالیی 

مختلفی ازجمله مصالح ساختمانی حضور خواهند داشت.
بنا بر اطالعات اعالم ش��ده هزینه مش��ارکت در فضای مسقف پس از کسر یارانه 
سازمان توسعه تجارت ایران، در زمان ثبت نام 145 دالر محاسبه می گردد. همچنین 
هزینه مشارکت در فضای باز پس از کسر یارانه به ازاء هر مترمربع 100 دالر است.

این نمایش��گاه از 16 تا 19 آذر 1395 )9-6 دس��امبر ۲016( در محل نمایشگاهی 
ش��هر مزارش��ریف برپا می ش��ود. در ضمن آخرین زمان تحویل مدارک ۲5 آبان ماه 

اعالم شده است.
گفتنی اس��ت، با توجه به ش��رایط وی��ژه اقتصادی افغانس��تان، در حال حاضر این 
کش��ور به بازار بسیار مناس��بی برای غالب محصوالت، به خصوص کاالهای تولیدی 

کشورهای همسایه تبدیل شده است؛ بنابراین حضور صنعتگران ایرانی به ویژه اهالی 
صنعت س��اختمان در این نمایشگاه می تواند به منزله آشنایی با بازاری بزرگ و جذاب 

به شمار آید.

نمایشگاه اختصاصی ایران در مزارشریف آذرماه برگزار می شود

اخبار نمایشگاهی
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پنجره ایرانیان: غرفه کشور آلمان در هشتمین نمایشگاه بین المللی 
در و پنجره و صنایع وابسته تهران برپا خواهد شد.

به گزارش پنجره ایرانیان و به نقل از وبس��ایت ش��رکت بین المللی 
بازرگانی و نمایش��گاهی تهران، براس��اس توافق به عمل آمده میان 
ش��رکت بین الملل��ی بازرگان��ی و نمایش��گاهی ته��ران و مجموعه 
نمایش��گاهی نورنبرگ آلمان در نمایشگاه امسال در و پنجره و صنایع 

وابسته، غرفه کشور آلمان برپا خواهد شد.
همچنی��ن، تعدادی از ش��رکت های غیرآلمانی حاضر در نمایش��گاه 
نورنبرگ نیز در هش��تمین نمایشگاه در و پنجره امسال تهران حضور 

خواهند داشت.
گفتنی اس��ت، مرکز نمایش��گاهی نورنبرگ برگزارکننده نمایشگاه 

تخصصی پنجره آلمان )Fensterbau Frontale( می باشد. 

پنجره ایرانیان؛ نمایشگاه صنعتی سازی صنعت ساختمان قم از 5 الی 8 آبان 95 در 
محل دائمی نمایشگاه های استان قم برگزار می شود.

به گزارش پنجره ایرانیان، ش��رکت توسعه نمایش��گاه های بین المللی استان قم در 
نظر دارد نمایش��گاه صنعتی س��ازی صنعت س��اختمان را در زمینه های در و پنجره، 
آسانس��ور و پله برقی، س��ازه و نمای س��اختمانی برگزار کند. در همین راستا از کلیه 

فعاالن صنعت ساختمان دعوت شده تا برای حضور در این نمایشگاه ثبت نام کنند.
آخری��ن مهلت ثبت ن��ام ۲4 مهرماه، تاریخ تحویل جه��ت غرفه آرایی 3 آبان ماه و 

آخرین مهلت تکمیل و تجهیز غرفه نیز 5 آبان ماه است.
گفتنی اس��ت، عالقه مندان ب��رای دریافت اطالعات بیش��تر و تکمیل فرم ثبت نام 

می توانند به سایت نمایشگاه مراجعه کنند.

پنجره ایرانیان: در نمایشگاه امسال در و پنجره تهران، حامی مالی نمایشگاه وجود 
نخواهد داش��ت و در عوض، امتیازاتی به صاحب��ان غرفه های جلوی درهای ورودی 

سالن ها اختصاص خواهد یافت.
ب��ه گزارش پنجره ایرانیان و به نقل از وبس��ایت ش��رکت بین الملل��ی بازرگانی و 
نمایش��گاهی تهران، براساس مصوبه و دستورالعمل ش��رکت سهامی نمایشگاه های 
بین المللی جمهوری اس��المی ایران، از تیرم��اه 95 غرفه های جلوی درهای ورودی 
س��الن های نمایش��گاه که از موقعیت مکانی مناس��ب تری نسبت به س��ایر غرفه ها 
برخوردارند، به عنوان غرفه ویژه تلقی شده و هزینه اجاره بهاء آنها تا دو برابر بیشتر 

از سایر غرفه ها می باشد.
بنابراین متقاضیان مش��ارکت در هش��تمین دوره نمایش��گاه در و پنجره و صنایع 
وابس��ته که تمایل ب��ه در اختیار گرفتن غرفه های ورودی س��الن ها در گروه کاالیی 
مرب��وط به خود را دارند، نیز مش��مول این دس��تورالعمل و تعرفه ه��ای مربوط به آن 

خواهد بود.
غرفه های ویژه تا پیش از این در اختیار حامیان مالی نمایشگاه ها قرار می گرفت و 
حامیان نیز از امتیازات خاص اسپانسرشیپ نمایشگاه برخوردار می شدند که هم اینک 

بخشی از این امتیازات می تواند به غرفه ویژه تخصیص یابد.
متقاضیان غرفه های ویژه می باید در فرم پیش ثبت نام نمایشگاه، تمایل خود را به 
در اختیار گرفتن این غرفه ها اعالم کنند. بدیهی است در هرگروه کاالیی در صورت 

وجود درخواس��ت های مازاد بر تعداد غرفه های وی��ژه موجود، اولویت زمانی ثبت نام 
نهایی مالک عمل قرار خواهد گرفت و متقاضیانی که زودتر مراحل ثبت نام خود را 

انجام داده باشند از این امتیاز برخوردار خواهند شد.

در هشتمین نمایشگاه در و پنجره تهران، غرفه ملی آلمان برپا می شود

ثبت نام نمایشگاه صنعتی سازی صنعت ساختمان قم

تخصیص غرفه های ویژه در نمایشگاه در و پنجره تهران 
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پنجره ایرانیان: ش��هرک اکباتان با اس��تفاده از منابع مالی 
»موسس��ات پس انداز و صندوق های منطقه ای« ساخته شد 
و به تازگی دولت با احیای این صندوق به عنوان »تاس��یس، 
فعالیت و نظارت بر موسسات پس انداز و تسهیالت مسکن« 

از یازدهمین ابزار تامین مالی بخش مسکن رونمایی کرد.
به گزارش ایس��نا، دول��ت یازدهم از ابت��دای فعالیت خود 
تالش ک��رد ابزاره��ا و نهاده��ای جدید مال��ی را در بخش 
مس��کن رونمایی کند؛ چرا که با توجه به تحوالت اقتصادی 
به خصوص در دو س��ال پایانی دول��ت قبل که به تورم لجام 
گس��یخته در بخش مسکن منجر شد روش های قبلی دیگر 
کارآیی الزم را از دست داده بودند. بر این اساس دولت تدبیر 
و امید تالش کرد تا ضمن ارزیابی از میزان عرضه و تقاضای 
بالقوه بازار مس��کن و کنار گذاشتن شیوه دخالت مستقیم در 
ساخت و ساز، 10 روش نوین را برای تامین مالی این بخش 
به کار گیرد و به تازگی از یازدهمین ابزار که »تاسیس، فعالیت 
و نظارت بر موسس��ات پس انداز و تسهیالت مسکن« است 
رونمایی کرد. توسعه بازارهای رهنی مسکن اعم از »اولیه« و 
»ثانویه«، »پرداخت تسهیالت بلند مدت بانکی«، »شکستن 
قیمت زمین با روش های��ی همچون مدل زمین صفر«، »به 
کارگیری توس��عه گران در طرح های توس��عه ای«، »طراحی 
مکانیزم های اجتماعی برای پاس��خ به نیازهای مسکن اقشار 
پایین جامعه«، »بهس��ازی و نوس��ازی بافت های فرسوده و 
سکونتگاه های غیررس��می«، »راه اندازی صندوق های تامین 
مالی مسکن روستایی«، »توسعه شهرهای جدید«، »طراحی 
نسل نو شهرهای جدید« و »طراحی الزامات اجرایی، آموزش 
و فرهنگ سازی مناسب برای رعایت استانداردهای ساختمان 
و ارتقای صنعت ساختمان با استفاده از تکنولوژی های نوین 
س��اختمانی« 10 سیاس��تی هس��تند که وزارت تحت فرمان 
عباس آخوندی طی س��ه س��ال آنها را دنبال و بخصوص در 

یک سال اخیر از بسیاری ابزارها و روش ها رونمایی کرد.
در روزه��ای اخیر هم دس��تورالعمل »تاس��یس، فعالیت و 
نظ��ارت بر موسس��ات پس انداز و تس��هیالت مس��کن« به 
عن��وان ابزاری جدید ابالغ ش��د که جامعه هدف آن اقش��ار 
متوس��ط هس��تند. بنا به گفته عبده تبریزی � مشاور وزیر راه 
و شهرس��ازی � پروژه ش��هرک اکباتان، نمون��ه ای موفق از 

عملکرد موسسات پس انداز و صندوق های منطقه ای بود.
ط��رح موسس��ات پس انداز و تس��هیالت مس��کن در کنار 
صندوق های پس انداز یکم و دیگر طرح های دولت، می تواند 
قدرت خرید طبقه متوس��ط را به مرور افزایش دهد و س��بب 
تحریک تقاضا در این بازار ش��ود. وزارت راه و شهرسازی در 
طرح هایی مانند موسس��ات پس انداز یا صن��دوق یکم، فقط 
قشر متوس��ط را هدف گرفته است. یعنی اقشاری که قدرت 
پس انداز کردن و پرداخت اقس��اط تسهیالت را دارند. هرچند 
به گفته وزیر راه و شهرس��ازی برای اقش��ار ضعیف مس��کن 
اجتماعی و برای اقشار پردرآمد، طرح های تسهیالتی ساخت 
و ساز پیش بینی ش��ده اما عمده تمرکز سیاستگذاران در این 

بخش، خانه های ارزان و میان قیمت برای اقش��ار متوس��ط 
اس��ت. این صندوق ها ب��ا آورده اولیه انبوه س��ازان به عنوان 
زمین ش��کل می گیرد و بانک مسکن نیز به عنوان ضلع دوم 
تامین مالی پروژه، بخشی از آورده اولیه را خود تامین می کند. 
س��پس با جمع آوری سپرده های مردم به تدریج پروژه ساخته 
می ش��ود. بعد از نهایی شدن پروژه ساخت است که از طریق 
اعطای تس��هیالت به س��پرده گذاران امکان خرید واحدهای 
س��اخته ش��ده برای آنها مهیا خواهد شد. به هر حال در کنار 
صن��دوق پس انداز مس��کن این طرح می توان��د راهی برای 
توس��عه توان خرید مردم و تحریک تقاض��ا برای واحدهای 
ارزان قیم��ت و میان قیمت باش��د. از این جه��ت این اقدام 
مثبتی ارزیابی می شود که از سال ها قبل آقای آخوندی پیگیر 
اجرایی شدن آن بود. موسسات پس انداز و تسهیالت مسکن 
که در بیش��تر کشورها تحت عنوان موسسات پس انداز و وام  
یا دیگر عناوین مشابه وجود دارند، در واقع نوعی از نهادهای 
مالی هس��تند که سپرده های پس انداز خرد را دریافت کرده و 
وام های مس��کن ارائه می کنند. هدف اصلی تاسیس اینگونه 
موسس��ات، ارائه وام های رهنی برای خرید ملک مس��کونی 
در مناطق جغرافیایی مش��خص اس��ت. با فراهم کردن بستر 
تاسیس موسس��ات پس انداز و تسهیالت مس��کن، می توان 
انتظار داش��ت که یک��ی از زمینه های ش��کل گیری پایدار و 
مداوم منابع مالی مورد نیاز برای تامین مالی بخش مسکن و 
همچنین تسهیل و تسریع تامین مسکن اقشار مختلف جامعه 
بدون داشتن اثرات تورمی و ازدحامی برای دیگر بخش های 
اقتصادی فراهم ش��ود. البته سابقه تاسیس اینگونه نهادهای 
تامین مالی بخش مس��کن به قب��ل از انقالب برمی گردد. در 
آن دوره با تصویب قانون تش��ویق پس انداز مسکن در سال 
1346، تا سال 1358 تعداد 16 شرکت پس انداز و وام مسکن 
در تهران و 14 اس��تان کش��ور تاسیس ش��ده بود. با پیروزی 
انقالب اس��المی ای��ران و متعاقب اجرای قانون ملی ش��دن 
بانک ها در س��ال 1358، تمام 16 ش��رکت پس ان��داز و وام 
مس��کن همراه با بانک س��اختمان و ش��رکت سرمایه گذاری 
ساختمان بانک های ایران در بانک رهنی ادغام شده و بانک 
مس��کن را تش��کیل دادند. با ابالغیه اخیر بانک مرکزی، از 

این پس موسس��ات جدید به طور رس��می و با شرایط خاص 
می توانند جهت جذب س��پرده و اعطای تس��هیالت مسکن 
در کن��ار بانک مس��کن اق��دام کنند؛ این موسس��ات به طور 

اختصاصی در یک استان مشخص فعالیت خواهند کرد.
ب��ا توجه به چالش ه��ا و کمبودهایی ک��ه در تامین اعتبار 
تس��هیالت مسکن در سطح کش��ور به ویژه شهرهای کالن 
وج��ود دارد و از س��ویی دیگر تامین وام و تس��هیالت آن به 
عنوان کمک هزینه به طور انحصاری از طریق بانک مسکن 
انجام می ش��ود، تصمیمات اخیر بانک مرکزی و شورای پول 
و اعتبار به ایجاد موسس��ات پس انداز و تس��هیالت مس��کن 
انجامیده است. گرچه در حال حاضر بانک مسکن چند گزینه 
مختلف و با ش��رایط متفاوت برای تس��هیالت دهی در حوزه 
مس��کن پیش روی متقاضیان قرار می دهد، اما به هر صورت 
تنه��ا نماینده ش��بکه بانکی در تامین بخش��ی از هزینه های 
مسکن بوده و طبیعتا این نمی تواند تمامی تقاضاهای موجود 
را با توجه به قیمت فعلی مسکن پاسخگو باشد. براین اساس، 
قرار بر این ش��د تا با مجوز بانک مرکزی، موسسات پس انداز 
و تس��هیالت مس��کن که البته این طرح تا حدودی در سایر 
کشورها نیز مرسوم است، ایجاد شده تا بتواند از طریق جذب 
پس اندازهای خرد و اعطای تسهیالت مسکن به تامین مالی 
این حوزه بپردازد. ویژگی این موسس��ات این است که تامین 
اعتبار بخش مسکن را به طور اختصاصی در مناطق جغرافیایی 
مش��خص از طریق جذب س��پرده انجام می دهد که در این 
حالت می تواند هزینه تعداد بیش��تری از خریداران مس��کن را 
پوشش دهد. براساس دستورالعمل اجرایی »تاسیس، فعالیت 
و نظارت بر موسس��ات پس انداز و تسهیالت مسکن« که به 
تازگی اعالم و ابالغ ش��ده است، حداقل سرمایه  الزم جهت 
تاسیس و فعالیت موسسات در تهران 50 میلیارد تومان و در 
سایر کالنشهرها و مراکز استان ها تا 30 میلیارد تومان تعیین 
ش��ده است که البته ش��ورای پول و اعتبار اعالم کرده بانک 
مرکزی می تواند در مقاطع دوساله و طبق شرایطی که پیش 
می آید نس��بت به تغییر و افزایش حداقل سرمایه اقدام کند و 
این موضوع به طور حتم باید با تصویب ش��ورای پول و اعتبار 

انجام می شود.

  احیای ابزاری که شهرک اکباتان را بنا کرد
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پنجره ایرانیان: وزارت راه و شهرسازی و دانشگاه تهران با 
هدف توس��عه آموزش، پژوهش و فناوری در زمینه های راه، 

مسکن و شهرسازی، موسسه ای پژوهشی ایجاد می کنند.
به گزارش ایس��نا، در جلس��ه ای با حضور عباس آخوندی، 
وزی��ر راه و شهرس��ازی و محمود نیل��ی احمدآبادی، رییس 
دانش��گاه تهران تفاهم نامه ای برای ایجاد موسسه پژوهشی 
ش��هر و مس��کن با هدف کلی توس��عه آم��وزش، پژوهش و 
فناوری در زمینه های راه، مسکن و شهرسازی به امضا رسید.

وزی��ر راه و شهرس��ازی در جریان ای��ن تفاهم نامه اظهار 
ک��رد: ما تفاهم نامه ه��ای متعددی با دانش��گاه تهران داریم 
ولی امروز قصد داریم یک موسس��ه مش��ترک ایجاد کنیم. 
هدفمان این اس��ت که بتوانیم به مس��ائل بنیادین ایران در 
حوزه ماموریت های وزارت راه و شهرس��ازی رسیدگی کنیم. 
ب��ه این معنی که از بحث فن��اوری صرف و آکادمیک خارج 

شویم و مسائل ایران را مشترکا بررسی کنیم.
عباس آخوندی افزود: با توجه به تحوالت شهرنش��ینی در 
ای��ران نیاز به دانش های جدید در ح��وزه زمین، هوا، دریا و 
حمل و نقل داریم. ما امروزه نیاز داریم که فهمی از تحوالت 
جهانی و تحوالت ایران در زمینه های شهرس��ازی، مسکن 
و حم��ل و نقل داش��ته باش��یم تا با این فه��م جدید بتوانیم 

استراتژی های خود را پیش ببریم. 
وی با بیان این که »موسس��ه پژوهش��ی شهر و مسکن« 
باید به نحوی تامین مالی شود، تاکید کرد: این یک موسسه 
بلندم��دت خواهد بود ک��ه می تواند در زمینه ه��ای بنیادین 
فعالیت کند. در این خصوص دانشگاه تهران به عنوان اولین 
دانشگاه کشور نقش بزرگی در توسعه دانش در ایران داشته 
و قصد داریم از دریای دانشی که در این دانشگاه وجود دارد 
استفاده کنیم. وزیر راه و شهرسازی هم چنین اظهار کرد: ما 
در آس��تانه یک تحول و وضعیت جدید در شهرنشینی ایران 
ق��رار داریم. بخش عمده ای از شهرنش��ینی در ایران محقق 
ش��ده و امروزه با مسائل آن دست و پنجه نرم می کنیم. هم 
اکنون بیش از 70 درصد جمعیت ایران در ش��هرها س��اکن 

اس��ت که این مس��اله نیاز به بازنگ��ری در مدیریت اقتصاد، 
جامعه، ش��هر، حمل و نقل و کس��ب و کار دارد که با ایجاد 
چنین موسس��اتی و استفاده از دانش اس��اتید و دانشجویان 
می توان برای این مسائل راه حل پیدا کرد. هم چنین رییس 
دانشگاه تهران اظهار کرد: ما با بدنه وزارت راه و شهرسازی 
همکاری ه��ای زیادی داش��ته ایم اما امروز الزم اس��ت این 
همکاری ها گس��ترده ش��ود. هرچ��ه موضوع��ات پیچیده تر 
می ش��ود تخصص های دیگری هم وارد امر می ش��وند. به 
همین لحاظ درصدد هستیم در مسیر همکاری، بروکراسی را 
به حداقل برس��انیم تا کارشناسان دو طرف فرصت همکاری  

و همیاری داشته باشند.
نیلی احمدآبادی با بیان این که مدل موسس��ه مش��ترک 
یکی از بهترین مدل ها است گفت: ریاست هیات امنای این 
موسس��ه بر عهده وزیر راه و شهرس��ازی است و مدت این 

همکاری تا ابد خواهد بود؛ زیرا نیاز کشور دائمی است.
بنابراین گزارش، »موسس��ه پژوهش��ی شهر و مسکن« با 
هدف کلی توس��عه آموزش، پژوهش و فناوری در زمینه های 
راه، مس��کن و شهرس��ازی به عن��وان یک��ی از بخش های 
بنیادین برای توس��عه و پیشرفت در ابعاد اقتصادی، اجتماعی 

و کالب��دی، بی��ن وزارت راه و شهرس��ازی و بهره گی��ری از 
توانایی ها و امکانات دانشگاه تهران از جمله پردیس هنرهای 
زیبا، پردیس دانشکده های فنی،   دانشکده های علوم انسانی، 
دانش��کده های علوم اجتماعی و رفتاری و س��ایر دانشکده ها 
تاس��یس می ش��ود. این موسس��ه پژوهش��ی از موسس��ات 
پژوهش��ی تقاضا محور )نوع س��وم( دانش��گاه تهران است و 
با پش��تیبانی های مادی و معنوی دانش��گاه و وزارت فعالیت 
می کند. محل فعالیت موسسه در دانشگاه تهران خواهد بود.

تولی��د و اخ��ذ دانش و فن��اوری مورد نی��از در زمینه های 
مسکن و شهرسازی، ارتقا و تحکیم جایگاه علمی و فناوری 
کش��ور در زمینه های فوق در سطوح منطقه ای و بین المللی، 
توس��عه فناوری های پیش��رفته با توجه ب��ه طرح های کالن 
و برنامه های راهبردی وزارت راه و شهرس��ازی، مش��ارکت 
در تامین نیروی انس��انی متخصص مورد نیاز برای توس��عه 
حوزه های زیربنایی کش��ور، حفظ و گس��ترش ارتباط عملی 

صنعت و دانشگاه از جمله اهداف این موسسه خواهد بود.
در این مراسم محمدسعید ایزدی، حامد مظاهریان، پیروز 
حناچی و محمد شکرچی زاده معاونان وزیر راه و شهرسازی، 

عباس آخوندی را همراهی می کردند.

  آخوندی و نیلی احمدآبادی تفاهم نامه همکاری امضا کردند

پنجره ایرانیان: معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد: طی مذاکراتی که با انبوه سازان داریم 
در حال نهایی کردن مدلی تحت عنوان »زمین صفر« هستیم که فعال در بافت های فرسوده 

و ناکارآمد اجرا می شود.
به گزارش ایس��نا، محمدس��عید ایزدی اظه��ار کرد: در حال نهایی ک��ردن یک مدل جدید 
هستیم که می تواند امتیاز خوبی برای ورود انبوه سازان برای مشارکت با دولت باشد و آن مدل 
زمین صفر اس��ت. بدین صورت که ما اراضی و امالک��ی که در محدوده های هدف در اختیار 
داریم را با قیمت صفر در دوره مش��ارکت س��اخت در اختیار انبوه سازان قرار می دهیم و با آنها 
توافق می کنیم که با رقم ثابت س��ود در پایان دوره س��هم خود را بردارند و هرچه باقی ماند 

عایدی دولت شود تا از طریق آن پروژه های بعدی را تعریف کنیم.
وی افزود: درخواست ما از انبوه سازان این است که فعالیت و مشارکت بیشتری در نوسازی 
بافت های فرس��وده و ناکارآمد از خود نش��ان دهند؛ زیرا با وجود ارائه بس��ته های تش��ویقی و 

تسهیالت متنوع از سوی دولت، عکس العمل چندانی را از سوی انبوه سازان شاهد نیستیم.
مدیرعامل ش��رکت عمران و بهس��ازی ش��هری تاکید کرد: بیش از یک سال از تفاهم نامه 
همکاری مش��ترک شرکت مادر تخصصی عمران و بهس��ازی شهری با انبوه سازان می گذارد 
اما به نظر می رس��د انبوه س��ازان  نقش مربوط به خود را تقبل نمی کنند. انبوه سازان باید این 
نکته را مدنظر قرار دهند که  پیمانکار نیستند و توقع این است که رسالتی به عنوان توسعه گر 
در محدوده بافت های فرس��وده ایفا کنند. ایزدی با بیان این که بر اساس اجرای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی، پیش��نهادی را به توس��عه گران صنعت س��اختمان در قالب دستورالعمل ارایه 
دادیم خاطرنش��ان کرد: ما به انبوه س��ازان نوس��ازی تکدانه را توصی��ه نمی کنیم بلکه ترجیح 
می دهیم آنها در مشارکت با مردم به اشکال مختلف، از طریق پس انداز خرد، تسهیالت یا هر 
اقدام دیگر شرایطی را فراهم کنند تا به عنوان متولی بهسازی و نوسازی وارد عمل شوند اما 

متاسفانه انبوه سازان غالبا انتظارشان این است که ما به آنها کار سفارش دهیم.

  نوسازی بافت های فرسوده با مدل "زمین صفر"
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پنجره ایرانیان: روند نس��بی رو به رشد معامالت و قیمت 
مس��کن که از فروردین سال جاری آغاز شده بود، با تابلوی 
غیرمنتظره »احتیاط« در ش��هریورماه، آینده بازار مسکن را 

در هاله ای از ابهام فرو برد.
به گزارش خبرنگار ایس��نا، آمارهای ش��هریورماه مسکن 
ش��هر ته��ران در حالی، منتظ��ران بالقوه رونق مس��کن را 
متعج��ب کرد که بعد از افزایش میانگین 10 تا 15 درصدی 
معامالت از ابتدای سال جاری در مردادماه شاهد رشد 30.1 
درصدی تعداد خرید و فروش مس��کن تهران نسبت به ماه 
مشابه س��ال قبل بودیم و پیش بینی می ش��د قطار مسکن 
با همین س��رعت خ��ود را آماده ورود ب��ه دوران رونق کند. 
اما برخالف انتظار آمار ش��هریورماه ک��ه فصلی مهم برای 
جابه جایی محس��وب می ش��ود 19 رتبه کاهش نس��بت به 

مردادماه را نشان داد.
در ش��هریورماه س��ال جاری 14 هزار و 300 مورد معامله 
آپارتمان مس��کونی در ش��هر تهران انجام شد. این رقم در 
مردادماه 17 هزار مورد بود. همچنین آمارها نش��ان می دهد 
رش��د 30.1 درصدی معامالت مردادماه نسبت به ماه مشابه 
س��ال قبل در ش��هریورماه دچار سکته خفیف شد و افزایش 
معامالت نس��بت به شهریور پارس��ال بیش از 10.9 درصد 
نبود. متوس��ط قیمت مس��کن پایتخت نیز در ش��هریورماه 
4.۲7 میلیون تومان بود که نسبت ماه قبل اختالف چندانی 
نداشت و  شش دهم )0.6( درصد کاهش را تجربه کرد. اما 
نس��بت به ماه مشابه سال قبل ۲.3 درصد افزایش یافت. با 
این وجود شدت رشد قیمت هر دو ماه مورد اشاره نسبت به 
مدت مشابه سال قبل قابل مقایسه نیست؛ زیرا در مردادماه 
1395 قیمت مس��کن نس��بت به مردادماه س��ال قبل 7.6 
درصد افزایش داش��ت. اما کارنامه شهریورماه امسال نسبت 
به ش��هریورماه پارسال رشد بیش از ۲.3 درصد را نشان نداد 
و از میانگین افزایش حدود 5 درصدی سالیانه نیز کمتر بود.
واکاوی علت این کاهش به سرنخ هایی همچون نزدیک 
ش��دن به زمان انتخابات ریاس��ت جمهوری، طوالنی شدن 
بروز اثرات اقتص��ادی برجام، س��رعت گیر مقطعی افزایش 
نرخ اوراق تس��هیالت مس��کن در مردادماه و ورود به فصل 

کسادی قرارداد پاییز می رسد.

کارشناسان، مازاد 1.7 میلیونی مسکن، تحوالت اجتماعی 
و باال بودن ریس��ک سرمایه گذاری تولید را از جمله عوامل 
طوالنی شدن رکود بخش مسکن می دانند که از یک سال 
قبل امضای برجام به عنوان عامل محرک بر سرمایه گذاری 
در بخش های غیرتولیدی عمل کرد که باعث افزایش تعداد 
معامالت مس��کن در شش ماهه ابتدای سال 1395 شد اما 
ای��ن اثر مثب��ت روانی به تدریج ب��ا بدعهدی های طرفهای 

مذاکره کننده ی ایران، کمرنگ شد.
عباس زینعلی � کارش��ناس اقتصاد مسکن � درخصوص 
اف��ت تع��داد معامالت مس��کن در ش��هریورماه نس��بت به 
مردادماه اظهار کرد: طی یک س��ال گذش��ته بخش مسکن 
متاث��ر از تصمیمات سیاس��ی در اقتصاد کالن، خود را آماده 
ورود ب��ه دوران پی��ش رونق کرده بود اما ش��اهد بودیم که 
تح��رکات بیش از پنج ماه دوام نیاورد. این نش��ان می دهد 
عوامل محرک، بیشتر جنبه غیراقتصادی داشت. به هر حال 
با امضای برجام انتظاراتی ایجاد ش��د و همه احساس کردند 
اگر االن به سمت مسکن بیایند از نظر اقتصادی به نفعشان 
اس��ت اما بعد به س��رعت دیدند آیتم های مورد انتظارشان 
تامین نش��ده است، به همین دلیل با نزدیک شدن به فصل 
پاییز شاهد افت معامالت بودیم؛ در حالی که اگر رشد تعداد 

خرید و فروش مسکن در مردادماه را مالک قرار دهیم علی 
االصول باید رونق تا ماه های آینده ادامه پیدا می کرد.

وی تاکید کرد: هر س��رمایه گذار تا زمانی که چشم انداز و 
صرفه اقتصادی آینده را نبینید اقدام به سرمایه گذاری های 
بزرگ و کوچک مثل خرید مس��کن نمی کن��د. در ماه های 
اخیر افزایش تولید و قیم��ت نفت رگه هایی از امیدواری در 
اقتص��اد ایجاد کرد که س��رمایه گذاران به س��مت بازارهای 
موجود رفتند و با توجه به این که ش��راط س��رمایه گذاری در 
بخش��های تولیدی فراهم نیست، خرید مسکن را به عنوان 
تنها گزینه خود انتخاب کردند اما این روزنه امید به سرعت 

خاموش شد.
زینعلی پیش بینی کرد که در ش��ش ماهه دوم سال جاری 
رون��د کاهنده معامالت مس��کن ادامه پیدا کند و با توجه به 
عقب بودن رش��د قیمت مس��کن از نرخ تورم، قیمت ها نیز 

همچنان روند نزولی خود را طی خواهد کرد.
این کارش��ناس مس��کن تاکید کرد: به دلیل پرریس��ک 
بودن سرمایه گذاری در بخش مسکن احتماال مجددا شاهد 
افزای��ش س��پرده گذاری در بانک خواهیم ب��ود؛ چرا که در 
شرایط کنونی سیستم بانکی حتی با وجود کاهش نرخ سود 

به 15 درصد تنها ملجا سرمایه گذاری محسوب می شود.

  تابلوی »احتیاط« پیش روی خریداران مسکن

پنجره ایرانیان: وزیر راه و شهرسازی دستورالعمل شناسنامه فنی ملکی ساختمان را برای 
اجرایی ش��دن قانون پیش فروش و امکان انجام قراردادهای پیش فروش در دفاتر اس��ناد 

رسمی، ابالغ کرد.
ب��ه گزارش ایلنا، دس��تورالعمل شناس��نامه فنی و ملکی  در اجرای م��اده ۲۲ قانون پیش 
فروش س��اختمان مصوب س��ال 89 و بند »د« ماده آیین نامه اجرایی آن مصوب سال 93 

برای صدور این مجوز تدوین و ابالغ شد.
براس��اس این دس��تورالعمل، ش��هرداری و س��ایر مراجع قانونی صدور پروانه ساختمان، 
شناسنامه فنی ساختمان را هنگام صدور پروانه ساختمان صادر و نسخه دوم آن را نگهداری 
می کند. مهندس��ان ناظر هماهنگ کننده مکلف هس��تند اطالعات مندرج در شناسنامه فنی 

س��اختمان را با پروانه س��اختمان و نقش��ه های مصوبه ضمیمه آن تطبیق داده و آن را مهر 
و امضا کند. یکی از الزامات قانون پیش فروش این اس��ت که این قراردادها در دفاتر اس��ناد 
رس��می انجام شود. برای انجام این قراردادها در دفاتر اس��ناد رسمی نیاز به شناسنامه فنی 
ملکی دارد. هر چند که در برخی از  شهرها با هماهنگی و همکاری شهرداری ها شناسنامه 

فنی ملکی صادر می شد و امکان انجام قراردادها در اسناد رسمی وجود داشت.
اما در تهران از آنجایی که شناس��نامه فنی ملکی برای ساختمان ها صادر نمی شد؛ امکان 
عقد قراردادهای پیش فروش در دفاتر اسناد رسمی وجود نداشت. حال آن که پس از ابالغ 
دستورالعمل شناسنامه فنی ملکی از سوی وزیر راه و شهرسازی؛ از این پس صدور شناسنامه 

فنی ملکی همزمان با صدور پروانه ساخت الزامی است.

  شناسنامه فنی ملکی ساختمان برای اجرای قانون پیش فروش ابالغ شد



10
ه 9

�ار
شم

  
95

ن 
 آبا

م 
ده

ل 
س�ا

ن/ 
ـا

انی
یر

ه ا
ـر

ج
پن

ساز
ت و 

اخ
رس

بـا
اخ

59

پنج��ره ایرانیان: نقاط مرکزی ش��هر تهران ب��ا ادامه روند 
فعل��ی در آین��ده  نزدیک به س��یطره مجتمع ه��ای تجاری و 
»مال«ه��ا به نف��ع عده ای خاص درمی آید ت��ا مردم بیش از 

پیش در ترافیک اسیر شوند.
به گزارش ایس��نا، "مانیتورینگ س��اخت و ساز در تهران 
ی��ک دهه خاموش��ی را تجربه کرده اس��ت"؛ ای��ن را پیروز 
حناچی معاون وزیر راه و شهرس��ازی می گوید. در آن روزها 
پروژه های عظیم تجاری و مس��کونی بدون لحاظ کردن بار 
ترافیک��ی در مناطق مختلف ش��کل گرفتن��د. دلیل آن هم 
این اس��ت که ما هیچ س��ند ملی در زمینه  ترافیک نداشتیم؛ 
هنوز هم نداریم. هن��وز هم به احداث پروژه های تجاری در 
نق��اط متراکم ادامه می دهیم و باید منتظر ش��لوغ تر ش��دن 

خیابان های تهران باشیم.
اتفاقی که تا کنون افتاده این اس��ت که عمدتا بر اس��اس 
بخشنامه های ش��هرداری ها اقدام به ساخت و ساز می شد و 
ی��ک روال ملی در این خصوص وجود نداش��ته و س��لیقگی 
عمل ش��ده است. مجتمع تجاری تفریحی »کوروش« نمونه 
چنین خالقیتی اس��ت که به گفته جانش��ین راهور ناجا طی 
یک س��ال گذشته 3۲ فقره تصادف و 18 هزار فقره تخلفات 
رانندگ��ی را در اط��راف خود دیده اس��ت؛ مجتمعی با 1600 
واح��د پارکینگ، ۲500 صندلی در پردیس س��ینمایی و ده ها 
هزار مراجعه کننده در روز. البته از این دست پروژه ها طی 10 
سال اخیر کم احداث نش��ده که کارشناسان معتقدند با ادامه 
این روند ش��هروندانی که به دنبال زندگی آرام هس��تند باید 

شهر را به نفع این مجتمع ها ترک کنند.
همین چند وقت پیش خبر رس��ید پروژه های سهیل، ایران 
زمین و اطلس مال قرار اس��ت مهمانان آینده تهران باش��ند 
که البته فعال روند س��اخت آنها متوقف ش��ده است؛ اولی به 
دلیل افزایش حجم تراکم و دومی به دلیل خطر فروریزش و 
سومی به دلیل احتمال خسارتی که به عمارت »صاحبقرانیه« 
وارد می کند. قبل از آن هم یکی از سازمان های دولتی اعالم 
کرد قصد دارد آسمان خراش��ی 1۲1 طبقه در تهران بس��ازد؛ 
آسمان خراش��ی که کارشناس��ان آن را به دایناس��ور شهری 
تعبی��ر می کنند و معتقدند وضعی��ت محدوده کنونی تهران از 

جنبه های اجتماعی، جغرافیایی، زمین ش��ناختی و تقس��یمات 
شهری از موقعیت مناسبی برای احداث چنین ساختمان هایی 

برخوردار نیست.
س��یامک جوالیی، اس��تاد ش��هری در این زمینه می گوید: 
اگر باب این به بیان بنده »آس��مان خراش بازی« باز ش��ود، 
ب��ا توجه به تجربه هایی که در مورد نحوه  ساختمان س��ازی و 
بساز و بفروش و بورس بازی ساختمان در جامعه ی خود البته 
با تاسف فراوان ش��اهد آن بوده ایم، چنان آتشی به جان این 
شهر عمال فلج شده از ساختمان سازی های نادرست ناشی از 
سیاست های غلط تراکم فروش��ی می افتد که خاموش کردن 
آن ناممکن خواهد بود؛ زیرا باز هم با تاس��ف، مسووالن امور 
شهری و اقتصادی ما چون نفس گرایش به ساخت و ساز را 
به هر قیمت نوعی رونق می پندارند و بدون توجه به عواقبی 
ک��ه تا همین حاال از این رهگذر گریبان ش��هر و مردمش را 
گرفته، باز هم در آرزوی گس��ترش چنین رونقی هس��تند، در 
صورت رواج آس��مان خراش بازی حتما از آن اس��تقبال و به 
ش��دت تش��ویق خواهند کرد و به جز لزوم پرداخت عوارض 
مربوط به ش��هرداری توس��ط مالکان، مانع دیگری برای آن 

نخواهند دید.
رییس مرکز تحقیقات راه، مس��کن و شهرسازی می گوید: 
قنات های قدیمی در ش��هر تهران وج��ود دارد که تعدادی از 

آنها شناخته شده، تعدادی جهت کم آبی مسدود، برخی نیز به 
مسیر فاضالب تبدیل و دچار فروریزش شده است. همچنین 
برخی آب های زیرس��طحی از لحاظ مرفولوژی باید سنجیده 
شود. به همین لحاظ هر نوع اقدام عمرانی که بخواهد در زیر 
سطح زمین انجام شود باید این مالحظات را در نظر بگیرد.

هش��دار به قدری جدی است که جانشین پلیس راهور ناجا 
بگوید: امروز دیگر کالنش��هرها جای زندگی نیس��تند. سردار 
موس��ی امیری بیان می کند: تجربه س��ایر کش��ورها نش��ان 
می ده��د مراکز تجاری بای��د به خارج از ش��هر  بروند. البته 
در ش��یراز این اتفاق دارد می افتد که باید س��ایر کالن شهرها 
هم از این تجربه اس��تفاده کنند. امیری با بیان اینکه مجتمع 
ک��وروش که در حاش��یه یکی از بزرگراه ه��ای حیاتی تهران 
ایجاد ش��ده س��لب آس��ایش ش��هروندان و پلیس را موجب 
ش��ده س��وال تامل برانگیزی را مطرح کرد: »چرا باید با یک 
هدف تجاری خاص برای عده ای خاص ش��هروندان را دچار 

مشکالت عدیده عبور و مرور کنیم؟«
ام��ا طی روزه��ای اخیر ش��کرچی زاده مع��اون وزیر راه و 
شهرس��ازی با اعالم این خبر که مرکز تحقیقات راه، مسکن 
و شهرس��ازی یک س��ند اولی��ه در زمینه الزام��ات ترافیکی 
س��اختمان ها طراحی کرده است، گفت:  سند اولیه تهیه شده 

که قرار است اقدامات دیگری برای تکمیل آن انجام شود.

  تهران مال »مال«ها می شود

پنج��ره ایرانی��ان: دکتر نصرتی دبیر انجمن ملی پالس��تیک در توضیح اعزام هیات تجاری 
صنعت پالس��تیک به پاریس گفت: در راس��تای توس��عه همکاری ه��ای بین المللی انجمن با 
همتاهای خارجی، تفاهم نامه ای با اتحادیه ملی الس��تیک و پالس��تیک فرانس��ه در شهریور 

ماه سال جاری منعقد شد.
ب��ه گ��زارش اینپیا، به گفته دبیر انجمن ملی پالس��تیک، از مهمترین محورهای تفاهم نامه 
می توان به موضوعاتی از جمله همکاری در حوزه های آموزشی، تبادل دانش فنی و تکنولوژی، 
جذب س��رمایه گذاری خارجی، همکاری در بازارهای هدف س��وم، تبادل هیات های تجاری و 
فنی و حضور در رویدادهای تجاری در کش��ور عنوان کرد. نصرتی با اشاره به تعهدات انجمن 
ملی پالستیک و اتحادیه الستیک و پالستیک فرانسه اظهار داشت: این تفاهم نامه در حضور 
روس��ای کمیسیون های صنایع اتاق بازرگانی ایران، تهران، نمایندگان وزارت صنعت، معدن و 

تجارت، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، اعضاء هیات رئیسه انجمن و ... به امضاء روسای 
دو تشکل ایرانی و فرانسوی در محل اتاق بازرگانی رسید. بر اساس مفاد تفاهم نامه مقرر شد 
طرفین نس��بت به معرفی نمایندگان خود جهت تشکیل کمیته های کاری جهت عملی شدن 
تفاهم نامه اقدام کنند. دبیر انجمن ملی پالستیک با تاکید بر اینکه انجمن ملی کلیه مساعی 
خود را برای توس��عه همکاری های بین المللی به کار خواهد بس��ت، افزود: در راستای اجرای 
تفاهم نامه مذکور مقرر شد، هیاتی به سرپرستی رئیس و هیات مدیره انجمن ملی پالستیک 
  MIDEST و پلیمر و صاحبان صنایع حوزه صنعت پالس��تیک و پلیمر همزمان با نمایش��گاه
پاریس، به فرانس��ه س��فر کنند. همزمان با س��فر هی��ات برنامه ریزی وی��ژه جهت مالقات و 
جلسات B2B با اعضاء انجمن پالستیک فرانسه در محل انجمن مذکور و همچنین در محل 

نمایشگاه به بازدید از واحدهای تولیدی و نمایشگاه مذکور به عمل آمده است. 

  دعوت به حضور در هیات تجاری صنعت پالستیک برای اعزام به فرانسه
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پنجره ایرانیان: گودبرداری خیابان س��هیل که وزارت راه و 
شهرس��ازی بر خطرن��اک و غیرقانونی بودن آن تاکید دارد با 
اصرار ش��هرداری مبنی بر دریافت مجوز پروژه در کمیسیون 

ماده 5 همچنان ادامه دارد.
به گزارش ایس��نا، کش��مکش بر س��ر گودبرداری خیابان 
س��هیل با اص��رار و انکار دو جریان مواف��ق و مخالف همراه 
اس��ت. از یک ط��رف س��اکنان منطقه ی��ک و وزارت راه و 
شهرس��ازی معتقدند نباید بیش از چهار طبقه در این منطقه 
س��اخته شود؛ در حالی که این مجتمع برای 10 طبقه با 1۲0 
ه��زار متر فضای تجاری و فرهنگی تعریف ش��ده اس��ت. از 
سوی دیگر شهرداری می گوید اقدامش در ارائه جواز، قانونی 
بوده زیرا این تصمیم در کمیس��یون ماده 5 اتخاذ شده است. 
با این ح��ال دولتی ها می گویند هر تصمیمی در کمیس��یون 
ماده 5 باید در شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب 
برس��د که هنوز این تاییدیه دریافت نشده و احتماال به دلیل 
فش��ار تراکم بر منطقه، شورا این چراغ سبز را نشان نخواهد 
داد. گفته می ش��ود گودبرداری 3۲ متری صدای اهالی شمال 
پایتخت را درآورده اس��ت. این در حالی اس��ت که شهرداری 
تهران معتقد اس��ت همه چیز درس��ت اس��ت و مو الی درز 

مجوزهای صادر شده اش نمی رود.
پشمچی زاده معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران 
گفته اس��ت: زمین 1۲ هزار و 700 متری اس��ت که در زمان 
خود با مصوبه قانونی کمیس��یون ماده 5 پروانه س��اختمانی 
گرفته و همه اقدامات بر اساس ضوابط و مقررات اتفاق افتاده 
است. این در حالی است که وزارت راه و شهرسازی همچنان 
در برابر س��اخت این پروژه تجاری س��ینه سپر کرده است و 
معتقد اس��ت ش��هرداری تهران به عنوان دستگاه مجری از 
س��ندهای باالدس��تی و طرح جامع ش��هر تهران در برخی از 

پروژه ها تبعیت نمی کند. 
پشمچی زاده ادامه داد: بر اساس مصوبه کمیسیون ماده 5، 
تراکم به ۲80 درصد تنزل پیدا کرده و از هفت طبقه به چهار 
طبقه تقلیل پیدا کرده اس��ت. وی با اش��اره به اینکه ش��نیده 

اس��ت مصوبه پروژه س��هیل، مصوبه خارج از معمول اس��ت 
افزود: این مصوبه )کمیس��یون ماده 5( درست و قانونی است 
و سعی شده با توزیع زمانی سفر در این موقعیت محلی یعنی 
بخشی به عنوان ورزشی، بخشی به عنوان فرهنگی و بخشی 
به عنوان تجاری پش��تیبان سکونت این مسائل و موضوعات 

ترافیکی تا حد امکان تقلیل پیدا کند و مدیریت شود.
پیش تر، حامد مظاهریان معاون مس��کن و ساختمان وزیر 
راه و شهرس��ازی در م��ورد گودبرداری خیابان س��هیل گفته 
بود: واقعیت این اس��ت که این پروژه در بافت پیرامونی خود 
مقی��اس نامعقولی دارد. آن منطقه طبق طرح جامع ش��هری 
منطقه R121 است یعنی منطقه مسکونی با حداکثر طبقات 
4 طبقه و 60 درصد س��اخت، در حالیکه این پروژه در صد در 
صد فضا گودبرداری ش��ده و 1۲0 هزار متر فضای تجاری- 
فرهنگی برای آن پیش بینی شده است و مقیاس غیرمتعارفی 
در محدوده خود دارد. معاون وزیر راه و شهرس��ازی با اشاره 
به اینکه این گودبرداری و ادامه آن قطعا مشکالت ترافیکی 
فراوان��ی را برای آن منطقه که در ح��ال حاضر بار ترافیکی 
نی��ز دارد ایجاد می کند، افزود: در حال حاضر، محل پروژه و 
همان خیابان با مشکالت عمده ترافیکی روبه روست و مجاور 

خیابان های 8 و 1۲ متری است که کشش این ساخت و ساز 
و این گودبرداری در مقیاس وسیع را ندارد.

مظاهریان با تاکید بر پیگیری معاونت مس��کن و ساختمان 
از موضع فنی و مهندسی به این پروژه گفت: در بررسی های 
انجام ش��ده مش��خص ش��د که حتی کمیته کار کمیس��یون 
ش��هرداری نیز به اینکه این پ��روژه بار ترافیکی برای منطقه 
ایج��اد خواهد کرد تاکید کرده و این مورد بارها مطرح ش��ده 
که باید مش��کالت آن حل ش��ود اما برای حل این مش��کل 
اقدامی صورت نگرفته است. همچنین فرزانه صادق مالواجرد 
مدی��رکل دفتر معماری، طراحی ش��هری و بافت های واجد 
ارزش وزارت راه و شهرس��ازی نی��ز در م��ورد ای��ن پروژه و 
مسائل شهرسازی آن پیش تر گفته بود: اتفاقی که در خیابان 
سهیل افتاده برخالف طرح فرادست است اما مانند انبوهی از 
تغییرات که در بازه زمانی س��ال های 90 تا 9۲ در کمیسیون 
م��اده پنج ش��هر تهران انجام ش��ده به ظاهر ش��کل قانونی 
گرفته و صدور پروانه هم انجام ش��ده است. آنچه در این باره 
قابل توجه اس��ت، به وجود آمدن حق مکتسبه فردی بواسطه 
تصمیمات کمیس��یون های ماده پنج در برابر نادیده انگاشتن 

حقوق شهروندی و مطالبات حق عمومی است.

  چراغ قرمز جلوی گودبرداری خیابان سهیل

پنجره ایرانیان: به گفته مش��اور وزیر راه و شهرسازی، دفاتر مشاور امالک طبق قانون حق 
انعقاد قرارداد پیش فروش را ندارند و تنها می توانند متعاملین را به دفاتر اس��ناد رسمی معرفی 

کنند، اما پیشنهاد می کنیم راهکارهایی برای انتفاع از نقش داللت خود ارائه دهند.
به گزارش ایس��نا، حسین معصوم اظهار کرد: مدتی است که درخصوص نقش بنگاه های 
ام��الک در پی��ش  فروش ام��الک مباحثی مطرح می ش��ود. در حال حاض��ر دفاتر امالک 
می توانند متعاملین را به دفاتر اس��ناد رس��می داللت دهند اما نمی توانند خود راسا اقدام به 

عقد قرارداد کنند.
وی با بیان اینکه از هر پیش��نهادی برای انتفاع دفاتر امالک در بحث پیش فروش مس��کن 
استقبال می کنیم افزود: طبیعی است که مذاکرات مقدماتی جهت پیش خرید مسکن در جایی 
به جز دفاتر اس��ناد رس��می انجام می شود که مشاوران امالک این نقش را بر عهده دارند. این 
داللت می تواند شفاهی یا مکتوب باشد که راهکار انتفاع در این فرآیند را دفاتر مشاور امالک 

می توانند ارائه دهند تا در قانون لحاظ شود.

نماینده تام االختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال  تاکید کرد: دفاتر 
ام��الک باید به جای این که با قانون پیش فروش مخالف��ت کنند برای این داللت تعریفی در 
نظ��ر بگیرند. بدین معنی که مش��خص کنند دو طرف معامل��ه در بنگاه ها مذاکره کرده اند، به 
قیمت رس��یده اند و سهم دفاتر امالک را مشخص کنند. در این خصوص اتحادیه امالک باید 

درصدی از حق معامله را برای این گروه از دفاتر در نظر بگیرد.
معصوم با بیان این پیش��نهاد که اتحادیه مش��اوران امالک با وزارت راه و شهرس��ازی وارد 
مذاکره ش��ود افزود: قان��ون نگفته که دفاتر امالک هیچ اقدام��ی در بحث پیش فروش انجام 
ندهند بلکه برای جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی هریک از متعاملین، انعقاد  قرارداد را به 
دفاتر اسناد رسمی احاله داده است اما طبیعتا بنگاه های امالک که نقش واسط را ایفا می کنند 
می توانن��د بابت کاری که انج��ام می دهند هزینه دریافت کنن��د. وی درخصوص قراردادهای 
کالن پیش فروش تصریح کرد: کس��انی که پیش فروش کالن می کنند غالبا خودش��ان دفاتر 

فروش دارند که این یک کار صنفی محسوب می شود و ایراد قانونی دارد.

  بنگاه ها می توانند از پیش فروش مسکن منتفع شوند
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پنجره ایرانیان: با وجودی که پیش از این بیان می ش��د به 
دلیل سس��ت ش��دن خاک تهران حد مقاومت لرزه ای تهران 
از 6 ریش��تر به 4.5 ریشتر کاهش یافته دو مقام مسئول این 

نظریه را رد می کنند.
به گزارش ایس��نا، برخی کارشناسان عنوان می کنند میزان 
فرونشس��ت خاک در تهران نس��بت به 10 سال قبل حداقل 
دو برابر  ش��ده و به 36 سانتی متری در سال رسیده است که 
این موضوع به دلیل سس��تی الیه های زیرین زمین و پوکی 
خاک ناشی از برداشت آب های زیرزمینی، در حال حاضر حد 
مقاومت لرزه ای تهران را از 6 ریش��تر به 4.5 ریشتر کاهش 
داده و عمال شهر را آسیب پذیرتر کرده است. اما رییس مرکز 
تحقیقات راه، مس��کن و شهرس��ازی و رییس پژوهش��کده 
س��اختمان ای��ن مرکز معتقدن��د ارتباط معن��اداری بین تاثیر 
سست ش��دن خاک بر ش��دت زلزله تهران به اثبات نرسیده 
و تهدید واقعی، قرار داشتن این کالن شهر روی گسل است.
محمدش��کرچی زاده در پاس��خ به این سوال که با توجه به 
فرونشست های اخیر و سست شدن خاک تهران آیا مقاومت 
لرزه ای تهران کاهش یافته است؟ گفت: زمین لرزه ارتباطی 
با سس��ت ش��دن خاک ندارد. آن چ��ه در آیی��ن نامه ۲800 
پیش بینی کرده ایم با توجه به جنس خاک و س��طح آب های 
زیرزمینی است که اگر اصول ایمنی و مقاوم سازی بر اساس 
این آیی��ن نامه رعایت ش��ود خطر چندانی س��اختمان ها را 
تهدید نخواهد کرد. وی افزود: قاعدتا وقتی گسلی فعال شود 
انرژی ناش��ی از آزاد شدن زلزله به قدری است که همه چیز 
تحت الش��عاع قرار می گیرد و میزان تاب آوری خاک نمی تواند 
چن��دان بازدارنده باش��د بلکه آن چه باید ب��ه آن توجه کنیم 
تاب آوری ساختمان ها است. به همین دلیل سازمان هایی که 
در شهرهای کشور خصوصا کالن ش��هرها و تهران عملیات 
عمرانی انجام می دهند حتما باید مالحظات مقاوم س��ازی و 
ایمنی را مدنظر قرار دهند که این مبحث طی هفته های اخیر 
در کمیسیون زیربنایی دولت در دستور کار قرار گرفته است.

همچنین رییس پژوهش��کده س��اختمان مرکز تحقیقات، 
نظریه ش��کرچی زاده را تایید می کن��د. علی بیت اللهی با بیان 
این که فرونشست ها و مسائل فروریزش زمین با زلزله ارتباط 
ن��دارد، گفت: بر اثر وجود حفره ها، قنوات، آب های زیرزمینی 
که به شدت خاک های زیر تهران را با خود می شورد و می برد 
حفره های��ی ایجاد می ش��ود. همچنین ساختمان س��ازی های 
غیراصول��ی و مس��دود ک��ردن آب ه��ای زیرزمین��ی باعث 
فروریزش های��ی می ش��ود ک��ه در روزهای اخی��ر دیده ایم و 
احتم��اال در آینده نیز خواهیم دید. اما این که بگوییم مقاومت 

سازه ها در این شرایط تغییر می کند قابل اثبات نیست.
بیت اللهی افزود: زلزله به فعالیت گس��ل ها مرتبط است که 
کم��اکان خطر مربوط به زلزله در ش��هر ته��ران وجود دارد. 
مهم ترین رویکرد ما نیز ساخت وساز مقاوم و کاهش ساخت 
و س��از در تهران اس��ت. همچنین واقعا بای��د به این رویکرد 
برس��یم که ته��ران ظرفیت افزایش جمعیت ن��دارد و باید از 

تحمیل بار جمعیتی بیشتر به این شهر خودداری کنیم.
طی هفته های اخیر از نقش��ه گس��ل های ش��هر تهران با 

حضور ش��کرچی زاده معاون وزیر راه و شهرسازی و اعضای 
شورای شهر رونمایی و پهنه های پرخطر مشخص شد. با این 
حال بر اس��اس قانون، مصوبه کارگروه زلزله باید به تصویب 
شورای عالی شهرسازی برسد تا بعد از آن داخل نقشه مناطق 
۲۲ گان��ه تهران قرار بگیرد که بر اس��اس ضوابطی که برای 
ساخت و ساز وجود دارد در محدوده های گسل ها اعمال شود.

شکرچی زاده درباره محدوده های پرخطر شهر تهران که بر 
روی گس��ل قرار دارند گفت: در شهر تهران چند گسل اصلی 
و انش��عابات آنها وجود دارد که در مجموع 45 تا 50 کیلومتر 

مربع از حریم شهر تهران بر روی گسل است.
وی تصریح کرد: در سال های اخیر با توجه به کنترل های 
جدی ت��ری که از طرف مراجع قانونی انجام ش��ده، مقاومت 
س��ازه ها رو به بهبود گذاش��ته ولی کم��اکان در برخی موارد 
ش��اهد عدم رعای��ت ضوابط و مقررات هس��تیم که هم باید 
مهندس��ان ناظر وظایف خود را به خوب��ی انجام دهند و هم 
مالکان باید این مطالبه را از مهندسان برای توجه به مقاومت 

ساختمان ها داشته باشند.

  زلزله پایتخت خطرناک تر نشده است

پنجره ایرانیان: یک کارش��ناس با بیان اینکه دولت هنوز به اقتصاد نگاه انتفاعی دارد گفت: 
بازتاب هایی که از بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن دریافت می شود و رکودی که وجود 

دارد نشان می دهد هنوز سایه دیدگاه دولتی از اقتصاد ایران برداشته نشده است.
به گزارش ایسنا، سعید آگشته اظهار کرد: دولت باید نقش حاکمیتی خود را در اقتصاد کالن 
به عنوان یک سیاس��تگذار بی طرف که به دنبال س��ود بردن از این حوزه نیست ایفا کند؛ اما 
متاسفانه هنوز نگاه انتفاعی به مسائل اقتصادی دارد و تا زمانی که این مساله وجود دارد بخش 
خصوصی نمی تواند آنطور که باید و ش��اید پا بگیرد. وی افزود: دولتی بودن اقتصاد در بخش 
مسکن نیز تاثیر منفی گذاشته است. یکی از بحث های اقتصاد مقاومتی این است که دولت با 
انتفاعی نکردن خود در حوزه اقتصاد به اقتصاد عمومی و بازار کمک کند. اما بازتاب هایی که 
از بازارهای مختلف و به عنوان مثال بخش مس��کن دریافت می شود نشان می دهد اقدامات 
اجرایی برای خصوصی کردن اقتصاد به اندازه ای که شعار داده می شود نیست. این کارشناس 
مس��کن با اش��اره به سیاس��ت حاکم بر نظام بانکی گفت: دولت از طریق سیستم بانکی پول 
را ج��ذب می کند و از آن طرف این پول به چرخه تولید وارد نمی ش��ود؛ زیرا س��ود بانکی به 

عنوان رقیب تولید عمل می کند. درس��ت اس��ت که دولت سود تس��هیالت بانکی را در حوزه 
مسکن کاهش داده اما از سوی دیگر شاخص هایی مثل بورس یا اوراق مشارکت باال و پایین 
می رود که این مس��اله در واقع کاهش س��ود بانکی را بی اثر می کند. بنابراین دولت باید نرخ 
س��ود بانکی را کاهش دهد. آگش��ته همچنین درخصوص علت کاهش ۲4 درصدی معامالت 
مسکن تهران در شهریورماه نسبت به مردادماه 1395 اظهار کرد: در شش ماهه ابتدای سال 
جاری ش��اهد بودیم که در ش��هر تهران معامالت مقداری رونق گرفت اما روند نزولی صدور 
پروانه های ساختمانی ادامه پیدا کرد. در این شرایط امکان ندارد که معامالت فعال شود و از 
س��وی دیگر بازار س��اخت و ساز کساد باشد. لذا باید هردو بخش به صورت یکسان دیده شود 
و وظیفه دولت برقراری این تعادل اس��ت. به گفته وی عدم ایجاد موازنه در دو بخش ساخت 
و س��از و معامالت از طرفی و مسائل سیاس��ی، عرضه مازاد مسکن، تاثیر بازارهای باالدست 
همچون اوراق مس��کن، همچنین جذب سرمایه در بازارهای رقیب مسکن همچون طال و ارز 
که زودبازده هس��تند از طرف دیگر باعث می ش��ود تا سرمایه ها به سوی بخش مسکن سوق 

پیدا نکند که علت اصلی تمام این مسائل باال بودن سود بانکی است.

  بخش مسکن چوب اقتصاد دولتی را می خورد
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پنجره ایرانیان: بسیاری از متقاضیان بالقوه بازار مسکن 
به دلیل این احتمال که سیاست های حوزه مسکن دولت 
بعدی با سیاس��ت های فعلی تفاوت زیادی داشته باشد تا 

انتخابات ریاست جمهوری سال آینده منتظر می مانند.
به گزارش ایس��نا، شهریار ش��قاقی اظهار کرد: قطعا تا 
بعد از انتخابات ریاست جمهوری 1396 تحول بزرگی در 
معامالت مس��کن رخ نخواهد داد؛ چون اوال فعالیت های 
اقتصادی در ماه های قبل از انتخابات دچار افول می شود 
و ثانیا انتخابات می تواند به  تغییر کلی سیاست های حوزه 
مس��کن منجر شود؛ بنابراین بس��یاری  افراد تا روی کار 

آمدن دولت بعدی صبر می کنند.
 وی اف��زود: در دول��ت تدبیر و امید تس��هیالت حوزه 
مس��کن افزایش قابل توجه��ی یافت و س��ود وام ها نیز 
کاهش یافت و به 9.5 درصد رس��ید اما باید توجه داشت 
که افزایش تس��هیالت شرط الزم است اما کافی نیست؛ 
زیرا مردم با توجه ب��ه رکود اقتصادی هنوز از نظر ذهنی 
مجاب به س��رمایه گذاری در بخش مس��کن نش��ده اند و 
برجام نیز گشایش چندانی در اقتصاد ایجاد نکرده است.

 این کارش��ناس مس��کن، کاهش نرخ سود تسهیالت 
مس��کن به 9.5 درصد برای خانه اولی ها و 8 درصد برای 
بافت  فرس��وده را اقدام مناس��بی دانست و گفت: کاهش 
بهره تس��هیالت در حوزه خرید و فروش، تحول چندانی 
ایجاد نکرد اما برای کسانی که در بافت  فرسوده زندگی 
می کنند می تواند مناس��ب باشد تا از طریق وام های نسبتا 
ارزان قیمت 8 درصد اقدام به نوس��ازی واحد مس��کونی 
خ��ود کنند. با این وجود س��رمایه گذاران ب��ه دلیل رکود 
مسکن حاضر به تجمیع پالک ها و ساخت و ساز در بافت 

فرسوده نیستند.
 ش��قاقی درباره علت افزایش نس��بی معامالت مسکن 
تهران، بخصوص در واحدهای کوچک خاطرنش��ان کرد: 
س��ال گذشته شاهد بودیم که وام مسکن به یکباره از ۲0 

به 60 میلیون تومان رسید که بسیاری افراد برای دریافت 
وام اقدام کردند و با س��پرده گذاری یک ساله و نقدینگی 
که در دس��ت داشتند، امس��ال وارد بازار واحدهای متراژ 
پایین ش��دند اما بازار واحدهای بزرگ هنوز راکد اس��ت؛ 
زیرا دولت برنامه خاصی برای فروش این واحدها نداشت.  
وی با اش��اره به سقف تس��هیالت که هم اکنون به 160 
میلیون تومان در تهران رس��یده اس��ت،   تاکید کرد:  این 
رقم شاید برای واحدهای کوچک یا حتی متوسط جوابگو 
باش��د اما دولت برای فروش واحدهای بزرگ باید سقف 
تس��هیالت را بردارد و آن را به صورت شناور متناسب با 
قیمت ملک پرداخت کند. در این خصوص بانک مس��کن 
باید سقف تسهیالت را بردارد؛ زیرا برخی افراد در جامعه 
هس��تند که ش��اید یک میلیارد تومان  نقدینگی نداش��ته 
باش��ند ام��ا می توانند ماهیان��ه 10 میلیون تومان قس��ط 
بدهن��د؛ در حالی ک��ه برنامه خاصی ب��رای این گروه  از 
جامعه وجود ندارد. این کارش��ناس مس��کن درخصوص 
برنامه کشورهای توسعه یافته در بخش مسکن گفت: در 
این کشورها سیستم اجاره به شرط تملیک با مدت زمان 

باال پیاده می شود. بدین صورت که تسهیالت متناسب با 
قدرت اقتصادی خانواده ها پرداخت می شود و سقف ندارد. 
بانک شرایط اقتصادی افراد را در نظر می گیرد و متناسب 
ب��ا آن وام های کم بهره و بلندم��دت پرداخت می کند. به 
همی��ن دلیل  افراد می دانند مش��روط به این که اقس��اط 
خ��ود را به موقع پرداخت کنند در پایان مدت مش��خصی 
خانه دار می ش��وند.  ش��قاقی هم چنین به افزایش قیمت 
اوراق  گواهی حق تقدم )تس��ه( در ماه های اخیر اشاره و 
تصریح کرد: کاهش نرخ بهره وام مس��کن به 9.5 درصد 
و نیز کاهش سود بانکی به 15 درصد باعث شد تا برخی 
اف��راد که در بانک ها س��پرده گذاری کرده بودند پول های 
خود را بیرون بیاورند و به خرید اوراق تس��هیالت مسکن 
بپردازن��د. به همین دلیل بازار این اوراق با افزایش حجم 
تقاضا مواجه ش��د و قیمت آن باال رفت.  وی تاکید کرد: 
اوراق مش��ارکت که به خزانه دولت می رود پشتوانه مالی 
خوبی محس��وب می شود، لذا دولت می تواند با جمع آوری 
س��رمایه، آن را برای اجرای سیاس��ت های حوزه مسکن 

به کار گیرد.

  خریداران مسکن تا انتخابات ریاست جمهوری منتظر می مانند

پنجره ایرانیان: یک کارش��ناس مسکن، کلید حل مشکل رکود مسکن را کمک به ایجاد 
اشتغال برای جوانان دانست و گفت: زوجین به عنوان متقاضیان موثر بازار مسکن از توانایی 

الزم برای خرید مسکن یا استفاده از وام برخوردار نیستند.
به گزارش ایسنا، ابوالحسن میرعمادی اظهار کرد: در حال حاضر مسکن )اعم از اجاره ای 
و تملیک��ی( حدود 30 درص��د از درآمد خانواده ها را دربرمی گیرد. لذا اولین مولفه برای خارج 
کردن بخش مس��کن از رکود، توجه به اش��تغال درآمد س��رانه و اش��تغال جوانان است که 
هم اکن��ون در وضعیت مناس��بی قرار ندارد. همچنین این که طبقه متوس��ط به عنوان عامل 

محرک در بازار مسکن از توانایی کافی برای استفاده از تسهیالت برخوردار نیست.
وی درباره اثر کاهش نرخ س��ود تس��هیالت مس��کن به 9.5 درصد در بازار مسکن گفت: 
کاهش سود اقدام مناسبی بود که باید انجام می شد و دولت تالش خود را در این جهت به 
کار برده اما مش��کل این جاس��ت که تصمیم افراد برای استفاده از تسهیالت، زمانی اجرایی 
می ش��ود که مشکل اولیه آنها یعنی بیکاری حل ش��ود؛ در حالی که هم اکنون سطح درآمد 
طبقه جوان بس��یار پایین است و نسبت بیکاری این قش��ر باالست. این کارشناس مسکن، 

یکی از راهکارهای کاهش هزینه های مس��کن را س��رمایه گذاری دولت در بخش اجاره به 
شرط تملیک دانست و افزود: دولت می تواند خانه های سازمانی بسازد و آنها را با تسهیالت 
ارزان قیمت و طوالنی مدت در اختیار متقاضیان مسکن قرار دهد. میرعمادی تصریح کرد: 
مهم ترین عامل افزایش قیمت مس��کن بحث زمین و عوارض س��ازمان های خدماتی است 
ک��ه به طور میانگین دو س��وم قیمت مس��کن را به خود اختصاص می ده��د. به طور مثال 
اگر بخواهیم یک واحد مس��کونی بس��ازیم شاید هزینه س��اخت بیش از 1.5 میلیون تومان 
نش��ود ام��ا حدود ۲.5 میلیون تومان به قیمت زمین و هزین��ه عوارض، مالیات، بیمه و غیره 
برمی گ��ردد که دولت باید تالش کند این نس��بت ها را کاهش دهد. وی درباره پیش بینی از 
آینده بازار مس��کن اظهار کرد: به اعتقاد من تا بعد از انتخابات ریاس��ت جمهوری نمی توان 
انتظار تکان آن چنانی در بخش مس��کن را داش��ت. هم اکنون سیستم بانکی کمک چندانی 
به بخش مس��کن نمی کند. از سوی دیگر برجام با ورود سرمایه گذاری خارجی همراه نبوده 
است. مضافا این که در شش ماهه دوم اقتصاد کشور تحت تاثیر انتخابات ریاست جمهوری 
سال 1396 قرار می گیرد و نمی توان نسبت به افزایش معامالت بخش مسکن امیدوار بود.

  جوانان تمایلی به استفاده از وام مسکن ندارند
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پنجره ایرانیان: رییس کمیته معماری و شهرس��ازی 
ش��ورای ش��هر ته��ران از دو مرحله ای ش��دن صدور 

پروانه ها در آینده نزدیک خبر داد.
به گزارش ایس��نا، محمد ساالری در دویست  ونود و 
یکمین جلس��ه علنی شورای شهر اسالمی شهر تهران 
گفت: امیدواریم الیحه مدیریت شهری با لحاظ کردن 
دغدغه های مدیریت ش��هری هرچه زودتر به تصویب 

برسد و موجب ارتقای جایگاه مدیریت شهری باشد.
وی اف��زود: دول��ت اخی��را بس��یاری از وظای��ف و 
تصمیم گیری های خود را در اس��تان ها به اس��تانداران 
محول کرده و این اقدام در راستای چابک سازی دولت 
مرکزی بوده که می تواند الگوی بس��یار مناسبی برای 
سایر س��ازمان ها و دستگاه ها از جمله شهرداری تهران 
باش��د. رییس کمیته معماری و  شهرس��ازی ش��ورای 
ش��هر تهران ادامه داد: ش��هرداری تهران نیز می تواند 
در تصمیم گیری ها و انتصابات خود در ش��هرداری های 
مناطق، س��ازمان ها و ش��رکت های وابس��ته اختیارات 
بیش��تری را ب��ه ش��هرداران منطقه و مدی��ران عامل 

سازمان ها اهدا کند.
س��االری در بخش دیگری از تذکر پیش از دس��تور 
خود ب��ه موضوع کمیس��یون مش��ترک می��ان دولت، 
مجلس و ش��ورای شهر تهران اش��اره کرد و افزود: در 
گذش��ته با برگزاری جلسات این کمیسیون موضوعاتی 
از جمله حریم و بافت های فرسوده در آن مورد بررسی 
ق��رار می گرفت و نتای��ج خوبی هم به همراه داش��ت؛ 
اما متاس��فانه این جلسات کمیس��یون متوقف شده که 
امیدواریم این کمیس��یون ها بار دیگر به طور مس��تمر 

جلسات خود را برگزار کنند.

وی همچنی��ن به موضوع دفات��ر الکترونیک و روند 
عملکرد آنها اش��اره کرد و افزود: در معاونت شهرسازی 
ش��هرداری تهران اقدام��ات خوبی در راس��تای حذف 
فرآینده��ای زائد صدور پروانه ها انجام ش��ده اس��ت و 
به زودی نیز ش��اهد دو مرحله ای شدن صدور پروانه ها 
خواهی��م ب��ود. رییس کمیت��ه معماری و  شهرس��ازی 
ش��ورای ش��هر تهران تاکید کرد: دفات��ر الکترونیک با 
هدف برون سپاری مجموع وظایف معاونت شهرسازی 
و معماری ش��هرداری تهران تشکیل ش��د اما در حال 
حاض��ر بیش از 1700 نف��ر نیرو در ای��ن دفاتر اضافه 
ش��دند که نه تنها برون سپاری و کوچک سازی معاونت 
شهرسازی انجام نش��ده است بلکه شاهد بزرگتر شدن 
دفاتر و معاونت شهرس��ازی هس��تیم. لذا الزم است در 

آخرین س��ال فعالیت ش��ورا در دوره چهارم تکلیف این 
دفاتر روش��ن شود و اگر قرار بر این است که این دفاتر 

نباشد، ما اینها را ملغی کنیم.
س��االری افزود: بی تردید باید فضای واگذاری امتیاز 
دفاتر الکترونیک باز ش��ود تا شاهد تحقق برون سپاری 
باش��یم. رییس کمیته معماری و  شهرس��ازی شورای 
شهر تهران همچنین درخصوص موضع شهردار تهران 
درخصوص امالک نجومی نیز گفت: مواضع ش��هردار 
ته��ران را در ای��ن خصوص از رس��انه ها ش��نیدیم، اما 
الزم اس��ت جلسه مشترکی با شهردار تهران و سازمان 
امالک و مس��تقالت داشته باشیم تا موضوع به صورت 
کارشناس��ی مورد بررس��ی ق��رار گیرد و ب��ه یک فهم 

مشترک برسیم.

  دو مرحله ای شدن صدور پروانه ساخت و ساز به زودی

پنج��ره ایرانیان: رییس کمیس��یون عمران مجلس، منابع مالی دولت را به ش��رط 
جلوگی��ری از هزینه در بخش های غیرضرور برای تولید مس��کن مناس��ب و ارزان، 

کافی دانست.
به گزارش ایسنا، محمدرضا رضایی کوچی گفت: تامین مسکن مناسب و ارزان برای 
همه اقشار جامعه، وظیفه ای است که در  قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است و 

نظام به بخش مسکن باید به عنوان وظیفه حاکمیتی نگاه کند.
نماینده مردم جه��رم در مجلس تاکید کرد: منابع مالی دولت با وجود محدود بودن، 
اجازه اجرایی ش��دن این بند قانونی را می دهد مش��روط بر آنک��ه منابعی که در برخی 
بخش های غیرضرور هزینه می کند را در این بخش ضروری، هزینه کند چراکه بخش 
زیادی از منابع دولتی در بخش هایی هزینه می شود که اولویت بخش مسکن را ندارند.
وی با اش��اره به رش��د جهشی قیمت زمین و مس��کن در دولت قبل، گفت: به گفته 
وزیر راه و شهرسازی قیمت زمین و مسکن در دولت قبل 9 و 6 برابر افزایش یافت و 
البته بخشی از این رشد ریشه در نقدینگی تزریق شده به مسکن مهر داشت. به دلیل 
قیمت تمام شده باالی مسکن کسی نمی تواند برای خرید مسکن اقدام کند. برای حل 
این مش��کل باید از طریق پرداخت تس��هیالت ارزان قیمت رونق را به بخش مسکن 
برگرداند البته وزارت راه و شهرس��ازی ب��رای تحقق این هدف تالش زیادی کرده اما 

هنوز نتوانسته ایده هایش را اجرایی کند.
رییس کمیس��یون عمران مجلس، س��رمایه گذاری وزارت راه و شهرسازی در بافت 
فرس��وده ش��هری را خواس��تار ش��د و اظهار کرد: به نظر می رس��د به دلیل مشکالت 
س��اختاری بخش مس��کن، باال بودن قیمت زمین در ش��هرها و فاق��د متقاضی بودن 
حاشیه شهرها، احیاء بافت های فرسوده باید در دستور کار متولی دولتی بخش مسکن 
قرار بگیرد. تمرکز وزارت راه و شهرس��ازی بر احی��ای این بافت به دلیل موجود بودن 
زیرس��اخت های بافت شهری مثل انش��عابات آب، برق، گاز و تلفن منطقی تر، مقرون 
به صرفه تر و ارزان تر اس��ت، البته به نظر می رس��د وزارت راه و شهرس��ازی به دلیل 
پیچیدگی ه��ای اجرایی و مش��کالتی که برای قانع کردن مال��کان زمین های کوچک 

دارد، رغبت چندانی به در اولویت قرار دادن این پروژه ندارد.
رضایی، مس��کن مهر را فاقد اس��تانداردهای زندگی شهری دانست و افزود: مسکن 
مهری که می توانس��ت به پ��روژه ای تاثیرگذار برای  خانه دار ش��دن طبقات ضعیف و 
متوس��ط جامعه مبدل شود به دلیل جانمایی های غیراصولی و نادرست، نظارت ضعیف 
در روند س��اخت و مصالح س��اختمانی بی کیفیت در برخی مناطق به ویژه در شهرهای 
جدید، الگوی خوبی برای خانه دار شدن نیازمندان نیست، بدتر از آن اینکه مسکن مهر 

در برخی مناطق که هیچ متقاضی ندارد، ساخته شده است.

  منابع مالی دولت اجازه ساخت مسکن ارزان را می دهد
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پنج��ره ایرانیان: عض��و هیات مدیره نظام مهندس��ی 
س��اختمان اس��تان تهران با تاکید بر بیمه و برندسازی 
محصوالت ساختمانی در کشور گفت: بیمه محصوالت 
سازه و س��اختمانی در کشور می تواند، رقابت در تولید و 

عرضه ایجاد کند.
به گزارش ایس��نا، دکت��ر مهدی روانش��ادنیا با تاکید 
بر بیمه ش��دن تمامی س��اختمان های کشور، گفت: این 
موضوع در قانون نظام مهندس��ی ساختمان در سال 74 

ذکر و تاکید شده است.
وی ب��ا بی��ان اینکه در صنع��ت س��اختمان چند نوع 
بیمه مورد اس��تفاده ق��رار می گیرد، اف��زود: یکی از این 
بیمه ها، بیمه مس��ئولیت ساختمانی است و افراد در قبال 

مسئولیتی که برعهده دارند، بیمه می شوند.
عضو هیات مدیره نظام مهندس��ی س��اختمان استان 
تهران به دیگر بیمه های س��اختمانی اشاره کرد و افزود: 
بیمه ش��خص ثالث دیگر بیمه ای اس��ت که فرد ثالث را 
در براب��ر فعالیتی که انجام می ده��د بیمه می کند، یعنی 
بیمه گذار براساس شرایط مشخصی افراد را بیمه کرده و 

اگر خسارتی وارد شود آن را جبران می کند.
وی با اش��اره به بیمه تضمین کیفیت س��اختمانی نیز 
ادام��ه داد: این بیم��ه، بیمه ای ب��رای دوره نگهداری و 

بهره برداری از ساختمان یا بیمه تضمین کیفیت است.
روانشادنیا خاطر نش��ان کرد: این بیمه در شیوه نامه ها 
و آیین نامه های اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندس��ی 
س��اختمان آمده و برای بیمه شدن قسمت های سازه ای، 
حداقل 10 س��ال و ب��رای تاسیس��ات مکانیکی و برقی 

حداقل سه سال تاکید کرده است.
وی با انتقاد از اینکه بیمه تضمین کیفیت محصوالت 
س��اختمانی هنوز در کش��ور اجرایی نش��ده است، اظهار 
داش��ت: در کش��ورهای دیگ��ر بیمه گ��ذاران به جهت 
مسئولیتی که درباره بیمه تضمین کیفیت دارند، نظارتی 

نیز برفرآیند ساخت ساختمان دارند تا قانون در این موارد 
به درس��تی اجرا شود. این استاد دانش��گاه تصریح کرد: 
در این کش��ورها خریداران پس از گواهی س��اختی که 
بیمه گذار در اختیار وی قرار می دهد، به آن اعتماد کرده 

و دیگر به دنبال ارزیابی سازه های ساختمان نیستند.
وی با بیان اینکه حتی قیمت س��اختمان ها براس��اس 
بیمه ای که ش��ده اند تعیین می ش��ود، اف��زود: بیمه فنی 
و ملک��ی بیمه دیگری اس��ت که این ن��وع بیمه نیز در 
قانون نظام مهندس��ی ساختمان و آیین نامه های اجرایی 
بعد از آن تاکید ش��ده و درباره س��اختمان هایی است که 

می خواهند ساخته شوند، است.
روانش��ادنیا گفت: باید تمام��ی اطالعات فنی و ملکی 
س��اختمان ها اعم از آنهایی که مدفون شده و یا بیرون 
از زمین هس��تند، به طور کامل روشن باشد تا بهره بردار 
در زمان اس��تفاده و تعمی��رات بتواند از اطالعات و بیمه 

ساختمان خود به بهترین وجه استفاده کند.

عضو هیات مدیره نظام مهندس��ی س��اختمان استان 
تهران، با بیان اینکه در کش��ورما موضوع برندس��ازی و 
بیمه س��اختمانی اجرا نمی ش��ود، خاطر نش��ان کرد: اگر 
این دو موضوع اجرایی ش��ود فضای��ی رقابتی در عرضه 
س��اختمان ش��کل می گیرد و وقتی فضای رقابتی ایجاد 
ش��د، س��ازندگان مجبور به ارائه خدم��ات بهتر به مردم 

می شوند.
وی اظهار داش��ت: باید س��اختمان در کشور ما توسط 
ف��ردی حرفه مند و صاحب صالحیت س��اخته ش��ود تا 
ساختمان های کش��ور دارای کیفیت مناسب و درنتیجه 

پاسخگویی فرد سازنده را در پی داشته باشد.
روانشادنیا با تاکید بر اینکه باید به سمتی حرکت کرد 
ک��ه مردم با رویت بیمه ها از صح��ت و کیفیت عملیات 
س��اختمانی اطمینان حاصل کنند، گفت: در این مس��یر 
ش��رکت های بیم��ه ای و صندوق ه��ای تضمین کیفیت 

ساخت می توانند، فعال باشند.

پنجره ایرانیان: یک کارشناس مسکن با بیان اینکه معامالت مسکن در شش ماهه 
دوم سال جاری به روند افزایشی خود ادامه خواهد داد، گفت: امسال به عنوان آخرین 

سال فعالیت دولت شاهد رونق بخش مسکن و پروژه های عمرانی خواهیم بود.
به گزارش ایس��نا، کیوان شادمان اظهار کرد: به نظر می رسد دولت با اقداماتی که 
انجام داده همچون افزایش هش��ت برابری تسهیالت مس��کن نسبت به دوره های 
قبل، درصدد آن اس��ت تا بخش مسکن و پروژه های عمرانی را از حالت رکود خارج 
کند. اگر این اتفاق بیفتد که به اعتقاد من رخ خواهد داد ظرفیت اشتغال 30 درصدی 

این بخش ها به افزایش اعتماد مردم نسبت به دولت خواهد انجامید.
وی اف��زود: دولت یازدهم در بحث کنترل تورم موفق عمل کرد. دولت مجبور بود 
با توجه به ش��رایط رکود اقتصاد، جلوگی��ری از افزایش قیمت ها و رونق اقتصادی را 
به صورت متعادل پیش ببرد که این مس��اله زمانبر بود. اما احتماال دولت روحانی تا 

پیش از انتخابات ریاست جمهوری سعی می کند تا به بخش مسکن تحرک بدهد.
این کارش��ناس مس��کن با بیان اینکه کاهش سود بانکی از حدود ۲۲ درصد به 15 

درصد با ورود تدریجی سرمایه ها به بخش مسکن همراه بود، گفت: افزایش میانگین 
۲0 درصدی معامالت مسکن تهران از ابتدای سال جاری تا کنون نشان می دهد که 
سود بانکی به عنوان بخشی بی رقیب در حال کمرنگ شدن است و مردم کم کم در 
حال خارج کردن پول های خود از بانک هس��تند و در بخش خرید و فروش مس��کن 
سرمایه گذاری می کنند. شادمان تصریح کرد: البته آمارها نشان می دهد هنوز ساخت 
و ساز رونق نگرفته است؛ چرا که مسکن فعال از سوددهی الزم برخوردار نیست. اما 
با افزایش معامالت پیش بینی می ش��ود که سازندگان برای سرمایه گذاری در ساخت 

و ساز ترغیب شوند. 
وی در خصوص پیش بینی از بازار مسکن در شش ماهه دوم سال 1395 گفت: به 
اعتقاد من روند افزایش معامالت در شش ماهه دوم نیز ادامه می یابد تا به انتخابات 
ریاس��ت جمهوری برس��یم. اما دولت باید در ش��ش ماهه دوم س��ال جاری ریسک 
بیشتری نشان دهد و در این مدت دولت تالش کند تا از طریق بخش مسکن آرای 

30 درصدی را به سوی خود جلب کند.

  بیمه محصوالت سازه ای در کشور رقابت ایجاد می کند

 معامالت مسکن در شش ماهه دوم افزایش می یابد
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پنجره ایرانیان: س��ازمان ام��ور مالیات��ی منتظر ایجاد 
س��امانه شناس��ایی خانه های خالی اس��ت اما سازندگان 
می گویند اخ��ذ مالیات از بخش مس��کن، تنها رکود این 

بخش را تداوم می دهد.
به گزارش ایسنا، سامانه شناسایی خانه های خالی که طی 
یک س��ال اخیر وعده ایجاد آن داده ش��ده بود هنوز رونمایی 
نش��ده اس��ت. از آذرماه س��ال قبل وزارت راه و شهرس��ازی 
ش��ش ماه زمان داشت تا س��امانه مالیات خانه های خالی را 
افتتاح کند اما به نظر می رس��د ای��ن وزارتخانه قصد ندارد در 
شرایط رکود ساخت و س��از با اتخاذ سیاست های مالیاتی به 
س��ازندگان پش��ت پا بزند. قرار بود از ابتدای س��ال 1395 بر 
اساس "اصالحیه طرح مالیات های مستقیم"  خانه های خالی 
مش��مول مالیات ش��وند که البته هنوز س��امانه آن راه اندازی 
نش��ده اس��ت. این تاخیر البته چندان بی فایده نیس��ت؛ زیرا 
تولیدکنن��دگان مس��کن با توج��ه به رکود معام��الت حال و 
روز خوب��ی ندارند و هم اکنون تولید مس��کن س��الیانه بیش 
از 400 هزار واحد نیس��ت؛ در حالی که کشور به سالیانه یک 
میلیون مسکن نیاز دارد. از سوی دیگر مالیات بخش مسکن 
آن قدر نیس��ت ک��ه دولت بتواند به عن��وان درآمدی هنگفت 
روی آن حس��اب باز کند. انبوه س��ازان می گویند در تمام دنیا 
وقتی یک بخش اقتصادی با رکود مواجه می شود دولت ها با 
ارایه مشوق عوارض و ارایه تسهیالت ارزان قیمت آن بخش 
را از رکود درمی آورند؛ اما در حالی که بخش مس��کن از سال 
1391 تا کنون با س��نگین ترین رکود س��ه ده��ه اخیر مواجه 
ش��ده، دولت قصد دارد خانه های خالی که فروش نرفته و با 

خواب سرمایه مواجه شده اند مشمول مالیات کند.
برخی کارشناس��ان بیان می کنند ب��رای مالکانی که قصد 
فروش یا اجاره ملک خود را ندارند فرار از مالیات کار چندان 
سختی نیست و می توان با کشیدن پرده، چیدن اثاث و روشن 
نگه داش��تن چراغ خانه برای چرخ��ش کنتور، اداره مالیات را 
گول زد. در عین حال این گروه معتقدند بخش ساخت و ساز 

هم اکنون شرایط تحمل فشار مالیاتی را ندارد.
عضو هیات مدیره کانون انبوه س��ازان در این خصوص به 
خبرنگار ایسنا گفت: در تمام دنیا توسعه گران باعث تحرک در 
هر بخش��ی از اقتصاد می شوند که انبوه سازان نقش توسعه گر 
را در بخش مسکن ایفا می کنند و با این که تولیداتشان قابل 
صدور نیست می توانند کمک بسیاری به طرح های اشتغال زا 
کنند. مجید نیک نژاد افزود: بخش مس��کن چهار سال است 
ک��ه در رک��ود قرار دارد و نه تنها کمکی به این بخش نش��د 
بلکه "اصالحیه قانون مالیات های مس��تقیم" را وضع کردند 

که می تواند صنعت ساختمان را به قفل مطلق برساند.
به گفته وی، بزرگ ترین مش��کل سازندگان مسکن، قانون 
بانکداری اس��ت که مجلس و دول��ت به دنبال اصالحاتی در 
آن هس��تند و به اعتقاد من اگر می خواهند یخ رکود مس��کن 
بش��کند باید ضرب االجلی و دوفوریتی این اصالحیه را انجام 
دهن��د. نزدیک ترین اقدام برای ایجاد بانکداری ش��رعی آن 
اس��ت که سود تس��هیالت ۲ درصد باالتر از نرخ تورم و سود 
س��پرده گذاری ۲ درصد پایین تر از نرخ تورم باش��د. اگر این 
اتفاق بیفتد س��اخت و س��از رونق می گی��رد. رییس اتحادیه 
مشاوران امالک نیز درباره اخذ مالیات از بخش مسکن گفت: 

موافق مالیات بر خانه های خالی هستم اما اجرای آن باید به 
عنوان آخرین راهکار باشد. در امور حقوقی می گویند مجازات 
باید آخرین راهکار باش��د. اولین راهکار پیش��گیری است. در 
حوزه اقتصاد نیز تقریبا همین اس��ت و مجازات باید به عنوان 
آخرین راهکار مطرح شود. اما یکی از دالیلی که دولت را به 
اخ��ذ مالیات از خانه های خالی مجبور کرد، وجود 1.7 میلیون 
واحد مسکونی خالی در کشور است که باید وارد بازار مصرف 
ش��ود؛ چرا که ب��ا وجود حجم خانه های خال��ی، تعداد زیادی 
افراد بی خانه در کشور وجود دارد. معاون مسکن و ساختمان 
وزارت راه و شهرسازی اردیبهشت ماه سال جاری اظهار کرد: 
"اجرای مالیات بر خانه های خالی نیاز به یک سامانه ای دارد 
که ما در حال طراحی این س��امانه هستیم که به زودی آماده 

می شود". با این حال ظاهرا خبری از سامانه نیست.
بن��ا بر این گ��زارش، در قان��ون آمده که در س��ال اول از 
خانه های��ی که خال��ی هس��تند، مالیات دریافت نش��ود و در 
صورتی که فروش یا اجاره نروند از سال دوم مشمول مالیات 
خواهند بود. این تمهیدات ش��اید برای بخش هایی از اقتصاد 
که رونق دارند مناسب باش��د اما فعال بازار معامالت مسکن 

کساد است.

  گاردگیری مالیاتی برای مسکن سازان

پنجره ایرانیان: کاهش نرخ س��ود تسهیالت مس��کن اولی ها به 9 درصد به دلیل باال بودن 
مبلغ تس��هیالت در حدی نیس��ت که دهک های ضعیف بتوانند از پس اقس��اط چند صد هزار 

تومانی آن بربیایند.
به گزارش ایسنا، سید حسن علوی گفت: تک نرخی شدن سود تسهیالت مسکن اولی ها به 
9 درصد آغازی بر یک حرکت مثبت جهت رونق ساخت و ساز و کاهش نرخ سود تسهیالت 
در کل نظام بانکی اس��ت. نماینده مردم س��نندج در مجلس، بر ضرورت تک نرخی شدن نرخ 
س��ود نظام بانکی در بخش خرید و س��اخت مس��کن تاکید کرد و افزود: اگر نرخ سود خرید و 
س��اخت مس��کن در بانک های دولتی و خصوصی کاهش یابد،  رونق مس��کن و  اشتغال آن 
تحول چش��مگیری پی��دا می کند. وی وام های 40، 60 و 80 میلیون تومانی خرید یا س��اخت 
مسکن را در شهرهای کوچک تاثیرگذار دانست و افزود: این تسهیالت هرگز به درد شهرهای 
ب��زرگ نمی خ��ورد. وام 80  میلیون تومانی در تهران چند متر یک خانه را پوش��ش می دهد؟ 
تس��هیالت مس��کن اولی ها با ارقام 40، 60 و 80 میلیون تومان  ش��اید به درد حاش��یه های 
ش��هرهای بزرگ بخورد. این عضو کمیس��یون عمران مجلس این استراتژی را موجب پویایی 

س��اخت و ساز در بخش مسکن ندانست و اظهار کرد: بحث اصلی اقشار آسیب پذیر و ضعیف 
جامعه هس��تند که توان خرید یا پرداخت اقس��اط مس��کن ندارند. جمعیت آماری این دهک 
اجتماعی حدود 600 هزار خانوار است که نظام باید برای آنان مسکن تهیه کند. بعید می دانم 
به واسطه کاهش نرخ سود مسکن اولی ها به 9 درصد قشر محروم و آسیب پذیر،  صاحب خانه 
شوند. برای این اقشار باید واحدهای 40 - 50 متر بسازند و بعد از یک دوره تنفس با اقساط 
بلندمدت به آنان واگذار کند. علوی  اقساط تسهیالت مسکن مهر را نمونه خوبی برای ارزیابی 
توان مالی طبقات کم درآمد و محروم دانس��ت و افزود: س��ود اقساط مسکن مهر موجب شد 
بس��یاری از مالکان فقیر و کم درآمد تنها س��رپناه خود را به دالالن و واسطه ها به ثمن بخس 
بفروش��ند تا س��ود مسکن مهر عاید پول دارها ش��ود. نماینده مردم سنندج در مجلس اجاره به 
ش��رط تملیک را از ش��یوه های موثر برای خانه دار کردن دهک های کم درآمد و محروم جامعه 
دانس��ت و افزود: دولت از طریق اجاره به ش��رط تملیک می تواند واحدهای کوچک و متوسط 
را بس��ازد و به 600 خانواده کم درآمد و محروم واگذار کند. این خانه ها باید 5 سال از پرداخت 
اقساط معاف باشند و از سال ششم در اقساط بلندمدت مبلغ اعیان  از مستاجران دریافت شود.

  استراتژی وام مسکن اولی ها موجب پویایی ساخت و ساز نمی شود
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پنجره ایرانیان: التهاب ناشی از اعالم قیمت برخی فازهای 
مسکن مهر پردیس طی روزهای اخیر به اعتراض متقاضیان 
منجر و ت��ا تجمع مقابل وزارت راه و شهرس��ازی و مجلس 

کشیده شد.
به گزارش ایس��نا، طی روزهای اخیر قیمت نهایی فازهای 
5، 8، 9 و 11 پردی��س اع��الم ش��د که ب��ه نارضایتی برخی 
متقاضیان انجامید. در این خصوص متقاضیان روز یکش��نبه 
تجمعی مقابل وزارتخانه راه و شهرس��ازی داشتند که با قول 
مساعد وزیر مبنی بر رسیدگی و پیگیری همراه بود اما ظاهرا 
برخی هنوز متقاعد نش��ده اند و باز هم مقابل مجلس شورای 

اسالمی دست به اعتراض زدند.
البت��ه گفته می ش��ود که در ف��از 8 قیمت ه��ا از 65 تا 84 
میلیون به 58 تا 69 میلیون تومان رس��یده اما تکلیف قیمت 

فازهای دیگر طی دو هفته آینده مشخص می شود.
مدتی اس��ت متقاضیان مس��کن مه��ر پردیس ب��ه دلیل 
مش��خص نبودن قیمت نهای��ی فازهای مختلف این ش��هر 
و تاخی��ر در واگ��ذاری این واحدهای مس��کونی، س��رگردان 
هس��تند و طی ماه های اخیر در مقابل ساختمان وزارت راه و 
شهرسازی تجمع کرده اند. آنچه به نارضایتی متقاضیان دامن 
زد،  شایعاتی بود که در مورد قیمت 65 تا 84 میلیون تومانی 
واحدهای مس��کونی فاز 8 مطرح ش��د. همین مسائل موجب 
شد به دس��تور وزیر راه،  کارگروهی متشکل از نماینده قائم 
مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر، نماینده مدیر 
عامل عمران ش��هرهای جدید و مدیرعامل ش��رکت عمران 

پردیس برای پیگیری تشکیل شود.
بن��ا به گفته  س��عید غف��وری، مدیرعامل ش��رکت عمران 
پردیس، این ش��رکت طی چند روز گذش��ته ب��ا هدف تعیین 
تکلی��ف متقاضیان عزیز و پیمانکاران و تس��ریع در عملیات 
اجرای��ی پروژه های مس��کن مه��ر، قیمت قطع��ی و نهایی 
واحدهای مس��کونی مهر را در تمامی فازها پس از برگزاری 
جلسات متعدد با پیمانکاران و همچنین نمایندگان متقاضیان 
و بررس��ی کلیه جوانب فنی و اجرای��ی جمع بندی و در اکثر 

فازها اعالم کرد.
مبلغ نهای��ی آورده متقاضی در فاز 11 حدود 39 میلیون و 
750 ه��زار تومان، فاز 5 و 9 جدید حدود 46 الی 47 میلیون 
تومان بر حسب متراژ واحدها، فاز هشت به دلیل متراژ باالتر 
و متغیی��ر بودن متراژ واحده��ا بین 65 الی 79 میلیون تومان 
و تعداد محدودی از واحدهای این فاز به دلیل شرایط خاص 

ت��ا 84 میلیون تومان )که این واحدها زیر 5 درصد کل فاز 8 
هستند( استخراج شده است.

ب��ا این که غفوری می گوی��د این مصوبه مربوط به س��ال 
139۲ اس��ت و مش��خص نیس��ت مدیران قبلی به چه علت 
از اعالم مصوبه خودداری کرده اند، قیمت هایی که س��رانجام 
اعالم ش��د چندان به مذاق متقاضیان خوش نیامده است. با 
این وجود یکی از س��ازندگان مس��کن مهر پردیس می گوید 
پش��ت پرده اعتراض های اخیر به قیمت ها دالالن مس��کن 

قرار دارند.
به گفته ایرج رهبر، هم اکنون حدود 30 درصد امتیازها به 
افراد غیر واگذار شده و بسیاری از متقاضیان اولیه واحدهای 
خود را فروخته اند. لذا عمده جوس��ازی هایی که درخصوص 
قیم��ت پردیس صورت می گیرد از س��وی دالالن مس��کن 

انجام می شود.
وی افزود: هم اکنون هزینه س��اخت هر متر مربع مس��کن 
در پردی��س 750 تا 850 هزار تومان اس��ت و با قیمت 350 
هزار تومان سال اول همخوانی ندارد. با این حال دولت هیچ 
افزایش قیمتی را مش��مول متقاضیان خوش حس��اب نکرد و 
تا کن��ون 5500 واحد را تحویل داده اس��ت. به همین دلیل 
از رسانه ها درخواست می ش��ود با شفاف سازی این مسائل را 
برای مردم بازگو کنند تا تفس��یرهای غیرکارشناس��ی باعث 

بروز مشکل در فرآیند تکمیل و واگذاری واحدها نشود.
رهبر خاطرنش��ان کرد: در خردادماه 1391 قرارداد پردیس 
بسته شد و در ش��هریور همان سال به یکباره قیمت میلگرد 

چهار برابر رش��د کرد. بتن همان اوایل 70 هزار تومان در هر 
متر مکعب بود و االن به 1۲0 هزار تومان رسیده است. تمام 
این افزایش هزینه ها را برای درب و پنجره، شیشه، سرامیک، 
س��یمان، دستمزدها و غیره حساب کنید تا قیمت نهایی را به 

دست بیاورید.
روز گذش��ته نیز قائم مقام وزیر راه و شهرس��ازی در طرح 
مس��کن مهر پیرامون اعتراضات و مسائل مطرح شده درباره 
قیم��ت نهایی واحدها در ش��هر جدید پردی��س بیان کرد: ما 
پردیس را در سال جاری تقریبا فعال کرده و درخواست هایی 
را برای دریافت اعتبار برای پردیس و سایر پروژه های مسکن 
مهر داش��تیم. به دنبال این درخواست ها مصوبات بسیاری از 
جمل��ه پرداخت ه��زار میلیارد توم��ان از محل اس��تاد خزانه 
اس��المی، 650 میلیون تومان از محل ماده 10 و 1۲ و 100 
میلیارد تومان از محل وزارت نیرو و ۲00 میلیارد تومان بابت 
یارانه به تصویب رس��ید که هنوز هیچ کدام آن محقق نشده 

است که امیدواریم هرچه زودتر این اتفاق بیفتد.
احمد اصغری مهرآبادی با تکذیب قیمت 84 میلیون تومان 
ب��رای واحدهای فاز 8 پردیس اعالم کرد: باال بودن زیربنای 
واحده��ا، وج��ود پارکینگ و انجام برخ��ی اقدامات عالوه بر 
فعالیت ه��ای موجود در قرارداد از عوامل بیش��تر بودن قیمت 
متراژ خانه در این فاز نس��بت به سایر فازهاست. با این وجود 
طی بررس��ی های انجام شده تقریبا قیمت واحدها در فاز 8 از 
58 ت��ا 69 میلیون تومان خواهد بود که ارقام قطعی و نهایی 

آن تا پایان مهر اعالم خواهد شد.

  فیتیله قیمت پردیس پایین می آید؟

پنجره ایرانیان: موزه هنر، معماری و فناوری در لیس��بون افتتاح شد. این ساختمان 
دارای سقف مواج از کاشی های سرامیکی بازتاب دهنده نور اقیانوس با نقاط رنگارنگ 

است که بین آب و شهر ارتباط ایجاد می کند.
به گزارش ایس��نا، این کاشی های س��رامیکی بازتاب هنر سنتی این منطقه بوده و 
موزه دارای فضای عمومی است و بازدیدکنندگان می توانند به راحتی در آن قدم زده 

و ساختار آن را مشاهده کنند.

نمای این س��اختمان متشکل از 15 هزار کاشی  س��رامیکی ابعادی که از هنرهای 
دستی لیسبون محس��وب می شود، ساخته شده است. طراحی سنتی این ساختمان با 

معماری کنونی ترکیب شده و کاشی ها نور را بازتاب می دهند.
آبنمای این پروژه از عوامل ضروری بازتاب دهنده این طراحی اس��ت. سقف معلق 
آن نیز مانعی برای تابیدن نور خورش��ید بوده اس��ت. فاز اول این موزه  پنجم  اکتبر 

افتتاح و 1۲ ساعت برنامه نمایشی، سخنرانی و کنسرت اجرا شد.

 موزه زیبای لیسبون تلفیقی از معماری و فناوری
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پنجره ایرانیان: نماینده وزیر راه و شهرسازی در حفظ 
حقوق بیت المال، اجرای قانون پیش فروش ساختمان را 
که ایرادات آن برطرف شده و هم اکنون قابلیت اجرایی 
دارد در جلوگیری از کالهبرداری و فروختن یک واحد 
مس��کونی به چندین نفر موثر دانس��ت و گفت: به نظر 
می رسد منافع برخی افراد با قانون پیش فروش به خطر 

افتاده و به همین دلیل با اصل قانون مخالف هستند.
به گزارش ایسنا، حس��ین معصوم اظهار کرد: قانون 
پیش ف��روش در جلوگیری از بس��یاری کالهبرداری ها 
و زمین خواری ها موثر اس��ت. این قانون مصوب س��ال 
1389 اس��ت و ایراداتی همچون شناسنامه فنی به آن 
وارد ب��ود که هم اکنون رفع ش��ده و قانون، الزم االجرا 
است. وی افزود: از این به بعد کسانی که بدون داشتن 
سند مالکیت رسمی یا پروانه معتبر اقدام به پیش فروش 
کنن��د یا پروژه های کالنی را در مع��رض تبلیغ و اخذ 

وجوه بگذارند مجرم شناخته می شوند.
مش��اور وزیر راه و شهرسازی با قدردانی از همکاری 
قوه قضاییه در روند اصالح و اجرای قانون پیش فروش 
س��اختمان گف��ت: اطالعات دقیقی در ق��وه قضاییه از 
پرونده ه��ای زمین خواری وجود دارد که با اس��تفاده از 
قانون پیش فروش می تواند بس��یاری از مش��کالت را 
برطرف کند. معصوم با اش��اره به کالهبرداری هایی که 
طی دو دهه گذش��ته به دلیل خالء قانون پیش فروش 
س��اختمان به وقوع پیوسته، خاطرنشان کرد: در گذشته 
شاهد بودیم که بعضا یک واحد مسکونی به چندین نفر 
پیش فروش می ش��د. در برخی پروژه ها س��ازنده مجوز 
چه��ار طبقه می گرفت ولی مجبور می ش��د هفت طبقه 
بس��ازد که با مخالفت ش��هرداری مواجه می شد یا پول 
الزم ب��رای پرداخت جریمه را نداش��ت ک��ه به تضییع 

حقوق خری��داران می انجامید. وی با بیان این که حدود 
یک دهه روی قانون پیش فروش کار شده است، گفت: 
ش��اهدیم که هنوز عده ای به این قانون ایراد می گیرند. 
به اعتقاد من این افراد کس��انی هس��تند که منافعشان 
با این قانون س��ازگار نیس��ت و به همی��ن دلیل اصل 
قانون را زیر س��وال می برند. نماین��ده تام االختیار وزیر 
راه و شهرسازی در شورای عالی حفظ حقوق بیت المال 
اظه��ار کرد: ب��ا ابالغ دس��تورالعمل صدور شناس��نامه 
فنی س��اختمان که ۲1 ش��هریورماه توس��ط وزیر راه و 
شهرس��ازی انجام شد، ایراد قانون پیش فروش برطرف 
ش��ده اس��ت. وی با بی��ان این که دس��تورالعمل صدور 
شناس��نامه فنی س��اختمان هم اکنون برای انتش��ار در 
روزنامه رس��می ارسال شده اس��ت، افزود: پیش از این 
هم کس��انی که قرارداد پیش فروش را در دفاتر اس��ناد 

رسمی تنظیم می کردند شهرهایی بودند که شناسنامه 
فنی توس��ط ش��هرداری ها در آن مناطق صادر می شد. 
شورای حفظ حقوق بیت المال، دادگستری ها و معاونت 
پیشگیری از وقوع جرایم قوه قضاییه جلسات متعددی 
را در اس��تان ها برگ��زار کردند و همگ��ی معتقد بودند 
شناسنامه فنی می تواند در پیشگیری از بسیاری جرایم 
و کالهبرداری ها در حوزه س��اخت و ساز موثر باشد. در 
بعضی استان ها شناسنامه فنی صادر می شد و هم اکنون 
این آیین نامه با ابالغ وزیر راه و شهرس��ازی در تهران 
و سراس��ر کش��ور قابل اجرا اس��ت. به گفته معصوم، با 
ابالغ شناس��نامه فنی، ش��هرداری ها در سراسر کشور 
مکلفند از یک فرم مشخصی تبعیت می کند و همزمان 
با شناس��نامه فنی، نسبت به صدور پروانه برای کسانی 

که قصد پیش فروش دارند اقدام کنند.

  نان کالهبرداران مسکن آجر شده است

پنجره ایرانیان: افزایش حجم و تعداد تس��هیالت دهی در حوزه مسکن و همچنین تغییر 
نرخ س��ود وام های این بخش عاملی ش��ده تا بانک مرکزی تاکید داشته باشد این موضوع 
ب��ر تکان بازار مس��کن بی تاثیر نبوده و می تواند ادامه روند رون��ق در این بازار را به همراه 

داشته باشد.
به گزارش ایسنا، تازه ترین آماری که بانک مرکزی از تحوالت بازار مسکن منتشر کرده 
از رش��د حجم معامالت و همچنین قیمت مس��کن خبر می دهد. این در حالی است که در 
شهریورماه امسال تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی در شهر تهران با رشد حدود 10.9 
درصدی در مقایس��ه با مدت مشابه س��ال قبل به حدود 14 هزار و 300 واحد رسیده است 
که در این بین تعداد واحدهای تا پنج س��ال ساخت با سهم 51.5 درصدی بیشترین میزان 

از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده است.
اما تحوالت قیمتی معامالت مس��کن نش��ان می دهد که در دوره مورد بررسی متوسط 
قیمت یک متر زیربنای واحد مس��کونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی 
در تهران حدود چهار میلیون و ۲70 هزار تومان بوده که بیانگر رشد ۲.3 درصدی نسبت 
به ش��هریورماه سال گذشته، اما کاهش 0.6 درصدی در مقایسه با مردادماه امسال است. 
در این میان بیشترین رشد متوسط قیمت به منطقه ۲۲ تهران با 1۲.6 درصد و بیشترین 

میزان کاهش قیمت به منطقه س��ه با ۲.۲ درصد اختصاص دارد. دیگر آمارها از تحوالت 
اجاره بهای مس��کن نیز بیانگر آن اس��ت که در شهریورماه شاخص کرایه مسکن اجاری 
در تهران تا 9.7 و در کل مناطق ش��هری تا 9.3 درصد افزایش یافته است. با انتشار این 
آمارها، بانک مرکزی معتقد اس��ت که در مجموع حجم معامالت در بازار مسکن مناسب 
بوده و نشان دهنده استقبال متقاضیان از خرید مسکن در ماه های گذشته است و با توجه 
به چش��م انداز بهبود فضای اقتصاد کالن و رویکرد سیاستگذار پولی در کمک به تسهیل 
اعتباری بخش مس��کن و همچنین برنامه کاهش نرخ های س��ود بانکی متناسب با روند 
نزولی نرخ تورم می توان انتظار داش��ت که روند موجود در بازار مس��کن در ماه های آینده 
نیز ادامه داشته باشد. در شرایطی سیاستگذار پولی از تغییرات نرخ سود بانکی و همچنین 
تسهیالت دهی در بخش مسکن به عنوان عامل محرک این بازار یاد می کند که در حال 
حاضر متقاضیان خرید مسکن با گزینه های دریافت وام از طریق خرید اوراق در فرابورس 
و صندوق پس انداز مسکن به عنوان دو مورد اصلی برای کمک  هزینه خرید خانه مواجه 
هس��تند، به طوری که از سال گذشته میزان وام خرید مسکن از طریق اوراق از حدود 35 
به 60 میلیون افزایش یافت و در گزینه  دیگر برای زوجین براساس مناطق جغرافیایی تا 

سقف 100 میلیون تومان پیش رفته است.

  سود و وام بانکی، مسکن را به دنبال خود کشاند
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 راه اندازی بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست
پنجره ایرانیان: دبیر س��تاد توس��عه بهینه س��ازی انرژی و 
محیط زیس��ت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت  جمهوری 
با بیان این که ایران بس��یار بیشتر از اس��تانداردهای جهانی 
ان��رژی مص��رف می کند و ممکن اس��ت ب��رای تغییر رفتار 
مصرف کنن��دگان نی��از به بازنگری وجود داش��ته باش��د، از 
راه اندازی بازار بهینه س��ازی انرژی و محیط زیست در کشور 

خبر داد.
به گزارش مرک��ز روابط عمومی و اطالع رس��انی معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، یداهلل س��بوحی در جلسه 
طرح توسعه و اس��تقرار سیس��تم یکپارچه مدیریت انرژی و 
محی��ط زیس��ت در منطقه وی��ژه اقتصادی ان��رژی پارس با 
اش��اره به ش��دت میزان مصرف انرژی در کشور اظهار کرد: 
مساله بهینه  س��ازی انرژی و آلودگی محیط زیست چیزی در 
حدود ۲0 سال است که در دس��تور کار دستگاه های اجرایی 
ب��ه عنوان یک موضوع اصلی مطرح ش��ده اس��ت و در این 
خصوص آیین نامه های اجرایی متعددی تدوین ش��ده است؛ 
همچنین سیاس��ت های ابالغی در خصوص اقتصاد مقاومتی 
را ش��اهد بودیم، منتهی دستاورد حاصله با توجه به قوانین و 
سیاست های مشخص شده در کشور نه تنها چشمگیر نبوده، 
بلکه محدود نیز بوده اس��ت که این امر ممکن اس��ت حاکی 
از پایین بودن قیمت تمام حامل های انرژی در س��طح کشور 
باش��د. سبوحی، کاهش ش��دت انرژی را هدف اصلی در رفع 
موانع و چالش های پیش رو در کش��ور خواند و گفت: با توجه 
به اهمیت موضوع کاهش شدت انرژی در کشور متاسفانه در 
این خصوص ضعف  های بی ش��ماری وج��ود دارد که آلودگی 
محیط زیس��ت در کالن ش��هرها و همچنین آلودگی زمین و 
آب در باالدس��تی نفت و گاز ش��اهد عینی این مسئله است؛ 
از سویی دیگر بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته قرار 
بود تا سال 99 نسبت به سال 90 کاهش 50 درصدی شدت 
انرژی را شاهد باشیم که این  موضوع نیز تحقق نیافته است.
وی با اش��اره به آلودگی زیست محیطی در منطقه عسلویه 
اظهار ک��رد: با توجه به موضوع فلر و مواجه ش��دن با 400 
میلیون متر مکعب فلر دائم در سال و همچنین  5/1 میلیارد 
متر مکعب معادل گاز فلر ناپیوس��ته در کشور خالء اصلی با 

عنوان دسترسی به فناوری اطالعات مطرح می  شود.
دبیر س��تاد توس��عه بهینه س��ازی انرژی و محیط زیس��ت 

معاون��ت علمی با بیان اینکه بهینه س��ازی و بازیافت انرژی 
در کش��ور با  بازده باال مورد تقاضا نبوده است، تصریح کرد: 
به دلیل سطح پایین قیمت ها در حوزه انرژی تقاضایی برای 
ای��ن حوزه از فعالیت ها مطرح نمی ش��ود. از این رو  مس��ئله 
اساسی که در راستای سیاس��ت های ابالغی معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری مطرح می ش��ود، این است که 
اگر شرکت های دانش بنیان را تامین منابع کند، ولی بازاری 
برای این محصوالت نباش��د، مس��لما  فعالیتی نیز به وجود 
نخواهد آمد و تنها هزینه بدون خروجی مثبت مطرح اس��ت، 
از این رو مس��ئله اساس��ی شناس��ایی چالش  های مهم و به 
تبع آن توس��عه ش��رکت  های دانش بنیان در راستای اقتصاد 

مقاومتی است.
س��بوحی از  راه  اندازی بازار بهینه س��ازی انرژی و محیط 
زیس��ت خب��ر داد و گفت: با توجه به سیاس��ت های پیش رو 
در س��تاد بهینه  س��ازی انرژی و محیط زیس��ت مقرر شده تا 
قیمت های انرژی تا پایان برنامه شش��م به قیمت های خلیج 
فارس نزدیک ش��ود؛ ولی در این خص��وص گمانه زنی های 
زیادی بر س��ر راه است و تردیدهایی وجود دارد، بنابراین ما 
با یک چالش اساسی با عنوان پایین بودن سطح قیمت های 
انرژی همراه هستیم که مانعی بسیار جدی است؛ از این رو در 
پی جلسات متعدد در ستاد با حضور نمایندگان وزارتخانه  های 
درگیر به این نتیجه رس��یدیم که بازار بهینه س��ازی انرژی و 

محیط زیست را راه اندازی کنیم.
وی در ادامه افزود: چارچوب های این بازار مش��خص شده 
اس��ت و در حال حاضر در حال هماهنگی های الزم در بازار 
بورس انرژی هس��تیم و مهمترین قس��متی که با این حوزه 
همکاری می  کند، معاونت برنامه  ریزی وزارت نفت و شرکت 

بهینه سازی مصرف سوخت است.
دبیر ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست تحقق ایجاد 
بازار بهینه س��ازی انرژی و بازار این طرح ها را در راس��تای 
فعال تر ش��دن  ش��رکت های خدمات ان��رژی خواند و گفت: 
در معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در چارچوب 
ش��رکت های دان��ش بنیان طرح��ی به تصویب رس��ید که 
شرکت های خدمات انرژی به عنوان شرکت های دانش  بنیان 
شناخته شوند و فرایندها به خدمات دانش بنیان تبدیل شوند 
تا بتوانیم با حمایت از فناوری  ها و  س��رمایه گذاری در زمینه 
بهینه س��ازی ان��رژی تقاضا برای فناوری را ش��کل دهیم و 
بر اس��اس مکانیزم های موجود ش��رکت های دانش بنیان را 
فعال کنیم. س��بوحی تصری��ح کرد:  از این رو توس��عه بازار 
خدمات انرژی از مهمترین مس��ائلی است که ستاد از طریق 
هماهنگی و هم افزایی های توانایی  ها به انجام خواهد رساند 
و مسئله بعدی ایجاد بازار هماهنگی است، به این صورت که 
اگر تقاضای خدمات انرژی شکل نگیرد، تنها هزینه خواهیم 

کرد و دستاوردی را شاهد نخواهیم بود.

 برگزاری کنفرانس انرژی های نو در دانشگاه گیالن
پنج��ره ایرانیان: پنجمین کنفرانس انرژی های ن��و و تولید پراکنده ایران 18 و 19 

اسفند 95 در دانشگاه گیالن برگزار می شود.
به گزارش ایس��نا، انرژی باد جنبه های مکانیکی، ان��رژی باد جنبه های الکتریکی، 
انرژی خورشیدی حرارتی، فتوولتاییک، استفاده از انرژی جذر و مد، نیروگاه های آبی، 
انرژی زمین گرمایی، پیل س��وختی، برداش��ت انرژی، روش های ذخیره سازی انرژی، 
زیس��ت توده و س��وخت های بیولوژیکی، انرژی در معماری، انرژی زیس��ت محیطی، 
مناب��ع تجدیدپذی��ر و تولیدپراکنده، سیاس��تگذاری انرژی های تجدیدپذیر و توس��عه 
پایدار، قابلیت اطمینان سیستم های قدرت با تولید پراکنده، جنبه های اقتصادی منابع 

تجدیدپذیر انرژی و غیره از محورهای این کنفرانس است.
اثرات متقابل تولید پراکنده و ش��بکه توزیع، اثرات متقابل نیروگاه های تجدیدپذیر 
بزرگ و شبکه انتقال، تحلیل اقتصادی برای سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر، 
امنیت و پایداری سیستم های تولیدپراکنده، منابع تولید پراکنده در بازار برق، سیستم 
های اطالعات مکانی و داده های ماهواره ای با کاربرد انرژی های تجدیدپذیر از دیگر 

محورهای این کنفرانس است.
این کنفرانس 18 و 19 اس��فندماه به میزبانی دانش��گاه گیالن برگزار خواهد شد و 

عالقمندان تا 19آذرماه فرصت دارند تا مقاالت خود را به کنفرانس ارسال کنند.
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 امضا قرارداد ساخت هزار مگاوات نیروگاه  تجدیدپذیر در ایران
پنج��ره ایرانی��ان: مدیرعامل س��ازمان انرژی ه��ای نو از 
امضای قرارداد س��اخت 1000 مگاوات نیروگاه  تجدیدپذیر 
در کش��ور خب��ر داد و گف��ت: تا پایان س��ال ج��اری 100 
مگاوات نیروگاه جدی��د در بخش انرژی های تجدیدپذیر به 

بهره برداری می رسد.
به گزارش ایس��نا، س��یدمحمد صادق زاده در یک نشس��ت 
خب��ری با بیان اینکه وزارت نیرو مصمم اس��ت تا از این پس 
توجه بیش��تری به استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در کشور 
داشته باشد، اظهار کرد: در چند سال آینده ظرفیت نصب شده 
نیروگاه های تجدیدپذیر کشور به 1000 مگاوات خواهد رسید. 
وی با اش��اره به اینکه 100 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیری که 
در س��ال جاری به مرحله بهره برداری خواهد رس��ید ش��امل 
نیروگاه های بادی، خورش��یدی، آبی کوچک، زیس��ت توده و 
زمی��ن گرمایی خواهد بود اظهار داش��ت: ه��م اینک بیش از 
14 نیروگاه تجدید پذیر در رنج های تولیدی متنوع در کش��ور 
به تولید برق مشغول هستند. مدیر عامل سازمان انرژی های 
نو ایران با اش��اره به اینکه 70 درصد از ۲50 مگاوات نیروگاه 
تجدیدپذی��ر کنونی متعلق به بخش خصوصی اس��ت، یادآور 
ش��د: 300 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر که در س��ال 1396 به 
بهره برداری می رس��د، کامال خصوصی اس��ت. صادق زاده  با 
بی��ان اینکه 70 درص��د از ۲50 مگاوات نی��روگاه تجدیدپذیر 
کنون��ی متعلق به بخش خصوصی اس��ت عن��وان کرد: 300 
م��گاوات نیروگاه تجدیدپذیر که در س��ال 96 به بهره برداری 

می رسد کامال خصوصی خواهد بود.
وی علت عقب افتادگی اس��تفاده از انرژی های تجدیدپذیر 
در کشور را پرداخت یارانه های سنگین به بخش فرآورده های 
نفتی از جمله نفت و گاز برای استفاده در نیروگاه ها به منظور 
تولید برق دانس��ت و افزود: حرکت به سمت تجدیدپذیرها در 
جهان ش��دت گرفته و ما نیز بایستی یارانه ها را از نفت و گاز 
برداریم و سیاست های خود را به سمت انرژی های تجدید پذیر 
که هم دوست دار طبیعت است و هم رایگان در اختیار ماست، 
سوق دهیم. مدیرعامل س��ازمان انرژی های نو ایران با اشاره 
به اینکه تجدید پذیرها اثرات زیست محیطی ناشی از سوخت 
فس��یلی را ندارند و ارزان تر از انرژی فسیلی هستند، افزود: هر 
کیلووات برق تولیدی توسط انرژی های فسیلی، 1.5 تا ۲ برابر 

برق تولیدی از انرژی های تجدید پذیر است.
صادق زاده با اشاره به اینکه برخی از کشورها با هدف گذاری 

تا س��ال ۲030 میالدی بنا دارند ۲0 ت��ا 30 درصد برق مورد 
نی��از خ��ود را از انرژی ه��ای تجدید پذیر تولی��د  کنند، گفت: 
بعضی از کش��ورها نیز مصمم هس��تند تا سال ۲050میالدی 
100 درص��د برق مورد نیاز خ��ود را از انرژی های تجدیدپذیر 
تولی��د کنند. وی با تاکید بر اینکه تاکنون قراردادی به منظور 
س��اخت یک هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با 50 ش��رکت 
بخ��ش خصوصی و با مش��ارکت خارجی امضا ش��ده اس��ت، 
اظهار داش��ت: اح��داث نیروگاه های کوچ��ک تجدیدپذیر در 
قال��ب نیروگاه های پراکنده و مقیاس کوچک، عالوه بر اینکه 
هزینه های سرمایه گذاری ساخت خطوط انتقال و توزیع را به 
حداقل کاهش می دهد، تلفات انرژی در ش��بکه برق کش��ور 
را ب��ه صفر نزدیک می کن��د. وی با تاکید ب��ر اینکه با وجود 
عدم رفع محدودیت ها و تحریم های بانکی، اما سرمایه گذاران 
خارجی در س��اخت نیروگاه های تجدیدپذیر ایران، مشارکت 
قاب��ل قبولی داش��ته اند، تاکید کرد: با توجه ب��ه اینکه هزینه 
س��اخت نیروگاه های مقیاس کوچک تجدیدپذیر در مقایسه 
ب��ا نیروگاه ه��ای بزرگ برق بس��یار کمتر ب��وده، هزینه های 
س��رمایه گذاری س��اخت نیروگاه های تجدیدپذیر در شرایط 
فعلی بانکی ایران با کش��ورهای مختلف تأمین ش��ده است. 
صادق زاده با بیان اینکه اینکه س��رمایه گذاران خارجی در دو 
قالب می توانند ب��ه منظور احداث نیروگاه های تجدیدپذیر در 
ایران اقدام کنند، افزود: بر این اساس شرکت های خارجی یا 

باید با شرکت های ایرانی شریک شوند و یا اینکه یک شرکت 
ایرانی را در داخل کشور به ثبت برسانند. وی همچنین با اشاره 
به استقبال ایرانی های خارج از کشور به منظور سرمایه گذاری 
در ساخت نیروگاه های تجدیدپذیر در داخل ایران، تاکید کرد: 
بر اساس برنامه ششم توس��عه، حدود 5000 مگاوات نیروگاه 
تجدیدپذیر در ایران احداث خواهد ش��د. صادق زاده با اش��اره 
به نیروگاه های خورش��یدی خانگی گف��ت: یارانه ای که قبال 
قراربود برای ایجاد پنل های خورش��یدی داده شود با توجه به 
اینکه در مس��یر مش��کالت قرار گرفت قطع شد اما همچنان 
خرید برق به صورت کامال جذاب صورت می گیرد و مشترکان 
خانگی نیاز به اخذ هیچگونه مجوز بهداشت و زیست محیطی 
ندارند و می تواند به طور مستقیم با شرکت های توزیع قرارداد 
ببندن��د. وی با بیان اینکه در ایران ب��رق به صورت یارانه ای 
عرضه می شود، گفت: کل برق تولیدی خانوارها را به صورت 
تضمینی از آنها خریداری می کنیم و مشترکان می توانند برق 
م��ورد نیاز مصرف خود را به صورت یارانه ای از دولت دریافت 
کنند که این مسئله کامال به نفع مشترکان است. به گفته وی، 
هر مشترک ایرانی می تواند 5 کیلووات ساعت و هر مشترک 
غیرخانگی تا س��قف 100 کیلووات ساعت با توجه به ظرفیت 
انشعاب، پنل خورشیدی نصب کند که با توجه به برآوردهای 
ص��ورت گرفته برای نصب هر 5 کیلووات س��اعت ۲0 تا ۲۲ 

میلیون تومان سرمایه الزم است.

 کنفرانس بین المللی »انرژی های تجدیدپذیر ایران« برگزار می شود
پنجره ایرانیان: کنفرانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر ایران، 16 تا 18 آذرماه امس��ال 

برگزار می شود.
به گزارش ایس��نا، توس��عه انرژی های تجدیدپذیر در ایران به عنوان کشوری در حال توسعه 
و دارای اقتصاد مبتنی بر نفت امری دش��وار و زمان بر بوده که نیازمند همکاری تمام بازیگران 
داخلی و بین المللی است؛ البته در سال های اخیر، توجه مناسبی به حوزه انرژی های تجدیدپذیر 
در کشور در بین سیاستگذاران، صنعتکاران، دانشگاهیان و پژوهشگران شده است. در این راستا، 
انجمن حمایت از انرژی های تجدیدپذیر ایران به منظور جلوه دادن عزم ملی ایران در توسعه، 

ایجاد تصویر باثبات و برنامه ریزی ش��ده برای سرمایه گذاران، هماهنگ سازی و هدایت کالن 
تعامالت بین المللی کش��ور و آگاهی بخشی شرکت ها و س��رمایه گذاران خارجی نسبت به ابعاد 
مختلف فضای س��رمایه گذاری و پتانسیل ش��رکت های داخلی در حوزه انرژی های تجدیدپذیر 
اق��دام ب��ه برگزاری کنفرانس بین المللی در این حوزه کرده اس��ت. این کنفرانس با پش��تیبانی 
سازمان های اصلی مرتبط در کشور همچون ستاد توسعه فناوری انرژی های تجدیدپذیر معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان انرژی های نو ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت 

و سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران برگزار می شود.
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 خرید تضمینی برق از متقاضیان ساخت نیروگاه در پشت بام
پنجره ایرانیان: توزیع برق ش��هر مشهد، شمال کرمان 
وتوزی��ع برق اصفه��ان از جمله مناطق پیش��رو در زمینه 

انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق هستند.
به نقل از روزنامه ایران، کمبود منابع انرژی در کش��ور 
هم��واره به عنوان ی��ک چالش مطرح ب��وده و به همین 
دلیل بحث اس��تفاده از انرژی های نو و پاک چند س��الی 
اس��ت مورد توجه بخش های مختلف قرار گرفته اس��ت. 
اقلیم خاص و منحصر به فرد کشورمان شرایطی را فراهم 
کرده که سرمایه گذاران می توانند از انرژی خورشید و باد 
به نحو احسن استفاده کنند. آمار نشان می دهد، 80 تا 90 
درصد برق کش��ورهای اروپایی که حتی به اندازه بدترین 
استان ما به لحاظ روزهای آفتابی از این نعمت خدادادی 
برخوردار نیستند از طریق انرژی های تجدید پذیر و پاک 

تامین می شود. 
در این راس��تا چند س��الی اس��ت بهره گیری از انرژی 
خورش��ید و باد در اس��تان های مس��تعد مورد توجه قرار 
گرفت��ه و وزارت نی��رو برای جذب س��رمایه های هر چند 
کوچک و در راس��تای ارائه خدمات به مشترکان متقاضی 
در شهرس��تان های مختلف کشور، خرید تضمینی برق از 
منابع تجدید پذیر و پاک را در دس��تور کار خود قرار داده، 
اما ش��اید بتوان گفت اجرای رسمی این سیاست از سال 
گذشته کلید خورده تا مردم استان های مختلف بتوانند در 

این طرح ملی همکاری کنند.
پیمان تقی پور مدیر برق دفتر برق و انرژی روس��تایی 
س��ازمان انرژی های نو تصریح کرد: کشورهای اروپایی 
به ویژه آلمان در صدر اس��تفاده کنندگان از انرژی های نو 
هس��تند و ما نیز از بسیاری از این کشورها عقب نیستیم. 
ب��ه گفته وی با تصوی��ب دولت و مجلس مجوز نصب 5 
هزار مگاوات س��امانه های نیروگاه��ی انرژی های نو که 
نیروگاه های خانگی را نیز ش��امل می ش��ود، صادر شده 
و با اس��تعالمی که از هر اس��تان گرفته ش��ده، س��همیه 
اس��تان های مختلف تعیین شده اس��ت. با توجه به اینکه 
100 درصد س��رمایه گذاری باید توسط بخش خصوصی 
ص��ورت گیرد پر ش��دن این ظرفیت منوط به اس��تقبال 

بخش خصوصی است.
وی با اشاره به اینکه استان های سیستان و بلوچستان، 
کرم��ان، قم و ب��ه تعبیری اس��تان های مرکزی کش��ور 
مس��تعد ترین نقاط برای س��اخت نیروگاه های خورشیدی 
هستند، خاطرنش��ان کرد: توزیع برق شهر مشهد، شمال 
کرم��ان وتوزیع برق اصفهان از جمله مناطق پیش��رو در 
زمین��ه انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق هس��تند. اجرای 
ط��رح خرید تضمینی برق از مش��ترکان خانگی عالوه بر 
ایجاد ش��غل جدید و تولید نیروی برق، معایب شبکه برق 

را در اوج روزانه مصرف رفع می کند.
لرستان برای متقاضیان سرمایه گذاری در نیروگاه های 
کوچ��ک تجدیدپذی��ر بوروکراس��ی ن��دارد. لرس��تان از 

اس��تان هایی اس��ت که به لحاظ ش��رایط اقلیمی ظرفیت 
ساخت نیروگاه بادی و خورشیدی را دارد.

فریدون خودنیا مدیر عامل ش��رکت توزیع نیروی برق 
لرستان در این باره گفت: برای تسهیل کار سرمایه گذاری 
در بخش انرژی های تجدیدپذیر و پاک بوروکراسی اداری 
را کامل برداش��ته ایم و مش��ترکان متقاضی می توانند در 
کمتری��ن زمان ممکن مجوزهای الزم را بگیرند. به گفته 
وی کار انعقاد قرارداد برای مشترکان لرستانی از مردادماه 
امسال آغاز ش��ده و تاکنون چند فقره قرارداد منعقد شده 
اس��ت. در این راستا مشترکان خانگی می توانند با ساخت 
نیروگاه برق خورش��یدی یا بادی بر فراز پش��ت بام خود 
برق تولید کنند وبا نرخ تضمینی به وزارت نیرو بفروشند. 
نرخ پایه خرید تضمینی برای نیروگاه های بادی با ظرفیت 
یک مگاوات و کمتر تا سقف ظرفیت انشعاب 570 تومان 
برای هر کیلو وات س��اعت اس��ت و ب��رای نیروگاه های 
خورش��یدی با ظرفیت ۲0 کیل��و وات و کمتر 800 تومان 
برای هر کیلو وات س��اعت است که دوره قرارداد بیست 
س��اله است و تاریخ شروع قرارداد و ساخت نیروگاه را نیز 

شامل می شود.
محمد علی خس��روی مدیریت توزیع برق شهرس��تان 
بروج��رد نی��ز خاطرنش��ان کرد: لرس��تان اس��تان چهار 
فصلی اس��ت و به طور میانگین ساالنه ۲60 تا ۲70 روز 
آفتابی دارد و می توان گفت مس��تعد سرمایه گذاری برای 
نیروگاه های خورش��یدی و بادی است. به همین دلیل در 
حال حاضر مذاکرات برای ساخت 10 نیروگاه 10مگاواتی 
از منابع تجدیدپذیر و پاک از سوی سرمایه گذاران اتریشی 

در اطراف بروجرد در جریان است.
 وی با تاکید بر لزوم اطالع رس��انی کامل طرح خرید 
تضمینی برق از مشترکان، اظهار داشت: مشترکان در 
صورت سرمایه گذاری در این طرح هم خودشان درآمد 
مناسبی خواهند داشت هم به تولید نیروی برق کشور 

کمک می کنند.
مش��ترکان برق در خراس��ان جنوبی نیز از طرح خرید 

تضمینی برق از نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک اس��تقبال 
خوبی داشته اند.

مهدی دادگر معاون برنامه ریزی و مهندس��ی ش��رکت 
توزیع برق خراس��ان جنوبی نی��ز در این خصوص گفت: 
این ش��رکت به نیابت از س��ازمان انرژی ه��ای نو ایران 
)س��انا( قرارداد خرید تضمینی برق به مدت ۲0 س��ال را 

با مشترکان امضا می کند.
مع��اون برنامه ریزی و مهندس��ی ش��رکت توزیع برق 
خراس��ان جنوبی حداکثر ظرفیت تولی��د برق را برای هر 
مش��ترک، متناس��ب با قدرت انش��عاب ب��رق موجود هر 
مشترک دانس��ت و افزود: در طرح خرید تضمینی برق از 
مشترکان 100 درصد سرمایه گذاری برای نصب نیروگاه، 

برعهده مشترک است.
وی در پاس��خ به این پرسش که حداقل سرمایه گذاری 
برای هر مشترک چقدر هزینه دارد، گفت: به عنوان مثال 
مش��ترکان اگر حدود 30 میلیون تومان س��رمایه گذاری 
کنند می توانند س��االنه 8 میلیون درآمد کسب کنند و به 
قولی 4 ساله این سرمایه دوباره به دست آنان بر می گردد.
دادگر با بیان اینکه مشترکان برای ثبت نام در این طرح 
باید به ادارات ب��رق مراجعه کنند، افزود: ثبت نام کنندگان 
برای تولید 4 هزار و 400 کیلووات برق برای کل اس��تان 

می توانند در این طرح مشارکت کنند.
وی در پاس��خ به این پرسش که آیا مشترکانی که اقدام 
به س��اخت نیروگاه می کنند خودشان هم می توانند از برق 
تولیدی خودش��ان استفاده کنند، توضیح داد: نه و در واقع 
به ضررش��ان تمام می ش��ود، برای این دسته از مشترکان 
کنتور مجزا وصل می شود که برق تولیدی شان را مستقیما 
به شبکه می فرستد. از سوی دیگر، هر کیلووات ساعتی را 
ک��ه آنان تولید می کنند ما 800 تومان خریداری می کنیم، 
اما آنان همین برق را با 30 تومان از ادارات برق خریداری 
می کنند. هم  اکنون۲3 مس��جد، 15مدرسه و 18 مشترک 
در خراس��ان جنوبی با نصب نی��روگاه، ۲۲0 کیلووات برق 

تولید می کنند که به مصرف خود این اماکن می رسد.
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پنج��ره ایرانیان: ای��ران با وجود برخ��ورداری از جایگاه 
بسیار خوب تولید و صادارت نفت و گاز در جهان به دلیل 
برخورداری از یارانه و قیمت پایین انرژی، بدترین الگوی 
مص��رف را دارد به گون��ه ای که میزان مص��رف انرژی در 

ایران، 5 برابر اروپاست.
به گزارش خبرنگار شانا، معصومه ابتکار، رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیس��ت در نشس��ت ش��ورای هماهنگی 
روسای مراکز روابط عمومی و اطالع رسانی دستگاه های 
اجرای��ی که به میزبانی س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت 
برگزار شد، با اش��اره به مسئولیت دشوار روابط عمومی ها 
در دول��ت یازدهم، گفت: با توجه به رویکرد و تاکید دولت 
و رئی��س جمهوری بر جری��ان آزاد اطالعات و تبیین خط 
مشی پاسخگویی، راس��تگویی و ارتباط صحیح با مردم و 
با توجه به آس��یب های وارده به اعتماد مردم در دوره ای، 
بازس��ازی اعتماد م��ردم، اصالح رابطه دول��ت و مردم و 
اطالع رس��انی ش��فاف و س��یال از جمله وظایف خطیر و 

سنگین روابط عمومی ها در این دولت است.
وی ب��ا تبیی��ن خ��ط مش��ی دول��ت یازده��م مبنی بر 
مسئولیت پذیری، پاسخگویی، اعتمادسازی و ایجاد رابطه 
س��ازنده با مردم و رس��انه ها، افزود: برای دستیابی به این 
اهداف باید از تمام س��از و کارهای علمی و توانمندی ها و 

ظرفیت های موجود بهره گرفت.
ابتکار ضمن اشاره به هجمه ها، تخریب ها و جنگ های 
روانی ایجاد ش��ده علیه دولت در داخل و خارج از کش��ور، 
تصریح ک��رد: این اقدام های غیرحرف��ه ای و غیراخالقی، 
تالش دولت برای اطالع رس��انی صحی��ح و حفظ اصول 

اخالقی و حرفه ای را با چالش مواجه می کند.
رئیس س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت ضمن یادآوری 
عهد خود با رس��انه ها مبنی بر عدم برخورد با جریان آزاد 
اطالعات، خبرنگاران و رس��انه ها، عنوان کرد: برای حفظ 
این تعهد، در ابتدای ورود شکایت سازمان حفاظت محیط 
زیس��ت از چند رسانه و خبرنگار پس گرفته شد و در تمام 
این مدت نی��ز با وجود برخی فعالیت های خالف قانون و 
ع��دم رعایت اصول حرفه ای و اخالقی برخی رس��انه ها، 

هرگز ار هیچ رسانه یا خبرنگاری شکایت نکردیم.
وی ادامه داد: البته برای ش��فاف س��ازی فضای فکری 

جامعه، در مقابل انتشار اخبار کذب، جوابیه منتشر کردیم و 
اطالعات کامل و درست را در اختیار مخاطبان قرار دادیم.
ابت��کار به کمپین هایی همچون چالش 18 درجه )دمای 
زمس��تان(، سه ش��نبه های بدون خودرو و غیره اشاره کرد 
و گف��ت: کمپین س��ازی از جمله روش ه��ای موفق برای 

جریان سازی موثر اجتماعی است.
رئیس س��ازمان حفاظ��ت محیط زیس��ت از روش های 
تشویقی به عنوان یکی دیگر از ابزارهای اطالع رسانی و 
ایجاد ارتباط س��ازنده نام برد و افزود: نمونه هایی همچون 
انتخ��اب صنعت س��بز، برگ��زاری نمایش��گاه بین المللی 
محیط زیس��ت تهران، جایزه ملی محیط زیست، جشنواره 
بین المللی فیلم س��بز اقدام هایی در همین جهت است که 
در آینده نیز با برگزاری نخس��تین جشنواره ملی موسیقی 
سبز که سال آینده به میزبانی اصفهان، جشنواره مشارکت 
مردمی در حوزه محیط زیس��ت و جشنواره شهرداران سبز 
ادامه پیدا خواهد کرد. وی اش��اره ای هم به انتشار کارنامه 
۲ س��االنه بخش های مختل��ف دولت در ح��وزه محیط 
زیس��ت )کارنامه س��بز( و بررس��ی عملکرد آنها در حوزه 
مدیریت س��بز و حفظ محیط زیست داشت و تصریح کرد: 
به زودی کارنامه مدیریت سبز تمامی دستگاه های دولتی 
با ارائه رتبه و نمره آنها، منتش��ر خواهد ش��د. ابتکار ادامه 
داد: ایران با وجود برخورداری از جایگاه بسیار خوب تولید 

و ص��ادارت نف��ت و گاز در جهان به دلی��ل برخورداری از 
یارانه و قیمت پایین انرژی، بدترین الگوی مصرف انرژی 
را دارد ب��ه گونه ای که میزان مص��رف انرژی در ایران، 5 

برابر اروپاست.
رئیس س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت ضمن تاکید بر 
ای��ن که با ادام��ه روند غلط مصرف مناب��ع مهم و حیاتی 
همچون آب و انرژی، شاهد نابودی و از بین رفتن بخش 
بیشتری از ثروت و سرمایه ملی خواهیم بود، تصریح کرد: 
نباید فرام��وش کرد که ای��ران دارای رتبه تک رقمی در 
تولید و انتش��ار گازهای گلخانه ای جهان است که تاثیری 

مخرب بر موضوع گرم شدن زمین دارد.
وی عنوان کرد: هدف از دعوت عمومی برای پیوس��تن 
به چالش 18 درجه در زمس��تان پارسال، انتقال آگاهی به 
عم��وم جامعه برای بحران پی��ش رو و نقش آنها در حفظ 

محیط زیست بود.
ابتکار ب��ا تاکید بر این ک��ه کارنامه دول��ت یازدهم در 
حوزه محیط زیس��ت، کارنامه قاب��ل قبول و قابل توجهی 
است، تصریح کرد: به زودی کارنامه 4 سال فعالیت دولت 
در حوزه محیط زیس��ت اس��تخراج و منتشر خواهد شد و 
ضروری اس��ت تا روابط عمومی های دستگاه های دولتی 
به ص��ورت هماهنگ، ای��ن موضوع را اطالع رس��انی و 

پوشش دهند.

 ایران بدترین الگوی مصرف انرژی را دارد

 تصمیم نیسان به ساخت الکتریکی خودروهای کوچک خود
پنجره ایرانیان: نیس��ان با قرارداد همکاری که با ش��رکت رنو بس��ته اس��ت قصد دارد تمام 
مدل های خوردرو های کوچک خود را بر اس��اس مدل رنو Zoe که خودرویی الکتریکی است 

طراحی و تولید کند. 
به گزارش انرژی هاب، این خبر را مرکز اروپایی خودروهای الکتریکی نیس��ان منتش��ر کرد 
و اضافه کرد تمام مدل های SUV-CUV نیز در دس��ت بررسی هستند. این تصمیم می تواند 
به تغییرات مهمی منجر ش��ود، زیرا در حالی که در اروپا خریداران خودروی الکتریکی گزینه 
خری��د رن��و را دارند، در آمریکا این امر امکان پذیر نیس��ت. در نتیجه خودرویی به کوچکی رنو 
که نیس��ان خواهد س��اخت و با قیمتی قابل قبول می تواند مشتریان زیادی را در آمریکا جذب 

کند. شرکت نیسان نیز طراحی جدید خود را با توجه به بازار آمریکا برنامه ریزی کرده است.
ای��ن مدل می تواند برای افرادی که سیاس��ت واگذاری لیزینگی باتری های رنو را دوس��ت 

ندارند یا تنها از برندی دیگر خوششان می آید جذاب باشد.
مدی��ر مرکز اروپایی نیس��ان، دانس��مور، گفته اس��ت: ما نزدیک به 5.4 میلی��ارد دالر روی 
خودروهای الکتریکی س��رمایه گذاری کرده ایم تا بتوانیم خودرویی مانند نیس��ان لیف را تولید 

کنیم در نتیجه باید بتوانیم طیف بیشتری از مخاطبان را با مدل های خود راضی کنیم. 
اگرچه تمام این نکات قابل بحث هس��تند، اما نیسان سیاستی برای کاهش بیشتر قیمت را 

در نظر دارد که تمام ما آن را برای آینده ای نزدیک در نظر داریم.
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 تاثیر مستقیم انرژی تجدید پذیر در زنجیره غذایی
پنجره ایرانیان: با تزریق ان��رژی تجدیدپذیر در زنجیره 
تامی��ن مواد غذایی طبق این گزارش می توان میزان فقر و 

صدمه به محیط زیست را کاهش داد.
به گ��زارش انرژی هاب، اخی��را گزارش��ی در کنفرانس 
ش��بکه های برق غیر متمرکز منتش��ر ش��د که ب��ه منافع 
اس��تفاده از انرژی های تجدیدپذیر و تاثی��ر همه جانبه آن 
می پ��ردازد. میلیاردهای نفر در زنجی��ره تامین مواد غذایی 
مش��غول هستند و بسیاری از آنها در فقر به سر می برند. با 
تزریق انرژی تجدیدپذیر در این زنجیره طبق این گزارش 
می توان میزان فقر و صدمه به محیط زیست را کاهش داد. 

همچنین می توان مقدار تولید را افزایش داد.
زنجی��ره تامین م��واد غذایی از مرحل��ه اول تا محصول 
نهایی را شامل می شود که حتی فرآوری مواد غذایی مانند 
کمپوت ه��ا و غیره را نیز ش��امل می ش��ود. این گزارش به 
تاثیر گ��ذاری انرژی تجدیدپذیر در هر یک از این مرحله ها 

پرداخته است.
در ای��ن گ��زارش به تفصی��ل درباره توس��عه پمپ های 
خورش��یدی و مزیت اقتصادی و محیط زیستی آنها نسبت 
به پمپ های گازوئیلی توضیح داده شده است. راه حل های 
تولید برق غیر متمرکز برای زمین های کش��اورزی و مثال 
ایالت راجستان هند با اس��تفاده از 4000 پمپ خورشیدی 
و ذخی��ره ۲.4 میلیون لیتر گازوئیل برابر 350 هزار دالر در 

سال آورده شده است. 
همچنین در این گزارش آورده شده که چگونه می توان 
با نصب پمپ های خورشیدی مس��تقیما درآمد را باال برد. 
در زیمباوه یک مطالعه نش��ان می ده��د که با نصب پمپ 
خورشیدی درآمد هر خانوار بسیار فقیر بیش از ۲86 درصد، 
خانواده ه��ای فقیر 173 درصد و خانواده ّهای متوس��ط 73 
درصد رش��د داش��ته اس��ت. ام��ا انرژی ه��ای تجدیدپذیر 
بس��یار بیش��تر از تنها انرژی خورشیدی هس��تند. می توان 
از پمپ ه��ای آبی، بایوگاز، خوراک پزی های خورش��یدی و 
خشک کن های خورشیدی و توربین های بادی استفاده کرد 

که در بسیاری از مناطق صرفه باالتری دارند.
به صورت کلی، یک س��وم مواد غذایی تولید ش��ده هدر 

می روند که به دلیل دسترس��ی س��خت به انرژی اس��ت. 
خش��ک کن های خورش��یدی می تواند به عن��وان یکی از 
روش های نگهداری مورد اس��تفاده ق��رار گیرد و با از بین 
بردن رطوبت توس��ط انرژی خورشیدی به ماندگاری مواد 

غذایی کمک کند.
در این گزارش نش��ان داده ش��ده در تایلند با استفاده از 
ای��ن تکنولوژی به برگه های با کیفیت تری از موز دس��ت 
پیدا کرده اند که تا س��ه برابر قیمت برگه موز خشک شده 
توس��ط آتش هم به فروش می رسد. این تکنولوژی باعث 
1.5 میلیون دالر درآمد بیش��تر از 9600 تن موز خش��ک 

شده است.
ای��ن تکنول��وژی همچنی��ن از لحاظ س��المت و عدم 
س��می ک��ردن برگه های م��وز نیز ب��ه نفع فروش��نده و 
مصرف کنندگان اس��ت در حالی که س��وخت فس��یلی نیز 
مصرف نمی ش��ود. این تکنولوژی همچنین به کاهش گاز 

گلخانه ای کمک می کند.

گفتنی اس��ت، کش��اورزی و تمام فعالیت های مرتبط به 
کش��اورزی و تولید غذا قلب تپنده اقتصاد روستایی است. 
درصد باالیی از جمعیت خانوار مش��غول به داشت، کاشت، 
برداش��ت، حمل و نقل و فروش مواد تولیدی اس��ت. هنوز 
خیلی روس��تاها از دسترس��ی به منبعی م��ورد اطمینان و 
اقتصادی محروم هس��تند که باعث می ش��ود کیفیت مواد 
غذایی و تنوع آن ها به ش��دت کاه��ش پیدا کند. این علل 
باعث می شود که جامعه روستایی معموال گرفتار فقر شوند.

دسترس��ی به انرژی ارزان  قیمت در این هزاره به عنوان 
یک گزینه مورد نیاز و هدف در توسعه شناخته می شود که 
ش��امل از بین بردن فقر قطعی می ش��ود. اخیرا، دسترسی 
نه تنها به ان��رژی بلکه انرژی پاک و پایدار به این اهداف 
اضافه ش��ده است. این دستیابی به انرژی اقتصادی و پاک 
و پایدار می تواند یک تاثیر بس��یار وس��یع در بس��یاری از 
جنبه های توس��عه از قبیل سالمت، همسانی جنسی و رفع 

مشکل بی سوادی بگذارد.

 تدوین سند راهبردی علوم و فناوری بهینه سازی انرژی 
پنجره ایرانیان: دبیر س��تاد بهینه س��ازی انرژی و محیط زیس��ت معاون��ت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری از تدوین سند ملی راهبردی بهینه سازی انرژی و محیط زیست در راستای 

بهینه سازی مصرف انرژی خبر داد.
به گزارش ایس��نا، یداهلل س��بوحی با اشاره به لزوم توسعه فناوری های کارآمد و فعالیت های 
دانش بنیان افزود: بهینه س��ازی انرژی و محیط زیس��ت نیاز به اقدامات و س��ازوکارهای بهم 
پیوس��ته و مش��ارکت همه ذی نفعانی دارد که در سطح کل اقتصاد و در بخش های تولیدی و 

خدماتی پراکنده هستند.
سبوحی با اشاره به اقدامات ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست، خاطرنشان کرد: این 
 س��تاد بر اس��اس مسائل موجود در کش��ور در حوزه انرژی و به منظور تسریع رفع موانع برای 
افزای��ش کارایی انرژی در اقتصاد ملی، در آذر ماه س��ال 139۲ با هدف پیگیری خط  مش��ی 

مدیریت جامع انرژی، ایجاد هماهنگی بین دس��تگاه های اجرایی و جلب مش��ارکت ذی نفعان 
در عرصه بهینه س��ازی انرژی و محیط زیس��ت در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

اسالمی سازماندهی شد.
وی افزود: س��تاد بر اساس چش��م انداز توسعه پایدار بخش انرژی ماموریت و اهداف فعالیت 

خود را تعریف کرده است و تحقق اهداف را از طریق برنامه های عملیاتی پیگیری می کند.
دبیر س��تاد بهینه سازی انرژی و محیط زیس��ت معاونت علمی از تدوین سند ملی راهبردی 
بهینه س��ازی انرژی و محیط زیس��ت خبر داد و یادآور شد: شناسایی اسناد باالدستی، بررسی 
حجم و وزن بخش های مختلف سیستم انرژی، شناسایی روش های توسعه فناوری، شناسایی 
فناوری و س��ر فصل های تحقیقاتی مورد نیاز و اولویت بندی فناوری ها و عناوین فعالیت های 

تحقیقاتی از مراحل کار تدوین سند ملی بهینه سازی انرژی و محیط زیست است.
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 اسناد سوخت های زیستی در برنامه ششم توسعه کامل می شود
پنجره ایرانیان: دبیر س��تاد توس��عه فن��اوری انرژی های 
تجدیدپذی��ر معاون��ت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
گفت: نیاز است باتوجه به فعالیت های صورت گرفته حوزه 
سوخت های زیس��تی در کشور، توانمندی فناوری و نیروی 
انس��انی موجود، پیش��نهادی برای اصالح اس��ناد پشتیبان 

برنامه ششم به مجلس ارائه شود.
به گزارش ایس��نا، در س��یزدهمین جلس��ه شورای عالی 
همفکری س��تاد توس��عه فناوری انرژی ه��ای تجدیدپذیر 
معاونت علمی وفناوری ریاس��ت جمهوری با حضور اعضای 
شورای س��تاد، چالش های س��وخت های زیستی در کشور 

بررسی شد.
در ابتدای جلس��ه برات قبادیان، مش��اور معاون پژوهش 
و فن��اوری وزیر عل��وم، تحقیقات و فن��اوری فعالیت های 
صورت گرفته در حوزه توسعه فناوری سوخت های زیستی 
در کش��ور و به ویژه در پژوهشکده انرژی های تجدیدپذیر 

دانشگاه تربیت مدرس را ارائه کرد. 
در ادامه میثم طباطبایی، رییس انجمن س��وخت های 
زیس��تی ایران، به بررس��ی چالش ها و زیرس��اخت های 
مورد نیاز کشور جهت بکارگیری سوخت های زیستی در 
س��بد سوخت به منظور کاهش آلودگی هوا، ایجاد ارزش 
افزوده و کاه��ش واردات برخی محصوالت جانبی حوزه 

نفت پرداخت.
همچنین اعضای شورای عالی همفکری ستاد توسعه 

فن��اوری انرژی های تجدیدپذی��ر درخصوص هم افزایی 
بی��ن دس��تگاهی به منظ��ور رفع ای��ن موان��ع و ایجاد 
بسترهای مناسب توسعه س��وخت های زیستی به بحث 

و تبادل نظر پرداختند.
سپس حس��ین امیری خامکاری، عضو شورای همفکری 
ستاد و سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
به عدم توجه به مس��اله سوخت تجدیدپذیر در برنامه ششم 

توسعه اشاره و تصریح کرد: در این برنامه فقط مساله تولید 
برق از منابع تجدیدپذیر مورد توجه قرار گرفته است.

در پایان به پیش��نهاد سیروس وطنخواه مقدم، دبیر ستاد 
مقرر شد باتوجه به فعالیت های صورت گرفته در این حوزه 
در کش��ور، توانمن��دی فن��اوری و نیروی انس��انی موجود، 
پیش��نهادی برای اصالح اس��ناد پش��تیبان برنامه ششم به 

مجلس ارائه شود.

 کلینتون یا ترامپ؛ انتخاب دوست داران انرژی های نو کدام است؟
پنج��ره ایرانیان: هیالری کلینت��ون خواهان به کار بردن 
500 میلیون پنل خورش��یدی در دوران ریاس��ت جمهوری 
خود است در حالی که دونالد ترامپ می خواهد از شر برنامه 
انرژی پاک خالص ش��ود زیرا معتقد است که تغییرات آب 
و هوای��ی خطری ن��دارد و قوانین مرتبط ب��ا آن به اقتصاد 

آمریکایی ضربه می زند.
 به گزارش��ی انرژی هاب، بر اس��اس اخبار منتش��ر شده 
برای تمام کسانی که مناظره تلویزیونی نخست کلینتون و 
ترامپ را تماش��ا کرده اند واضح است که بایستی چه کسی 

انتخاب ش��ود، کلینتون از برنامه هایی مشابه با مشوق های 
انرژی پاک اوباما حمایت و در راس��تای آن کار خواهد کرد 
اما در سوی دیگر ترامپ خواهد کوشید تا چنین برنامه هایی 

را بی اثر کند.
کلینت��ون ب��ه انرژی های پ��اک به عنوان ی��ک فرصت 
اقتص��ادی که موج��ب به وج��ود آمدن ش��غل های زیادی 
می ش��ود ن��گاه می کند: م��ا می توانی��م نیم میلی��ارد پنل 
خورش��یدی بیشتر داشته باش��یم. ما می توانیم برای تامین 
انرژی هر خانه ای به مقدار کافی انرژی پاک داشته باشیم. 

ما می توانیم یک ش��بکه برق مدرن بس��ازیم. این به معنی 
ایجاد ش��غل های بسیار زیاد اس��ت؛ به معنی به وجود آمدن 

بسیاری فعالیت های اقتصادی جدید.
ترامپ می گوید مش��وق های ان��رژی پاک »یک فاجعه« 
است و شرکت خورشیدی سالیندرا که قبل از ورشکستگی 
500 میلیون دالر از دولت آمریکا کمک گرفته بود را مثال 
زد: کلینتون درباره پنل های خورشیدی صحبت می کند. ما، 
کشور ما، در یک شرکت خورشیدی سرمایه گذاری کردیم. 

فاجعه بود. آنها پول زیادی را در آن مورد از دست دادند.

 سوییس در ایران نیروگاه بادی می سازد
پنجره ایرانیان: شرکت MECI با دولت ایران برای ساخت یک نیروگاه بادی به ارزش 750 

میلیون یورو )839 میلیون دالر( توافقنامه امضا کرد.
به گزارش ایس��نا، بر اس��اس بیانیه این شرکت هولدینگ سوییس��ی، این پروژه در منطقه 
کوهس��تانی در ش��مال ایران واقع بوده و ظرفیت تولید ۲70 مگاوات را خواهد داش��ت. جرمیا 
جوزی، رییس هیات مدیره MECI به بلومبرگ گفت: تس��ت توربین در محل در حال انجام 

گرفتن است.
وی در این مصاحبه تلفنی گفت: ایران در نقطه بسیار جالبی در تاریخ قرار دارد و می تواند 
رش��د زیادی داشته باش��د. به گفته رییس هیات مدیره MECI، ایران می تواند در ظرف پنج 

سال حداقل ۲0 سال پیشرفت فناوری را به دست آورد.
بر اس��اس این گزارش، تهران پس از اجرایی ش��دن برجام در م��اه ژانویه، پذیرای حداقل 

150 هیات نمایندگی بوده اس��ت و مقامات ایرانی از سرمایه گذاری بین المللی در زمینه انرژی 
تجدیدپذیر استقبال می کنند.

حمید چیتچیان، وزیر نیروی ایران پیش از این در مصاحبه ای عنوان کرده بود تولید بیش��تر 
انرژی سبز به ایران امکان خواهد داد سوخت فسیلی بیشتری به خارج صادر کند.

ش��رکت MECI ی��ک توافق خرید برق پنج س��اله با وزارت نیروی ای��ران با قیمت خرید 
تضمینی ثابت امضا کرده است. رییس هیات مدیره این شرکت انتظار دارد این قرارداد زمانی 

که این شرکت خودش را ثابت کرد، تمدید شود.
این شرکت سوییسی همچنین توافق کرده است یک نیروگاه نیرو و حرارت به ظرفیت 100 
مگاوات که از گاز طبیعی اس��تفاده خواهد کرد، احداث کند و فاینانس این پروژه را با انتش��ار 

اوراق قرضه و شریک سهامی تامین خواهد کرد.
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 با هدایت یک محقق ایرانی انجام گرفت: تولید برق از حرارت بدن

 مهار انرژی گردباد با توربین جدید

 چمن؛ منبعی برای تولید هیدروژن به عنوان سوخت

پنج��ره ایرانی��ان: یک گ��روه تحقیقاتی ب��ه رهبری 
یک  محقق ایرانی به نام داریوش وش��ایی از دانشگاه 
کارولین��ای ش��مالی موفق ب��ه طراحی یک دس��تگاه 
الکترونیک پوش��یدنی جدید ش��دند که حرارت بدن را 

جذب کرده و آن را به برق تبدیل می کند.
به گزارش خبرگزاری ایس��نا، نمونه  اولیه این فناوری 
که س��بک وزن بوده و با فرم بدن منطبق می شود، به 
مراتب بیش��تر از فناوری های قبل��ی توانایی تولید برق 
را دارد. ای��ن فناوری جدید به س��ادگی می تواند در یک 
تی شرت تعبیه ش��ود. این پژوهشگران همچنین محل 
مناس��ب برای ج��ذب گرمای ب��دن را در این پژوهش 

شناسایی کرده اند.
داریوش وشایی، پژوهشگر دانشگاه ایالتی کارولینای 
ش��مالی در ای��االت متحده، در خص��وص این فناوری 
اظهار ک��رد: این ژنرات��ور ترموالکتریک پوش��یدنی با 
اس��تفاده از دیفرانس��یل درجه حرارت بین بدن شما و 

هوای محیط، به تولید برق می پردازد.
محققان در روش های قبلی از گرماگیرها برای تولید 
برق اس��تفاده می کردند که بسیار سخت و سنگین بود 
ی��ا تنها قادر به تولید ی��ک میکرووات و یا کمتر در هر 
س��انتی متر مربع بود. وش��ایی افزود: اما فناوری جدید 
م��ا تا ۲0 میکرووات برق تولید کرده در حالیکه از هیچ 
گرماگیری استفاده نمی کند و همین امر سبب سبک و 

راحت بودن این فناوری شده است.
این طراحی جدید از یک الیه ماده رس��انا تش��کیل 
شده که بر روی پوس��ت قرار گرفته و به تولید حرارت 

می پردازد.  این ماده رسانا دارای یک الیه پلیمری است 
که مانع از اتالف گرما و راه یافتن آن به بیرون شده و 
حرارت ب��دن را از طریق یک TEG که در مرکز واقع 
شده است منتقل می کند. کل این سیستم بسیار نازک 

و انعطاف پذیر بوده و تنها در حدود ۲ میلیمتر است.
وش��ایی اظه��ار کرد که ای��ن نمونه اولی��ه تنها یک 
س��انتی متر مربع اس��ت، اما م��ا به راحتی و بس��ته به 
نیاز می توانیم آن را گس��ترش دهیم.  این پژوهشگران 
همچنی��ن دریافتند که بازو بهترین گزینه برای گرفتن 
گرم��ای بدن اس��ت و به راحت��ی و از طریق تعبیه این 
فن��اوری در یک تی ش��رت می ت��وان ح��رارت بدن را 
جذب کرد. به اعتقاد وش��ایی ب��رای تعبیه فناوری های 

پوشیدنی، تی ش��رت ها یک گزینه مناسب هستند اما با 
این حال باز هم به اندازه بازوبندها موثر نیستند. 

وی اظه��ار ک��رد: هدف آنه��ا توس��عه فناوری های 
پوش��یدنی اس��ت که ب��رای نظارت طوالن��ی مدت بر 
سالمت انس��ان استفاده شود. مانند دس��تگاه هایی که 
بر س��المت قلب نظارت می کنند یا متغیرهای فیزیکی 
و زیس��ت محیط��ی را برای پیش بین��ی و جلوگیری از 

حمالت آسم بررسی می کنند.
وی افزود: برای انجام این کار نیاز به دس��تگاه هایی 
داری��م که با باتری کار نکنن��د و در حال حاضر بر این 
باوری��م ک��ه طراحی این نمونه اولیه م��ا را به هدفمان 

بسیار نزدیک می کند.

پنجره ایرانیان: یک مهندس ژاپنی توربین بادی جدیدی را ابداع کرده که می تواند انرژی 
گردباد را مهار کند.

به گزارش ایس��نا، ابداع آتسوش��ی شیمیزو که ش��بیه به یک همزن سرپای بزرگ است، 
می توان��د در برابر گردباد و توفان های س��همگین مقاومت کن��د و قدرت مخرب آن ها را به 
انرژی قابل استفاده تبدیل کند. این دستگاه برخالف توربین های عادی، با کمک یک محور 

عمودی چندوجهی و پره های دارای سرعت قابل تنظیم می تواند حتی در زمان هجوم بادها 
و باران های ش��دید مقاومت کند. به گفته شیمیزو، انرژی مهار شده تنها یک گرباد می تواند 
انرژی مورد نیاز ژاپن را تا 50 سال تامین کند. یک نمونه اولیه از این توربین در اوکیناوای 
ژاپن نصب ش��ده و اکنون قرار اس��ت یک توربین دیگر در برج توکیو یا استادیوم ملی ژاپن 

که قرار است المپیک ۲0۲0 در آن برگزار شود، ساخته شود.

پنجره ایرانیان: دانش��مندان دانش��گاه کاردیف به روشی 
دس��ت یافته اند تا به کمک چمن ها هیدروژن تولید کنند که 

این شانس تولید نیرو از چمن را افزایش می دهد.
 به گزارش انرژی  هاب، هیدروژن از سال های گذشته به 
دلیل باال بودن انرژی نهان باال به عنوان سوختی جایگزین 
برای سوخت های فسیلی ش��ناخته شده است و در حقیقت 
در ازای س��وختن، گاز گلخانه ای را به اتمسفر وارد نمی کند. 
اما منبع این س��وخت بس��یار پاک و دوس��تار محیط زیست 
نیس��ت و شامل فرآیندی بس��یار گران قیمت و کربن زاست 
مانند فرآوری زغال س��نگ و گاز طبیعی که هیدروژن زیادی 

تولید می کنند.

این عیوب باعث ش��د تا دانشمندان به دنبال راه حل هایی 
س��اده تر و ارزان تر ب��رای تولید هی��دروژن مانند الیه های 
زیری��ن اقیانوس، فاض��الب، و اکنون چمن ه��ا گیاهی که 

هرجای زمین به جز قطب پیدا می شوند، بروند.
یکی از روش های ممکن تمرکز بر روی ساختار سلولزی 
گیاهان اس��ت زیرا محققان متوجه ش��ده اند که س��لولز هر 
گیاهی با مقداری کمک از نور خورش��ید و کاتالیست ها که 
به فرآیند فتوکاتالیس��ت معروف اس��ت می توانند هیدروژن 
تولید کنند. در آزمایشات، این گروه از سه کاتالیست بر پایه 
فلز � پاالدیوم، طال و نیکل � استفاده کرده اند. دلیل انتخاب 
این س��ه کاتالیست هم تنها فرآوانی و ارزان قیمت بودن آن 

بوده اس��ت. این گروه در ابتداسلولز را همراه با کاتالیست ها 
در فالس��کی زیر نور چراغ میزی قرار داده و گاز خروجی و 
مقدار هیدروژن موجود را هر 30 دقیقه اندازه گیری کردند. 

در ادامه همین روند برای چمن باغچه دانشگاه انجام شد.
پروفس��ور بوکر توضیح می دهد: در انتها مش��خص شد با 
ای��ن روش می توان هیدروژن تولید نم��ود و بازدهی چمن 

معمولی بسیار باال برآورد شد.
این اولین بار است که زیست توده خام به این شکل مورد 
اس��تفاده قرار می گیرد و هیدروژن تولید می شود. این بسیار 
اقتصادی اس��ت زیرا دیگر تالشی برای جداسازی سلولز از 

زیست توده انجام نمی شود و بسیار ارزان تر تمام می شود.
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 آباژور خورشیدی خارق العاده 
پنجره ایرانیان: محققان موفق به توس��عه یک سیس��تم 
روشنایی طبیعی شدند که نیروی خود را با انرژی خورشید 

تامین می کند.
به گزارش ایسنا، کمبود نور خورشید می تواند سبب بروز 
مش��کالتی مانند کمبود ویتامی��ن D  یا اختالالت فصلی 
ش��ود به همین دلیل محققان تصمیم به ساخت دستگاهی 
به نام "لوسی" گرفتند که نور خورشید را گرفته و آن را به 
داخل خ��ود منعکس می کند و از این طریق می تواند حتی 

تاریک ترین مکان ها را روشن کند.
ب��ه گفته محققان 90 درصد اف��راد در خانه هایی زندگی 
می کنند که از مزایای  نور طبیعی خورشید محروم هستند. 
لوس��ی با یک الگوریتم اختصاصی نور خورشید را گرفته و 
آن را منعکس می کند و به کمک افرادی می آید که از نبود 
ن��ور کافی رنج می برند. این فناوری جدید می تواند نور روز 

را برای افراد در منزل به ارمغان بیاورد.
این دستگاه قابل تنظیم با حرکت و تغییر نور خورشید 
خ��ود را وف��ق داده تا نور بیش��تری را ب��ه داخل منازل 
بیاورد. لوس��ی ه��م در داخل و هم در خ��ارج از منزل 

قابل اس��تفاده بوده و به راحتی می تواند در هر نقطه ای 
از خانه جای گیرد.

این آباژور خورشیدی یک دستگاه مقرون به صرفه است 
که کاربران می توانند با استفاده از آن در انرژی و پول خود 
صرفه جوی��ی کنن��د و به جای اس��تفاده از المپ هایی که 
با برق کار می کنند، از سیس��تم نور طبیعی اس��تفاده کنند. 
ب��ا این کار هم در هزینه ها صرفه جویی می ش��ود و هم از 

عوارض این المپ ها اجتناب خواهد شد.
این دس��تگاه جالب تنها با اس��تفاده از نور خورشید کار 
کرده و هیچ س��یمی ندارد. این فناوری دارای یک طراحی 
زیب��ا و منحصر به فرد اس��ت که در کنار داش��تن کارآیی 
بی نظیر، به زیباتر شدن محیط خانه نیز کمک می کند. این 
فناوری در حال حاضر برای جمع آوری منابع مالی بر روی 

سایت ایندیگوگو قرار گرفته است.

 بزرگترین درخت مصنوعی جهان در دبی

 ساخت بخاری زیست توده سوز با راندمان باال و آلودگی کمتر

پنج��ره ایرانیان: بزرگترین درخت مصنوعی جهان با هدف ایجاد یک اکوسیس��تم جدید 
در دبی ساخته شد.

به گزارش ایسنا، آب و هوای طبیعی دوبی خشک و کویری است، اما همواره این کشور 
با اکوسیستم های جدید و طرح های بیشتر سعی در جذب گردشگران دارد. ماه گذشته دبی 
جنگل بارانی داخلی با ارتفاع 150 فوت را در ساختمانی شیشه ای به جهانیان معرفی کرد. 
این اکوسیستم مصنوعی خانه 3000 نوع گیاه، حشره، حیوان و بزرگترین درخت مصنوعی 

جهان با بازآفرینی جنگل های بارانی در صحراست.
این درخت مصنوعی در قلب Green Planet )س��یاره س��بز( قرار گرفته، ارتفاع آن 
8۲ فوت و تنه آن خانه بس��یاری از سیس��تم ها برای بازآفرینی جنگل های سرسبز در شهر 
کویری دوبی است. اگرچه آب وهوای دبی بسیار گرم است اما تفاوت محیط داخلی این برج 
شیشه ای با بیرون رطوبت است. سیستم های پیشرفته کنترل آب و هوا درجه رطوبت را 70 

درصد نگه می دارد تا مش��ابه جنگل های سرسبز محیطی مناسب برای رشد و نمو گیاهان 
باشد. درجه حرارت درون این برج شیشه ای 77 تا 8۲ درجه فارنهایت است.

برج معلق س��اخته ش��ده با ریسمان گردشگران را به سایبان درخت در باالی سطح 150 
فوتی هدایت می کند و در این مکان درخت مصنوعی به زیبایی مشاهده می شود. راه ارتباط 
با تنه درخت از طریق آب نما و آبش��اری که از چند طبقه س��رازیر شده است می باشد. این 

آبشار موجب مه آلود شودن فضای داخل برج می شود.
در این برج خارپشت، مارها، عنکبوت ها و پرندگان مختلف غیر بومی نیز زندگی می کنند. 
بازدی��د از این ب��رج با پرداخت ورودی ک��م امکان دارد و هدف از آن آموزش س��اکنان و 
گردشگران در مورد جنگل ها و حیوانات است. در این مکان کالس های مختلف آشنایی با 
پرندگان، حیوانات وحش��ی نواحی گرمسیری و همچنین پوشش گیاهی برگزار می شود که 

برای کودکان و دانش آموزان مفید خواهند بود.

پنج��ره ایرانی��ان: محققان پژوهش��گاه نی��رو موفق 
به طراحی و س��اخت نخس��تین نمونه بخاری زیس��ت  

توده سوز شدند.
ب��ه گزارش ایس��نا، مه��دی رضایی، مج��ری پروژه 
»طراحی و س��اخت بخاری زیست توده س��وز« درباره 
این پ��روژه اظهار کرد: تامین ان��رژی از زایدات چوبی 
و کش��اورزی یکی از اهداف این پروژه اس��ت، با توجه 
به اینکه در کشور ما در مناطق مختلف این مواد بدون 
استفاده خاص هدر می روند، پس از این طریق می توان 
از آنه��ا بهره ب��رد. همچنین در بس��یاری مناطق این 
زایدات را به منظور اس��تفاده از حرارت آن می سوزانند، 
ام��ا چون راندم��ان حرارتی آنها پایین اس��ت، آلودگی 

زیادی را تولید می کنند.

رضای��ی ادامه داد: بنابرای��ن در این پروژه هدف این 
اس��ت با اس��تفاده از این زایدات، سوختی به نام پلت را 
تولید کنیم که نس��بت به چوب معمولی دانسیته انرژی 
باالتری دارد، همچنین از مزایای دیگر این سوخت این 
اس��ت که زمان کاربرد آن در بخاری زیس��ت توده سوز 

راندمان حرارتی باالیی را ایجاد می کند.
وی ب��ا بیان اینکه این بخاری کامال خودکار اس��ت، 
گف��ت: در محفظه س��وخت آن فلرها ق��رار گرفته و از 
طری��ق مارپی��چ تغذیه عم��ل تغذیه به بخ��اری انجام 
می ش��ود؛ همچنین فن هایی در بخاری تعبیه شده که 
راندم��ان را افزایش می دهد، به ط��وری که می توان با 

مقدار سوخت کمتر، انرژی بیشتری را به دست آورد.
رضای��ی درباره مزیت این بخاری نس��بت به بخاری 

معمول��ی اظهار ک��رد: راندم��ان حرارتی ب��اال و تولید 
آلودگی کمتر از مزایای این بخاری اس��ت که طراحی 
و س��اخت آن برای نخستین بار با حمایت ستاد توسعه 
فناوری انرژی های تجدیدپذیر معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری در ایران انجام شد.
وی درباره کاربرد بخاری نیز عنوان کرد: در بسیاری 
مناطق به منظ��ور گرمایش از هیزم و چوب اس��تفاده 
می ش��ود و حتی مناطقی به دلیل اینکه دسترس��ی به 
ش��بکه گاز ندارند، از پیت استفاده می کنند؛ بنابراین در 
این مناطق که منابع مناسب چوبی و زایدات کشاورزی 
در دسترس است، می توان از این بخاری بهره برد. البته 
همه نقاط کاربرد دارد، اما مهم این اس��ت که س��وخت 

مناسب بخاری در اختیار باشد.
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 تولید مبدل خورشیدی با الهام از رگبرگ گیاهان
پنجره ایرانیان: محققان با الهام از س��اختار هندس��ی 
رگبرگ ه��ای موج��ود در برگ گیاهان ب��رای اولین بار 
موف��ق به تولید ش��بکه  نانوس��یمی مورد اس��تفاده در 

سلول های خورشیدی و نمایشگرهای لمسی شدند.
ب��ه گزارش ایس��نا، محققان معتقدند که اس��تفاده از 
اکس��ید قلع ایندیوم در تولید صفحات شفاف و رسانای 
سلول های خورشیدی از نظر اقتصادی به صرفه نیست 

و قیمت محصول نهایی را افزایش می دهد.
با اس��تفاده از فن��اوری معماری طبیعت که اش��کال 
هندسی فراکتال ساخته شده اند، می توان توان خروجی 
مجموعه سلول خورشیدی را در مقایسه با روش سنتی 

افزایش داد.
س��اختار معماری طبیعی فراکتال ساختاری هندسی 
اس��ت که با بزرگ کردن هر بخش از این س��اختار به 
نس��بت معین، همان ساختار نخستین به دست می آید. 
به عبارت دیگر فراکتال ساختاری است که هر بخش از 
آن با مقیاس بزرگترش همانند است و از دور و نزدیک 

یکسان دیده می شود. 
س��اختار رگبرگ گیاه��ان نیز با تبعی��ت از معماری 
فراکتال طوری تش��کیل شده است که براساس میزان 
نور دریافتی از خورشید از تراکم خاصی پیروی می کند. 
بنابرای��ن درختان به طور طبیعی در بهترین ش��رایط از 

منابع موجود در محیط استفاده می کنند.
محققان ب��ا تقلید از معماری طبیعی ب��رای اولین بار 
نانوس��یم های موج��ود در س��لول های خورش��یدی را 
براساس س��ه فاکتور بهره گیری از حداکثر پوشش دهی 
سطح، توزیع یکسان جریان در سطح و حداقل مقاومت 

در جریان الکتریکی تولید کردند.
پروفسور میشل گیرزیگ، پژوهشگر موسسه هولمتز 

زنت��رون برلی��ن عنوان کرد: همواره بش��ر ب��ا الهام از 
طبیعت موفق به کس��ب بهترین دس��تاوردهای علمی 
ش��ده اس��ت. محققان ما نیز با تقلید از معماری تراکم 
متغیر یا فراکتال موجود در برگ گیاهان موفق به تولید 
نسل جدید سلول های خورشیدی با کارایی باال شده اند.

وی در ادامه افزود: خوشبختانه با این روش بهره وری 
سلول های خورشیدی به عدد 5.91 درصد رسیده است.

 ساخت سلول خورشیدی پالستیکی با افزودنی های خوراکی

 تسال در فکر شهر خورشیدی است

پنج��ره ایرانیان: محققان دانش��گاه ایالتی کارولینای 
ش��مالی و آکادمی علوم چین با استفاده از افزودنی های 
خوراکی توانسته اند س��لول های خورشیدی پالستیکی 

بسازند که در دمای اتاق قابل تولید هستند.
به گزارش ایسنا، این سلول های خورشیدی کاربردی 
نیم��ه چاپ��ی در تولید تج��اری مقیاس ب��زرگ کاربرد 

خواهند داشت.
دو مزیت اصلی این س��لول ها این است که می توانند 
در محیط باز به صورت انبوه تولید شوند و اینکه فرآیند 

تولید آن هیچ خطر بهداش��تی یا زیست محیطی ندارد. 
محققان یک س��لول خورش��یدی نیمه چاپ��ی را تولید 
کردند که از o-MA  به عنوان حالل استفاده می کند. 
م��اده o-MA یک طعم دهنده مواد غذایی اس��ت که 

برای انسان ها غیرسمی است.
سلول های خورش��یدی پالس��تیکی به دلیل سبکی 
وزن، منعط��ف و ش��فاف بودن و هزینه پائین س��اخت 
آن ها بس��یار پرطرفدار هستند. متاس��فانه محلول های 
ح��اوی هال��وژن م��ورد اس��تفاده در س��اخت این نوع 

س��لول ها، مانعی بر س��ر راه تجاری س��ازی در مقیاس 
بزرگ هستند.

ای��ن محلول ه��ا ب��رای اطمین��ان از اینکه س��اختار 
س��لول های خورش��یدی باع��ث افزای��ش حداکث��ری 
به��ره وری ان��رژی آنه��ا می ش��ود، از اهمی��ت زیادی 
برخوردارند. اما متاس��فانه ای��ن محلول ها برای طبیعت 
خطرن��اک هس��تند. این دس��تاورد جدی��د می تواند راه 
برای چاپ س��لول های خورشیدی در دمای اتاق برای 

محققان هموار کند.

پنجره ایرانیان: الون ماس��ک، مدیر و مالک شرکت فناوری تسال در نظر دارد تا به 
زودی پروژه تامین و مدیریت برق خورشیدی منازل را عرضه کند.

به گزارش ایس��نا، پروژه س��قف خورش��یدی تس��ال ش��امل مجموعه مبدل های 
خورش��یدی قابل نصب روی س��قف، باتری و واحد کنترل مص��رف الکتریکی خانه 
اس��ت. پروژه جدید شرکت تسال که شهر خورش��یدی نامگذاری شده در مرحله اول 
از عالقه مندان دعوت کرده اس��ت تا برای نصب و تجهیز منازل به سیس��تم تولید و 

مدیریت برق ثبت نام کنند.
در پروژه ش��هر خورش��یدی تس��ال مالکان خودروهای برقی تسال می توانند عالوه 
بر نصب مجموعه ش��ارژر باتری خودرو از امکانات دیگر این ش��رکت مثل مجموعه 

مدیریت انرژی خانه از انرژی خورشیدی نیز بهره ببرند.

مجموعه تامین انرژی الکتریکی تس��ال عالوه بر تامین برق در روز قادر اس��ت تا 
با ذخیره س��ازی مازاد انرژی روز در طول ش��ب و یا زمان ناپایداری شبکه، برق خانه 

را تامین کند.
شرکت تسال قصد دارد تا در اکتبر امسال نمونه آزمایشی این طرح را به عالقه مندان 
معرفی کند. نمونه آزمایشی مجموعه سقف خورشیدی شامل سه سامانه مجزا یعنی 

واحد تولید برق، واحد مدیریت و باتری توانمند است.
طبق برنامه ریزی های انجام ش��ده در صورت حمایت عالقه مندان، مجموعه سقف 
خورش��یدی در اواخر سال ۲017 تولید و عرضه می ش��ود. این مجموعه به صاحبان 
خانه کمک می کند تا برق مورد نیاز خود را به صورت مس��تقل و رایگان از خورش��ید 

دریافت کنند.
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 خانه ای که می توان آن را با خود به سفر برد!
پنج��ره ایرانیان: به تازگی خانه خورش��یدی متحرکی 
طراحی و ساخته شده که می تواند به همراه ساکنان خود 

جابه جا شود.
به گزارش ایس��نا، برای افرادی که عاش��ق سفر و در 
عین حال خواهان اس��تراحت در منزل خود هستند، یک 
شرکت طراح استونیایی خانه خورشیدی موسوم به کودا 
را ارائه کرده که یک خانه پیش س��اخته کوچک اس��ت و 
ظرف کمتر از چهار ساعت از محل استقرار خود جدا شده 

و جابجا می شود.
ای��ن خانه از بت��ن با ترکیبات خ��اص کارخانه ای و با 
ویژگی بهره وری انرژی س��اخته ش��ده اس��ت. س��اختار 
قدرتمند آن اجازه می دهد این س��ازه در سطوح مختلف 
بدون نیاز به فنداس��یون مستقر ش��ود. شیشه های چهار 
الیه، دیوارهای بتنی و عایق مصرف انرژی را به حداقل 
رسانده و به نگهداری دمای داخل کمک می کند. تمامی 
مواد مصرفی این سازه غیرس��می بوده و قابلیت بزرگتر 

شدن با افزودن فضای اضافی را دارند.
فضای اولیه س��اخته ش��ده کودا ۲5 مت��ر مربع بوده و 
دارای فضای نشیمن و سرویس بهداشتی است، البته به 
دلیل اس��تفاده از شیش��ه های بزرگ نور طبیعی به داخل 
منزل نفوذ کرده و اس��تفاده از نور مصنوعی کاهش یافته 
است. در جلوی این شیشه های بلند نیز تراس قرار گرفته 

تا مانع ورود نور و گرمای بیش از اندازه به داخل شود.

س��قف این سازه از پنل های خورش��یدی پوشیده شده 
ک��ه انرژی بی��ش از نیاز این منزل را تولی��د می کند. در 
منزل خورش��یدی سیس��تم فاضالب، تصفیه آب و برق 
موجود اس��ت، اما می توان برای م��دت کوتاهی از دیگر 

منابع انرژی نیز استفاده کرد.
این منزل برای تابس��تان می تواند در کنار ساحل و در 
زمس��تان در مکانی دنج مستقر ش��ود و قابلیت انتقال به 

محیط کار، کالس درس، کارگاه و یا استودیو را نیز دارد. 
طراحی هوشمند اجازه استفاده بهینه از هر متر مربع این 
من��زل را فراهم کرده و حتی مواد مصرفی آن نیز با این 

ایده هماهنگ هستند.
قیمت خانه خورشیدی کودا 85 هزار یورو بوده که این 
قیم��ت با تجهیزات مختلفی همچ��ون گرمایش، تهویه، 

آب و برق افزایش می یابد.

 اولین قطار مسافربری جهان با سوخت هیدروژنی

 پرورش سوخت هواپیما روی درخت

پنجره ایرانیان: شرکت فرانسوی آلستوم اولین قطار مسافربری که به طور کامل با 
سوخت هیدروژنی کار می کند را در نمایشگاه اینوترنس ترید معرفی کرد.

ب��ه گزارش ایس��نا، قطار هیدروژنی ی��ا هایدریل )hydrail( در ماه دس��امبر در 
مس��یری مشخص در کش��ور آلمان راه اندازی خواهد ش��د. این قطار بعد از دو سال 

تحقیق قرار است جایگزین ناوگان حمل ونقل دیزلی آلمان شود.
هایدری��ل قطاری الکتریکی با مخزن هیدروژن در باالی س��قف اس��ت. این قطار 
توسط سلول های سوختی الکتریسیته تولید می کند و در نتیجه موجب کاهش انتشار 
گازهای گلخانه ای می ش��ود. طرح ارائه ش��ده اولین قطار مسافربری در خطوط ریلی 
با سوخت کامل هیدروژنی در جهان است. البته در آینده ای نزدیک استفاده از چنین 

قطارهایی مرسوم خواهد شد.
مدیر ش��رکت آلستوم اظهار کرد: این ش��رکت مفتخر است که طرحی ابتکاری در 
زمین��ه حمل ونق��ل پاک  طی مدت دو س��ال ارائه داده اس��ت. موتورهای الکتریکی 
موسوم به Coradia iLint نسبت به قطارهای دیزلی سنتی صدای کمتری دارند. 
در واقع س��رعت آن 87 مایل در س��اعت بوده و تنها صدایی که مسافران می شنوند 

صدای حرکت چرخ ها و مقاومت هوا است.
هرچند قطارهای هایدریل گران قیمت تر از قطارهای دیزلی هستند، اما کشورهایی 
مث��ل آلمان، هلند، دانمارک و نروژ ترجی��ح می دهند قطاری بدون آلودگی هوا برای 

حمل ونقل شهری داشته باشند.

پنجره ایرانیان: حمل و نقل هوایی جهانی مسئول دو 
درصد از انتش��ارات کربن ناشی از فعالیت بشر است و 
اکنون دانشمندان استرالیایی قصد دارند این میزان را با 

پرورش سوخت جت روی درخت کاهش دهند.
به گزارش ایس��نا، محققان دانش��گاه ملی استرالیا به 
این منظور قصد دارند از درختان اوکالیپتوس یا درختان 
صمغ استفاده کنند. جت ها و موشک ها به سوخت های 
پران��رژی نیاز دارند و یافته ه��ای جدید، یک جایگزین 

جدید برای سوخت فسیلی ارائه کرده است.

به گفته محققان،  روغن اوکالیپتوس حاوی ترکیباتی 
موس��وم به مونوترپن ها هس��تند ک��ه می توانند به یک 
سوخت بسیار پرانرژی تبدیل شوند و این سوخت برای 

راندن جت ها و موشک های تاکتیکی استفاده شود.
متاس��فانه هم��ه روغن های اوکالیپت��وس به صورت 
یکسان تولید نمی شوند. چالش پیش روی دانشمندان، 
یافتن راهی برای پرورش و کش��ت درختانی با غلظت 
باالی��ی از مونوترپن ها مانند پین��ن و لیمونن بود. آنها 
اکن��ون روش جدی��دی را ب��رای ارتق��ای تولید روغن 

اوکالیپتوس یافته اند.
بر این اساس، دانش��مندان باید گونه های مناسبی از 
اوکالیپتوس را پیدا کنند که ژن های ایده آل تولیدکننده 
مونوترپ��ن را داش��ته باش��ند.  آنها می توانن��د درختان 
صمغ دار را برای تولید روغن پرانرژی بیش��تر مهندسی 

ژنتیکی کنند. 
در نهایت دانش��مندان باید بتوانن��د با کمترین میزان 
ان��رژی، فرآیندهای موثرتر پ��ردازش و کاتالیز را برای 

تبدیل روغن به سوخت ایجاد کنند.
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رسـتگـاری میان بـراده و آهـن
گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با در و پنجره سازان آهن مکان؛

بازار بزرگ آهن مکان تهران اولین بازار معتبر در زمینه آهن آالت و صنوف مرتبط با ساختمان سازی است. این شهرک صنعتی که در 
اوایل دهه 70 تاسیس شده است در بزرگراه آزادگان، تقاطع پل صنیع خانی و خارج از محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد واقع شده 
است. به طور رسمی می توان گفت که قیمت بسیاری از آهن آالت و مصالح ساختمانی تهران در این بازار تعیین می شود و شما پس 
از ارتباط با این مکان می توانید بهترین قیمت ها را در اختیار داشـته باشـید. بازار آهن مکان دارای 10 فاز اسـت که صنوف مختلفی 
مانند فروش انواع آهن آالت، مصالح ساختمانی، آهنگری، در و پنجره سازی یو.پی.وی.سی، درهای کرکره ای، شیشه ای و اتوماتیک، 
دوربین مداربسته، کابینت سازی، فروش و تعمیر ماشین های صنعتی و ساختمانی، رنگ، ابزار، یراق، برشکاری، جوشکاری، ام.دی.
اف و ... در ایـن فازهـا به صورت پراکنده مشـغول فعالیت هسـتند. بازار آهن مـکان دارای 2400 دهنه کارگاه اسـت که حدود 70 
دهنـه آن در زمینـه تولید در و پنجره یو.پی.وی.سـی فعالیت دارند. برخـی از کارخانه های تولید پروفیل پو.پی.وی.سـی و همچنین 
واردکنندگان پروفیل، ماشـین آالت و یراق آالت مونتاژ در و پنجره در این بازار دارای انبار و شـعبه فروش هسـتند. کارگاه های تولید 
در و پنجره که بیشترین فراوانی را در میان صنف یو.پی.وی.سی در آهن مکان به خود اختصاص داده اند نیز در فازهای مختلف آهن 
مکان با استفاده از انواع پروفیل ایرانی و خارجی مشغول به کار هستند. گروه خبری پنجره ایرانیان برای بررسی وضعیت کارگاه ها 
و انبارهـای تولیـد و فروش در و پنجره یو.پی.وی.سـی در آهن مکان، به این شـهرک رفته و با برخـی از متصدیان این کارگاه ها به 

گفتگو نشسته است. ماحصل این گفتگوها را که سه سوال مشترک زیر بود، در ادامه می خوانید.
1ـ لطفا نام کارگاه، زمینه فعالیت و مدت حضورتان در آهن مکان را بفرمایید؟

2ـ شرایط کلی آهن مکان را از لحاظ فضای کسب وکار، امنیت، نظافت، دسترسی، ایمنی و ... توضیح دهید؟
3ـ نظرتان درباره ایجاد شـهرک مخصوص در و پنجره سـازها چیسـت؟ در صورت ایجاد چنین شهرکی مایل به انتقال محل 

کارتان به آنجا هستید؟

اشــاره
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  البرز یراق 
صالح الدین ایوبی

1� البرز ی��راق نمایندگی انحصاری یراق آالت 
یو.پی.وی.س��ی جوی��س ترکیه و ماک��و اتریش 
را برعه��ده دارد و همچنین در ش��هرک صنعتی 
عالی نس��ب تبریز به تولید پروفیل یو.پی.وی.سی 
با برند فنس��ترمن مشغول هستیم. مدت دو سال 
اس��ت در آهن م��کان نمایندگی داش��تیم و ماه 

گذشته شعبه دائمی البرز یراق تهران را نیز در اینجا افتتاح کردیم.
۲� آهن مکان از دهه هفتاد ش��روع به کار کرده اس��ت و در سال های اخیر صنف های 
مختلفی به این مکان اضافه ش��ده اند. من یک تضادی در زمینه کاری آهن و پروفیل و 
آلومینی��وم می بین��م به همین خاطر این فضا را چندان قبول ن��دارم. از نظر امنیتی خیلی 
خوب اس��ت و ورود و خروج کنترل خوبی دارد ولی در مورد مدیریت آهن مکان آن گونه 
که باید عمل نکرده اند. در خصوص فضای س��بز و رس��یدگی به نظافت عملکرد بس��یار 
ضعیفی وجود دارد. فضای جلوی کارگاه ها و فروش��گاه ها را بسیار بیشتر از حد معمول و 
قانونی اشغال می کنند. با اینکه اینجا نگهبان های زیادی دارد ولی در چند مورد مشکالتی 
برای اجناس همکاران به وجود آمده است. تعامل و همکاری خوبی بین مدیریت اینجا و 
ش��هرداری وجود ندارد و س��ندهای تجاری و مجوز کسب این مجموعه که راسا از طرف 
آهن مکان صادر می ش��ود فاقد وجاهت قانونی اس��ت و ش��هرداری آن را قبول ندارد و 
می گوی��د باید مبلغی را بابت صدور این مجوزها به ش��هرداری پرداخت کند. ظاهرا خود 

مدیریت آهن مکان با خودشان  هم تعامل ندارند و این باعث این مشکالت شده است.
3� به شخصه از این موضوع استقبال می کنم و برای این صنف این کار را خیلی خوب 
می بین��م و اینکه یک صنف یکجا جمع ش��ود خیلی بهتر اس��ت. مطمئنا در این صورت 

رقابت ها بهتر می شود و به رشد صنف کمک می کند.

  گروه صنعتی سروش نیرو 
حامد برازنده

1� گروه صنعتی س��روش نیرو نماینده انحصاری 
و رس��می درهای شیشه ای و اتوماتیک GU آلمان 
اس��ت. نزدیک به پنج ماه اس��ت که این ش��عبه ما 
در آهن مکان فعالیت خود را ش��روع کرده اس��ت و 
عالوه بر درهای اتوماتیک GU دوربین های امنیتی 

پترون نیز به مشتریان ارائه می شود.
۲� آهن مکان محیط امن و مطمئنی است و از این بابت خیال ما کامال راحت است. از نظر 
ش��لوغی و س��روصدا همان گونه که می بینید به دلیل وجود کارگاه های آهن و سروصدایی که 
طبیعتا در این کار وجود دارد یک مقدار مشکل داریم که مجبوریم تحمل کنیم! از نظر نظافت 

هم روزانه کسانی می آیند و شرایط نسبتا خوب است.
3� جمع ش��دن یک صنف در یک مکان محاس��ن و معایبی دارد. اگر قرار باشد یک مکانی 
ب��رای صنف در و پنجره در نظر بگیرند باید قبل از هر چیزی به راه های دسترس��ی آن توجه 
ش��ود و اینکه همه اقش��ار جامعه بتوانند هم برای خرید و هم برای بازدید به آن مراجعه کنند. 
صنف های مختلف ساختمان به دلیل اینکه بسیار گسترده و متنوع هستند درعین حال مکمل 
همدیگرند و کنار هم بودنشان به رشد و رونقشان کمک می کند. به عنوان مثال شخصی صرفا 
برای تهیه در به اینجا مراجعه می کند ولی با دیدن دوربین های امنیتی یا مثال یک نوع خاصی 

نرده فلزی، ترغیب می شود و آن کاال را هم خریداری می کند.

  تکنو صنعت پرشین 
سیف الدین گلی پور

1� ما حدود 5 س��ال اس��ت که در زمینه ساخت 
در و پنجره یو.پی.وی.سی در شهرک صنعتی آهن 

مکان فعالیت داریم.
۲� فض��ای کلی آهن مکان فضای بدی نیس��ت 
ول��ی آن گونه که باید، مدیریت نمی ش��ود؛ به عنوان 
مثال، وضعیت نظافت اینجا همان طور که می بینید 

چندان تعریفی ندارد. ضمن اینکه گردوخاک و سروصدا هم شدید است. در مورد وضعیت بازار 
کار هم متاسفانه شرایط مساعد نیست و اوضاع اقتصادی نیز به گونه ای است که دولت، باوجود 
وعده های داده ش��ده، من و امثال من را که در زمینه تولید فعالیت داریم حمایت نمی کند. به 
خاط��ر رک��ودی که در ب��ازار وجود دارد و همچنین زیادش��دن کارگاه ها و مش��اغل مرتبط با 
س��اختمان، اوضاع کاری ما خراب شده است. در بازار همه این عوامل به هم مرتبط هستند و 
روی هم تاثیر می گذارند؛ وقتی پول نباشد ساختمان سازی نیست، وقتی ساختمان سازی نباشد 

من مشتری ندارم و به این صورت تولید راکد می شود.
3� این کار چندان معقول نیس��ت، مثل این اس��ت که چند تا بقالی کن��ار هم قرار بگیرند. 
متاسفانه در صنف ما قیمت پایه و ثابتی برای کار وجود ندارد و هرکسی بر اساس معیارهای 
خودش یک قیمتی به مشتری می دهد. در این شرایط وقتی مشتری وارد این شهرک می شود 
بعد از مراجعه به کارگاه من، به چندین جای دیگر هم س��ر می زند و ده نفر قیمت پایین تر از 
من می دهند و به این شکل اصال فایده ای ندارد. شاید اگر مدیریتی قوی باشد که بر قیمت ها 
و نحوه تولید و مونتاژ نظارت کند می توان امیدوار بود که ش��رایط بهتر ش��ود ولی متاس��فانه 
اینجا سیاس��ِت کاری خوبی وجود ندارد. به عنوان مث��ال اآلن تولیدکننده های پروفیل با دادن 
قیمت های پایین تر نسبت به در و پنجره سازها، مشتری را جذب می کنند و به نوعی سازنده ها 
را دور می زنند. در این ش��رایط چطور انتظار دارید که بازار ش��رایط مس��اعد و پررونقی داشته 
باش��د. اینجا همه به دنبال منافع خودش��ان هستند و کسی به فکر بهبود وضعیت اقتصادی و 

رفع مشکالت تولیدکنندگان نیست.
  وین بست 
حیدر زارعی

1� از س��ال 89 در زمین��ه تولی��د در و پنجره 
دوج��داره یو.پی.وی.س��ی، پنجره های هاللی و 
پنجره های با ابعاد خاص، در آهن مکان مشغول 

به فعالیت هستیم.
۲� ازجمل��ه مزایای آهن مکان این اس��ت که 
دسترسی خوبی دارد به همین خاطر ما به صورت 

۲4 ساعته اینجا هستیم و روی کار نظارت داریم. از موارد منفی هم گردوخاکی است که 
در فضای اینجا وجود دارد و روی محصول می نشیند و به پروفیل ها ضربه می زند. البته 
ما محل دپو و انبار مخصوص درس��ت کردیم تا پروفیل ها زیر نور خورشید و گردوخاک 
محیط آسیب نبینند. در آهن مکان  همه نوع تولیدکننده ای وجود دارد، از آنها که به زیر 
پله ای معروف اند تا تولیدکننده ای که از کارخانه هایی که پیشرفته ترین دستگاه ها را دارند 
هم محصول باکیفیت تری تولید می کند؛ لذا خواهش من از دوستان این است که درباره 

آهن مکان نیمه پر لیوان را هم ببینند.
3� همه صنف ها مکان خاصی دارند که به عنوان بورس آن صنف یا کاال است و همه 
ب��رای تهیه محصوالت آن صنف به آنجا مراجعه می کنن��د. چه بهتر که محلی برای در 
و پنجره س��ازها در نظر گرفته ش��ود تا ما هم بتوانیم در کنار سایر همکاران در آن مکان 
فعالیت کنیم. به عنوان مثال اگر ما در کنار س��ایر همکارانمان باش��یم چنانچه در هنگام 
کار یک قطعه ای کم داشته باشیم به راحتی از همسایه تهیه می کنیم و بدون فوت وقت 

و معطل کردن مشتری کار را آماده می کنیم.
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  قائم پنجره 
حسین احمدی

1� کارگاه تولی��د در و پنجره پو.پی.وی.س��ی 
قائم پنجره مدت 10 سال در شهرک آهن مکان 

مشغول به کار است.
۲� ب��ه دلیل اینکه تع��داد زی��ادی کارگاه در 
زمینه ه��ای مختل��ف س��اختمان در آهن مکان 
فعالیت دارند، فضای بس��یار مناس��بی برای کار 

است. از لحاظ بازار و مشتری، فضای کسب وکار اینجا یک فضای رقابتی است که همه 
نوع کیفیت و قیمتی وجود دارد. به دلیل وجود بزرگراه های اطراف، راه های دسترسی به 
آهن مکان بس��یار خوب اس��ت و مشکلی از این بابت وجود ندارد. از لحاظ امنیت هم به 
دلیل اینکه به صورت صنفی اداره می ش��ود خیلی خوب اس��ت و حتی یک پیچ هم بدون 
ب��رگ خ��روج نمی توان از اینجا خارج کرد. نظافت اینجا نیاز به توجه بیش��تری دارد که 
امیدواریم به این مس��ئله رسیدگی شود. مسئله مهم تر عدم وجود یک اتحادیه و انجمن 
صنفی فعال و قوی در صنف یو.پی.وی.س��ی اس��ت به گونه ای ک��ه ما برای حل برخی 
مش��کالتمان مجبوریم به اتحادیه های هم راس��تا و نزدیک به صنفم��ان مراجعه کنیم. 
متاس��فانه رکود حاکم بر بازار مسکن به کار ما لطمه زیادی وارد کرده است و در همین 
آهن مکان، تعداد زیادی از کارگاه هایی که در دو سه سال اخیر فعال شده بودند مجبور 

شدند کارشان را تعطیل کنند.
3� س��اخت یک ش��هرک مخصوص در و پنجره خیلی خوب است به شرطی که تبلیغ 
مناس��بی ب��رای آن صورت بگیرد؛ چون م��ا در آهن مکان به خاط��ر قدمتی که دارد و 
همچنین وجود صنف های مختلف، نیاز زیادی به تبلیغ نداریم و مشتری که برای خرید 
یک محصول دیگر به اینجا می آید با دیدن کارگاه در و پنجره یو.پی.وی.سی، به ما هم 
مراجعه می کند و خریدش را انجام می دهد ولی فعالیت در یک مکان تازه نیاز به معرفی 

و تبلیغات دارد تا مردم آنجا را بشناسند.

  گروه صنعتی رایا 
مجید نجفی

1� گ��روه صنعتی رایا مدت ۲ س��ال در آهن 
مکان و مدت 7 سال است در زمینه تولید در و 

پنجره یو.پی.وی.سی فعالیت دارد.
۲� با توجه به اینکه ما در جاهای دیگر مثل 
چهاردانگه و گلگون هم فعالیت داریم، محیط 
اینجا از لحاظ امنیت خیلی خوب است. مسئله 

گردوخاک، آلودگی و س��روصدا هم که جزو کار آهن اس��ت، اینجا نیز وجود دارد. از 
نظر بازار کار چون در آهن مکان تعداد همکاران زیاد است، قیمت هم از تمام ایران 
پایین تر است که البته این موضوع روی کیفیت کارها هم تاثیر گذاشته و باعث پایین 
آمدن کیفیت کارها شده است. مشکل دیگری که در اینجا وجود دارد کوچک بودن 
فضای کارگاه هاست که باعث شده ما بسیاری از باراندازهایمان را در فضای باز انجام 

دهیم که این کار هم بر کیفیت محصول نهایی تاثیر نامطلوب می گذارد.
3� برای اینکه یک ش��هرک، محیط مناسبی برای کار باشد باید عوامل مختلفی را 
در نظر بگیریم و رعایت کنیم. ازجمله مسئله دسترسی آسان، نزدیکی به شهر و نبود 
ترافیک در محل اس��ت که رعایت این نکات اولین ش��رط برای ایجاد یک ش��هرک 
تولیدی مانند در و پنجره س��ازی است. مرحله بعد، آماده کردن زیرساخت ها و فضای 
کلی شهرک است به شکلی که فضا، ضمن داشتن جذابیت های عمومی و حرفه ای، 
رونق کاری مناس��بی نیز داشته باش��د. در مرحله بعد، تبلیغات و شناساندن آن مکان 
به عموم مردم، مش��تریان، اش��خاص و اصنافی که با این کار سروکار دارند نیز مهم 

و تاثیرگذار است.

  آدیش پارت 
علیرضا سپهری راد

1� ش��رکت پروفی��ل آدی��ش پ��ارت نماینده 
انحص��اری ف��روش پروفی��ل اس��نوون ترکیه و 
تولیدکننده در و پنجره یو.پی.وی.س��ی و شیشه 

دوجداره می باشد.
۲� آهن مکان  همان طور که از نامش پیداست، 
در اص��ل متعل��ق به آه��ن آالت اس��ت ولی در 

سال های اخیر نزدیک به 80 کارگاه یو.پی.وی.سی هم در اینجا مشغول فعالیت شده اند. 
فضای اینجا هرچند بس��یار شلوغ و پررفت وآمد است اما از نظر امنیت بسیار جای خوبی 
اس��ت. از لحاظ نظافت همان طور که می بینید وضعیت مس��اعدی ندارد. از نظر ایمنی و 
امنیت جانی هم شرایط چندان خوبی ندارد؛ هم برای مراجعان و هم کسانی که در اینجا 
کار می کنند، فضای نسبتا خطرناکی است و باید در این زمینه تمهیداتی اندیشیده شود. 
ضم��ن اینکه کنار هم بودن این صنف های مختلف نیز در جای خودش ایجاد مش��کل 
می کند و باید سختگیری بیشتری درباره حضور برخی اصناف در این محل انجام گیرد. 
کن��ار هم ق��رار گرفتن، آهن آالت، یو.پی.وی.س��ی، رنگ، ابزار، یراق، در و پنجره س��از، 
ماشین آالت، برشکار، جوشکار، آهنگر، ام.دی.اف، کابینت ساز، مصالح ساختمانی و ... به 

این شکل بدون نظم، ظاهر خوبی ندارد و برای همه ایجاد مشکل می کند.
3� ایجاد یک شهرک صنعتی مختص صنف در و پنجره بسیار خوب است، هم برای 
ما و هم برای مش��تری؛ به ویژه برای انبوه س��ازان و کسانی که درگیر ساخت پروژه های 
بزرگ هستند و مرتب با این صنف سروکار دارند. شهرک صنعتی مخصوص یک صنف، 
جای امنی برای آن صنف اس��ت که مش��تری نیز بهتر می تواند به آنجا اطمینان کنند و 

راحت تر کاالی موردنیازش را تهیه کند.

  تکنو صنعت آرامش 
احمد گلی پور

1� ش��رکت تکن��و صنعت آرام��ش، مدت 7 
سال در زمینه تولید در و پنجره در آهن مکان 

فعالیت دارد.
۲� مجتمع آهن م��کان از نظر امنیت، ورود 
و خ��روج و کنترلی ک��ه در ای��ن زمینه انجام 
می دهن��د واقعا خوب عم��ل می کنند. از لحاظ 

نظافت فضا هم چند سالی است که وضعیت بهتر شده و ما راضی هستیم. از نظر بازار 
کار متاس��فانه امسال نسبت به سال گذشته وضعیت خوبی نداشتیم ولی امیدواریم با 
توجه به گشایشی که در برخی زمینه ها به وجود آمده است، در آینده بهتر شود. البته 
برحس��ب تجربه کاری که داریم، با توجه به گذشت نیمه اول سال، به نظر نمی رسد 
که امس��ال در زمینه رونق بازار و خروج از رکود اتفاق خاصی بیفتد و اگر قرار باش��د 

تحولی صورت بگیرد در سال آینده خواهد بود.
3� ش��خصا با ایجاد یک ش��هرک صنعتی و کارگاهی مختص در و پنجره موافقم 
به ش��رط اینکه یک سیستم نظارت و کنترل دقیق هم در زمینه قیمت ها و هم نحوه 
مونتاژ و تولید در کنار آن ایجاد ش��ود. در غیر این صورت احداث یک ش��هرک که 
تعدادی در و پنجره س��از در آن حضور داش��ته باش��ند و هر کس با هر قیمت و هر 
کیفیت��ی به تولید و فروش بپردازد نه تنها کمکی به ش��رایط کار نمی کند بلکه باعث 

ایجاد مشکالت بیشتری هم می شود.
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  بازرگانی سینا 
میثم سید عبدالهی

1� ش��رکت بازرگانی س��ینا در زمینه پروفیل، 
ملزومات و یراق آالت در و پنجره یو.پی.وی.سی 
مشغول به کار بوده و مدت 3 سال است در آهن 

مکان فعالیت دارد.
۲� آه��ن مکان س��ه صنف اصل��ی دارد که 
شامل کرکره برقی، آهن آالت و یو.پی.وی.سی 

است. وضعیت کلی بازار یو.پی.وی.سی با توجه به رکودی که در بازار ساختمان وجود 
دارد و در حال تبدیل ش��دن به رکود تورمی اس��ت، ش��رایط چندان مساعدی نیست. 
نس��بت به سال گذش��ته میزان مبادالت تغییری نکرده اما قیمت ها در حال افزایش 
اس��ت. شرایط اقتصادی در کشور ما متاثر از ش��رایط سیاسی است و مسائلی که در 
ابعاد جهانی در بحث برجام و توافق هسته ای اتفاق افتاده روی این مسئله تاثیر دارد 

که امیدواریم در آینده شاهد شرایط بهتری باشیم.
3� ایجاد یک شهرک صنعتی مجزا کار بسیار خوبی است به شرطی که مدیریت و 
نظارت دقیقی در این ش��هرک وجود داشته باشد؛ وگرنه ساختن صدها شهرک بدون 
توج��ه به رعایت قان��ون و نظارت بر اجرای صحیح آن فایده ای به حال هیچ کس��ی 
نخواهد داشت. ما در کشور قوانین بسیار زیادی داریم که یا اجرا نمی شوند یا به نحو 
مناس��بی اجرا نمی شوند که اگر این مسئله حل ش��ود بسیاری از مشکالت ما مرتفع 

خواهد شد.

  بهسازان صنعت گستر 
مجید قدمی

1� شرکت بهسازان صنعت گستر مدت 13 سال 
در آهن مکان در زمینه س��اخت در و پنجره فلزی و 

از سال 9۲ با پروفیل یو.پی.وی.سی فعالیت دارد.
۲� فض��ای کل��ی آهن م��کان از نظ��ر امنیت و 
دسترسی خوب است. متاسفانه گردوخاک زیادی در 
فضای آهن مکان وج��ود دارد که تاثیر منفی روی 

پروفیل می گذارد، به همین خاطر نیاز است که انبار مناسب برای پروفیل ها تدارک دیده شود 
تا از آس��یب های محیطی، گردوخاک و نور خورش��ید در امان بمانند. از طرفی فضای کوچک 
کارگاه های آهن مکان امکان ایجاد چنین انباری را ندارد و این ازجمله مش��کالت ما در این 

زمینه است.
3� ش��اید ما به دلیل اینکه مدت 13 سال اس��ت در آهن مکان فعالیت می کنیم و در اینجا 
شناخته شده هستیم نتوانیم به جای جدیدی نقل مکان کنیم ولی وجود چنین مکانی برای رشد 

و توسعه فعالیت تولیدکنندگان در و پنجره یو.پی.وی.سی بسیار مفید است.

  گروه تولیدی مقدم 
کمال مقدم 

1� گروه تولیدی مقدم، مدت س��ه س��ال اس��ت 
در زمینه س��اخت و تولید در و پنج��ره دوجداره در 

شهرک آهن مکان مشغول به کار است.
۲� اینج��ا از نظر امنیت و کنت��رل ورود و خروج 
کاال خوب است ولی از لحاظ نظافت وضعیت خوبی 
ندارد. ش��رایط بازار کار و مش��تری هم نسبتا خوب 

است؛ البته رکود کلی در همه جا وجود دارد و مخصوص اینجا نیست ولی تقریبا دو سال است 
که وضعیت بازار نسبت به سال های قبل خراب شده است.

3� ش��رایط کار ک��ردن در آهن مکان و به این ش��کل که در کنار س��ایر اصناف مرتبط با 
س��اختمان باشیم، برای ما بهتر اس��ت. البته این یک نظر شخصی است و شرایط کلی صنف 
را نمی دانم ولی کار کردن در یک ش��هرک که فقط در و پنجره س��ازها باشند برای ما مناسب 

نیست و اینجا را بیشتر می پسندیم.

  بازرگانی امید پارس 
مسعود عابدینی

1- شرکت بازرگانی امید پارس مدت 7 سال 
است که در زمینه فروش ماشین آالت مونتاژ در 
و پنجره یو.پی.وی.س��ی و 4 سال است که در 
ش��هرک آهن مکان فعالیت دارد. ما نمایندگی 
رس��می س��ه برند معروف ترک ماش��ین آالت 

یو.پی.وی.سی را داریم.
۲- آهن مکان از نظر امنیت خوب اس��ت. از لحاظ بازار کار نیز چون بیش��تر س��ازندگان و 
فعاالن صنعت در و پنجره به این مکان رفت وآمد دارند یا در اینجا کارگاه دارند، فضای خوبی 
است. ما هم به این خاطر به اینجا آمده ایم زیرا از همه جای ایران به این بازار می آیند. درست 
اس��ت که فعال بازار به دالیل رکودی که وجود دارد خیلی ش��رایط خوبی ندارد اما درمجموع 

راضی هستیم.
3- ایجاد بورس و ش��هرک مخصوص در و پنجره یو.پی.وی.س��ی کار خوبی است، منتهی 
چون این صنف س��ندیکا و اتحادیه مناسبی ندارد و نس��بت به آهن صنعت نوپایی به حساب 
می آید نمی توان انتظار داش��ت که جایی مانند آهن مکان احداث شود. ما حتی دنبال تشکیل 
و ایجاد س��ندیکا هم بودیم ولی اینقدر مش��کالت و دردسر داشت که دیدیم از توان ما خارج 

است و دیگر پیگیرش نشدیم. 
مش��کالت این صنعت زیاد است و کسی هم نیس��ت که دنبال حل این مشکالت باشد. با 
اینکه پروفیل ایرانی کیفیت بس��یار بهتری نسبت به پروفیل ترک دارد ولی متاسفانه بعضی ها 
به ج��ای حمای��ت از تولید داخل، پروفیل ترک وارد می کنند و با ای��ن کار به اقتصاد و صنعت 
مملکت ضربه می زنند. یکی از آش��نایان روز گذش��ته نزدیک به 500 میلیون تومان پروفیل 
ترک وارد کرد؛ اگر این پول ها وارد صنعت کش��ور ش��ود، چه تعداد کارگر و کارخانه در داخل 
سود می برند؟! ضمن این که همین پروفیل ترک، مواد اولیه اش را از ایران تهیه می کند و بعدا 

به چند برابر قیمت آن را به خودمان می فروشد.

  ایده آل 
سعید شریفی

1� کارگاه تولی��د در و پنج��ره یو.پی.وی.س��ی با 
پروفیل ایده آل، مدت 5 س��ال اس��ت در آهن مکان 

فعالیت دارد.
۲� فضای کاری آهن مکان خیلی خوب اس��ت و 
رونق نسبی دارد. از نظر امنیت و راه های دسترسی 
هم نس��بت به جاهای دیگر شرایط خوبی دارد. یک 

مقدار ش��لوغی و ترافیک و گردوخاکی که اینجا وجود دارد باعث ناراحتی می شود که آن  هم 
طبیعی است و باید تحملش کنیم.

3� به نظر من، اینجا یعنی آهن مکان بهتر اس��ت و کنار هم بودن در و پنجره س��ازها خوب 
نیس��ت. وقتی همه در و پنجره س��ازها کنار هم باش��ند برخی کارگاه ها برای به دست آوردن 
مشتری، قیمت ها را پایین می آورند و برای اینکه برایشان به صرفه باشد به ناچار کیفیت را هم 

پایین می آورند که در نهایت این کار به بقیه ضربه می زند.
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  پارسا وین 
فیروز محمودی

1� شرکت تولید در و پنجره یو.پی.وی.سی پارسا 
وین، مدت ۲ س��ال اس��ت که به آه��ن مکان نقل 

مکان کرده است.
۲� خوبی آهن مکان این است که همه صنف های 
مربوط به س��اختمان در اینجا پیدا می شوند و کسی 
که در حال ساختمان س��ازی اس��ت نیاز ندارد که به 

چندین جای دیگر مراجعه کند و می تواند همه نیازهایش را در آهن مکان برطرف کند. شاید 
در نگاه اول وجود کارگاه یو.پی.وی.س��ی در اینجا کمی نامناس��ب باش��د اما این در کنار هم 
بودن به رونق بازار نیز کمک زیادی می کند. البته ش��رایط رکود و کس��ادی که در بازار وجود 
دارد بحث دیگری اس��ت که آن  هم فقط مربوط به آهن مکان و صنف در و پنجره نیس��ت و 

تقریبا در همه جا وجود دارد.
3� ساخت شهرک مخصوص در و پنجره سازها خیلی خوب است به شرطی که اتحادیه ای 
باشد که بر قیمت ها و کیفیت کار نظارت کند و همه طبق تعرفه کار کنند. مطمئنا اگر شهرکی 
با چنین شرایطی احداث شود من ترجیح می دهم کارگاهم را از آهن مکان به آنجا منتقل کنم.

  قاب آسمان 
فیروز حسین زاده

1� در زمینه تولید پنجره یو.پی.وی.س��ی در بازار 
آهن مکان فعالیت داریم.

۲� آه��ن مکان از لحاظ امنیت جای خیلی خوبی 
اس��ت. از نظر نظافت و شلوغی هم به هرحال چون 
بیشتر کسبه اینجا در کار آهن هستند، اوضاع خوبی 
ندارد. برخی کسبه از میزان فضایی که مجاز هستند 

اجناس و کاالهایشان را جلوی کارگاه ها قرار دهند، تجاوز می کنند که این مسئله باعث ایجاد 
اشکال زیادی در تردد وسایل نقلیه ای می شود. 

3� ایجاد یک ش��هرک صنعتی برای س��ازندگان در و پنجره کار خوبی اس��ت ولی باید به 
ش��کلی باش��د که مشکالتی که ما در اینجا با آن مواجه هس��تیم در آن شهرک وجود نداشته 
باش��د. باید از قبل ش��رایط مکانی از نظر راه های دسترس��ی و نزدیکی به شهر در نظر گرفته 
ش��ود. مسئله آب، برق، تلفن، بانک و س��ایر نیازهای یک شهرک صنعتی باید رعایت شود تا 

در آینده مشکل ساز نشود.

   دنیز تجارت 
ندا مهرانی

1� شرکت دنیز تجارت مدت ۲ سال است در 
زمینه توزیع  پروفیل یو.پی.وی.سی وین ترک 

در آهن مکان فعالیت دارد.
۲� هرچن��د ب��ه خاط��ر وج��ود کارگاه های 
آهنگری و تراش��کاری هم  صدا و هم آلودگی 
زی��ادی وجود دارد و اینجا هم مانند هر فضا و 

مجتم��ع کاری که عده ای از اصناف مختلف یا نزدیک به هم فعالیت دارند همه جور 
افرادی پیدا می شوند؛ اما درمجموع آهن مکان فضای خوبی است.

3� مس��لما ایجاد چنی��ن فضایی خیلی مهم و تاثیرگذار اس��ت. البته ش��اید برای 
تولیدکنن��دگان در و پنج��ره که مش��تری گذری دارند حض��ور در فضایی مثل آهن 
مکان بهتر باش��د ولی برای ما شهرک صنعتی که مخصوص در و پنجره سازها باشد 

بهتر است. 

  دیدگاه 
احسان احمدی

1� کارگاه تولی��دی دیدگاه مدت 4 س��ال اس��ت 
در زمینه تولید در و پنجره یو.پی.وی.س��ی در آهن 

مکان فعالیت دارد.
۲� فض��ای کار در آهن م��کان درمجموع خوب 
اس��ت ولی در یکی دو س��ال اخیر به خاطر رکودی 
ک��ه در بازار وجود دارد بازار اینجا هم خراب ش��ده 

اس��ت و فضای داخلی ش��هرک هم متاثر از این رکود و کسادی از نظر نظافت و سایر مسائل 
کمی مشکل پیدا کرده  است.

3� به نظر من چندان تفاوتی ندارد. ولی اگر یک شهرک مخصوص در و پنجره سازها هم 
باش��د خوب است. البته به ش��رطی که اول مسیر دسترسی آن را خوب در نظر بگیرند و مورد 
دیگر اینکه روی صنف هایی مثل یراق آالت، پروفیل، مونتاژکار، لمینیت کار و همه مش��اغلی 

که در این زمینه کنار هم کار می کنند نظارت دقیقی وجود داشته باشد.

  آذران صنعت 
شهروز محمدی

1� در زمینه تولید پنجره یو.پی.وی.س��ی در بازار 
آهن مکان فعالیت داریم.

۲� اوای��ل، کار در آهن م��کان خیلی خوب بود و 
مشتری گذری زیادی هم داشتیم ولی یکی دو سال 
اخیر وضعیت بازار خیلی خراب شده است. البته این 
وضعیت مختص آهن مکان نیس��ت و تقریبا رکود 

ب��ازار در همه ج��ا وجود دارد. آهن مکان از نظر امنیت، وضعیت خیلی خوبی دارد و تقریبا همه 
فازها نگهبان دارد. اما از نظر نظافت شرایط خوبی ندارد و نیاز به توجه بیشتری دارد.

3� ایجاد یک ش��هرک مجزا برای صنف در و پنجره خیلی خوب اس��ت چون ش��لوغی و 
س��روصدای اینجا و گردوخاکی که وجود دارد برای کار ما مناس��ب نیست. برخی از مشتریانم 
چون رفت وآمد و ش��لوغی اینجا برایش��ان س��خت اس��ت اصال ب��ه اینجا نمی آین��د و تلفنی 

سفارش هایشان را انجام می دهند.

  آریا کار 
سعید کارخانه

1� در زمینه تولید پنجره یو.پی.وی.س��ی در بازار 
آهن مکان فعالیت داریم.

۲� آهن مکان از لحاظ امنیت فضای خیلی خوبی 
دارد. مسئله مش��تری و بازار هم مثل جاهای دیگر 
است و ما راضی هستیم. در مجموع فضای مناسبی 
اس��ت فق��ط از این نظر ک��ه در کن��ار کارگاه های 

آهن فروش��ی و آهنگری هس��تیم یک سری مش��کالتی وجود دارد که آن هم طبیعی است و 
عادت کردیم.

3� کار خوبی است و ما خیلی موافقیم. ولی باید مسیر دسترسی شهری خوبی داشته باشد، 
چون اولین مالک برای رونق یک فضای کسب وکار این است که مردم بتوانند راحت به آنجا 
رفت وآم��د کنند. اتحادیه هم باید روی کیفیت س��اخت و تولی��د و همچنین قیمت ها نظارت 

دقیقی داشته باشد تا هرکسی نتواند با کار ضعیف و قیمت پایین بازار را خراب کند.
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  بست ویژن 
هوشنگ کریم پور

1� انب��ار توزیع محصوالت بس��ت ویژن مدت ۲ 
س��ال اس��ت در زمینه توزیع و فروش پروفیل های 

یو.پی.وی.سی در آهن مکان فعالیت دارد.
۲� آه��ن مکان از لحاظ امنیتی جای خیلی خوبی 
است و به خاطر محصور بودن فضا و وجود نگهبانی 
از نظر ورود و خروج کاال و افراد نظارت بسیار خوبی 

صورت می گیرد. سایر موارد هم نسبتا خوب است و اگر هم موردی وجود داشته باشد مواردی 
اس��ت که در همه جا وجود دارد؛ مثل این کانال هایی که یک هفته اس��ت جلوی مغازه ها حفر 
کرده  و رفته اند به امید خدا! به هرحال چون اینجا یک فضای پرتردد است اگر حتی چند دقیقه 
مانعی در مس��یر ایجاد شود باعث مش��کالت فراوانی برای همه می شود. وضعیت کار و بازار 
اینجا هم به خاطر رکودی که در بازار مس��کن وجود دارد، ش��رایط مناسبی ندارد چون تقریبا 

همه صنف هایی که در آهن مکان حضور دارند به نوعی به ساختمان سازی مرتبط هستند.
3� مسلما اگر یکجایی باشد که به عنوان بورس و مختص یک صنف باشد خیلی بهتر است؛ 
چون به آن عنوان شناخته می شود و همه برای تهیه آن کاال به آنجا مراجعه می کنند. شرایط 
کاری ما هم به عنوان توزیع کننده پروفیل به گونه ای اس��ت که اگر در کنار سایر تولیدکنندگان 

باشیم خیلی برایمان بهتر است.

  صنایع یو.پی.وی.سی خوش نگاه 
رجب خوش نگاه

1� م��دت چه��ار س��ال اس��ت ک��ه به عنوان 
تولیدکننده در و پنجره یو.پی.وی.سی با پروفیل 

هافمن در آهن مکان فعالیت داریم.
۲� م��ا در ای��ن مدتی ک��ه در اینجا هس��تیم 
خوش��بختانه مشکل خاصی نداریم چون همیشه 

  روزنه 
وحید حالج

1� ش��رکت روزن��ه، س��ازنده در و پنجره بوده 
و نزدیک به 6 س��ال اس��ت که در شهرک آهن 

مکان مشغول به کار است.
۲� فضای کلی آهن م��کان از لحاظ امنیت و 
کنترل ورود و خروج کاال خوب است ولی از نظر 
نظافت و ش��لوغی چندان مس��اعد نیست، چون 

فضای اینجا بیش��تر در اختیار کارگاه های آهن است و تردد ماشین های سنگین و خالی 
کردن بار آهن که سروصدا و گردوخاک زیادی دارد باعث ایجاد این مشکالت می شود. 
اوضاع کس��ب وکار هم هرچند چندان خوب و پررونق نیس��ت اما آن گونه هم نیست که 
بگوییم خیلی خراب اس��ت و بیکار هستیم. کسادی بازار اینجا هم به رکود کلی صنعت 
مسکن و شرایط اقتصادی کشور مرتبط است و چیزی است که همه از آن اطالع داریم 

و با آن روبه رو هستیم.
3� درمجموع وجود یک ش��هرک اختصاصی برای در و پنجره س��ازان خوب اس��ت و 
امتی��ازات خاص خ��ودش را دارد ولی به عنوان مثال میزان مش��تری گ��ذری که اینجا 
داریم تقریبا نصف مشتریان ما را تشکیل می دهد که در آن صورت دیگر از این شرایط 

برخوردار نیستیم.

  بازرگانی سفیر 
محمدرضا ضرغامی

1� نمایندگ��ی فروش یراق آالت در و پنجره های 
یو.پی.وی.س��ی بازرگان��ی س��فیر تبریز هس��تیم و 
نزدیک به دو سال است که شعبه تهران را در آهن 

مکان راه اندازی کرده ایم.
۲� آهن مکان جای خیلی خوبی نیس��ت. فضای 
قدیمی دارد که هرکسی آمده و اینجا کارگاه بازکرده 

و با تولید کاالی بی کیفیت ضمن خراب کردن بازار، بعد از مدتی خودش هم ورشکست شده 
و کارگاهش را جمع کرده است. تنها راه سروسامان گرفتن اینجا ایجاد یک اتحادیه و انجمن 
است که بر روی فعالیت همه کارگاه ها نظارت دقیق داشته باشد تا هرکسی به خودش اجازه 

ندهد هر طور که دوست دارد کار کند و بازار را خراب کند.
3� مس��لما اگر جایی باش��د که مخصوص صنف در و پنجره باشد هم خیال مشتری راحت 
است که می تواند بدون صرف وقت زیاد کاالی موردنظرش را پیدا کند هم فعاالن این صنف 
می دانند که فضای مشخصی برای فعالیتشان وجود دارد. درمجموع وجود یک مکان مشخص 
برای هر صنف یک فرصت مناسب برای پیشرفت و رونق بازار آن صنف است که باید از آن 

نهایت استفاده را برد.

  پرووین 
علی اکبر بیگی

1� مدت یک س��ال اس��ت که در زمینه فروش و 
توزیع پروفیل های یو.پی.وی.سی با برند پرووین در 

شهرک آهن مکان مشغول فعالیت هستیم.
۲� به هرح��ال به خاطر وجود آهن و کار آهنگری 
که همراه با س��روصدا و گردوخاک است اینجا هم 
این مش��کالت وجود دارد. از نظر امنیت هم هر فاز 

یک نگهبان دارد و از طرفی س��نگین بودن اجناس برای جابه جایی نیز باعث شده که در این 
زمینه مسئله ای به وجود نیاید. در خصوص بازار هم یک مورد اینکه متاسفانه خرده فروشی در 
آهن مکان زیاد شده است و از طرف دیگر بدحسابی کسبه هم مزید بر علت شده تا وضعیت 

چندان مناسبی حاکم نباشد.
3� قبال برای آلومینیوم کارها در احمدآباد این کار را انجام دادند و کار خیلی خوبی اس��ت. 
اگر برای در و پنجره س��ازها و یو.پی.وی.س��ی کارها هم این شهرک ایجاد شود مطمئنا مفید 
خواهد بود. البته این ش��هرک باید در مکانی ایجاد ش��ود که خیلی دور از شهر نباشد، مشکل 

ترافیک نداشته و مسیر دسترسی آن راحت باشد.

س��عی کردیم کار خوب و باکیفیت به دس��ت مش��تری بدهیم. در این مدت همیش��ه از 
پروفیل هافمن اس��تفاده کردیم و هم خودمان و هم مشتریان خیلی راضی بوده اند چون 
ما سعی کردیم در زمینه مونتاژ و تولید نهایت دقت را داشته باشیم و جنس و یراق خوب 
اس��تفاده کنیم. فضای آهن مکان  هم فضای بسیار خوبی است و مشکل خاصی نداریم. 
از نظر امنیت بس��یار خوب اس��ت و ما همه وسایلمان را بیرون از کارگاه قرار می دهیم و 

تاکنون هیچ موردی به وجود نیامده است.
3� ما با اینجا و به این شکل کار کردن موافق تریم؛ چراکه اینجا مشتری گذری بیشتر 
می آید و به دلیل وجود صنف های مختلف کسانی هستند که برای خرید جنس دیگری 
می آیند ولی کار ما را هم می بینند و مش��تری می ش��وند. در یک شهرکی که فقط در و 
پنجره س��ازها باش��ند فقط کس��انی می آیند که در و پنجره می خواهند و مشتری گذری 

آنجا نمی آید .





85
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 شـرکت شـما از چه تاریخی فعالیت خود را آغاز 
کرده و برای رسیدن به موفقیت چه مسیری را پشت 

سر گذاشته است؟
ش��رکت پارس از سال 1387 فعالیت رسمی خود را آغاز 
کرده اس��ت. در آغاز کار، مانن��د هر فعالیت بزرگ دیگری 
یک دوراندیش��ی نس��بت به آینده وجود داشته است اما به 
لطف پروردگار و باتجربه کافی و مناس��بی که از گذشته به 
همراه داشته ایم، کمتر دچار نشیب و فراز در شروع و ادامه 

کار تاکنون شده ایم.
 در حـال حاضر چه محصوالت و خدماتی توسـط 

شرکت شما عرضه می شود؟
در ح��ال حاضر س��اخت و عرضه ان��واع در و پنجره به 
اش��کال گوناگون و لمینیت ش��ده و همچنین از زمس��تان 
1394 تولی��د و عرضه انواع توری پلیس��ه، توری رولینگ 
و توری ثابت ازجمله خدماتی اس��ت که ش��رکت پارس به 

مشتریان ارائه می دهد.
 از چـه پروفیلـی بـرای تولیـد محصـوالت خـود 

استفاده می کنید؟
این ش��رکت از پروفیل مرغوب ایرانی با برند آورتا برای 
تولید محصوالت اس��تفاده می کند که یکی از دالیل مهم 
انتخ��اب این پروفیل عالوه ب��ر مرغوب بودن آن، حمایت 

از تولید ملی است.
 بـرای انتخاب این پروفیل چه مالک هایی را در 

نظر داشته اید؟
ش��رکت کیان پن بانام تجاری آورتا، یکی از بزرگ ترین 
کارخانه های کش��ور در تولی��د پروفیل ب��وده که در عین 
گس��تردگی و وس��عت کار، حتی در شرایط بحرانی اقتصاد 

کشور هرگز دچار افت کیفیت نشده است.
 کیفیـت محصوالتـی کـه تولیـد می کنیـد در چه 

سطحی قرار دارد؟

البته این سوال را باید از انبوه سازان و صاحبان پروژه که 
با ما همکاری می کنند بپرس��ید اما به دلیل عدم دسترسی 
به آنها، من پاسخ می دهم. شرکت پارس با اطمینان کامل 
از شیوه عملکرد خود و خدماتی که ارائه کرده است سطح 
کیف��ی محصوالت خ��ود را تا س��قف 95 درصد می داند و 
بسیار خرسند هس��تیم که توانسته ایم بهترین محصوالت 
را با بهترین کیفیت به مش��تریان عزیز ارائه دهیم. ضمن 
اینکه ش��رکت پ��ارس در زمینه خدمات پ��س از فروش و 
رف��ع ایرادات احتمالی که معموال بس��یار کم پیش می آید، 

به صورت کامال رایگان در خدمت مشتریان گرامی است.
 شـما در شـرکت پـارس چـه اقداماتـی بـرای 

بهره گیری از دانش و فناوری روز انجام داده اید؟
ارتق��اء ماش��ین آالت از ت��ک س��ر ب��ه دو س��ر، ارتقاء 
نرم افزارهای کامپیوتری، شرکت در نمایشگاه های استانی 
و کش��وری ازجمله فعالیت های این ش��رکت جهت رشد و 

گروه صنعتی پارس از جمله تولیدکنندگان در و پنجره یو.پی.وی.سی و انواع توری در بندر انزلی است که از سال 1387 تا کنون در این عرصه 
فعالیت دارد. شرکت پارس که شعار حمایت از تولید ملی را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است با استفاده از پروفیل ایرانی آورتا محصوالت 
باکیفیتی تولید می کند و این محصوالت را عالوه بر اسـتان گیالن در سـایر نقاط کشـور نیز عرضه می کند. در گفتگویی با آقای فرزاد خسـروی، 
مدیرعامل گروه صنعتی پارس، اهم فعالیت ها و شرایط کاری این شرکت را مورد بررسی قرار دادیم که در ادامه توجه شما را به این گفتگو جلب 

می کنیم:

اشــاره

در گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیرعامل گروه صنعتی پارس مطرح شد:

سرلوحه کار ما: پشتیبانی و خدمات واقعی
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توس��عه فناوری در سال های اخیر بوده است. همچنین در 
بحث مربوط به ف��روش نیز ازجمله برنامه های ش��رکت، 
اس��تفاده از سیس��تم تجارت الکترونیک جهت سهولت در 

عرضه محصوالت به مشتریان گرامی است.
 به نظر شـما برای تولید یک پنجره استاندارد چه 

عواملی باید مورد توجه قرار گیرد؟
فک��ر می کن��م، ازجمل��ه مهم ترین ش��اخصه های تولید 
یک پنجره اس��تاندارد، قبل از همه چیز می توان به داشتن 
تخصص و دانش کافی تولیدکننده، وجدان کاری و عشق 
ب��ه کار اش��اره کرد. بع��د از این ها عواملی چون اس��تفاده 
از ورق گالوانی��زه اس��تاندارد و ی��راق خ��وب و همچنین 
به کارگی��ری کادری آموزش دیده و مج��رب در تولید یک 

پنجره استاندارد باید مورد توجه قرار گیرد.
 بـرای جلوگیـری از ورود پنجره های نامرغوب به 

بازار چه راهکارهایی وجود دارد؟
جلوگی��ری از ورود پنجره ه��ای نامرغ��وب مقول��ه ای 
نیس��ت که یک تولیدکننده با مشاهده آن بتواند شخصا 
برخورد کند و موضوع حل ش��ود، به نظر من الزم است 
هر اس��تان یک سندیکا داش��ته باشد تا از آن طریق این 

موارد پیگیری شوند.
 وجود پنجره سـازهای بی شناسـنامه در بی اعتبار 

کردن این صنعت چقدر تاثیر دارد؟
به اصط��الح  پنجره س��ازهای  ای��ن  وج��ود  متاس��فانه 
بی شناس��نامه، تاثی��ر منفی خود را در ش��هرهای بزرگ و 
پروژه ه��ای بزرگ گذاش��ته اس��ت. از جمل��ه راهکارهای 
جلوگیری از آنها در درجه اول، اطالع رس��انی و آموزش از 
طریق رس��انه ها و در درجه دوم، درخواست رزومه کاری، 
جمع آوری اطالعات و بررسی پروژه های قبلی تولیدکننده 
و مواردی از این دس��ت است که از این طریق می توان از 

هدر رفتن سرمایه ملی نیز جلوگیری کرد.
 چه عواملی بیشـترین تاثیر را در سـاخت و تولید 

پنجره های یو.پی.وی.سی دارند؟
ب��ه مورد خاصی ک��ه منحصربه فرد باش��د نمی توانیم 
اش��اره کنیم، چراکه رعایت تمام نکات فنی و زیرساختی 
تولید در و پنجره های یو.پی.وی.سی اعم از اندازه گیری 
دقیق، انتخاب نوع پروفیل و گالوانیزه مخصوص که باید 

با کمترین لقی داخل پروفیل جاگذاری ش��ود، همچنین 
انتخاب ی��راق آالت مناس��ب و دس��تگیره باکیفیت که 
وظیفه اصلی را در تکمیل س��اخت در و پنجره به عهده 
دارند، الزامی اس��ت. البته تا به ای��ن مرحله ما فقط 50 
درصد از مراحل ساخت و تولید یک در و پنجره باکیفیت 
را انج��ام داده ایم و 50 درصد بع��دی با نصب اصولی و 
اس��تاندارد شیشه و در و پنجره و همچنین آب بندی آنها 

تکمیل می شود.
 مجموعـه شـما در رابطه با پشـتیبانی و خدمات 

پس از فروش چه برنامه ریزی هایی دارد؟
بدیهی اس��ت هر ش��رکت ی��ا کارخانه ای ب��رای پابرجا 
ماندن و ادامه دادن مس��یر خود می بایس��ت این دو مقوله 
یعن��ی »پش��تیبانی و خدمات پس از ف��روش« را از ارکان 

اصلی فعالیت های خود قرار دهد. پرواضح است شرکت یا 
کارخانه ای که تمام ن��کات اصولی را در تولید در و پنجره 
رعایت کرده باش��د و از نتیجه کار خود مطمئن باش��د، از 
پش��تیبانی مشتریان خود در هنگام بروز ایرادات احتمالی و 

اتفاقی بسیار لذت می برد.
بر این اس��اس ش��رکت پارس هم پس از س��اخت و 
تولی��د محصوالت خ��ود، بازدیدها و وارس��ی های فنی 
از خدماتی ک��ه ارائه داده به عمل خواهد آورد. مس��لما 
مش��تریانی که در صورت بروز هرگونه مشکل یا ایرادی 
ابتدا با ش��رکت تم��اس می گیرند در اولویت رس��یدگی 
و ارائ��ه خدمات رای��گان پس از ف��روش خواهند بود تا 
هرچه سریع تر مشکلش��ان برطرف گردد. این پشتیبانی 
از ابتدای تاسیس شرکت بوده و تا همیشه به قوت خود 

باقی خواهد ماند.
 تاکنـون نظـارت و کنتـرل کیفی از جانب شـرکت 
تولیدکننده پروفیل از مجموعه شما انجام گرفته است؟

بل��ه همواره بازرس��ی هایی از مجموعه ما توس��ط واحد 

کنترل کیفیت ش��رکت کیان پن، تولیدکننده پروفیل آورتا 
در طی مدت همکاری با این شرکت صورت پذیرفته است.
 تا چه حد در بحث مشتری مداری فعال هستید؟

همان طور که از پاس��خ های قبلی پیداس��ت مش��تری 
و جل��ب رضای��ت واقعی او در راس کار ش��رکت ما قرار 
دارد. همیش��ه در بین مش��تریان، کس��انی هستند که به 
خاطر نداش��تن اطالعات از در و پنجره یو.پی.وی.سی با 
نگران��ی از مرغوب بودن کاال، نحوه جاگذاری و بازدهی 
آن، به ش��ما مراجعه می کنند؛ این وظیفه یا بهتر بگویم 
هنر ش��رکت است که با صبر و حوصله، اطالعات دقیقی 
از جن��س کاالی خود، قیمت، تفاوت آن با کارهای دیگر 
و چگونگ��ی قرارگیری در و پنجره در تناس��ب با نقش��ه 
و... به مشتریان خود بدهد. مشتری مداری و صرف وقت 
برای او چنانچه گفته شد در راس کار شرکت پارس بوده 

و خواهد بود.
 حوزه فعالیت شـما شـامل کدام محدوده اسـت 
و در حـال حاضر در کدام منطقه جغرافیایی مشـغول 

فعالیت هستید؟
ش��رکت پارس در اس��تان گیالن و ش��هر بندرانزلی 
واقع اس��ت ولی عرض��ه خدمات ش��رکت، منحصر به 
این مناطق نیس��ت و به استان ها و شهرهای دیگر هم 

خدمات ارائه می دهد.
 شـرایط فعلـی و آینـده بـازار در و پنجره هـای 

دوجداره را چگونه می بینید؟
متاس��فانه وجود کارگاه ه��ای در و پنجره س��ازی زیر 
پله ای با تولی��د محصوالت بی کیفیت و غیراس��تاندارد، 
تاثیر بس��یار منفی بر بازار گذاش��ته است. از سوی دیگر 
عدم نظارت از جانب س��ازمانی که این گونه مجموعه ها 
را به صورت م��داوم و منظم تحت نظارت قرار دهد و در 
صورت مش��اهده تخلف با آنها برخورد کند، باعث ش��ده 
اس��ت ش��اهد بازار چندان مناس��بی در حال و آینده این 

صنعت نباشیم.
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  در خصـوص تاریخچـه و تولیـدات وینـاک 
توضیح دهید.  

ش��رکت پویش پارت س��یمین از س��ال 1361 با طراحي 
و س��اخت قالب هاي س��نبه و ماتریس فعالی��ت خود را آغاز 
کرد و تا پی��ش از ورود به عرصه یراق آالت در و پنجره، در 
دوره های مختلف تولیدی، انواع گوناگونی از قطعات خودرو 

و موتور سیکلت را تولید می کرده است. 
در دوره جدی��د ب��ا توجه به تحریم و رک��ود تولید خودرو، 
مدیریت سازمان تصمیم به وارد شدن در صنعت یراق آالت 
در و پنج��ره یو.پی.وی.س��ی گرف��ت و ب��ا س��رمایه گذاری 
گس��ترده در این زمین��ه موفق به ارتق��اء تکنولوژی خطوط 
تولید یراق آالت و ارتقاء عملکرد فرایندهای داخلی و توسعه 
محصوالت ش��د و تولیدات خود را با ن��ام تجاری ویناک به 

بازار عرضه کرد.
در عین حال جهت ارتقاء س��طح آگاه��ی عموم جامعه و 
مخصوص��ا مصرف کنن��دگان محصوالت وین��اک در زمینه 
کیفیت یراق و استانداردهای آن، نسبت به تاسیس دانشگاه 
علمی و کاربردی کاس��پین در استان قزوین زیر نظر وزارت 

علوم اقدام شد.
  انواع یراق آالت تولیدی خود را به تفصیل نام برده 

و توضیح دهید.
ی��راق آالت ویناک ب��ازه گس��ترده ای از محصوالت تک 
حالته اع��م از انواع اس��پانیولیت تک حالته پنج��ره در کلیه 

س��ایزها )با قاب فلزی و قاب زاماک(، انواع دستگیره پنجره 
اع��م از پالس��تیکی و آلومینیومی، دس��تگیره سرویس��ی و 
س��وییچی، لوال تک حالته در سایزهای 75 و 100 میلی متر، 
مابقی اتصاالت اعم از کیپر و مولیون کانکتور، فیلر و مقابلی 
قفل س��رویس و س��وییچی را تش��کیل می دهد؛ همچنین 
جهت تکمیل س��بد کاالیی خود و کسب حداکثری رضایت 
مشتریان، نسبت به تامین اقالم دیگری از جمله پیچ، چسب 
و ... نیز اقدام کرده ایم تا س��بد کاملی از یراق آالت مورد نیاز 

مشتریانمان را تولید و تامین کرده باشیم.
  از نظر شـما، کیفیت یـراق آالت ویناک در چه 

سطحی است؟
ما با تکیه بر س��ابقه 35 س��اله خ��ود در زمینه طراحی و 
تولی��د قطعات خ��ودرو )که یک��ی از محص��والت ما فریم 
صندلی خودروی پژو ۲06  و جدیدا ۲07 می باش��د(، س��عی 
ب��ر اعتالی برند ویناک به عن��وان برندی باکیفیت و منطبق 
ب��ر اس��تانداردهای بین المللی و با مزیت رقابتی نس��بت به 
رقبای ترکیه ای داریم. در همین راس��تا مشغول طی کردن 
مسیری هس��تیم که یکبار برای محصوالت خودرویی خود 
طی کرده ایم، یعنی اخذ تاییدیه از ش��رکت pss فرانس��ه و 
گذراندن تس��ت های تصادف در شرکت MIRA انگلستان؛ 
 ،IFT ولی این بار در صنعت یراق آالت و با ش��رکت آلمانی

همان دستاورد را تحقق خواهیم بخشید.
از ط��رف دیگر وین��اک جهت ارزیابی رضایت مش��تریان 

خود اقدام به پیاده س��ازی سیس��تم ارزیابی رضایت مشتری 
کرده است که مش��خصه هایی از جمله کیفیت کاال، کیفیت 
خدم��ات و قیم��ت محصوالت تولیدی را از منظر مش��تری 

ارزیابی می کند.
  بـه نظر شـما یـک مونتـاژ کننـده در و پنجره به 
چه دلیـل باید محصوالت وینـاک را در میان انبوهی از 

محصوالت خارجی انتخاب کند؟
موضوع��ی که مط��رح می کنید دقیقا اش��اره به مزیت 
رقابتی دارد. مزیت رقابتی ویناک تولید و تحویل کاالیی 
باکیفیت، مطابق با اس��تانداردهای بین المللی و به قیمتی 
پایین تر از موارد مشابه  خارجی می باشد. البته در دسترس 
ب��ودن، س��هولت تامی��ن، تحویل دهی س��ریع تر کاالی 
س��فارش داده شده مش��تری، ضمانت و گارانتی اجرایی 
یراق آالت، پاسخگویی س��ریع به خواسته های مشتری و 
... نیز ج��زو مزیت های رقابتی ویناک نس��بت به رقبای 

خارجی خود می باشد. 
  فاصله ویناک با تکنولوژی روز دنیا چقدر است؟

  اجازه دهید واقع بینانه به این مسئله بنگریم، طبق برآورد 
ما طی چند س��ال گذش��ته 80 تا 90 درص��د مصرف داخلی 
ما توس��ط شرکت های ترکیه ای تامین ش��ده است و مابقی 
آن توس��ط برندهای اروپایی. به غیر از بازار ما، ترکیه سهم 
بس��یار بیش��تری در مصرف یراق آالت منطق��ه دارد و چون 
ترکیه پرورش یافته آلمان است، در این زمینه از چینی ها هم 

    در گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با
 مدیرعامل شرکت پویش پارت سیمین مطرح شد:

مزیت رقابتی؛ 
راز موفقیت  ویناک

شـرکت پویش پارت سـیمین یک از معدود شـرکت هایی است که وارد عرصه پرخطر تولید یراق آالت شده است. این شرکت با اتکا بر 35 سال 
تجربه خود در زمینه تولید قطعات خودرو و موتور سیکلت، الحق توانسته است در بازار یراق آالت کشورمان که در سلطه شرکت های خارجی قرار 
گرفته به خوبی نفوذ کند. در گفتگویی که با مدیرعامل سـختکوش پویش پارت سـیمین داشتیم، از ایشان درباره وضعیت این شرکت و مشکالت 
پیش روی تولید پرسـیدیم. مهندس ابراهیم نظری نیز ضمن پاسـخگویی به این پرسـش ها، در اهمیت مزیت رقابتی در بازار پرکشـاکش امروز 
سخن گفت. با توجه به سخنان وی، به یقین می توان گفت پشتوانه تولید یراق آالت ویناک از ابتدا تفکر، برنامه ریزی و استراتژی بوده و از همان 
آغاز به مزیت رقابتی محصوالت آن اندیشـیده شـده است. شاید دیری نپاید که محصوالت ویناک در خارج از مرزهای ایران نیز خودنمایی کنند. 

به هرحال اگر مزیت رقابتی شکل گرفته باشد، در هر عرصه رقابتی می توان پیروز میدان بود. با هم این گفتگو را می خوانیم:

اشــاره
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جلوت��ر بوده و بازارهای زی��ادی را در آمریکای التین، اروپا، 
آس��یا و آفریقا تصاحب کرده اس��ت. اگر این مطلب درست 
باش��د، و اگر پویش پ��ارت بتواند قابلی��ت رقابتی خود را در 
برابر تولیدکنندگان ترکیه ای کس��ب کند، در واقع خود را با 

تکنولوژی روز دنیا، انطباق داده است.
به لحاظ عملک��ردی و قابلیتی، در هر عرصه ای که بدان 
وارد شده ایم )مانند تولید اسپانیولیت(، از تکنولوژی به روز آن 
استفاده کرده ایم. همچنین س��رمایه گذاری هایی که صورت 
داده ایم در ردیف ۲0 درصد باالی ش��رکت های ترکیه است 
مگر محصوالتی که  هنوز به آنها نپرداخته باشیم که آن هم 

نیازمند فرصت می باشد تا به آنها رسیدگی شود.
  به نظر شما چرا تولیدکنندگان داخلی که به سراغ 

تولید یراق آالت رفته اند، بسیار اندک هستند؟
افراد بس��یاری وارد این حوزه شده اند، اما به صورتی سنتی 
با آن برخورد کرده اند. باید توجه داشت که داشتن رویکردی 
س��نتی و انجام سرمایه گذاری محدود در این زمینه، شاید در 
۲5 س��ال پیش مناس��ب بود، اما امروز به هیچ وجه پاسخگو 
نخواه��د بود؛ چرا که نخس��تین پیش نیاز حض��ور در بازار، 

برخورداری از مزیت رقابتی است.
وقت��ی بازار م��ا انباش��ته از رقابت  ش��رکت های خارجی 
اس��ت، و محصوالت آلمانی نیز در آن جایگاه ویژه ای را به 
خود اختصاص داده اند، دیگر فضایی برای حضور س��ازنده 
داخل��ی که فاقد مزیت رقابتی باش��د، باقی نمی ماند. برای 
برخ��ورداری از مزیت رقابتی نیز ابت��دا باید پیش نیازهای 
اولی��ه آن را تدارک دید و پ��س از آن توان فنی خود را در 
مقایسه با شرکت های خارجی، تعریف کرد؛ و این کار، کار 
س��اده ای نیس��ت. با تس��لطی که ترکیه بر بازار یراق آالت 
م��ا دارد، در کن��ار آلمانی ها، و نیز حق��وق گمرکی 5 درصد، 
به ندرت کسی پیدا می شود که یارای حضور در چنین بازاری 
را داش��ته باش��د؛ و اگر کس��ی ناآگاهانه وارد این بازار شود، 
ضربه شدیدی خواهد خورد. به بیانی دیگر، ریسک ناآگاهانه، 
باعث از پا در آمدن آنها خواهد شد و کسانی نیز که از آگاهی 

الزم برخوردارند، به آسانی وارد این عرصه نمی شوند.
  در زمینـه تولیـد یـراق آالت با چه مشـکالتی 

روبه رو هستید؟
ش��رکت ما با پشتوانه 35 سال سابقه در طراحی و ساخت 
و تولید مجموعه های س��رد فل��زی در زمینه مجموعه های 
موتورسیکلت و خودرو، به این عرصه روی آورده است. با در 
نظر گرفتن قابلیت سازمانی پویش پارت، تولید یراق آالت در 
و پنجره یو.پی.وی.س��ی برای سازمان کار دشواری نیست. 
با توجه به اینکه تعرفه گمرکی این محصوالت نیز در س��ال 
95، پنج درصد می باشد، ما این چالش را آگاهانه پذیرفته ایم 
ک��ه حداق��ل با 14 ش��رکت ترکیه ای ب��ا واردات گمرکی 5 
درصدش��ان و توزیع کننده های آنه��ا در ایران به همکاری و 
رقابت بنشینیم، و در برابر این محاصره و این بازار پر رقابت، 
توانمندی خود را به نمایش بگذاریم و صبورانه این تالش را 
ادامه داده تا مش��تریان وفادار خود را پیدا کرده و با همکاری 
آن��ان مانع از خروج می��زان قابل توجهی ارز از کش��ورمان 

ش��ده و در داخل نیز به رشد و توسعه صنعت کمک کرده و 
برای همکارانمان چه در داخل س��ازمان و چه در خارج آن، 
اشتغال زایی کنیم. و سهمی در آباد کردن کشورمان از طریق 

تولید و رشد و توسعه آن داشته باشیم.
دش��واری کار اینجاس��ت که ما بای��د در دو جبهه تالش 
کنیم؛ هم توانمندی های خود را در داخل کش��ور به نمایش 
بگذاری��م و عادت بازار را تغییر دهی��م و تاوان این فرهنگ 
جاافت��اده را بدهیم که: " تولید ایرانی بی کیفیت اس��ت"؛ و 

از سوی دیگر به سلطه رقبای ترک در بازار خاتمه دهیم.
م��ا ب��ه آرام��ی در حال ب��از ک��ردن راه خود هس��تیم و 
نش��ان خواهی��م داد که منافع مصرف کنن��ده نهایی و منافع 
توزیع کنندگان اجناس ترک، هم منافع کوتاه مدت آنها و هم 
منافع بلندمدت ایشان، در همکاری کردن با ماست. چرا که 
از آغاز به کسب مزیت رقابتی در برابر رقبایمان پرداخته ایم و 
برای مشتریان خود نیز دستاوردهای ماندگارتری به ارمغان 
آورده ایم؛ به ویژه در نوع خدمت رسانی به آنان و نیز در قیمت 

تمام شده محصوالت تولیدی خودمان.
مشکل دیگر ما این است که در بازار توزیع، ارزش افزوده 
لحاظ نمی گردد، خرید و فروش ها فاقد اس��ناد رسمی برای 
فروشنده و خریدار است. در این میان اول حقوق مردم ضایع 
می ش��ود که نماینده اش دولت اس��ت؛ دوم فضای بازدارنده 
برای تولیدکننده داخلی ایجاد می گردد. چرا که آنها 9 درصد 
ارزش افزوده خود را نمی پردازند و تولیدکننده داخلی باید در 
ف��روش خود این هزینه را پرداخت کند؛ که این نکته نیز به 

نهادینه نشدن ساختار تولید در کشورمان باز می گردد.
  به نظر شـما سیاسـت محـدود سـاختن واردات 
بـه تولیـد داخلـی کمک می کند یـا باعث افـت کیفیت 

محصوالت داخلی می گردد؟ 
به عن��وان یک اص��ل، محدود س��اختن واردات کمکی به 
تولید داخلی نخواهد کرد . امروز "محدود ساختن" در اقتصاد 
جهانی یک تصمیم حاش��یه ای اس��ت نه اصلی، چرا که پایه 

و اساس سیاست باید جهانی شدن باشد نه اقتصاد بسته.
ولی اگر س��اختار مناس��ب برای برنامه ریزی کالن تولید 
و نهادهای همبس��ته، برای آن ایجاد ش��ده باش��د و قابلیت 
تصمیم گی��ری به عن��وان یک تاکتیک در مقط��ع گذار و در 
راس��تای راهبرد بنیانی سیاس��ت های اقتصادی قرار گرفته 

باشد، نه تنهاجایز است، بلکه قدردان آن هم باید بود.
امروزه ما با این همه حمایت چه مزیت مناس��بی به دست 
آورده ای��م؟ انگلس��تان هنگامی ک��ه پی برد ماشین س��ازی 
برای این کش��ور مزیت رقابتی در جهان ن��دارد، بازارش را 
جمع کرد، ول��ی ما به عقب افتاده تری��ن بخش صنعت خود 
که همانا خودورس��ازی اس��ت، آن هم با قیمت های بس��یار 
گزاف��ش می بالیم و افتخ��ار می کنیم که این صنعت س��ال 
95 رش��د اقتصادی داشته اس��ت. در اینجا همانقدر که یک 
تولیدکننده باید توان ریس��ک برای توسعه کار خود را داشته 
باش��د، مسئوالن انتخاب شده برای انتقال دوره کنونی ما در 
راس��تای راهبرد اقتصاد تولیدی در جامعه نیز باید مسئولیت 
ای��ن دوره گ��ذار را با تولیدکنن��ده به اتفاق بر عهده داش��ته 

باش��ند. در جامعه ما نه تنها مسئوالن مرتبط با صنعت بلکه 
اغلب همه مس��ئوالن نهادهای اجتماعی، از هر گونه اتخاذ 
تصمیمی در این راستا گریزان هستند و سعی می کنند نقشی 

ایفا کنند تا سبب مچ گیری از آنان نگردد. 
آنچه به تولید داخلی کمک می کند، برداش��تن موانع تولید 
در دستگاه های تولیدی است و نه تنها نباید مانعی بر سر راه 
تولید وجود داشته باشند، بلکه باید دستگاه های دیگر نیز در 

راستای راهبردهای توسعه تولید کشور تالش کنند.
  بـه نظر شـما جهـت بهبـود فضا بـرای تولیدات 
داخلی و رفع مشکالت تولید کنندگان چه راهکارهایی 

وجود دارد؟
مس��ئوالن و دولت با چالش های عدیده ای مواجه هستند 
و ت��ا به ح��ال فرصت و مجال رف��ع موانع بنیادی��ن تولید و 
رسیدگی به ساختار بخش تولید، متناسب با نیازهای امروزه 
جهانی و جامعه خودمان و به صورتی پایدار را نداش��ته اند. در 
واقع قابلیت های این عرصه در کش��ور ما، روزمره اس��ت، نه 
مبتنی بر راهبردی پایدار. این موضوع ریشه در اقتصاد نفتی 
و پاس��خگویی به نیازهای جامعه از طری��ق اقتصاد نفتی و 
معادن دارد، به جای اینکه بر کار و تولید اتکا شود. تا زمانی 
که قابلیت های تولید کش��ور و قابلی��ت ارتقاء و بهره وری و 
داشتن مزیت رقابتی محصوالت ما در منطقه افزایش نیابد، 
م��ا از این چاه بی��رون نخواهیم آمد.  یک��ی از پایه ای ترین 
اولویت های جامعه ما باید دستیابی به توانایی زندگی کردن 
بر مبنای کار و تولید و بهره وری باشد، که دشوارترین کاری 
است که کشورمان با آن روبه رو است. باید توجه داشت که 
همان گونه که تحریم های بانکی، به اذعان همه مس��ئوالن 
اقتصادی، باعث ش��د که از تغییرات 1۲ س��اله بانکی جهان 
عقب بمانیم و به روز نشویم، س��اختار تولید، توانمندی های 
نی��روی کار، تکنولوژی و مدیری��ت آن نیز از عرصه جهانی 
عقب مانده اس��ت. من بر این باورم که در خوش��بینانه ترین 
حالت حداکثر فقط ۲0 درصد تولیدکنندگان ما آمادگی به روز 

شدن و هم نواشدن با تحوالت جهانی را دارند.
  وضعیت فعلی و فضای پیش روی تولید یراق آالت 

را چگونه می بینید؟
آنچه مشخص است ما در وضعیت رکود صنعت ساختمانی 
به س��ر می بریم. البت��ه این وضعیت همیش��گی نیس��ت، و 
دوره های افت وخیز و چالشی تر همواره وجود داشته اند. آنچه 
که باید به آن توجه داش��ت، دوره گ��ذار از در و پنجره های 
سنتی به در و پنجره های یو.پی.وی.سی و آلومینیومی است 
و این تازه آغاز راه مصرف این در و پنجره ها در ایران است. 
اما در همی��ن بازار راکد نیز فعالیت ه��ا، همچنان در جریان 
است. درست اس��ت این فعالیت ها به شدت سال های قبل از 

1390 نیست، ولی به هرحال جریان دارد. 
جنبه دیگری که ما در حال کار روی آن هستیم، صادرات 
اس��ت. سازمان ما برای حضور در عرصه بازارهای منطقه در 
ح��ال تالش اس��ت و در صورتی که ما توج��ه همه جانبه به 
مزیت رقابتی خود داش��ته باش��یم، این امکان وجود دارد که 

سهم صادرات ما از مصرف داخلی پیشی بگیرد.
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افتتـاح شعبـه دائمی البـرز یـراق در تهران

جهت سرعت و سهولت در عرضه محصوالت صورت گرفت:

پنجره ایرانیان: شرکت البرز یراق در تاریخ 17 شهریور 1395 شعبۀ دائمی خود را 
در بازار آهن مکان تهران افتتاح کرد. به همین منظور مراس��می با حضور نمایندگان 
فروش محصوالت البرز یراق در سراسر ایران برگزار شد. در این مراسم که با ضیافت 
ناهار همراه بود، فرصتی به دست آمد تا با مدیریت و همچنین نمایندگان این شرکت 

گپ و گفت کوتاهی داشته باشیم.
الزم به ذکر اس��ت که ش��رکت البرز یراق یکی از مجموعه ه��ای بزرگ و معتبر 
ش��هر تبریز اس��ت که در زمینه تولید پروفیل های یو.پی.وی.س��ی با برند فنسترمن 
و توزیع انحص��اری یراق آالت جویس )GEVISS( و ماکو )MAKO( مش��غول 

به فعالیت است.
در گفتگ��وی کوتاهی که با مدیری��ت مجموعه پرتوان البرز ی��راق، جواد جعفری 
داش��تیم، وی هدف از راه اندازی این شعبه را رفاه حال مشتریان و تسهیل در انتقال 

محصوالت سفارش شده اعالم کرد.

وی در ادامه س��خنان خود به یکی از اصول مورد تاکید البرز یراق اشاره کرد مبنی 
بر اینکه این ش��رکت همواره بر خود فرض می داند که کاالی س��فارش شده توسط 
مش��تری را در عرض نهایتا ۲4 س��اعت تحویل دهد. جواد جعفری گش��ایش شعبه 
دائم��ی این ش��رکت در تهران را نی��ز به عنوان گامی دیگر جه��ت تثبیت این اصل 

اساسی شرکت البرز یراق برشمرد.
مدیریت مجموعه البرز یراق، در بخش دیگری از سخنان خود به محصوالت جدید 
پروفیل فنسترمن اشاره کرد و از اضافه شدن پروفیل های کشویی در چندماه گذشته 
و همچنین اضافه ش��دن پروفیل های لمینیت در آینده ای نزدیک به سبد محصوالت 

فنسترمن خبر داد.
در ادامه این مراسم گفتگوهای کوتاهی با نمایندگان فروش محصوالت البرز یراق 
در مناطق مختلف کش��ور داش��تیم و از آنها درباره فعالیت های خود و همچنین تاثیر 

افتتاح دفتر البرز یراق در تهران پرسیدیم. با هم این گزارش را می خوانیم:
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رهاوین/ خراسان
حمیدرضا واژگو

 شرکت شما در چه زمینه ای مشغول فعالیت است؟
ش��رکت رهاوی��ن نماینده انحص��اری محصوالت الب��رز یراق در 
خراس��ان اس��ت که در دو بخش تامین و توزیع یراق آالت و پروفیل 
فنس��ترمن در اس��تان خراس��ان و همچنی��ن تولی��د در و پنجره با 

محصوالت فنسترمن فعالیت می کند.
 از چه زمانی با البرز یراق همکاری داشته اید؟

از س��ال 91-90 و تقریبا یکی دو س��ال پس از شکل گیری البرز 
ی��راق همکاری ما با این مجموعه آغاز ش��د و در این مدت به علت 
کیفیت باالی محصوالت و خدمات البرز یراق با شرکت دیگری کار 
نکردیم. ضمن این که یراق آالت این ش��رکت ده سال گارانتی دارد و 

مشکالت ریز و درشت یراق آالت دیگر را ندارد.
 )GEVISS( دلیـل اصلـی برای اسـتفاده از یراق جویـس 
کیفیـت محصـوالت آن بوده یا نحـوه همـکاری و تعامل البرز 

یراق هم تاثیر داشته است؟
مطمئنا کیفی��ت یراق و پروفیل، تنها مالک برای همکاری نبوده، 
بلک��ه مدیری��ت قوی، توان و بنی��ه مالی باال و دیگر پتانس��یل های 

این ش��رکت در ت��داوم این همکاری موثر بوده اس��ت. ضمن اینکه 
بزرگ ترین انبار یراق آالت متعلق به این شرکت و در تبریز واقع است 
و م��ا چون در تیراژ ب��اال کار می کنیم، همکاری با البرز یراق فرصت 
مناس��بی برای ما محس��وب می ش��ود. در مدتی که با این مجموعه 
همکاری داریم جزو معدود ش��رکت هایی بوده ک��ه تاکنون در هیچ 

زمینه ای با آنها به مشکل برخورد نکرده ایم.
 افتتـاح شـعبه این شـرکت در تهـران را چگونـه ارزیابی 

می کنید و آیا افتتاح این شعبه تاثیری در کار شما دارد؟
کار بسیار مفیدی به ویژه برای مشتریان تهران و شهرهای اطراف 
خواه��د بود، چراکه ی��ک خالئی در البرز یراق در ای��ن زمینه وجود 
داش��ت که با این کار برطرف شد. ضمن اینکه در این شعبه، پروفیل 
به سبد محصوالت شرکت اضافه و یراق آالت نیز تکمیل شده است. 
البته ما چون در تناژ باال کار می کنیم، کاالی مورد نیازمان را بیشتر 
از انب��ار اصلی در تبری��ز خریداری می کنیم ولی در مواقع کس��ری، 
انبار تهران می تواند کمک خوبی برای تامین س��ریع تر کاالی مورد 

نیازمان باشد.

روزنه یراق/ کرمانشاه
غالمرضا کریمی

 شرکت شما در چه زمینه ای مشغول فعالیت است؟
ش��رکت روزنه یراق، نماینده البرز یراق در کرمانشاه و ایالم 
اس��ت که توزیع پروفیل و یراق آالت فنسترمن را در استان های 

غرب کشور انجام می دهد. 
 از چه زمانی با البرز یراق همکاری دارید؟

ب��ه دلیل این که در منطقه کرمانش��اه مجموع��ه ای در زمینه 
توزی��ع یراق آالت وجود نداش��ت و تولیدکنن��دگان در و پنجره 
با مش��کالت زیادی برای تامین قطعات مورد نیازش��ان مواجه 
بودند، تصمیم گرفتیم نمایندگی توزیع یراق آالت یک ش��رکت 

معتبر را اخذ کنیم. 
بر همین اس��اس سال 91 با شرکت البرز یراق تماس گرفتیم 
و ضمن س��فری که به تبریز داش��تیم، پس از آش��نایی اولیه و 
فراهم کردن مقدمات کار، نمایندگی توزیع و فروش یراق آالت 
این ش��رکت را در کرمانشاه اخذ کردیم. از سال گذشته، توزیع 

پروفیل را نیز به سبد کاالیمان اضافه کردیم.
 از شرایط کاری  و نحوه همکاری با شرکت البرز یراق 

راضی هستید؟
من از این مجموعه بس��یار راضی هستم، چون از ابتدا اصال 
آش��نایی با این کار نداش��تم و حمایت ه��ا و همکاری هایی که 
شخص آقای جعفری و مجموعه البرز یراق با من داشتند، باعث 
شد به مرور با کار آشنا شوم و پیشرفت خوبی هم داشته باشم.

 افتتاح شـعبه این شرکت را در تهران چگونه ارزیابی 
می کنید و آیا افتتاح این شعبه تاثیری در کار شما دارد؟

افتتاح این شعبه در تهران بسیار الزم بود و فواید زیادی برای 
مجموعه خواهد داش��ت. به ویژه برای پوش��ش دادن مشتریان 
تهران و ش��هرهای اطراف وجود این ش��عبه بسیار مفید خواهد 
بود. البته به دلیل این که ما خریدمان را مستقیما از تبریز انجام 

می دهیم، در کار ما تاثیر چندانی ندارد.
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برین یراق/ غرب تهران
سید سلمان سرخ مرد

پنجره عصر فردا / قزوین
محمدابراهیم نوروزی

گروه صنعتی پاسارگاد / اردبیل
سعید صفر پور

نیوپن/ اسالمشهر
نصیر همتی

 شرکت شما در چه زمینه ای مشغول فعالیت است؟
شرکت برین یراق، نماینده شرکت البرز یراق در غرب تهران 
است که در زمینه توزیع یراق آالت، پروفیل و سایر محصوالت 
البرز یراق از برندهای جویس و ماکو اتریش فعالیت می کند. 

همچنین مشغول تولید کانکتور فلزی، دستگیره و زبانه های 
مقاوم هستیم.

 دلیل همکاری شما با البرز یراق چه بوده است؟ 
اولی��ن دلی��ل، کیفیت و قیمت مناس��ب محص��والت بود و 
همچنین ش��رایط مناس��بی که در پرداخت های این ش��رکت 

وجود داشت ما را ترغیب به همکاری کرد. 
ضمن اینکه وجود دوستی و رفاقت با آقای جعفری، مدیریت 

مجموعه و تعاملی که ماحصل اخالق، منش و سیاست کاری 
ایش��ان است، باعث ش��د در این مجموعه ماندگار شویم و به 

دنبال دیگر شرکت ها نرویم.
 افتتاح شـعبه شـرکت البرز یراق در تهران را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
وجود ش��عبه مرکزی و انب��اری که بتواند دیگر ش��عبه ها و 
نمایندگی ها را پشتیبانی کند و ما بتوانیم کاالی مورد نیازمان 
را از اینج��ا تامی��ن کنیم الزم و مفید اس��ت، ام��ا به هر حال 
ممکن اس��ت وجود این دفتر در فعالیت های نمایندگان تهران 

اختالالتی ایجاد کند.

 شرکت شما در چه زمینه ای مشغول فعالیت است؟
ش��رکت پنجره عصر فردا نماینده شرکت البرز یراق در استان 
قزوین و قس��مت هایی از زنجان و گیالن بوده و در زمینه توزیع 

یراق آالت جویس مشغول  فعالیت است.
 عاملـی که باعث شـد با مجموعه البـرز یراق همکاری 

کنید، چه بوده است؟
از چهار س��ال پیش تاکنون که با این شرکت کار می کنیم، به 
جرات می توانم بگویم که جنس برگشتی ما در این مدت نزدیک 
به صفر بوده است. البرز یراق از لحاظ تنوع جنس و ظرفیت انبار 
از بهترین و بزرگ ترین شرکت های فعال در این زمینه است که 

ای��ن نیز امتیاز مثبتی برای ما اس��ت. ع��الوه بر کیفیت و قیمت 
مناس��ب محصوالت، اخالق و برخورد خ��وب از دیگر بارزه های 
مثبت این مجموعه اس��ت و این که در ش��رایط بحرانی و زمانی 

که نیاز به حمایت داریم به نحو مطلوبی از ما حمایت می کنند.
 افتتاح شعبه این شرکت در تهران و تاثیر آن را بر کار 

خودتان چگونه ارزیابی می کنید؟
افتتاح این شعبه از لحاظ پوش��ش نمایندگی ها و مشتریان در 
تهران و ش��هرهای اطراف کار بس��یار مثبتی است و تاثیر خوبی 
در این زمینه دارد. البته در کار ما که به صورت مس��تقیم از تبریز 

خرید می کنیم چندان تاثیری ندارد.

 شرکت شما در چه زمینه ای مشغول فعالیت است؟
گروه صنعتی پاس��ارگاد نماینده البرز یراق در اردبیل اس��ت 
و در زمین��ه توزی��ع یراق آالت جویس و پروفیل فنس��ترمن و 

همچنین تولید در و پنجره فعالیت دارد.
 عاملی که باعث شـد با مجموعه البرز یراق همکاری 

کنید، چه بوده است؟
ی��راق آالت جویس )GEVISS( ازلح��اظ قیمت، کیفیت و 
ضمانتی که دارد از بهترین یراق آالت مورد اس��تفاده در تولید 
در و پنجره یو.پی.وی.س��ی است، تنوع محصوالت و ظرفیت 
انبارها هم بسیار خوب است و تاکنون در طول این چهار سال 

جنس برگشتی نداشتیم. عالوه بر همه این ها، مهم ترین عامل 
ت��داوم این همکاری، نوع برخورد و ش��خصیت آقای جعفری 
اس��ت که مرتب به ما سر می زند و از هر لحاظ نمایندگانشان 

را حمایت می کند.
 افتتاح شعبه شـرکت البرز یراق در تهران را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
چ��ون میزان مصرف ی��راق آالت جویس در اس��تان تهران 
بس��یار زیاد است، برای کم کردن مس��افت طوالنی از استان 
آذربایجان ش��رقی تا اینجا بهتر بود چنین انبار و فروش��گاهی 

در تهران دایر شود.

 شرکت شما در چه زمینه ای مشغول فعالیت است؟
ش��رکت نیوپن در اسالمش��هر واقع اس��ت و در زمینه توزیع 
پروفیل و یراق آالت فنس��ترمن و همچنی��ن تولید در و پنجره 

فعالیت دارد.
 از چـه زمانی با البرز یراق همکاری دارید؟ از شـرایط 
کاری  و نحوه همکاری با شرکت البرز یراق راضی هستید؟

ما قبال با ش��رکت دیگری کار می کردیم ولی به دلیل کیفیت 
و قیمت مناس��ب محصوالت البرز یراق، ترجیح دادیم از این به 
بعد با این ش��رکت همکاری  کنیم. کیفیت پروفیل و یراق آالت 
این ش��رکت خوب اس��ت و م��ا راضی هس��تیم، ضمن این که 
همکاری بس��یار خوبی با ما دارند و حتی در مواردی به وس��یله 
اتوبوس قطعه مورد نیاز ما را فرستاده اند تا اعتبار ما نزد مشتری 

خدشه دار نشود.
 افتتاح شـعبه شـرکت البرز یراق در تهران را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
ب��ه چند دلیل افتتاح ش��عبه در تهران الزم ب��ود. اول این که 
االن هم��ه می دانن��د البرز ی��راق در تهران نمایندگ��ی دارد و 
مش��تریان می توانند از نزدیک این ش��عبه را ببینند و محصول 
مورد نیازش��ان را تامین کنند. ضمن این که وجود ش��عبه و انبار 
در تهران باعث می ش��ود مشتری اعتماد و اطمینان بیشتری به 
ما و محصوالت ما داش��ته باشد و برای خریدهای بعدی خود و 

تضمین محصوالت نیز دغدغه ای نداشته باشد.
 آیا افتتاح این شـعبه لطمه ای به کار شـما که نزدیک 

تهران هستید وارد نمی کند؟
ن��ه اتفاق��ا این کار برای ما هم خوب اس��ت، ضمن این که از 
این به بعد خرید عمده م��ان را اینجا انجام می دهیم، می توانیم 
کم و کس��ری هایی را که در کار به وج��ود می آید نیز در زمان 

کمتری تامین کنیم.
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 شرکت شما در چه زمینه ای مشغول فعالیت است؟
ش��رکت بازرگانی آلومین خزر چالوس نماینده ش��رکت البرز یراق 
در غرب اس��تان مازندران اس��ت که از نور تا رامس��ر و کالردشت را 
در زمینه فروش یراق آالت در و پنجره و پروفیل فنس��ترمن پوشش 
می دهد. همچنین درزمینه کرکره های برقی، دوربین های مداربسته و 

دزدگیر نماینده شرکت های آکرول، برتا و اس تی سی هستیم.
 چه مدت است که با البرز یراق کار می کنید؟ دلیل انتخاب 
این شرکت از میان شـرکت های زیادی که در این زمینه فعال 

هستند، چه بوده است؟
تقریبا از دو س��ال پیش و از همان زمانی که با این ش��رکت آشنا 
شدیم همکاری مان را ش��روع کردیم. در درجه اول حسن نیت و در 

درجه دوم شرایط خوب و مناسبی که فراهم کرده اند و از نظر کاری 
هم، چیزی که بس��یار مهم است، عالوه بر کیفیت، تنوع محصوالت 
یا به اصطالح جور بودن جنس این شرکت، مجموعه عواملی هستند 

که باعث شده تا امروز همکاری خوبی باهم داشته باشیم.
 افتتاح این شعبه را در تهران چگونه ارزیابی می کنید؟

در این کار زمان تحویل جنس به مشتری خیلی مهم است و برگ 
برنده در دس��ت کسی اس��ت که بتواند جنس را در کمترین زمان به 
دست مش��تری برساند. افتتاح این شعبه برای ما و همه نمایندگی ها 
کمک بس��یار خوبی است، چراکه باعث شده ما از این به بعد به جای 
خری��د از انبار مرکزی در تبریز و طی مس��افت بس��یار زیاد تبریز تا 

شمال، از این شعبه خرید کنیم.
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 بازرگانی آلومین/ خزر چالوس
فریبرز ردایی

برند گلدوین/ تهران
مهدی بابایی

 شرکت شما در چه زمینه ای مشغول فعالیت است؟
ش��رکت مهدی پالس��ت نماینده البرز ی��راق در غرب تهران 
اس��ت که در زمینه توزیع پروفیل و یراق آالت و همچنین تولید 
در و پنجره یو.پی.وی.س��ی با پروفیل فنسترمن با برند گلدوین 

فعالیت دارد.
  چـه مدت اسـت که با البـرز یـراق کار می کنید؟ دلیل 
انتخاب این شـرکت از بین شـرکت های زیادی که در این 

زمینه فعال هستند، چه بوده است؟
مدت چهار س��ال اس��ت که با البرز یراق هم��کاری داریم. در 
ای��ن زمینه فقط بحث کیفیت یا قیمت محصوالت نبوده اس��ت، 
بلکه بحث پش��تیبانی خیلی مهم است که پروفیل فنسترمن این 

ویژگی را دارد و کارخانه ما را به خوبی پش��تیبانی می کند. عالوه 
بر این نس��بت به ش��رایط پرداخت های ما و نحوه تحویل جنس 
نی��ز خوب و مناس��ب عمل می کنند. هر س��ال در زمینه برطرف 
کردن مش��کالت کوچکی که وجود دارد و توس��عه و پیش��رفت 

محصوالتشان هم خوب عمل می کنند.
 افتتاح شـعبه شـرکت البرز یراق در تهـران را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
پی��ش  از این مجبور بودیم از انبار اصلی در تبریز جنس��مان را 
تهی��ه کنیم که از این به بعد از اینجا خرید می کنیم، در نتیجه، از 
نظر مدت زمان تحویل جنس و هزینه های آن با توجه به مسافت 

زیاد تبریز تا تهران، به نفع ما خواهد بود.

اکسین یراق/ اهواز
جلیل سلطانی نژاد

  نام شرکت، زمینه و محل فعالیت تان را توضیح دهید؟
مجموعه اکس��ین یراق در سال 1390 در زمینه توزیع یراق آالت، 
چسب و اسپیسر، گالوانیزه تقویتی و پروفیل در استان های خوزستان 

و بوشهر فعالیت خود را آغاز کرده است.
 از شـرایط کاری  و نحـوه همـکاری با شـرکت البرز یراق 
راضی هستید؟ عامل اصلی ادامه همکاری با البرز یراق چیست؟

ب��ا توجه به اینکه مجموع��ه البرز یراق توانایی ارس��ال انبوه کاال 
را در س��ریع ترین زمان ممکن دارد و همچنین مراودات مالی نس��بتا 
مناس��بی که ارائه می دهد، باعث ش��ده ما با این مجموعه همکاری 
خوبی داش��ته باش��یم. عالوه بر این ها، کاالیی ک��ه ارائه می دهد از 
کیفیت باالیی برخوردار اس��ت و تنوع محصوالتش نیز زیاد اس��ت. 

مجموعه این عوامل دست به دس��ت هم داده ت��ا همکاری ما با البرز 
یراق تداوم پیدا کند.

 افتتـاح شـعبه ایـن شـرکت را در تهران چگونـه ارزیابی 
می کنید و آیا افتتاح این شعبه تاثیری در کار شما دارد؟

ضمن تبریک به مناس��بت افتتاح ش��عبه جدید ب��ه آقای جعفری، 
مدیرعامل مجموعه الب��رز یراق و آرزوی توفیق روزافزون برای این 
مجموعه موفق، افتتاح ش��عبه آهن مکان کمک مناس��بی اس��ت به 
نمایندگان��ی که فاصل��ه زیادی از تبریز دارند و تهی��ه کاال از تهران 
برایش��ان مناس��ب تر اس��ت. ضمن این که نمایندگی ه��ای تهران و 
شهرهای اطراف نیز می توانند در مدت زمان کمتر و با هزینه باربری 

پایین تر کاالی مورد نیاز مشتری را ارسال کنند.



10
ه 9

�ار
شم

  
95

ن 
 آبا

م 
ده

ل 
س�ا

ن/ 
ـا

انی
یر

ه ا
ـر

نج
پ

184

ش
زار

گـ

184

ش
زار

گـ

ب��ه گ��زارش پنج��ره ایرانیان، ش��رکت 
ایلیاد کار وش��مگیر در شهریور ماه امسال 
س��میناری با عنوان "نق��ش تکنولوژی در 
حفظ س��رمایه های ملی طبق مقررات ملی 
ساختمان و با محوریت معرفی محصوالت 

جدید برند پراتیک" برگزار کرد.
این نشس��ت با حضور آقای��ان مهندس 
کریمی، مع��اون اس��تاندار و فرماندار ویژه 
گنب��دکاووس؛ مهندس صادقل��و، فرماندار 
شهرس��تان رامی��ان؛ باق��ری، مدی��ر کل 
مهندس  گلس��تان؛  اس��تانداری  بازرس��ی 
قوانل��و، رئیس س��ازمان صنع��ت، معدن و 
تجارت اس��تان گلس��تان؛ کارکن��ان بانک 
ملی استان گلستان؛ انبوه سازان شهرستان 
گنب��دکاووس؛ مهندس��ان س��ازمان نظام 
مهندسی استان گلستان؛ تولید کنندگان در 
و پنجره اس��تان گلستان و جمع دیگری از 

فعاالن صنعت، در س��الن همایش های تاالر 
فرهنگیان گنبد کاووس برگزار شد.

در ای��ن س��مینار که با س��خنان مهندس 
اکتای قاضی، مدیرعامل ش��رکت ایلیادکار 
وش��مگیر آغاز ش��د، آقایان کاشانی، رئیس 
انجمن انبوه سازان شهرستان گنبدکاووس؛ 
ایلیادکار وشمگیر  عابدینی، معاونت شرکت 
و مهن��دس قوانلو، رئیس س��ازمان صنعت، 
معدن و تجارت اس��تان گلس��تان ب��ه ایراد 

سخنرانی پرداختند. 
در ابت��دای این جلس��ه مهن��دس اکتای 
قاضی پش��ت تریبون ق��رار گرفت و ضمن 
خوش��امدگویی به مهمانان، سخنان کوتاهی 
را ای��راد ک��رد. مدیرعامل ش��رکت ایلیادکار 
وشمگیر با اش��اره به نامگذاری سال 1395 
از س��وی مق��ام معظم رهب��ری، در توضیح 
دالی��ل برگ��زاری این همای��ش گفت: »در 

سمینار تخصصـی پـراتیک 
از سوی  ایلیـاد کـار وشمگیر برگـزارشد

با حضور معاون استاندار گلستان و جمعی از مسئوالن استانی:
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س��ال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل بر آن ش��دیم که در 
بخش اقدام و عمل و تحقق ش��عار امس��ال، سهم خود را 
ایفا کنی��م. در نتیجه با توجه به اینک��ه تولید داخلی یکی 
از ارکان اصل��ی اقتص��اد مقاومتی می باش��د و همچنین با 
توجه به نقش تکنولوژی به عنوان پایه و اس��اس توس��عه 
صنعت��ی، تصمیم گرفتیم تا همایش نق��ش تکنولوژی در 
حفظ س��رمایه های ملی طبق مقررات ملی س��اختمان و با 
محوری��ت معرفی محصوالت برند پراتیک را برگزار کنیم، 
تا بتوانیم گامی کوچک در خصوص شعار سال برداریم.«

وی در پای��ان، مراتب س��پاس و قدردان��ی خود را از 
تمام��ی افرادی ک��ه در راه ان��دازی و به ثمر نشس��تن 
واحد تولیدی ایلیاد کار وش��مگیر ب��ا برند پراتیک نقش 

داشته اند، اعالم کرد.
سخنران بعدی این جلسه، آقای کاشانی، رئیس انجمن 
انبوه س��ازان گنبدکاووس بود. وی برخورداری از همدلی و 
همراه��ی در خصوص حمایت از تولیدات داخلی را یکی از 

راهکارهای اجرای اقتصاد مقاومتی دانس��ت و افزود: »در 
این راس��تا بای��د حمایت های الزم از انبوه س��ازی صورت 
گیرد. همچنین تولیدکنندگان و صنعتگران جهت گسترش 
و اس��تفاده بهینه از ش��هرک های صنعتی به حمایت های 

دولتی نیاز دارند.« 
رئیس انجمن انبوه سازان گنبدکاووس در بخش دیگری 
از س��خنان خود بر لزوم اتخاذ رویکردهای جدید از سوی 
انبوه س��ازان تاکید کرد و مواردی مانند مکانیزه کردن بتن 
و کاهش هزینه های انبوه س��ازی را از جمل��ه نمونه هایی 
برش��مرد که به رش��د و توس��عه فعالیت های انبوه س��ازی 

خواهد انجامید.
مهندس عابدینی، به عنوان سخنران بعدی پشت تریبون 
ق��رار گرفت و به ایراد س��خنرانی پرداخت. وی در ابتدای 
سخنان خود ضمن خوش��امدگویی به شرکت کنندگان در 
این س��مینار، اش��اره کوتاهی به تاریخچ��ه صنعت یو.پی.
وی.س��ی در ایران داش��ت و گفت: »از پانزده س��ال پیش 

تاکنون تعدادی کارخانه تولید پروفیل یو.پی.وی.س��ی در 
کشورمان راه اندازی شده  است که مشغول تولید هستند، با 
این حال این تولیدات داخلی از حمایت های الزم دولتی و 
مردمی برخوردار نبوده اند و همچنان به وفور از پروفیل های 

وارداتی با کیفیت نامطلوب استفاده می گردد.«
معاون مدیرعامل شرکت ایلیاد کار وشمگیر، در ادامه به 
مزیت های پنجره های یو.پی.وی.س��ی پرداخت و توضیح 
داد: »از جمل��ه مزایای این پنجره ه��ا جلوگیری از اتالف 
انرژی اس��ت، که متاس��فانه به دلیل ارزان بودن انرژی در 
ای��ران این مقول��ه از اهمیت چندانی برخوردار نمی باش��د. 
همچنین جلوگیری از ورود س��روصدا، گردوغبار، س��رما، 
گرما و آلودگی از دیگر ویژگی های قابل توجه پنجره های 

یو.پی.وی.سی به شمار می رود.« 
وی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنان خود ب��ه موضوع 
تفاوت های پروفی��ل با کیفیت و بی کیفیت پرداخت و از رو 
آوردن تولیدکنن��دگان در و پنج��ره و مصرف کنندگان به 
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استفاده از پروفیل های بی کیفیت به خاطر کاهش هزینه ها 
ابراز تاس��ف کرد. مهندس عابدین��ی در ادامه توضیحاتی 
راج��ع ب��ه پنجره ه��ای اس��تاندارد و نقش ی��راق آالت، 
شیشه های دوجداره، گالوانیزه های تقویتی و الستیک های 

درز بندی باکیفیت در پنجره های استاندارد ارائه داد. 
معاون مدیرعامل شرکت ایلیاد کار وشمگیر، در ادامه به 
معرف��ی پروفیل های پراتیک و نوع مواد اولیه آنها پرداخت 
و در خصوص تاریخچه و فعالیت های پراتیک توضیحاتی 
ارائ��ه داد. وی همچنی��ن با اش��اره به طرح توس��عه این 
ش��رکت در آینده ای نزدیک، برنامه ه��ای مدون ایلیاد کار 
وشمگیر را جهت افزایش خطوط تولید، افزایش قالب های 
پروفیل های کشویی و راه اندازی خط تولید پروفیل لمینیت 

تبیین کرد.
مهن��دس عابدینی در بخش دیگری از س��خنان خود از 
تولید پروفیل های اکونومی گس��کت دار در چند هفته آینده 
خب��ر داد. وی در پای��ان، نماین��دگان مجموعه پراتیک در 
ش��هرهای بابل، رش��ت، مش��هد، زاهدان، اهواز، تهران و 
تولیدکنندگان در و پنجره یو.پی.وی.سی با پروفیل پراتیک 

را معرفی کرد.
س��خنرانی پایانی این نشس��ت مهندس قوانلو، ریاست 

س��ازمان صنع��ت، معدن و تجارت اس��تان گلس��تان بود. 
وی در ابتدا با اش��اره به ضرورت اس��تفاده از تکنولوژی در 
صنعت و مخصوصا صنعت ساختمان جهت کاهش مصرف 
انرژی، اظهار داش��ت: »47 درصد انرژی در ساختمان های 
مس��کونی تجاری واداری مورد اس��تفاده قرار می گیرد که 
30 درصد آن در منازل مس��کونی مصرف می شود. از کل 
ان��رژی مصرف ش��ده در س��اختمان ها نی��ز 50 درصد آن 
جهت گرمایش و س��رمایش استفاده می ش��ود. استفاده از 
در و پنجره یو.پی.وی.س��ی می تواند تا 90 درصد از اتالف 

انرژی در این بخش جلوگیری کند.«
مهن��دس قوانل��و در ادامه ضمن اش��اره ب��ه مزیت دوم 
پنجره های یو.پی.وی.س��ی، یعنی کاهش ورود س��روصدا 
و ایج��اد آرام��ش و آس��ایش، اب��راز امی��دواری ک��رد با 
فرهنگ س��ازی و حمایت های دولت، فرهنگ اس��تفاده از 

پنجره های یو.پی.وی.سی گسترش و تعمیم یابد.
ریاس��ت س��ازمان صنع��ت، مع��دن و تجارت اس��تان 
گلس��تان در بخش دیگری از س��خنان خود ضمن اش��اره 
به حمایت های دولتی از تولیدات داخلی در سال 1395، از 
کاهش 33 درص��دی ارز مبادالتی تا به امروز و همچنین 
ح��ذف ای��ن ارز تا پای��ان س��ال، جهت کاه��ش واردات 

پروفیل های خارجی خبر داد.
مهندس قوانلو در ادامه به پیشنهادات ارائه شده به دولت 
اشاره کرد و افزود: »تخصیص تسهیالت به ساختمان هایی 
ک��ه قصد تعویض در و پنجره ه��ای قدیمی خود را با در و 
پنجره های یو.پی.وی.سی دارند و همچنین افزایش تعرفه 
واردات پروفیل های یو.پی.وی.س��ی به دولت ارائه ش��ده 

است که امید داریم تا پایان سال محقق گردد.«
وی همچنی��ن از اولویت دیگر س��ازمان صنعت، معدن 
و تج��ارت در خصوص حمایت و ایجاد تس��هیالت برای 
صنعتگران و تولیدکنندگان جهت پیش��رفت ش��هرک های 
صنعتی از جمله شهرک های صنعتی رامیان و گنبدکاووس 
خبر داد. وی همچنین این خبر خوش را به شرکت کنندگان 
داد که صنعت ساختمان در سه ماهه نخست سال از رکود 
و افت 18 درصدی خارج ش��ده و به س��مت تراز مثبت در 
حال حرکت می باشد و طبق آمارهای اعالم شده در بخش 
مس��کن میزان تس��هیالت 75 درصد افزایش و همچنین 

فروش مسکن 35 درصد رشد داشته است.
مهندس قوانلو در پایان، از مجموعه تولیدی پراتیک که 
باعث رونق و اشتغال در منطقه محروم رامیان شده است، 

تشکر و قدردانی کرد.
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برجام، فرصتی تاریخی برای شکوفایی صنعت
نگاهی به صنعت آلومینیوم کشور؛

بخش دوم/ احمد جهان بین، عضو تحریریه پنجره ایرانیان

فرصت ایران در صنعت آلومینیوم
صنایع آلومینیوم کش��ور برای توسعه و رشد ظرفیت هایش 
با دو مشکل عمده روبه رو است. اول انرژی و دوم مواد اولیه 

یا بوکسیت.
متاس��فانه مبحث انرژی که در کش��ور از نقاط قوت ذخایر 
و منابع ما به حس��اب می آی��د، به دلیل مدیری��ت ضعیف در 
برنامه ریزی و اجرا، به نقطه ضعفی در صنعت آلومینیوم تبدیل 
ش��ده است. تقریبا ۲0 درصد از هزینه های تولید آلومینیوم در 

ایران به حامل ان��رژی یعنی برق تعلق دارد. در برخی مواقع 
مانند طرح آلومینی��وم هرمزال، برق به موقع و به اندازه تامین 
نشده است و در برخی موارد به دلیل هزینه های برق، شرکتی 
مانن��د آلومینیوم المهدی با تهدیدهای قطع برق روبه رو بوده 
اس��ت. در همین زمان کش��ورهای رقیب که ازقضا در منابع 
انرژی با ما سهیم هستند، به برداشت ناعادالنه از منابع انرژی 
یا همان میدان ها مش��ترک گازی پرداخته و عالوه بر کسب 
درآمد، به افزای��ش ارزش افزوده و اش��تغال زایی پرداخته اند. 

کش��ورهای حوزه جنوب خلیج فارس به ویژه قطر، به صنعت 
آلومینیوم به چش��م قلک انرژی ن��گاه می کنند و با دعوت از 
سرمایه گذاران، با پیشنهاد قیمت مناسب انرژی، شرکت های 
بزرگ را به س��رمایه گذاری در صنعت آلومینیوم خود ترغیب 
می کنند. مش��کل دوم ایران، تامین بوکس��یت به عنوان ماده 
اولیه تولید آلومینیوم است. توسعه صنعت آلومینیوم ایران باید 
بر اس��اس مزیت انرژی، واردات ماده اولیه از طریق سواحل 
گسترده، تولید ش��مش، ایجاد ارزش افزوده، حرکت به سمت 

اشــاره
صنعت آلومینیوم در کشـور از سـابقه ای نسـبتا طوالنی برخوردار است، بااین حال میزان رشد و توسـعه این صنعت مهم نسبت 
به سـایر صنایع کشـور چندان قابل توجه نبوده است. نگاه ویژه ای که در سند چشـم انداز 1404 به صنعت آلومینیوم شده است 
امیدواری هایی برای تحولی بزرگ در این صنعت تاثیرگذار به وجود آورده اسـت. در بخش اول این نوشـته تالش کردیم نگاهی 
اجمالی به کلیات، ظرفیت ها، فرصت ها و مشکالت این صنعت داشته باشیم و در این بخش نیز در ادامه همان مباحث، به تاثیرات 
برجام و توافق هسـته ای ایران و کشـورهای بزرگ صنعتی دنیا بر روند رو به رشـد صنعت آلومینیوم خواهیم پرداخت. تاثیراتی 
که هرچند ممکن اسـت به زودی و در مدت زمان اندک نتایج ملموس و قابل قبولی در بر نداشـته باشـند اما به اذعان بسـیاری از 
صاحب نظران، مطمئنا در آینده تاثیرات قابل توجهی در همه ابعاد اقتصادی ازجمله توسـعه صنعت آلومینیوم خواهند داشـت. در 
ادامه ضمن تشکر از مهندس محمد تجلی، رئیس هیات مدیره آپکو که از نظرات کارشناسی خود ما را بی نصیب نگذاشتند، توجه 

شمارا به این مطلب جلب می کنیم.
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صنایع پایین دستی با فناوری پیشرفته و در نهایت صادرات به 
بازارهای منطقه ای و بین المللی صورت پذیرد. لذا توسعه این 
صنع��ت باید در کنار آب ه��ای آزاد و در نزدیکی منابع انرژی 
کش��ور انجام گیرد. این همان راهی اس��ت که سال ها پیش 
برای ما قابل اجرا بود اما همسایگان ما از قبیل بحرین و قطر 

قبل از ما به اجرای آن پرداختند.
ایران باید با اس��تفاده از مناب��ع انرژی خود و نیم نگاهی به 
تجربی��ات بین المللی، ب��ه راه اصلی بازگش��ته و این صنعت 
را ب��ه نقطه ای که درخور کش��ور باش��د برس��اند. تجربیات 
خارجی نش��ان می دهد که واحدهای آلومینیومی باید نیروگاه 
اختصاصی در کنار خطوط تولید خود داش��ته باشند. تجربیات 
رقبا نش��ان می دهد، استفاده از منابع زیرزمینی سایر کشورها 
موج��ب ایجاد ارزش اف��زوده در داخل و حف��ظ ثروت ملی و 
ایجاد اشتغال در کشور می ش��ود. اجرایی شدن طرح هایی از 
قبیل بوکس��یت گینه )که باهدف تامین بخشی از مواد اولیه 
صنعت آلومینیوم ایران تعریف ش��د، اما با گذشت بیش از دو 
دهه هنوز ش��کل اجرایی پیدا نکرده اس��ت(، موجب رش��د و 
توسعه صنعت کشور و ثروت افزایی می شود. تجربیات ترکیه 
نش��ان می دهد، باید از فرصت های دیپلماتیک برای رش��د و 
توس��عه صنایع کشور اس��تفاده کرد. تجربیات رقبای جنوبی 
نیز نش��ان می دهد، اس��تفاده از یک مزیت نس��بی تا چه حد 
سرمایه گذاران خارجی را به سرمایه گذاری مستقیم در کشور 

متمایل می سازد.
وجود تحریم های بین المللی که س��ال ها بر کشور تحمیل 
ش��ده و اقتص��اد و صنع��ت م��ا را در مضیقه ق��رار داده بود، 
فرصت های زیادی را برای پیشرفت و توسعه صنعت آلومینیوم 
از بین برد. اینک با به نتیجه رسیدن برجام و گشایشی که در 
برخی موارد به وجود آمده اس��ت انتظار می رود شرایط برای 
توسعه بیش ازپیش این صنعت فراهم شده باشد و فعاالن این 
عرص��ه از این موقعیت برای تغییر رواب��ط تجاری و تحکیم 

شرایط اقتصادی مجموعه خود استفاده الزم را ببرند.

برجام بر صنعت آلومینیوم تاثیر 
خوبی داشته است

محم��د تجلی، رئیس هیات مدیره گروه صنعتی آذین، در 
گفتگو با نش��ریه پنجره ایرانیان، با اش��اره به تاثیرات برجام 
بر ش��رایط کلی صنعت و اقتصاد کشور، عنوان کرد: شرایط 
ما در حال حاضر بس��یار بهتر شده و برجام بر وضعیت کلی 
صنع��ت آلومینیوم تاثیر خوبی داش��ته اس��ت. کش��ورهایی 
مثل ع��راق، آذربایجان و ترکیه که مش��تریان محصوالت 
ما هس��تند در این روزه��ا راحت تر با م��ا کار می کنند. هم 
ازلحاظ مسائل مالی و بانکی و مشکالت قانونی و هم روابط 
بینابین و تنش های منطقه ای، وضعیت بهتر شده است و ما 
می توانیم محصوالتمان را در این بازارها به راحتی به دس��ت 

مشتریان برسانیم.
تجل��ی در ادامه افزود: الزم اس��ت اش��اره کنم که ما باید 
ابتدا به فک��ر بهبود وضعیت و رفع رکود بازار داخل باش��یم 
و در مرحله بعد به بازارهای خارجی و همس��ایگان بپردازیم. 
ت��ا زمانی که وضعیت کلی صنعت، ب��ازار و اقتصاد در داخل 
حل نشود، شرایط تجارت و مراودات خارجی سامان نمی یابد 
و مادامی ک��ه ما در داخل دچار مش��کل باش��یم، پرداختن به 
بازارهای خارج��ی نه تنها هیچ عایدی برایم��ان ندارد، بلکه 

باعث ایجاد مشکالتی نیز خواهد شد.
رئیس هیات مدیره گروه صنعتی آذین، با اشاره به موضوع 
مهمی که این روزها در صنعت ما دیده  می شود و آن، تفاوت 
فاحش��ی اس��ت که در قیمت محصوالت داخلی وجود دارد، 
گفت: تفاوت قیمت تمام ش��ده یک محصول در کش��ورهای 
خارجی نهایتا در حد چند س��نت است. این تفاوت و اختالف 
قیمت که کامال طبیعی و الزم است به خاطر تفاوت کیفیت 
تولی��د در کارخانه های مختلف اس��ت. ول��ی در ایران، یک 
محصول گاهی دو تا س��ه دالر با محصول مش��ابه اختالف 
قیمت دارد که متاسفانه این تلورانس زیاد، نه به خاطر تفاوت 
کیفی بلکه به دلیل تفاوت در قیمت مواد اولیه و موارد جانبی 
دیگری اس��ت که نهایتا تاثیر بس��یار نامطلوبی روی بازار و 

مشتری دارد.
این تولیدکننده آلومینیوم، اضافه کرد: مش��تری با مشاهده 
ای��ن تفاوت قیمت، درحالی که از دالیل آن بی اطالع اس��ت، 
دچار سردرگمی می ش��ود و قدرت تشخیص قیمت و جنس 
مناسب را از دس��ت می دهد. درمجموع، وقتی تفاوت قیمت 
یک محصول بر اس��اس کیفیت نباش��د و عوامل دیگری در 
آن دخیل باشد، باعث ایجاد ناهنجاری در بازار و مانع رشد و 

توسعه سالم آن صنعت می شود.

آیا تولید آلومینیوم در ایران به صرفه است؟
تولید آلومینیوم در کش��ورهای اروپایی با توجه به روند رو 
به رش��د قیمت ان��رژی و هزینه های تولید مانن��د مواد اولیه، 
نیروی انس��انی، سوخت و سایر هزینه ها و همچنین حفاظت 
از محیط زیست مقرون به صرفه نیست، لذا این کشورها بیشتر 
تمایل به واردات آلومینی��وم دارند. به همین خاطر و با توجه 
ب��ه موارد ذی��ل، تولید آلومینیوم در کش��ور ایران نس��بت به 

کشورهای اروپایی مقرون  به صرفه تر است.
1. قیمت مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی در کشور ایران 
معادل ۲ تا ۲.5 س��نت دالر بوده، درصورتی که در کشورهای 

اروپایی معادل 8 سنت دالر است.
۲. قیمت مصرف هر کیلووات س��اعت برق در کشور ایران 
معادل ۲ تا ۲.5 س��نت دالر بوده درصورتی که در کشورهای 

اروپایی معادل 6 سنت دالر است.
3. میانگین قیمت نیروی انس��انی در کش��ور ایران معادل 
5 تا 6 میلیون ریال ماهانه بوده درصورتی که در کش��ورهای 

اروپایی معادل 4 هزار دالر در ماه است.
با توجه به موارد فوق، مش��خص می ش��ود تولید آلومینیوم 
در کش��ور به صرفه بوده و تولید آن از دو جهت به نفع کشور 
است. یکی اینکه از میزان واردات این محصول کاسته شده و 
از خروج ارز تا حدی جلوگیری می شود. دوم اینکه می توان از 
این محصول به عنوان گزینه صادرات به کش��ورهای اروپایی 
استفاده کرد تا میزان صادرات محصوالت غیرنفتی در کشور 
افزایش یابد. با توجه به توضیحات فوق، امید می رود با ایجاد 
طرح ه��ای جدید تولید آلومینیوم در کش��ور، بتوان به  جایگاه  
باالیی در جهان دس��ت  یافت که این امر مس��تلزم همکاری 
و س��رمایه گذاری از طرف مسئوالن و سرمایه گذاران صنعتی 

در کشور است.
محم��د تجل��ی در خصوص ش��رایط تولی��د آلومینیوم در 
کش��ور، ضمن تاکید بر به صرف��ه بودن آن، افزود: با کنار هم 
ق��رار دادن همه ش��رایط و در نظر گرفت��ن همه فاکتورهای 
تاثیرگذار، تولید آلومینیوم در کش��ور کامال از لحاظ اقتصادی 
به صرفه اس��ت. البته برای رسیدن به ش��رایط نرمال و حتی 
ایده آل در این صنعت، رعایت بسیاری از پارامترهای کوچک 

محم��د تجلی، رئیس هیات مدیره گروه صنعتی آذین، در 

آیا تولید آلومینیوم در ایران بهصرفه است؟
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و بزرگ الزامی است.
رئی��س هیات مدیره آپک��و، افزود: اگر به ج��ای تاکید زیاد 
ب��ر افزای��ش کمی��ت، رقابت را به س��مت کیفی��ت ببریم و 
مش��وق هایی در ای��ن زمین��ه تعبیه کنی��م، بس��یار زودتر از 
زمان بندی های موجود به ش��رایط نرمال و ایده آل تولید، هم 
ازنظر کمی و هم کیفی می رس��یم. به عنوان مثال، شاید یک 
مجموعه تولیدی ب��ا خرید مواد اولیه ضایعاتی و ارزان بتواند 
در کوتاه مدت به س��ود خوبی برس��د، ام��ا در بلندمدت دچار 
ضرر خواهد ش��د، چراکه س��فارش های بزرگ و عمده را که 

مالکشان کیفیت است، از دست خواهد داد.
چشم انداز صنعت آلومینیوم در کشور

روند افزای��ش و میزان مصرف آلومینیوم بیش��تر از میزان 
تولی��د آلومینیوم در کش��ور اس��ت؛ ب��ه همین دلی��ل، برای 
پاس��خگویی به نیاز روزافزون بازار، ناچار به افزایش واردات 
آلومینیوم هس��تیم. درواقع بیش از دوسوم مصرف فعلی بازار 
در ایران، از راه واردات تامین می ش��ود. بررسی های بازاریابی 
تخمین تقاضا، ش��امل مصرف داخلی و ص��ادرات برنامه ای، 
نش��ان می دهد که طی 10 س��ال آینده تولی��د آلومینیوم در 
کش��ور باید به 1.5 میلیون تن در سال افزایش یابد؛ بنابراین 
الزم اس��ت واحدهای جدید تولید آلومینیوم در کشور احداث 

ش��ود. به عالوه تغییر نوع مصرف، به خص��وص در تولیداتی 
مانند اتومبیل سازی، واگن سازی و ... مقدار مصرف را به حتی 

باالتر از این مقدار نیز افزایش خواهد داد.
بر اس��اس استراتژی توس��عه صنعت آلومینیوم کشور  که 
توس��ط وزارت صنایع و معادن که بر اساس سند چشم انداز 
جمهوری اس��المی ایران ابالغی آذرماه 138۲ مقام معظم 

رهبری تهیه ش��ده است، دس��تیابی به مقام برتر در منطقه 
ب��رای تولید آلومینی��وم اولیه و تولید بالغ ب��ر 800 هزار تن 
آلومینیوم در پایان برنامه چهارم توسعه و حدود 1.5 میلیون 
تن در پایان برنامه پنجم توسعه اجتناب ناپذیر است. درواقع 
فاکتورهای زیر فرصت مناسبی را برای توسعه آلومینیوم در 

کشور فراهم می کند.
�  وجود نیروی کار ماهر، ارزان و باتجربه در کشور

�  وجود انرژی مازاد و ارزان در کشور )گاز، نفت، برق(
�  وجود اس��تادان خبره و رش��ته های مهندس��ی ش��یمی، 
متال��وژی، مکانی��ک، ب��رق و مع��دن باس��ابقه طوالنی در 

دانشگاه ها و صنایع بزرگ کشور
� حمای��ت مجل��س، دولت و نهادهای ذی ربط در کش��ور 
به ویژه با توجه به قانون برنامه چهارم توس��عه صنایع انرژی 
برای س��رمایه گذاری در صنعت به دلیل ظرفیت های خالی و 

پتانسیل موجود برای گسترش
� وجود تقاضای روبه رش��د برای آلومینیوم در میان فلزات 
غی��ر آهنی به وی��ژه در صنایع هوافضا، دریای��ی، حمل ونقل، 

نظامی، ساختمانی، الکتریکی و الکترونیکی
�  فقدان رقیبان بس��یار ج��دی از بخش غیردولتی در 

صنایع باالدستی

�  وج��ود بورس فلزات کش��ور، ب��رای عرضه محصول به 
قیمت تعادلی

�  ام��کان دس��تیابی ب��ه فناوری پیش��رفته، ب��ا توجه به 
توافق های به عمل آمده با دارندگان فناوری برتر

�  آمادگ��ی برخی بانک ها و ش��رکت های خارجی به ویژه 
اروپایی برای فاینانس طرح های صنعتی

�  امکان مش��ارکت در استخراج بوکسیت و تولید آلومینا با 
کشورهای هند، گینه و ونزوئال

تامین بوکسیت، پشتوانه آلومینیوم
در حال حاضر ظرفیت ایران در تولید آلومینیوم حدود 400 
هزار تن اس��ت. از این میزان دوسوم نیاز مواد اولیه در داخل 
تولید و تامین می شود. برنامه چشم انداز ۲0 ساله نیز دستیابی 
به ظرفیت تولید یک و نیم میلیون تن شمش آلومینیوم است 

که تامین مواد اولیه آن از اهمیت باالیی برخوردار است.
البت��ه با توجه به کمبود بوکس��یت در ایران تا رس��یدن به 
افق 1404 نیاز به سرمایه گذاری خارجی در این زمینه داریم. 
صنعت آلومینیوم که از صنایع راهبردی در کشورهای جهان 
به ش��مار می رود، می تواند بر پایه سیاس��ت اقتصاد مقاومتی، 
نقش موث��ری در این عرصه برای کش��ور ایفا کند. برجام و 
توافق هس��ته ای نیز فرصت مناس��بی به وجود آورده است تا 
مواد اولیه مورد نی��از صنعت آلومینیوم را که نقش مهمی در 
رشد و توسعه این صنعت دارد، تامین کنیم. صنعت آلومینیوم 
از گس��تردگی فراوان��ی برخوردار اس��ت و صنایع وابس��ته و 
زیرمجموعه آن نیز تنوع بسیار باالیی دارند؛ صنایع باالدستی 
و پایین دستی شامل آلیاژسازها، انواع ریخته گران، مدل سازی 
و قطعه سازی، صنایع خودروس��ازی، تولیدکنندگان مقاطع و 

ورق، تولیدکنن��دگان انواع در و پنج��ره و توری آلومینیومی، 
نما و پارتیشن آلومینیومی، ظروف آلومینیومی، صنایع نسوز، 
خدم��ات آبکاری، تولیدکنندگان س��یم و کاب��ل آلومینیومی 
و همچنی��ن بازرگان��ی )واردکنندگان( ان��واع محصوالت و 

تجهیزات، ازجمله فعاالن این عرصه محسوب می شوند.
ادامه دارد...
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همـایش سـاالنه 
انبـوه ســازان
 هم زمان با روز 
جهـانی اسـکـان 
بشـر برگزار شد

با حضور نایب رییس اول 
مجلس شورای اسالمی؛

به گزارش پنجره ایرانیان، همایش س��االنه انبوه سازان روز 11 مهرماه 
1395، هم زم��ان ب��ا روز جهانی اس��کان بش��ر در س��الن همایش های 

بین المللی صداوسیما، با حمایت معنوی هافمن برگزار شد.
این همایش که هرساله با حضور فعاالن صنعت ساختمان و مسئوالن 
کشوری برگزار می شود، امسال نیز با حضور دکتر پزشکیان، نایب رییس 
اول مجلس شورای اسالمی، محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون 
عمران مجلس، مهندس حمیدیه، مدیرعامل هافمن، اس��تادان دانشگاه، 
فعاالن صنعت ساختمان و انبوه سازان سراسر کشور برگزار شد. مجموعه 
هافمن، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، وزارت کشور، اتاق 
اصناف ایران، اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کش��اورزی ایران، سازمان 
نظام مهندس��ی ساختمان، سازمان نظام کاردانی س��اختمان و... حامیان 
معنوی این همایش بودند. این همایش با ش��عار »خانه بهتر، ایرانش��هر 
آباد« از س��اعت 10 تا 17 روز یکشنبه 11 مهرماه در سالن همایش های 

صداوسیما برگزار شد.
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اشـتغال 15 درصـدی و 25 درصـد 
گردش نقدینگی در صنعت ساختمان

در ابتدای مراس��م، پ��س از قرائت آیاتی 
چن��د از کالم اهلل مجی��د و پخ��ش س��رود 
مقدس جمهوری اس��المی ایران، جمشید 
برزگر، رئیس کانون سراس��ری انبوه سازان 
کش��ور پش��ت تریبون قرار گرفت و ضمن 
عرض خیرمقدم به حاضران، اظهار داشت: 
»روز جهانی اس��کان بش��ر را که بهانه ای 
برای این گردهمایی ش��ده اس��ت، گرامی 
می داریم. ما باید ن��گاه اجرایی به وضعیت 
ساخت وس��از مس��کن و پیش نویس طرح 
جامع مس��کن ک��ه در حال تدوین اس��ت، 
داش��ته باشیم. وضعیت مس��کن بر اساس 
طرحی که وزارت مس��کن و شهرس��ازی 
آماده کرده به ش��کلی اس��ت ک��ه در حال 
حاضر باوجود ۲۲ میلیون واحد مس��کونی 

که در کشور وجود دارد، نزدیک به یک و نیم میلیون واحد برای سربه سر شدن نیاز 
و تقاضای مسکن خانوار کمبود مسکن داریم.«

رئیس کانون سراس��ری انبوه سازان کشور در ادامه به حدود یک میلیون خانواده ای 
که س��االنه تشکیل می شوند و به مس��کن نیاز دارند اشاره کرد و افزود: »بر اساس 
طرح جامع مس��کن در کشور بیشتر از 3۲ درصد نیز اجاره نشین داریم و 11 میلیون 
نفر در حاش��یه ش��هرها س��اکن هس��تند که طبق تصویب مجلس، باید در ده سال 
گذش��ته س��االنه 10 درصد از این جمعیت در منازل بازسازی ش��ده ساکن می شدند 
ولی متاسفانه امروزه باگذشت 10 سال از آن تاریخ کمتر از 10 درصد از این میزان 

تحقق پیداکرده است.«
وی با تاکید بر تاثیر رونق صنعت ساختمان بر رشد و رونق اقتصادی، عنوان کرد: 
»صنعت ساختمان در شرایط طبیعی باالی 15 درصد اشتغال جامعه را به عهده دارد 
و ۲5 درصد گردش نقدینگی نیز در این حوزه انجام می گیرد. طبق آخرین بررسی ها 
بیش از 300 واحد صنفی و ش��غلی در این حوزه مش��غول فعالیت هس��تند که همه 
این عوامل نش��ان دهنده اهمیت و جایگاه این صنعت در برون رفت از رکود و ایجاد 
رونق اقتصادی اس��ت. متاسفانه در برنامه چشم انداز ششم یک کلمه هم درباره این 
صنعت پیش بینی نش��ده بود که امیدواریم به کم��ک نمایندگان محترم مجلس این 

مهم تحقق یابد.«

برزگ��ر توضی��ح داد: »متاس��فانه رتبه 
ایران در کیفیت فضای کسب وکار چندان 
مناس��ب نیس��ت و با اجرای ط��رح بهبود 
مس��تمر فضای کس��ب وکار از رتبه 140 
به رتبه 118 رس��یده اس��ت که امیدواریم 
ای��ن رتب��ه که واقع��ا در ش��ان صنعت و 
اقتص��اد نظام ما نیس��ت ب��ه کمک همه 
مجل��س،  نماین��دگان  دس��ت اندرکاران، 
مسئوالن دولتی و فعاالن بخش صنعت و 
تجارت به جایگاه بهتری ارتقاء پیدا کند.«
رئی��س کانون سراس��ری انبوه س��ازان 
در اعت��راض به مش��کالت پی��ش روی 
انبوه س��ازان و فعاالن بخش س��اختمان، 
بیان کرد: »متاس��فانه ه��ر نهادی که در 
مس��یر ساخت وس��از مس��کن وجود دارد 
عوارض و هزینه های گزافی به نام قوانین 
مختل��ف از س��ازندگان مس��کن مطالبه 
می کند که این موضوع فش��ار مضاعفی بر پیکره این صنعت وارد می کند. عوارض 
ثبتی و هزینه انش��عاب به یک باره از دویس��ت و پنجاه هزار توم��ان به یک میلیون و 
دویس��ت هزار تومان افزایش یافته است و س��ایر هزینه ها به همین نسبت افزایش 
داشته اند بدون این که کوچک ترین افزایشی در تسهیالت واگذارشده اعمال شود.«

برزگر با اش��اره به حضور نمایندگان انبوه سازان 31 استان از سراسر کشور در این 
همایش گفت: »یکی از مشکالت عمده ما بحث بیمه کارگران است و این که بیمه 
اجتماعی کارگران را بیمه نمی کند و به همین دلیل مش��کالت عدیده ای هم برای 
کارفرما و هم کارگران عزیز به وجود می آید. مس��ئله بعدی عدم پرداخت تسهیالت 
بانکی مناس��ب به فعاالن این بخش است. متاسفانه در سال های گذشته تسهیالت 
فراوانی به نام و عناوین مختلف به صورت غیر کارشناس��ی به افرادی که صالحیت 
الزم را نداش��ته اند پرداخت ش��ده است که این مسئله مش��کالت زیادی برای همه 
بخش های مرتبط با بخش س��اختمان به وجود آورده اس��ت. ما همیشه گفته ایم که 
منتقد مسکن مهر هستیم ولی ساختن مسکن برای اقشار آسیب پذیر را از مهم ترین 

اهداف دولت و فعاالن بخش مسکن می دانیم.«
رییس کانون سراسری انبوه سازان در پایان با اشاره به خیل تحصیل کردگان بیکار 
بخش فنی و مهندسی در کشور اظهار کرد: »تنها حوزه ای که می تواند در بسیاری از 
بخش ها به ویژه بخش اش��تغال به مملکت کمک کند صنعت ساختمان است چراکه 
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نزدیک ب��ه ۲5 درصد فارغ التحصیالن را می تواند جذب کند. لذا انتظار داریم دولت 
در این زمینه همکاری ویژه داشته باشد تا با توجه به دانش و نیروی کار متخصصی 
که وجود دارد ضمن کمک به بحران اش��تغال، ش��اهد رونق این صنعت در کش��ور 
نیز باش��یم. امیدوارم ما فعاالن عرصه س��اختمان و تمامی مسئوالن و دلسوزانی که 
صدای ما را می ش��نوند دست به دست هم بدهیم تا با همدلی، همفکری و همکاری، 
مشکالت بخش مسکن را از سر راه برداریم. تنها در این صورت است که می توانیم 
امیدوار باشیم در آینده ای نزدیک تمامی آحاد مردم صاحب خانه و سرپناه امن شوند 

و دیگر کسی دغدغه مسکن نداشته باشد.«
یک میلیارد حاشیه نشین در دنیا وجود دارد

س��یامک مقدم، رییس دفتر برنامه اس��کان بش��ر ملل متحد )هبیتات( در ایران، 
سخنران بعدی بود که به دعوت مجری برنامه پشت تریبون قرار گرفت.

دکتر مقدم در ابتدا با ادای احترام به س��االر ش��هیدان، به کنفرانس سوم مسکن و 
توس��عه پایدار شهری س��ازمان ملل در اکوادور با عنوان »مسکن در کانون توجه« 
اش��اره کرد و فرازهایی از بیانیه دکتر جون کالوس مدیر جهانی برنامه اسکان بشر 
را قرائت کرد. در مهم ترین بخش های این بیانیه به ویژگی های یک مس��کن خوب 
اش��اره شده و شرایط اس��کان جهانی مورد بررس��ی قرار گرفته بود. اشاره به وجود 
نزدیک به یک میلیارد نفر حاشیه نش��ین و افرادی که از حق داش��تن مسکن خوب 
و اس��تاندارد محروم هس��تند و باال رفتن هزینه تهیه مسکن مناسب از دیگر نکات 

این بیانیه بود.
بیش از 60 درصد درآمد خانوار به مسئله مسکن اختصاص می یابد

دکتر محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، سومین سخنران 
همایش بود که به ایراد سخن پرداخت.

رضایی با عرض تس��لیت فرارس��یدن ایام س��وگواری امام حس��ین )ع( و تقدیر و 
تشکر از برگزارکنندگان همایش، اظهار کرد: »امروز بخش مسکن حداقل یک سوم 
اقتصاد کش��ور را به خودش اختصاص داده اس��ت و به عنوان موتور محرکه اقتصاد 
و صنعت کش��ور از آن نام برده می شود. داش��تن یک سرپناه از اصلی ترین نیازهای 
یک خانواده اس��ت. امروزه در کش��ور ما هزینه خانه دار شدن بسیار باال است چراکه 
بیش از 60 درصد درآمد خانوار به این مسئله اختصاص می یابد که باالتر از میانگین 

جهانی است.«
رییس کمیسیون عمران مجلس، با عنوان این که متاسفانه مسکن به یک مطالبه 
س��رمایه ای در کشور تبدیل شده است، گفت: »ما در بخش قانون گذاری چیزی کم 
نداریم و خالئی وجود ندارد بلکه در اجرا و نظارت بر اجرای قوانین مش��کل داریم. 
اگر در این زمینه ها تالش بیشتری داشته باشیم بسیاری از مشکالت بخش مسکن 
که دوس��تان اشاره کردند حل می ش��ود. دولت های گذش��ته نیز با عناوین مختلف 
ب��ه این بخش توجه داش��ته اند ولی کافی نبوده اس��ت و باید ی��ک بازنگری جدی 
در ای��ن زمینه ص��ورت بگیرد. در زمینه بافت های فرس��وده، قوانین مربوط به تغییر 
زیرس��اخت ها بر اساس نیاز افراد ناتوان و معلول، سامان بخشی مناطق حاشیه نشین 
و س��ایر موضوعات مربوط به بخش مس��کن قوانین بسیار خوبی وجود دارد ولی در 

اجرا دچار مشکل هستیم.«
نماینده جهرم در مجلس ش��ورای اس��المی، با اشاره به باال بودن قیمت زمین در 
کش��ور بیان کرد: »از دیگر مشکالت این بخش عدم استفاده از سرمایه گذاری های 
داخلی و خارجی اس��ت. مطابق س��ند چش��م انداز 1404 باید در بخش مس��کن به 
نقطه تعادل برس��یم که با در نظر گرفته تعداد خانوار و مس��کن موجود با ساخت دو 
میلیون مس��کن تازه به این مهم دست پیدا می کنیم. در ادامه نیز باید ساالنه نهصد 
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واحد مسکونی برای خانوارهای جدید و بازسازی بافت های فرسوده ساخته شود. ما 
چاره ای نداریم جز این که به انبوه سازی توجه کنیم و این بخش را رونق دهیم.«

رضایی با انتقاد از ورود اش��خاص غیرمتخصص به بخش مسکن، تاکید کرد: »در 
همایش نظام مهندس��ی نیز به این نکته اشاره کردم که خانه سازی یک کار حرفه ای 
و تخصصی اس��ت که با جان مردم س��روکار دارد و باید در این زمینه س��ختگیری 
بیش��تری شود و اجازه ندهیم هرکس��ی به این بخش وارد شود. انبوه ساز صرفا یک 
تولیدکننده یا س��رمایه گذار نیس��ت بلکه متخصصی است که به صورت حرفه ای و با 
تجربه ای که دارد بازوی توانمند دولت در بخش مس��کن اس��ت که نقش مهمی در 

اقتصاد و پویایی یک جامعه بر عهده دارد.«
رئیس کمیسیون عمران مجلس در پایان عنوان کرد: »باید سیاست های دولت در 
بخش مسکن شفاف شود. باید تسهیالت مسکن به صورت شفاف و با نظارت دقیق 
به بخش های مربوطه پرداخت ش��ود و بانک مس��کن به عنوان یک بانک تخصصی 
نباید وارد بخش س��رمایه گذاری و بنگاه داری ش��ود بلکه باید متولی اصلی پرداخت 
تسهیالت مسکن در کشور باشد. ما هم در کمیسیون عمران مجلس آمادگی این را 
داریم که نقطه نظرات انبوه سازان را در بخش های مختلف بشنویم و برای تصویب 

قوانینی که راهگشای بخش مسکن باشد تالش می کنیم.«
داشتن سرپناه امن از شاخص های اصلی توسعه جامعه است

دکتر مسعود پزش��کیان، نائب رئیس اول مجلس شورای اسالمی سخنران بعدی 
این همایش بود. وی با عرض تسلیت ایام سوگواری ساالر شهیدان به ایراد سخنانی 

چند پرداخت.
پزشکیان با اشاره به شاخص های توسعه در هر رشته عنوان کرد: »وجود تشکلی 
به نام انبوه س��ازان نش��ان دهنده توس��عه و رش��د این رش��ته در جامعه است. بحث 

س��اختمان یک مبحث کلی و اساسی است. به عنوان  مثال در بحث سالمت یکی از 
عواملی که در میزان س��المت افراد جامعه دخالت دارد این اس��ت که آیا این فرد در 
خانه و س��رپناه سالم و مناسبی زندگی می کند یا نه؟! بر همین اساس سیاستمداران 
و دولتم��ردان برای ایجاد عدالت اجتماعی و س��المت اف��راد باید به این نکته توجه 

کنند، به ویژه به افراد و اقشار آسیب پذیر که از مسکن مناسبی برخوردار نیستند.«
نماینده تبریز در مجلس ش��ورای اس��المی با انتقاد از نبود سیستم نظارت دقیق و 
عدم پرداخت مالیات در کش��ور، بیان کرد: »در هیچ جای دنیا داش��تن چندین خانه 
مرس��وم نیس��ت چراکه اگر فردی یک خانه عالوه بر نیازش داش��ته باش��د با وضع 
مالیات های س��نگین مانع این کار می شوند. در کشور ما یک شخص چندین و چند 
خان��ه و آپارتم��ان اضافه دارد که حتی برخی از آنها را اجاره هم نمی دهد و به عنوان 

یک کاالی سرمایه ای از آن ها استفاده می کند.«
نایب اول مجلس در پایان، با اش��اره به اهمیت بخش مسکن در امنیت و آرامش 
جامعه عنوان کرد: »انبوه س��ازان با جان مردم س��روکار دارند و ساختن سرپناه امن 
وظیف��ه خطیری اس��ت که بر عهده این قش��ر زحمتکش قرار گرفته اس��ت. اینکه 
افراد مختلفی با تخصص های دیگر وارد این رش��ته می شوند یا صرفا به خاطر پول 
اضافه ای که  دارند وارد کار ساختمان س��ازی می ش��وند از معضالت این رشته است 

که باید برطرف شود.«
حمایت از همایش انبوه سازان، جامه عمل پوشاندن به مسئولیت اجتماعی 

هافمن است
مهندس مش��یری فر مدیر فروش هافمن ب��ه نمایندگی از طرف مهندس حمیدیه 
مدیرعامل هافمن، با تش��ویق حاضران در س��الن به عنوان س��خنران بعدی پش��ت 

تریبون قرار گرفت.
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مشیری فر ابتدا، در پاسخ به مجری جلسه، 
با اش��اره به طراح��ی لوگو و پوس��تر هافمن 
گف��ت: »رنگ قرمز و آبی نش��ان دهنده گرما 
و س��رما و هدفون نیز نمادی از صدا است که 
در مجموع نش��ان دهنده این است که پنجره 

هافمن عایق سرما و گرما و صوت است.«
مدیر فروش هافمن، با اش��اره به مسئولیت 
اجتماعی این شرکت، اظهار کرد: »همکاری 
ما با این همای��ش و حمایت مالی ما فراتر از 
بحث اسپانس��رینگ اس��ت و هدف ما جامعه 
عمل پوش��اندن ب��ه همین بحث مس��ئولیت 
اجتماع��ی اس��ت و چه جایی بهت��ر از جامعه 
انبوه س��ازان که مس��تقیما با سرپناه و مسکن 

جامعه در ارتباط است.«
مدیر ف��روش هافمن در ادامه با اش��اره به 
مفه��وم ناب س��ازی انرژی ک��ه در مجموعه 
هافمن در حال نهادینه ش��دن اس��ت، عنوان 
کرد: »م��ا در مجموعه هافمن تاکنون س��ه 
همایش برگ��زار کردیم که ای��ن همایش ها 
در تبریز و با حضور فعاالن صنعت ساختمان 
سراسر کشور برگزار شده است. سعی کردیم 
در ای��ن همایش ه��ا بنا بر توصی��ه مهندس 
حمیدیه به ارزش های مل��ی و مباحث کیفی 
تولید در امر ناب س��ازی مصرف انرژی توجه 

ویژه داشته باشیم.«
11 میلیون نفر حاشیه نشین در کشور وجود دارد

س��خنران بعدی مهن��دس مهدی موذن، رئیس ش��ورای مرکزی نظ��ام کاردانی 
ساختمان بود که در این همایش به ایراد سخن پرداخت.

موذن با اشاره به توسعه بی رویه حاشیه نشینی در کشور اظهار کرد: »حاشیه نشینی 
یا به تعبیر مس��ئوالن، زندگی در س��کونتگاه های غیرمجاز از معضالتی اس��ت که 
متاسفانه نزدیک به 11 میلیون نفر در کشور در این سکونتگاه ها زندگی می کنند.«

وی در ادامه به موارد مهم در بیانیه سازمان جهانی اسکان بشر اشاره کرد و گفت: 
»اقلیم، منابع مالی و مدیریت زمین سه محور مورد تاکید سازمان جهانی اسکان بشر 

اس��ت که در بحث ساختمان سازی در کشور 
باید ضمن رعایت این موارد به مسائل خاص 

داخلی نیز توجه ویژه شود.«
رئی��س ش��ورای مرک��زی نظ��ام کاردانی 
س��اختمان با انتقاد از عدم حضور مس��ئوالن 
وزارت راه و شهرس��ازی در همای��ش، افزود: 
»از دکتر پزش��کیان و دکت��ر رضایی کوچی، 
نمایندگان مجلس که در این همایش حضور 
یافتند و صحبت های خوبش��ان که نش��ان از 
اشرافش��ان ب��ه موضوع بود، تش��کر می کنم. 
مس��ئوالن باید در این همایش ها حضور موثر 
داش��ته باش��ند و حرف و درد دل صنعتگران 
و انبوه س��ازان عزی��ز را بش��نوند؛ ن��ه این که 
چنددقیقه ای بیایند و س��خنرانی بکنند و زود 

هم تشریف ببرند.«
موذن در ادامه با اش��اره ب��ه زلزله خیز بودن 
کش��ور و لزوم توج��ه جدی به ای��ن موضوع 
تاکید کرد: »با توجه به جدی بودن خطر زلزله 
در کش��ور چه کار مهمی در این زمینه انجام 
گرفته اس��ت؟ چه میزان آموزش به متصدیان 
امر مس��کن داده شده اس��ت؟ چ��ه تمهیداتی 
در س��ال های گذش��ته ب��رای مقاوم س��ازی 
س��اختمان ها در نظر گرفته شده است؟ بحث 
شناس��نامه فنی ساختمان که تاثیر فراوانی در 
بهبود شرایط ساختمان سازی در کشور دارد، به کجا کشید؟ متاسفانه باید بگویم که 
ما در همه این زمینه ها کار زیادی انجام نداده ایم و ش��رایط نسبت به گذشته نه تنها 

بهتر نشده بلکه بدتر نیز شده است!«
رئیس ش��ورای مرکزی نظام کاردانی س��اختمان با تاکید ب��ر لزوم توجه جدی به 
انبوه سازی در کشور، گفت: »رفتن به سمت انبوه سازی تنها راه برون رفت از شرایط 
نامناس��ب ساختمان س��ازی در کشور است چراکه انبوه س��ازی قابل کنترل و نظارت 
اس��ت. نباید به این مس��ئله سلیقه ای نگاه ش��ود و با آمدن و رفتن یک وزیر یا یک 

دولت نگاه به امر انبوه سازی در کشور کم رنگ شود.«
موذن در پایان ضمن انتقاد به بی توجهی برخی مس��ئوالن نس��بت به س��ندیکاها 
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و  صنف��ی  اتحادیه ه��ای  و 
صنعتی در کش��ور، بیان کرد: 
خوبی  همکاری  »متاس��فانه 
انجمن های  و  اتحادیه ه��ا  با 
صنف��ی و صنعت��ی ص��ورت 
از  بس��یاری  و  نمی گی��رد 
مش��کالت ما به همین دلیل 
اس��ت. این کار جزو وظایف 
ذاتی مس��ئوالن است و نباید 
منتی بر این تشکل ها داشته 
باشند. متاسفانه در تخصیص 
بودجه و توجه به تشکل هایی 
ک��ه در ی��ک راس��تا فعالیت 
رعایت  عدالت  نی��ز  می کنند 
نمی ش��ود به گونه ای که یک 
تشکل از فرط تزریق بودجه 
دچ��ار انحراف ش��ده و یک 
تش��کل مثل نظ��ام کاردانی 
ساختمان به قهقرا رفته و در 

حال اضمحالل است.«
اجرای اصل 44 و اقتصاد 
مقاومتـی راه برون رفت از 

مشکالت بخش مسکن
حس��ام عقبای��ی، ریی��س 

اتحادیه صنف مش��اوران امالک تهران دیگر س��خنران همای��ش بود که به دعوت 
مجری پشت تریبون قرار گرفت.

عقبایی با اش��اره به این که بیش از سیصد صنعت و هزار و سیصد شغل در ارتباط 
با مس��کن و ساختمان وجود دارد، اظهار کرد: »بنده در سه بخش شامل قوه مقننه، 
قوه مجریه و قوه قضائیه که در ارتباط با صنعت س��اختمان از تولید تا فروش اس��ت 
مطالب��ی را خدمت حاضران عرض می کنم. همان طور که گفته ش��د ما در کش��ور 
مش��کل کمبود قانون نداریم بلکه مش��کل زیاد بودن و عدم اجرای درست قانون را 
داریم که امیدواریم با توجه به حضور نمایندگان مجلس در این جلسه این مشکالت 

که یکی از مهم ترین آنها قانون پیش فروش ساختمان است برطرف شوند.«

وی در ادامه ضمن اش��اره 
به مش��کالت بخش اجرایی 
و ق��وه مجری��ه در صنع��ت 
س��اختمان، خاطرنشان کرد: 
»البت��ه معتقدم که ش��خص 
آقای روحانی تالش ویژه ای 
برای رفع مش��کالت بخش 
مسکن دارد اما انتقاداتی هم 
وج��ود دارد؛ ازجمل��ه ارتباط 
موثری که بای��د بین بخش 
خصوص��ی و دولت��ی در این 
زمینه به وج��ود می آمد و در 
دولت های قبلی سهل انگاری 
ش��ده اس��ت که بای��د توجه 

جدی صورت گیرد.«
به  »توجه  گف��ت:  عقبایی 
امر خصوصی سازی و اجرای 
سیاس��ت های کل��ی اص��ل 
44 از دیگ��ر مس��ائل مهمی 
اس��ت که امیدواری��م دولت 
در اج��رای هر چه س��ریع تر 
آن اق��دام کند. اجرای اصول 
اقتص��اد مقاومت��ی و توج��ه 
ب��ه این مس��ئله ک��ه بخش 
س��اختمان ازجمله بخش هایی اس��ت که می توان با اجرای درست اقتصاد مقاومتی 

در آن به نتایج خوبی دست پیدا کرد.«
عقبای��ی در پایان اظهار داش��ت: امیدوارم ب��ا اتحاد، همدلی و هم��کاری تمامی 
بخش ها و ارگان های مرتبط با امر س��اختمان به جایی برسیم که همه هم وطنان ما 

دارای سرپناهی امن و خانه ای در شان یک خانواده ایرانی باشند.
در ادامه این نشست، سهیل افشاری، سامانه »سافتما« را که برای فروش امالک 

و مستغالت کشور طراحی شده است برای حضار تشریح کرد.
در پایان این همایش از انبوه س��ازان برگزیده سراس��ر کشور با اعطای لوح، تقدیر 

به عمل آمد.
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همـایش خـانواده عـایـق کـویر یـزد برگزار شد
به گزارش پنج��ره  ایرانیان، همایش خان��واده عایق کویر 
یزد با حضور سیدرضا دس��تمالچی، مدیریت این مجموعه و 
نیز مدیران ش��رکت های ویستابست و سیندژ، نمایندگی ها و 
جمعی از فعاالن صنعت در و پنجره، 15 مهرماه در باش��گاه 

بانک صنعت و معدن واقع در آجودانیه برگزار شد.
در ای��ن گردهمای��ی ک��ه به منظ��ور تبادل نظر و آش��نایی 
مجموعه ه��ای همکار برگزار ش��ده بود، پ��س از عرض خیر 
مقدم به مهمانان توس��ط مهندس اخوان دس��تمالچي مدیر 
عامل گروه عایق کوی��ر و مهندس افالطونیان مدیر فروش 
این گ��روه تولیدي، مهن��دس محمود صداق��ت )مدیرعامل 
ویستابس��ت(، دکتر خطیب��ي )رئیس هیات مدی��ره زرین بنا 
پارسیان � سیندژ(، مهندس مجتبی بیات )مدیر فنی، آموزش 
و کنترل کیفیت ویستابس��ت( و مهندس امیر قاسمی )مدیر 
فروش شرکت زرین بنا پارس��یان تولیدکننده پروفیل با برند 

سیندژ( به سخنرانی پرداختند.
عـدم رعایـت الزامـات فنی برابر اسـت بـا حذف از 

گردونه همکاری
مهندس محمود صداقت، مدیرعامل ویستابست، در ابتدای 
این همایش با اش��اره به نحوه محاس��به کیفیت در و پنجره، 
گفت: در صنعت پنجره س��ازی اگر پنجره ای خوب یا بد باشد 
آن را به  حس��اب برند س��ازنده پروفیل می گذارند، درحالی که 
کیفی��ت پروفیل فقط یکی از عوامل کیفیت پنجره اس��ت و 
عوامل دیگر نیز به نس��بت های مختلف در کیفیت محصول 
نهایی دخیل هس��تند. در واقع نباید نقش مونتاژکار و سازنده 
را در این میان نادیده گرفت چراکه مانند یک کت وشلوار که 
اگر یک پارچه را ب��ه دو خیاط با توانایی های متفاوت بدهیم 
دو کت وش��لوار با قیمت و کیفیت متفاوت تولید می کنند که 
درواقع آن قیمت اضافی، مربوط به هنر خیاط ماهرتر اس��ت. 
در تولی��د در و پنج��ره نیز باید هنر س��ازنده و تولیدکننده به 

ارزش کار بیفزاید و دیده شود.
وی افزود: در مجموعه ویستابس��ت یک س��ری هولوگرام 
تهیه ش��ده تا در اختیار تولیدکنندگانی قرار بگیرد که الزامات 
و قوانین فنی ویستابس��ت را رعایت می کنن��د. به این ترتیب 
کارگاه هایی که ای��ن الزامات فنی را رعایت نکنند از گردونه 
حذف می شوند و تولیدکنندگان برتر که در و پنجره استاندارد 

و باکیفیت تولید می کنند با ما ادامه همکاری خواهند داد.
صداق��ت در پایان ضمن اش��اره به عوام��ل تعیین کننده 
در موفقیت و ادام��ه همکاری با یک مجموعه، تاکید کرد: 
موفقیت یک ش��رکت تنها درگرو توانایی مدیران نیس��ت 
بلکه به تالش تمامی افراد و همکاران آن مجموعه وابسته 
اس��ت. مجموعه عایق کویر یزد و مهندس دستمالچی نیز 
با ت��الش و فعالیت مفیدی که دارن��د از مهم ترین عوامل 
موفقی��ت مجموع��ه هس��تند ک��ه امیدواریم ب��ا ادامه این 
همکاری ها با ش��تاب و سرعت بیش��تری برای رسیدن به 

موفقیت حرکت کنیم.
مونتاژ و نصب پنجره؛ عوامل تعیین کننده کیفیت 

مهندس مجتبی بیات، مدیر فنی، آموزش و کنترل کیفیت 
ویستابس��ت نی��ز در ای��ن گردهمایی درباره نحوه محاس��به 
تف��اوت قیمت یک پنج��ره خوب و اس��تاندارد با یک پنجره 

غیراستاندارد به ایراد سخن پرداخت.
بیات با اشاره به مهم ترین عوامل تعیین کننده تفاوت قیمت 
در و پنجره، گفت: سه عامل مهم در محاسبه تفاوت قیمت در 
و پنجره های یو.پی.وی.س��ی وجود دارد؛ که به شرط مساوی 
در نظر گرفتن یراق آالت و شیش��ه، این سه عامل شامل نوع 
پروفیل، شرایط ساخت و مونتاژ و در پایان نحوه اجرا و نصب 
محصول نهایی است. در مقایسه پروفیل ها نیز یکسان بودن 

وزن و اندازه و کالس آن ها را باید در نظر گرفت.
وی افزود: موادی که در ساخت پروفیل ها استفاده می شود 

یو.پی.وی.سی اس��ت که مواد تشکیل دهنده مختلفی دارد و 
اصلی ترین آنها استابیالیزر، مواد ضدضربه کننده، مواد کمک 
فرآیند، واک��س، لوبریکانت، ابزورب��ر UV، اوپتیکال برایتنر 
OP، مواد آنتی اس��تاتیک، پیگمنت، تیتان و ... اس��ت. ماده 
اصلی که برای جلوگیری از تخریب اشعه خورشید در پروفیل 
استفاده می شود دی اکسید تیتانیم است که با توجه به این که 
کش��ور ما در منطقه نسبتا گرم و خشک و پرتابش کره زمین 
قرار گرفته است میزان اس��تفاده از این ماده در پروفیل های 
ایرانی بیش��تر از س��ایر کشورهاس��ت. وقت��ی در پروفیل از 
دی اکس��ید تیتانیوم بیشتری استفاده شود به تبع از سایر مواد 
که قیمت پایین تری دارند به نس��بت کمتری استفاده خواهد 
شد و در نتیجه قیمت این پروفیل گران تر محاسبه می شود.

مدی��ر فنی، آموزش و کنترل کیفیت ویستابس��ت، توضیح 
داد: مورد دیگر، گالوانیزه مورد استفاده در ساخت در و پنجره 
است که متاسفانه برخی از تولیدکنندگان از گالوانیزه سبک تر 
و با قطر کمتر از حد اس��تاندارد که یک و نیم میلی متر است، 
استفاده می کنند. این کار ضمن کمتر شدن قیمت تمام شده، 
در کیفیت محصول نهایی نیز تاثیر فراوانی دارد. ابعاد و اندازه 
اس��تفاده از گالوانیزه هم ازجمله مواردی اس��ت که در پایین 

آمدن قیمت تمام شده پروفیل نقش دارد.
بیات گفت: اس��تفاده از نوار آب بندی از دیگر مواردی است 
که نحوه به کارگیری آن در قیمت تمام ش��ده محصول نهایی 
تاثیر دارد. بازهم به خاطر شرایط آب و هوایی کشورمان نیاز 
است که در تولید نوار آب بندی از مواد اولیه EPDM استفاده 
شود که هم گران است و هم پروسه مونتاژ طوالنی تری دارد 
و درنهای��ت هر دو این موارد در گران تر ش��دن قیمت نهایی 
تاثی��ر دارد. نوع لوالها و پیچ ه��ا و حداکثر فاصله بین آنها از 
دیگر موارد تفاوت قیمت اس��ت. اس��تفاده از بازشوی پنجره 
به جای بازشوی در که از سال گذشته ممنوع شده است، مواد 
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بادخور، س��یلیکون و درزبند استاندارد نیز از دیگر موارد تاثیرگذار در 
تفاوت قیمت است که باید در نظر گرفت.

بی��ات در پایان، میزان تفاوت قیمت در اس��تفاده از پروفیل و مواد 
اولیه مناسب و نامناسب را ناچیز دانست و اظهار کرد: اگر ما در تولید 
پنجره به جای پروفیل ویستابس��ت از پروفیلی که ۲0 درصد ارزان تر 
اس��ت استفاده کنیم، سایر موارد را نیز طبق استاندارد از بهترین مواد 
اس��تفاده کنیم، تنها 7 درصد تفاوت قیمت خواهیم داشت. حال اگر 
از ویستابس��ت اس��تفاده کنیم ولی موارد استاندارد را رعایت نکنیم و 
مواد اولیه ارزان تر به کار ببریم درنهایت اختالف قیمت ما ۲1 درصد 
خواهد بود. اگر پروفیل ارزان تر و مواد اولیه غیراستاندارد به کار ببریم 
اختالف قیمت نهایتا 31 درصد خواهد بود. پس مشاهده می کنیم که 
اختالف قیمت عمده در و پنجره، نه در نوع پروفیل و مواد اولیه بلکه 

در شرایط مونتاژ و نحوه نصب است.
تولیدکنندگان در و پنجره؛ خط مقدم جبهه این صنعت 

امیر قاس��می، مدیر فروش ش��رکت زرین بنا پارسیان تولیدکننده 
پروفیل با برند س��یندژ نیز سخنران دیگر این نشست بود که درباره 
نحوه تعامل و همکاری مجموعه های وابس��ته در صنعت در و پنجره 

سخنانی را ایراد کرد.
قاس��می گفت: شما تولیدکنندگان در و پنجره در خط مقدم جبهه 
این صنعت قرار دارید چراکه نتیجه تالش و فعالیت س��ایر بخش ها 
ب��ا توجه به نحوه فعالیت ش��ما و محصولی که به دس��ت مش��تری 
می رسانید متبلور می ش��ود. در این شرایطی که صنعت ساختمان در 
رکود به سر می برد و در صنعت خودمان هم به خاطر زیاد شدن رقبا، 
ش��رایط سخت تر ش��ده است، وظیفه س��نگین تری به دوش دارید و 
باید برای بهبود ش��رایط اقتصادی این صنعت تالش مضاعفی انجام 
دهید. مدیر فروش سیندژ با اشاره به وجود یک سری نمایندگی های 
جعل��ی در بازار اظهار کرد: وجود ش��رکت ها و افرادی که نماینده ما 
نیستند و برای به دست آوردن یک پروژه خودشان را به دروغ در بازار 
به نام نمایندگی سیندژ معرفی می کنند نیز ازجمله مواردی است که 
شما باید با آن مقابله کنید. انتقال اطالعات فنی به مشتریان و توجیه 
آنها درباره ویژگی های یک پروفیل خوب نیز به عهده شماس��ت که 

این کار به همه ما کمک بسیار بزرگی خواهد کرد.
قاس��می ضمن تشکر از مجموعه خوب عایق کویر یزد، بیان کرد: 
مجموع��ه عایق کویر یزد در فرایند تولید و مونتاژ خود از به روزترین 
ماش��ین آالتی ک��ه در این صنعت وجود دارد و م��واد اولیه درجه یک 
بهره می برد. کلیه یراق آالت، درزگیر، گالوانیزه و شیش��ه دوجداره ای 
که در این مجموعه اس��تفاده می شود کامال مطابق با استانداردهای 
تعیین ش��ده اس��ت. به همین خاطر محصولی نهایی این مجموعه از 
کیفیت و اس��تاندارد باالیی برخوردار است و محصولی قابل اطمینان 
به بازار ارائه می کنند. نصب صحیح و خدمات پس از فروش مناسب 
نیز از دیگر مواردی اس��ت که باعث اطمینان بیش��تر مشتری به این 

مجموعه و پروفیل های مورد استفاده می شود.
قاس��می در پایان خاطرنش��ان کرد: اس��تفاده از بیمه نامه س��یندژ 
می تواند نقطه اطمینانی برای ش��ما باشد که امیدوارم از این فرصت 
نیز به خوبی استفاده کنید. از دوستان عزیز تقاضا دارم برای پیشرفت 

کار و بهتر شدن خدمات ارتباط بیشتری باهم داشته باشیم.
گفتنی اس��ت، در بخش��ی از این جلس��ه مهندس بیات و مهندس 
قاس��مي به پرسش های طرح ش��ده پاس��خ گفتند. پایان بخش این 
گردهمایی تجلی��ل از نمایندگان برتر عایق کویر یزد بود و س��پس 

از مهمانان به صرف ناهار پذیرایی شد.
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کـارخـانه آتـاتـک در نظرآبـاد البـرز 
رسما افتـتـاح شد

با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت؛

پنجره ایرانیان: کارخانه و خط تولید جدید آتاتک طی مراسمی توسط دکتر یزدانی، 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، در شهرک صنعتی نظرآباد رسما افتتاح شد.

به گزارش پنجره ایرانیان، در مراسمی که 14 مهرماه 95 برگزار شد، دکتر یزدانی 
خط تولید جدید آتاتک را رسما افتتاح کرد.

این مراس��م ب��ا حضور دکتر محمد یزدانی معاون توس��عه مدیری��ت، منابع و امور 
اس��تان  های وزارت صنعت و مدیرعامل ش��رکت ش��هرک  های صنعتی کشور، دکتر 
موفق ریاس��ت سازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان البرز، دکتر شاه مرادی مدیر 
ش��رکت ش��هرک  های صنعتی اس��تان البرز و جمع دیگری از مس��ئوالن استانی و 

صنعتگران منطقه برگزار شد.
در ابت��دا و پس از افتتاح رس��می کارخانه، ش��رکت  کنندگان از بخش  های مختلف 
کارخان��ه آتاتک بازدید به  عمل آورده و آق��ای اطهری، مدیرعامل آتاتک، توضیحات 

الزم را به ایشان ارائه دادند.
در بخش دیگر این مراس��م دکتر یزدانی نشس��تی را با صنعتگران شهرک صنعتی 
نظرآباد برگزار کرد. وی ضمن اس��تماع سخنان برخی از صاحبان صنایع و مسئوالن 
محلی، دقایقی چند را به س��خنرانی پرداخت. وی همچنین در حاشیه این نشست به 

سواالت خبرنگاران حاضر در جلسه پاسخ داد.
یزدانی در خصوص افتتاح واحد صنعتی آتاتک در نظرآباد گفت: این واحد صنعتی که 

در زمینه تولید پروفیل یو.پی.وی.سی فعالیت خواهد داشت با توجه به رعایت اصول 
س��تاد بهینه سازی س��وخت در زمینه ذخیره انرژی و تولیدات سازگار با محیط زیست 
ازجمله واحدهای خوب و قابل توجه در این زمینه خواهد بود که امیدواریم با حمایت 
ستاد بهینه سازی سوخت فعالیت مفیدی داشته باشد. این مجموعه در حال حاضر 40 
نفر اش��تغال زایی دارد که امیدواریم با حمایت صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع 

کوچک و تامین سایر ماشین آالت موردنیاز این واحد، این تعداد به 150 نفر برسد.
مع��اون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاس��خ به پرس��ش پنج��ره ایرانیان مبنی 
بر اینکه با توجه به تولیدکنندگان بس��یاری که در کش��ور وجود دارند و محصوالت 
باکیفیت��ی نیز تولید می کنن��د واردات بی رویه پروفیل ه��ای بی کیفیت خارجی تا چه 
زمانی ادامه خواهد داش��ت، گفت: البته باکیفیت یا بی کیفیت بودن این موارد را باید 
بررس��ی کرد اما آن چیزی که در سیاس��ت های کلی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
وجود دارد و همچنین مطابق فرمایش��ات مقام معظم رهبری، حمایت از تولید داخلی 
از اولویت های کاری ما است. ایجاد سازوکارهایی که به حمایت از تولید داخلی منجر 
ش��ود ازجمله تنظیم میزان تعرفه ها و ممانعت از واردات بی رویه نیز در دس��تور کار 

ما قرار دارد.
یزدان��ی ایجاد ش��هرک های صنفی را یکی دیگر از اولویت ه��ای کاری وزارتخانه 
دانست و افزود: ایجاد شهرک های صنعتی یک نیاز اساسی است که در حال پیگیری 
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آن هس��تیم و در همین راس��تا تفاهم نامه ای با اتاق اصن��اف امضا کردیم. طبق این 
تفاهم نامه که با همکاری شهرداری اجرا خواهد شد، اصنافی که وجود آن ها در حریم 
ش��هرها ایجاد مزاحم��ت می کند به خارج از محدوده تعیین ش��ده انتقال پیدا خواهند 
کرد. امیدواریم این کار با انجام مراحل قانونی و اجرایی در کمتر از یک س��ال آینده 

به نتیجه برسد.
یزدانی با اش��اره به لزوم تالش برای مطلوب س��ازی فضای شهرک های صنعتی، 
گفت: بنا بر آن چیزی که در برنامه شش��م توس��عه پیش بینی شده است و در صورت 
تصویب در مجلس، 30 درصد از سهم شهرداری ها و دهیاری ها در قالب ارزش افزوده 
به ش��هرک های صنعتی اختصاص خواهد گرفت. این سهم می تواند نقش موثری در 
ایجاد جاذبه های بصری و بهبود فضای کلی شهرک ها داشته باشد. وضعیت ظاهری، 
زیرساخت ها و روبناهای یک شهرک صنعتی باید برای یک سرمایه گذار که تازه وارد 
این شهرک می شود جذابیت هایی داشته باشد. مطمئنا این کار با همکاری شرکت ها 
و بنگاه های مستقر در شهرک میسر خواهد بود که امیدواریم در بازدید بعدی از این 

شهرک، شاهد فضای مطلوب تری از این لحاظ باشیم.
یزدان��ی ب��ا اعالم این مطلب ک��ه حمایت از واحدهای صنعت��ی کوچک با اصالح 
س��اختار و فرآیندها در دستور کار قرار دارد، گفت: در صندوق ضمانت سرمایه   گذاری 

صنای��ع کوچک به واحدهای صنعتی با نرخ س��ود 50 درصد کمتر از کارمزد بانک ها 
تسهیالت ارائه می شود.

مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با اشاره اینکه این 
اراضی در طرح توسعه نظرآباد و اشتهارد، نجم آباد، ساوجبالغ و اشتهارد ۲ قرار دارند، 
گفت: البرز از اس��تان های صنعتی مهم در کش��ور محس��وب می شود که توسعه این 
ش��هرک ها می تواند اشتغال زایی قابل توجهی در استان به همراه داشته باشد. بیش از 
500 طرح در این ش��هرک ها باالی 90 درصد پیشرفت داشته اند که اشتغال باالیی 

را ایجاد خواهند کرد.
همچنین مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران اعالم 
ک��رد: یکی از سیاس��ت های جدی دولت در س��ال جاری، توجه ب��ه رونق بنگاه های 
تولیدی، بازگش��ت واحدهای صنعتی راکد و زی��ر ظرفیت به چرخه تولید و همچنین 

تسریع در بهره برداری از واحدهای تولیدی جدید به شمار می رود.
در حاش��یه این مراسم خبرنگاران مطبوعات و صدا سیما با مسئوالن دولتی حاضر 
در مراسم و همچنین مدیران آتاتک از جمله مهندس محسن سعیدی، مدیر تولید و 

یکی از مدیران توانمند و کهنه کار آتاتک گفتگوهای کوتاهی انجام دادند.
گفتنی است، گزارش این مراسم از شبکه تلویزیونی استانی البرز پخش شد.
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هر روز بهتر از دیروز
ده سال از شروع به کار مجموعه آتاتک می گذرد. در سال 
1385، مدیریت باکفایت این مجموعه س��نگ بنای شرکتی 
جوی��ای نام را گذاش��ت و در آن زمان آتاتک نما ش��روع به 
فعالیت در زمینه تولید در و پنجره های یو.پی.وی.س��ی کرد. 
ام��ا مهندس اطهری بنا نداش��ت مجموعه ای که پایه گذاری 
کرده در نقطه ای متوقف شود، از این رو دو سال بعد نمایندگی 
فروش پروفیل های یو.پی.وی.س��ی معتبر خارجی را برعهده 
گرفت و در سال بعد نمایندگی فروش پروفیل های ایرانی را 
نیز بدان افزود و این پیشرفت همزمان بود با توقف تولید در 
و پنج��ره، تا مجموعه بتواند با تمرکز کامل، بهترین خدمات 
را در زمین��ه ف��روش پروفیل به هم میهنان خ��ود ارائه دهد. 
زنجیره پیش��رفت همچنان ادامه داش��ت و مجموعه آتاتک 
در س��ال 1390 تولی��د یراق آالت را در ای��ران آغاز کرد و به 
عن��وان یکی از معدود تولیدکنن��دگان این محصول مهم در 

کشورمان شناخته شد.
دو س��ال بعد بود که برای ارتقاء کیفیت محصوالت خود 
و کس��ب فناوری های برتر جهانی، آتاتک تولید یراق آالت 
خ��ود را در ترکی��ه و مونت��اژ آنها را در ای��ران آغاز کرد. در 
س��ال 1393 آتاتک ساخت و تجهیز کارخانه پروفیل یو.پی.
وی.س��ی خود را در دس��تور کار ق��رار داد. همچنین تولید 
چس��ب سیلیکون در ترکیه را نیز به فعالیت های خود افزود. 
یک س��ال بعد تولی��د پروفیل یو.پی.وی.س��ی و یراق آالت 

آتاتک در ایران آغاز شد.
اما در مهرماه امس��ال، زحمات شبانه روزی این مجموعه 
به بار نشس��ت و کارخانه آتاتک در نظرآباد اس��تان البرز، 
به دس��ت معاون��ت وزارت صنای��ع به طور رس��می افتتاح 
ش��د. این کارخانه از س��ه س��وله، جمعا به مساحت 5500 
مترمرب��ع برخوردار اس��ت که در دو بخ��ش مجزا در حال 
تولید پروفیل های یو.پی.وی.س��ی و یراق آالت می باش��د. 
همچنین بخش انبار و نیز آزمایش��گاهی مجهز نیز در این 

مجموعه پیش بینی شده است.
بخ��ش تولید پروفی��ل آتاتک دارای ظرفی��ت راه اندازی 
هش��ت خط تولید اس��ت که به گفته مدیران این شرکت، 
تا س��ال آینده کل این ظرفیت محقق خواهد شد. در حال 
حاضر 40 نفر در این مجموعه مشغول به کار هستند که با 
پیاده شدن طرح های توسعه، در آینده ای نزدیک این عدد 

به 150 نفر خواهد رسید.
بدون ش��ک خواستن توانستن است و مدیریت مجموعه 
آتاتک به خوبی توانس��ته اس��ت این واقعی��ت را به اثبات 
برس��اند و هر روز بهتر از دیروز فعالیت های خود را وسعت 
و تنوع بخش��د. با چنین پیش��ینه ای به هیچ وجه نمی توان 
در طرح های توسعه این مجموعه تردیدی وارد کرد و باید 
به صورت مس��متر در انتظار اخبار پیشرفت و موفقیت این 

مجموعه پویا بود. 
پنج��ره ایرانیان نیز به س��هم خود ای��ن موفقیت ها را به 
مهندس اطهری مدیریت آتاتک و همکاران پرتالش وی 
تبریک عرض کرده و آروزی موفقیت های بیش��تر را برای 

این مجموعه دارد.
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در شهریور ماه امسال نخستین نمایشگاه مستقل در، پنجره 
و نمای دب��ی )Windows, Doors & Fasades( در 

مرکز تجارت جهانی این شهر برگزار شد.
 این نمایش��گاه س��ال های قبل در قالب نمایش��گاه 
صنعت س��اختمان بی��گ فایو )big5( برپا می ش��د و 
امسال برای اولین بار بود که به صورت مستقل در سالن 
زعبی��ل برگزار ش��ده بود. در آن نمایش��گاه ها، به دلیل 
گستردگی و حضور انبوهی از شرکت های ساختمانی و 
نیز کم تعداد بودن مجموعه های مرتبط با در، پنجره و 
نما، پیدا کردن و متمرکز ش��دن روی محصوالت مورد 
نظر بس��یار دشوار بود. اما امسال ش��رکت های مرتبط 
بسیاری از کشورهای آمریکایی، آسیایی و اروپایی گرد 
هم جمع شده و نمایشگاه بسیار کامل مفیدی را شکل 

داده بودند.
قبل از ارائه گزارش��ی کوتاه از این نمایش��گاه، شاید 
بهتر باشد اش��اره ای داشته باش��یم به وضعیت کنونی 

دبی، شهر رویاهای بزرگ.
دبی برای من همواره یادآور خاطرات ش��یرین حتی 
از دوره کودکی بوده اس��ت. روزگاری تصور من از دبی 

را تصویر پارک های آبی و تفریحی مدرن، لوکس ترین 
خودروهایی که عکس های آن را فقط می توانس��تیم در 
مجله های ماش��ین ببینیم، حتی خوارکی های متنوع و 
لذیذ و البته نایاب در ایران شکل می داد. بعدها اما این 
تصویرها بزرگ و بزرگ تر ش��دند، دبی برای من شهر 
برج های س��ر به فلک کشیده شد، شهری که رویاهای 
بزرگ ش��یخ محمد را به واقعی��ت تبدیل می کرد. دبی 
برای من س��رزمین تحقق رویاهای دست نیافتنی بود، 
مانند اح��داث جزیره ه��ای نخلی یا هت��ل آتالنتیس، 
ک��ه در میان بهت و حی��رت جهانی��ان، مدیریت دبی 
آنه��ا را به منصه ظهور رس��اند. مدیری��ت دبی بارها و 
بارها نش��ان داده اس��ت که با چینش درست مدیران و 
سرمایه گذاری صحیح و منطقی بر کارشناسان خارجی 

هیچ غیرممکنی وجود ندارد. 
اما پس از رونمایی از برج خلیفه و نیز جزایر مصنوعی، 
ش��یخ محمد دیگر حدی در رویاپردازی های خود قائل 
نبود و همین به چشم اسفندیار این شهر رویایی تبدیل 
ش��د. دبی ای که من این بار دیدم، ش��هری که رویای 
اکس��پو ۲0۲0 را در س��ر می پروراند، بیشتر شبیه شهر 

ارواح شده بود و از شهری پویا و سرزنده و از نیویورِک 
خاورمیانه فرس��نگ ها فاصله داشت. خیابان های خاک 
گرفته و مراکز خرید خلوت و برج های خالی از س��کنه، 
چهره ش��هر رویاهای دیروز را به ش��هری مرده تبدیل 
کرده بود. برج های س��ر به آس��مان ساییده، دیگر رمق 
دوره ش��کوه دب��ی را نداش��تند، دیگ��ر از ترافیک های 
س��نگین خیابان های دبی خبری نبود، دیگر کرور کرور 
مسافر و توریسِت مبهوت از این همه پیشرفت به چشم 

نمی خوردند.
دلیل این سیر قهقهرایی را باید در اتخاذ سیاست های 
غلط و بلندپروازی های کوته فکرانه مردی جستجو کرد 
که مدتی است رویاهای خود را تغییر داده است. مردی 
ک��ه به جای ممکن س��اختن غیرممکن ها امروز هوس 
س��هیم شدن در تحوالت سیاسی خاورمیانه و پنجه در 
پنجه ش��یر افکندن و پیچیدن به پر و پای ایران را در 
س��ر می پروراند. همین عامل امارات را از کشوری پویا 

به مشارکت کننده ای بدحال تبدیل کرده است.
وخامت اوض��اع در س��وریه و یمن، تاثیرات بس��یار 
نامطلوب��ی ب��ر اقتصاد دبی گذاش��ته اس��ت. همچنین 

نمایشـگاه در و پنجـره دبـی 2016

حمید شعبانی / مدیریت شرکت قشم آلومان 
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تصویب قوانین ضد ایرانی و اتخاذ سیاست های ایران ستیزانه، سبب شده سرمایه های 
انبوه هموطنانمان به ترکیه سرازیر شوند. همگی این عوامل تکرار واقعه سال ۲005 
را، یعنی ترکیدن حباب مس��کن و مستغالت در دبی، نزدیک ساخته است. البته این 
بار س��خن از حباب نخواهد بود، بلکه با ورشکس��تگی اقتصادی روبه رو خواهیم بود. 
امروز، بس��یاری از پروژه های بلندپروازانه شیخ محمد دیگر سرمایه گذار ندارد، هزینه 
نگهداری بناها در دبی رش��د چشمگیری داشته و مجموعه های خالی از سکنه مانند 

دبی مارینا نیز مزید بر علت شده اند.
به هرحال در چنین شرایط بی رمق و رخوت آلودی، برگزاری این نمایشگاه همچون 
وزیدن خرده نس��یمی، حال و هوای دبی را اندکی تغییر داده بود. وقتی به نمایش��گاه 
رس��یدیم، خستگی ما نیز تا حدی از تنمان به در ش��د. مشاهده مجوعه های پرآوازه 
و ب��زرگ در کنار یکدیگر روحیه و ش��ادابی را به جان و روحم��ان بازگرداند. حضور 
ش��رکت های مطرح در سیستم های در، پنجره و نما در این نمایشگاه قابل توجه بود. 
همه این مجموعه ها جدیدترین محصوالت خود در معرض نمایش قرار داده بودند. 
س��الن زعبیل، یکی از س��الن هایی اس��ت که در انتهای مرکز تجارت جهانی دبی 
ج��ای دارد. ب��ا ورود به این س��الن، اندک اندک حال و ه��وای در، پنجره و نما خود 
را نش��ان می داد. نخس��تین شرکت هایی که به چش��م می آمدند، غالبا اروپایی بودند، 
مجموعه ه��ای مانن��د آلومیل گوتم��ن، رینرز، دکونی��ک و آلوک بیش��تر خودنمایی 
می کردند. البته طبق معمول ش��رکت آلمانی ش��وکو جایگاه ویژه ای در نمایشگاه به 
خود اختصاص داده بود. ش��رکت هایی همچون رنسون بلژیک نیز محصوالت جدید 
و ج��ذاب خ��ود را در بخش تهویه و ان��واع دریچه های ه��وا و کرکره های برقی به 
نمایش گذاش��ته بودن��د. چندین غرفه نیز به ش��رکت های چینی و هندی اختصاص 
یافته بود که مانند همیشه شاهد استقبال چندانی نبودند. اما در خصوص شرکت های 
اماراتی مس��ئله اندکی تفاوت داشت و شرکت هایی مانند گلف اکستروژن و الجابر با 

محصوالت جدید و سیستم های نمای جدید، خودی نشان می دادند.
آنچه در این نمایش��گاه اهمیت بیش��تری داش��ت، ارائه محصوالت ضدحریق در 
زمینه  نما و کامپوزیت بود. از آنجا که در س��ال های اخیر آتش س��وزی های متعددی 
در دبی روی داده، ش��رکت های مرتبط با این حوزه هدف گذاری های خاصی به عمل 
آورده بودند. به نمایش گذاشتن انواع کامپوزیت های ضدحریق، انواع نماهای استیل 

ضدحریق، انواع استپ ها و الستیک های ضدحریق از جمله این محصوالت بود.
همچنین، در بخش نما سیستم های یونی تایز، سرامیک خشک و کوتا عالقه مندان 
بس��یاری را ج��ذب خود ک��رده بودند. در ای��ن زمینه، به وی��ژه در زمین��ه یونی تایز، 
ش��رکت هایی در این نمایش��گاه حضور داش��تند که امکانات جدی��دی را در مرحله 
نص��ب نما پیش بینی ک��رده بودند؛ از جمله این موارد می توان ب��ه امکان تعمیر نما، 
امکان رس��یدن سریع به شیشه و فریم لنگه های مخفی اشاره کرد. نکته جالب توجه 
دیگر، برنامه هایی بود که در حاش��یه این نمایشگاه و در قالب سمینارهای تخصصی 
تکنولوژی در صنعت در و پنجره و کارگاه های آموزش��ی برگزار می شد. ضمن اینکه 
این کارگاه های به شرکت کنندگان خود گواهینامه های معتبر نیز اعطا می کردند. این 

برنامه ها نیز طرفداران بسیاری را پیدا کرده بود.
این نمایش��گاه در 30 شهریور به کار خود پایان داد و این در حالی بود که رضایت 

غالب بازدیدکنندگان خود را فراهم آورده بود.
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امتیـاز ویژه دولـت برای نیروگـاه های بـادی 
پنج��ره ایرانی��ان: هرچند در کش��ور ما گس��تره فعالی��ت نیروگاه های بادی در مقایس��ه با 
نیروگاه های سوخت فسیلی کمتر است اما کارشناسان معتقدند در آینده فعالیت در انرژی های 
نو و احداث نیروگاه های بادی صرفه اقتصادی باالتری نس��بت به نیروگاه های سوخت فسیلی 

خواهد داشت.
به گزارش صمت، کشور ما از لحاظ منابع مختلف انرژی یکی از غنی ترین کشورهای جهان 
به ش��مار می رود؛ چراکه از یک سو دارای منابع گسترده س��وخت های فسیلی و تجدیدناپذیر 
همچون نفت و گاز است و از سوی دیگر ظرفیت فراوانی در انرژی های تجدیدپذیر مانند باد 
دارد. با توس��عه نگرش های زیست محیطی و راهبردهای صرفه جویانه در بهره برداری از منابع 
انرژی های تجدیدپذیر استفاده از انرژی باد در مقایسه با سایر منابع انرژی مطرح در بسیاری 
از کشورهای جهان رو به فزونی است. این در حالی است که آنچنان که باید و شاید و متناسب 

با ظرفیت های ایران از این انرژی خدادادی مشابه انرژی خورشیدی استفاده نشده است.
هرچند همایون حائری، رییس مرکز توس��عه صادرات و پشتیبانی صنایع برق و آب به مهر 
گفته اس��ت: درحال حاضر حدود 300 مگاوات ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر در کش��ور وجود 
دارد که براس��اس برنامه وزارت نیرو قرار اس��ت در 10سال آینده حدود 8هزار مگاوات انرژی 
بادی و خورش��یدی به این ظرفیت اضافه شود.  ش��اید همین ظرفیت ها و جذابیت هاست که 
برخی از س��رمایه گذاران کشورهای خارجی را بر آن داش��ته که به ایران بیایند و در البه الی 

مذاکرات سیاسی و اقتصادی به موضوع انرژی های نو هم بپردازند.
جذب س��رمایه گذاری و صحبت از اهمیت انرژی بادی یک طرف قاعده تولید برق اس��ت 
و فعالیت پیمانکاران ایرانی و احداث نیروگاه های انرژی بادی نیز طرف دیگر؛ محمد پارس��ا، 
ریی��س فدراس��یون صادرکنندگان ان��رژی و صنایع وابس��ته در این زمینه ب��ه صمت گفت: 
نیروگاه های بادی در کش��ور ما در دو مقیاس قرار گرفته اند؛ یکی با 700 کیلووات و دیگری 

تا 3 مگاوات کار می کند.
وی با بیان مختصات س��اخت نیروگاه های بادی گفت: پیمانکاری در س��اخت نیروگاه بادی 
بس��یار ساده تر از پیمانکاری نیروگاه های س��یکل ترکیبی و حرارتی است. بنابراین مشکلی از 
جهت تولید، اجرا و نصب در این بخش وجود ندارد. س��وخت این نیروگاه ها از باد است و تنها 
پروانه ای دارند که در آسمان می چرخد. آنها تنها به توربین و دکل نیاز دارند اما نیروگاه سیکل 
ترکیبی نیاز به حرارت، توربین بخار و گاز دارد و س��اخت آنها حتی پیچیده تر از س��اخت یک 

پاالیشگاه است.
نیروگاه های بادی در طول فعالیت نیازی به سوخت ندارند. رییس فدراسیون صادرکنندگان 
انرژی و صنایع وابس��ته درباره گستره س��رمایه گذاری در احداث نیروگاه های بادی نیز گفت: 
درحال حاضر شرکت های ایرانی پیمانکار در کشورهایی همچون پاکستان، قزاقستان و... پروژه 
می گیرند و فعالیت می کنند. با این حال در کشور ما میزان سرمایه گذاری در این بخش کمتر 
اس��ت؛ چراکه هزینه سرمایه گذاری در احداث نیروگاه ها بر مبنای انرژی های جدید ۲، 3 برابر 
احداث نیروگاه های سیکل ترکیبی است بنابراین اگر سرمایه گذار در بخش نیروگاه های بادی 
به موقع ش��اهد بازگشت س��رمایه یا پول خود نباشد بهره زیادی بابت وام هایی که گرفته باید 
بدهد بنابراین اگر دولت بیمه ای برای پوشش و ریسک پرداخت نشدن از سوی دولت پذیرفته 
ش��ود سرمایه گذار با اطمینان خاطر بیش��تری در این بخش فعالیت می کند. مشابه بسیاری از 
کش��ورهای دنیا که اگر دولت تا ۲ ماه طلب پیمانکاران را ندهد بیمه های پوش��ش ریس��ک 

سیاسی و تجاری پول سرمایه گذاران را پرداخت می کنند.
البته این قاعده برای پروژه های اجرایی در خارج از کشور وجود دارد اما باید شرایطی فراهم 
ش��ود که برای پروژه های داخل کش��ور نیز صندوق ضمانت صادرات پوشش بیمه ای در نظر 
گیرد. اگر چنین شرایطی ایجاد شود سرمایه گذار و پیمانکار ایرانی به جای احداث نیروگاه بادی 

در کشورهای دیگر می توانند در ایران نیز نیروگاه احداث کنند.
پارس��ا افزود: قیمت های خرید برق از س��وی وزارت نیرو نیز بس��یار کم است و ثبات ندارد. 

این در حالی اس��ت که سرمایه گذار نیاز دارد که سرمایه خود را در مدت کمتری دریافت کند. 
درحال حاضر نیز ش��اهد هس��تیم که برخی پیمانکاران بیش از 10میلیارد تومان از دولت طلب 
دارند. البته میزان بدهی ها ش��امل سرمایه گذاران در نیروگاه های دیگر نیز می شود. وی درباره 
تجهیزات ساخت نیروگاه های بادی نیز گفت: شرکت سدید حدود ۲0سال است که فعالیت در 

این بخش را آغاز کرده و با 100 درصد تجهیزات داخلی کار می کند.
با این حال بین 70 تا 80درصد تجهیزات در داخل تولید می ش��ود و تنها 30درصد از خارج 
کشور تامین می شود و در اقالمی همچون توربین نیاز به واردات است. شرکت مپنا نیز توربین 
را تولید می کند اما برخی از قطعات اصلی توربین ها نیز از خارج وارد می ش��ود. پارس��ا گفت: 
تمام قطعات نیروگاه های بادی تا 700 کیلووات در کشور ساخته می شود؛ چراکه زمان زیادی 
اس��ت که روی آنها کار ش��ده اس��ت. نیروگاه های 3مگاواتی نیز دو سال است که کار خود را 
آغاز کرده اند و برخی قطعات آنها از خارج کشور وارد می شود. اگر فرض کنیم مجموع قطعات 
توربین از خارج وارد شود باز هم تا حدود 70درصد تجهیزات در داخل ایران تامین می شود و 

تنها 30درصد از خارج واردات داریم.
رییس فدراسیون صادرکنندگان انرژی و صنایع وابسته با اشاره به سرمایه گذاری کشورهای 
خارجی در زمینه انرژی های بادی گفت: خارجی ها عالقه مندی بیش��تری برای سرمایه گذاری 
در ایران در زمینه نیروگاه های بادی دارند. آنها پول از خارج می آورند و پوش��ش بیمه ای را از 

داخل کشور خود می گیرند.
البته تنها مشکل این است که اگر آنها بخواهند در کشور ما سرمایه گذاری کنند نمی توانند 
شریک داخلی پیدا کنند مگر اینکه پیمانکار داخلی نیز در خارج از کشور، شرکت خود را ثبت 
و از پوش��ش بیمه ای یک کشور خارجی اس��تفاده کند که مراحل زیادی دارد. پارسا چشم انداز 
احداث نیروگاه های بادی را در کشور مثبت دانست و گفت: احداث نیروگاه های بادی در آینده 
پیش��رفت فیزیکی زی��ادی خواهد کرد؛ تا جایی که می توان گفت ب��ا توجه به وضع جریمه ها 
برای نیروگاه های س��یکل ترکیبی پس از سال ۲0۲0م براساس پیمان کیوتو، فعالیت و تولید 

برق از انرژی های نو اقتصادی تر است.
نیروگاه های انرژی های نو در حالی در آینده جایزه می گیرند که نیروگاه های انرژی فس��یلی 
جریمه می ش��وند. عالوه بر این ما در کش��ور مناطق پرباد زیادی داریم و براس��اس بررسی ها 
ت��ا 40هزار مگاوات ظرفیت احداث نیروگاه های ب��ادی در ایران وجود دارد. وی درباره قیمت 
برق تولیدی نیروگاه های بادی در مقایس��ه با نیروگاه های س��وخت فس��یلی گفت: دولت برق 
نیروگاه های انرژی های نو را 10 برابر قیمت برق نیروگاه های فسیلی می خرد. البته زمانی که 

برق را به مردم می فروشد یارانه بیشتری می دهد و قیمت کمتری از مردم دریافت می کند.
پیام باقری، عضو هیات مدیره و رییس کمیته صادرات صنعت برق نیز به صمت گفت: امروز 
ظرفیت تولید صنعت برق در کشور ما در حالی به 75هزار مگاوات رسیده که سهم تولید برق 
از محل نیروگاه های بادی ناچیز است. مجموع نیروگاهای تجدیدپذیر منهای نیروگاه های آبی 
زیر یک درصد اس��ت و باید گفت نیروگاه های بادی از این مقدار نیز بس��یار ناچیزتر اس��ت از 
این رو می توان گفت که ما از محل نیروگاه های بادی سهم قابل توجهی در تولید برق نداریم. 
این در حالی اس��ت که در کش��ور ما ظرفیت تولید برق در نیروگاه های بادی وجود دارد. کافی 
است اطلس بادی کشور را مطالعه کنیم تا استعداد ذاتی کشور را به لحاظ آب وهوایی و مناطق 

قابل توجهی که می توان در آنها مزرعه بادی ایجاد کرد بسنجیم.
با این حال متاس��فانه در این زمینه کار زیادی انجام نش��ده و دلیل آن اتکای تولید برق از 
محل سوخت های فسیلی است. باقری افزود: ارزان بودن سوخت فسیلی و در دسترس موجب 
شده که سرمایه گذاری چندانی در زمینه انرژی بادی نشود. البته با توجه به برنامه های وزارت 
نیرو برای آینده در راس��تای تولید برق و اضافه ش��دن 10هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق 
از محل انرژی های تجدیدپذیر باید ش��اهد پیش��رفت های قابل توجهی در اس��تفاده از انرژی 

بادی باشیم.
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مشقت های مسیر مستقیم و میانبر خرید مسکن 

پنجره ایرانیان: باریک بودن مسیر مستقیم دریافت وام 
مس��کن و صعب العبور بودن مس��یر میان بر، راه خانه دار 
شدن را برای بسیاری از خانواده ها غیرممکن کرده است.
به گزارش ایس��نا، دو مسیر تس��هیالت خانه اولی ها با 
نرخ س��ود 9.5 درصد و اوراق تس��ه با ن��رخ 17.5 درصد 
عمال راه خرید مس��کن را با چالش های فراوانی روبه رو 
کرده است؛ زیرا برای دریافت وام تسهیالت مسکن یکم 
)خانه اولی ها( باید نصف مبلغ وام را به مدت یک س��ال 
در بانک سپرده گذاری کرد. برای استفاده از اوراق گواهی 
حق تقدم نیز باید خرید برگه های حدود 90 هزار تومانی 

و نرخ سود 17.5 درصد را به جان خرید.
در این ش��رایط کارشناسان معتقدند، هر دو راه کمکی 
به خروج از رکود مس��کن نخواهد ک��رد زیرا با توجه به 
اقتصاد خانواده ها و وضعیت اشتغال، تعداد بالفعل افرادی 
که از این تس��هیالت استفاده می کنند کمتر از 10 درصد 

متقاضیان مصرفی را در برمی گیرد.
 دردسرهای راه میانبر

برای خانواده هایی که پول کافی برای س��پرده گذاری 
ی��ک س��اله در بان��ک ندارند، ی��ک راه کوتاه پیش��نهاد 
می شود اما دردسرهای این مسیر به قدری زیاد است که 

نمی توان به آن عنوان "میانبر" اتالق کرد.
اوراق گواهی حق تقدم اس��تفاده از تسهیالت مسکن 
)تس��ه( مسیری است که کارشناس��ان معتقدند اگر مبلغ 

خری��د اوراق و نیز س��ود این وام کاهش یاب��د می تواند 
بس��یاری افراد فاقد مسکن را برای اس��تفاده از این وام 
ترغیب کند؛ ش��رایطی ک��ه هم اکنون وج��ود ندارد. هم 
اکنون س��قف فردی تس��هیالت خرید مس��کن از محل 
اوراق گواه��ی ح��ق تقدم در ته��ران 60 میلیون تومان، 
در مراکز اس��تان ها و ش��هرهای ب��االی ۲00 هزار نفر 
جمعیت 50 میلیون تومان و در س��ایر مناطق شهری 40 
میلی��ون تومان اس��ت که این وام به هری��ک از زوجین 
تعل��ق می گیرد و مثال در تهران ای��ن مبلغ 1۲0 میلیون 

تومان می شود.
نرخ س��ود تس��هیالت فروش اقس��اطی خری��د واحد 
مس��کونی از مح��ل اوراق گواهی حق تقدم بر اس��اس 
مصوبات شورای پول و اعتبار در حال حاضر 17.5 درصد 
و  حداکثر مدت بازپرداخت 1۲ سال است. تقسیط نیز به 
3 روش ساده، پلکانی ساالنه و پلکانی دوره ای امکانپذیر 

است.
در روش پلکانی س��االنه ط��ول دوره پلکانی 1۲ ماه و 
اقس��اط ماهیانه هر 1۲ ماه با ضری��ب افزایش 5 درصد 
محاس��به و در روش پلکانی دوره ای، طول دوره پلکانی 
48 ماه و اقساط ماهیانه هر 48 ماه با ضریب افزایش ۲0 
درصد محاس��به می شود. اقساط تسهیالت با بازپرداخت 
1۲ س��اله ب��ه روش س��اده و بدون احتس��اب مبلغ بیمه 
ب��رای وام 60 میلی��ون تومانی در ته��ران ماهیانه حدود 

یک میلیون تومان و مبلغ اقس��اط تسهیالت 50 میلیون 
تومانی در مراکز اس��تان ها و ش��هرهای با جمعیت ۲00 
ه��زار نفر جمعیت ماهیانه حدود 803 هزار تومان و مبلغ 
اقس��اط تس��هیالت 40 میلیون تومانی در س��ایر شهرها 
ماهیان��ه حدود 676 هزار تومان اس��ت. این تس��هیالت 
برای خرید س��اختمان هایی داده می شود که بیش از ۲5 
سال از تاریخ صدور پروانه ساختمانی آنها نگذشته باشد.

جزییات وام خانه اولی ها
اما مس��یر مس��تقیم که از راه سپرده گذاری شش ماهه 
و ی��ک س��اله در بانک می گ��ذرد کمی هموارتر اس��ت. 
اگر س��پرده ش��ش م��اه در بان��ک بماند به ان��دازه مبلغ 
سپرده گذاری شده و اگر یک سال در بانک بماند دو برابر 
مبلغ س��پرده گذاری به آن وام تعلق می گیرد. تسهیالت 
صن��دوق پس انداز یکم که خاصه خانه اولی ها اس��ت در 
دوبخش پرداخت می ش��ود؛ اول گروهی که هم زوجین 
و ه��م غیرزوجین را ش��امل ش��ده و تس��هیالت آن 80 
میلیون برای تهرانی ها، 60 میلیون برای مراکز استان ها 
و ش��هرهای باالی ۲00 ه��زار نفر جمعیت و 40 میلیون 

تومان هم برای سایر مناطق است.
گروه دوم هم زوجین هس��تند ک��ه چندی پیش بانک 
مس��کن این تسهیالت را در این سه بخش برای زوجین 
ب��ه طور خاص افزایش داد و به ترتیب براس��اس مناطق 

جغرافیایی به 160، 1۲0 و 80 میلیون تومان رساند.
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محاس��بات نش��ان می دهد که با س��ود 9.5 درصدی 
اختص��اص یافته ب��ه وام های صندوق پس ان��داز یکم و 
بازگشت 1۲ ساله، متقاضی وام 80 میلیونی ماهانه حدود 
930 هزار تومان قس��ط و در مجموع 54 میلیون تومان 
س��ود به بانک مس��کن برمی گرداند. )بدین ترتیب قسط 
وام 160 میلی��ون تومانی در ته��ران یک میلیون و 860 
هزار تومان است( همچنین برای وام 60 میلیونی ماهانه 
حدود 700 هزار تومان و س��ودمجموع 40 میلیون تومان 
و ب��رای وام 40 میلیون��ی که اقس��اط نزدیک 460 هزار 
تومانی دارد  سود کل ۲7 میلیون تومانی تعیین می شود.

همچنین برای زوجین، تغییرات س��ود به این ترتیب 
است که متقاضیان وام 160 میلیونی باید ماهانه تا یک 
میلی��ون و 860 هزار تومان قس��ط پرداخت کرده و در 
مجم��وع 100 میلیون تومان س��ود بپردازند. همچنین 
وام 1۲0 میلیونی زوجین نیز اقساط ماهانه یک میلیون 
400 هزار تومانی و س��ود مجموع 81 میلیون تومان را 

در بر می گیرد.
تخمین تعداد تسهیالت دریافتی تا سال آینده

اما موضوعی که در این میان مطرح می ش��ود آن است 
که این وام ها چه نسبت از افراد جامعه را می تواند در مسیر 
خانه دار شدن قرار دهد. برآوردها از ثبت نام روزانه حدود 
۲60 نفر برای استفاده از تسهیالت پس انداز مسکن یکم 
نش��ان می دهد تا یک سال آینده تعداد افرادی که از این 
وام اس��تفاده خواهند کرد کمت��ر از 100 هزار نفر خواهد 
بود. از س��وی دیگر به دلیل باال بودن قیمت اوراق تسه 
که همواره با نوسان همراه است و هم اکنون در محدوده 
90 هزار تومان قرار دارد و نیز نرخ سود 17.5 درصد این 
تسهیالت، تعداد افرادی که متقاضی دریافت این نوع وام 

هستند به شدت پایین آمده است.
بر همین اس��اس، یک کارشناس مسکن معتقد است: 
تع��داد ناچیز مراجعات به بانک مس��کن ب��رای دریافت 
وام نش��ان می ده��د تس��هیالتی که تا یک س��ال آینده 

پرداخت می شود با تقاضای بالقوه بازار مسکن همخوانی 
نخواهد داش��ت. س��ید رضا قهاری افزود: طبقه متوسط 
به پشتوانه مش��وق های دولتی همچون وام مسکن وارد 
بازار خرید می ش��ود و در صورتی که مش��کل اشتغال و 
درآمد نداشته باش��د حاضر است حتی بهره های سنگین 
بدهد. ام��ا می بینیم تعداد مراجعه کنندگان برای دریافت 
وام، با وجود کاهش نرخ تس��هیالت به 11 درصد، خیلی 
قابل توجه نیست و احتماال با نرخ 9.5 درصد هم تحول 

چندانی در حجم تقاضا ایجاد نمی شود.
این کارش��ناس مس��کن، تمهیدات الزم برای افزایش 
مدت بازپرداخت وام مس��کن را ضروری دانست و گفت: 
در کشورهایی مثل انگلیس، برخی شهروندان مادام العمر 
قسط مسکن می دهند اما رقم اقساط آن قدر پایین است 
که فش��اری به افراد وارد نمی شود. ولی بانک های کشور 
م��ا با اتخاذ سیاس��ت های کوتاه مدت اص��رار دارند وام 
زود برگردد. بنابراین بانک مرکزی باید به ایجاد س��از و 
کارهای بلندمدت در پرداخت تسهیالت فکر کند و دولت 
و مجلس نیز بانک ها را برای ارایه ابزارهای نوین کمک 
کنند. ناکارآمدی تمرکز صرف بر روی یک ابزار تقویتی

در ح��ال حاضر روزانه حدود ۲۲0 نفر برای اس��تفاده 
از تسهیالت مس��کن به بانک مسکن مراجعه می کنند 
که با محاس��به تعداد افرادی که تا یک سال آینده وارد 
بازار مسکن خواهند شد به رقمی کمتر از 100 هزار نفر 
می رسیم؛ در حالی که تعداد متقاضیان مصرفی بخش 
مس��کن س��الیانه یک میلیون نفر اس��ت. لذا اثرگذاری 
ناچیز افزایش تس��هیالت برای رونق بخش��ی به بخش 
مس��کن، ناکارآم��دی تمرکز صرف ب��ر روی یک ابزار 
تقویتی را اثبات می کند. یک اس��تاد دانشگاه تهران در 
این خصوص بیان می کند: تمرکز صرف بر روی کاهش 
س��ود تسهیالت مس��کن، کوچک کردن صورت مساله 
رکود این بخش اس��ت. بیت اهلل ستاریان اظهار کرد: به 
اعتقاد من مس��ووالن تمام جوانب رکود مس��کن را در 

نظ��ر نگرفته اند. ظاهرا دولت صورت مس��اله را کوچک 
می کند و بعد به فکر حل آن می افتد. مثال فکر می کنند 
فقط بای��د بر روی افزایش تس��هیالت به 160 میلیون 
تومان یا کاهش نرخ س��ود آن ب��ه 9.5 درصد متمرکز 
ش��وند؛ در حال��ی که تمام جوانب رکود مس��کن به وام 

مربوط نمی شود.
وی افزود: زمانی که دولت یازدهم ش��روع به افزایش 
تس��هیالت کرد و آن را به ارق��ام 80-70 میلیون تومان 
رس��اند ما بی��ان کردیم که ابع��اد رک��ود عمیق تر از آن 
اس��ت که با این ارقام بش��ود آن را برطرف کرد. لذا باید 
تسهیالت باال برود که این اتفاق افتاد. بعد به فکر افتادند 
که س��ود را دو س��ه درصد پایین بیاورند ک��ه البته اقدام 
خوبی ب��ود اما تحریک تقاضا صرف��ا از طریق یک ابزار 

محقق نمی شود.
این کارش��ناس مسکن در پاس��خ به این سوال که آیا 
تعداد روزانه ۲۲0 نفر ثبت نام دریافت وام مس��کن خانه 
اولی ها می تواند پاس��خگوی نیاز واقعی بخش مس��کن 
باش��د، گفت: خیر، دول��ت باید به فکر ایج��اد ابزارهای 
مالی جدید در بخش مس��کن باش��د؛ زیرا صندوق های 
پس ان��داز مناب��ع مح��دودی دارن��د و ب��ه هی��چ عنوان 
جوابگوی تقاضای انباش��ته شده بازار مسکن نیستند. لذا 
دول��ت باید از روش های دیگر همچون جذب منابع مالی 

سرمایه گذاری خارجی اقدام به رفع رکود مسکن کند.
س��تاریان علت افزایش نسبی معامالت مسکن تهران 
نس��بت به س��ال قبل را بح��ث روانی برجام دانس��ت و 
خاطرنش��ان کرد: بعد از امضای برجام انتظار داشتیم که 
هم اکنون بخش ساختمان وارد رونق شود اما این مساله 
به تاخیر افت��اد؛ زیرا نتایج برج��ام در اقتصاد کمتر دیده 
ش��د. البته برجام اث��ر روانی مختصر خ��ود را ایجاد کرد 
که همین افزایش حدود ۲0 درصدی معامالت مس��کن 
تهران به همین دلیل اس��ت. وی پیش بینی کرد: بخش 
مسکن حداقل تا سه چهار ماه آینده در رکود باقی بماند.
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مسکـن مـهـر 
بمب ویرانگـر بود

وزیر راه و شهرسازی:

وزیر راه و شهرسازی گفت: تدابیر ویژه برای حل چالش های پردیس داریم اما این 
به مفهوم افزایش سقف تسهیالت نیست.

به گزارش ایس��نا، عباس آخوندی در حاش��یه ش��انزدهمین همایش سیاست های 
توس��عه مس��کن در ایران، اظهار کرد: مس��کن مه��ر در حال حاض��ر تقریبا در تمام 
ش��هرها به پایان رسیده اس��ت. چالش هایی در بخش مسکن مهر پردیس داریم که 
در این خصوص جلساتی گذاشتیم. باز هم جلسات دیگری برگزار می کنیم تا بتوانیم 
برای آن تدابیر ویژه ای داش��ته باشیم. البته این تدابیر لزوما به مفهوم افزایش سقف 

تسهیالت نیست و نمی خواهیم این انتظار را در جامعه ایجاد کنیم.
وی افزود: در پردیس بیش��تر به دنبال حل مس��ائل زیرس��اختی اع��م از راه، آب، 
فاضالب، مدرس��ه، مسجد و به طور کلی خدمات زیربنایی و روبنایی هستیم. به طور 
مثال در این شهر برای احداث خیابان، دیوار حائل 17 متری کشیدیم که هیچ بودجه 

و اعتباری برای آن پیش بینی نشده بود.
وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که آیا مسکن اجتماعی به عمر دولت 
فعلی کفاف می دهد یا خیر؟ گفت: مقدمات مسکن اجتماعی با بحث توسعه ای شدن 
بانک مس��کن در حال فراهم ش��دن اس��ت. اجرای این طرح قطعا باید پس از اتمام 
مسکن مهر باشد که با این شرایط تامین اعتباری مشکالت زیادی ایجاد کرده است 
البته هم اکنون برنامه مسکن اجتماعی را تعقیب می کنیم و در سازمان برنامه و بودجه 

آن را پیش می بریم.
آخون��دی درباره تمهیدات الزم برای کاهش قیمت و نرخ س��ود اوراق تس��هیالت 
مس��کن )تس��ه(، گفت: هم اکنون در حال افزایش عرضه اوراق هستیم. نرخ سود آن 
نیز دو درصد کاهش پیدا کرد و باز هم باید با افزایش عرضه، قیمت اوراق را کاهش 

دهیم.
وی ادامه داد: من با دخالت دولتی در بحث اوراق مسکن موافق نیستم. مداخالت 

دولتی فقط به یک بی نظمی و بی انضباطی درازمدت منجر می شود لذا هر چه بتوانیم 
بر اس��اس سیستم بازار عمل کنیم پایداری و قابلیت اطمینان برای خریدار و خانواده 

بیشتر می شود و بازار مسکن را از تصمیمات فردی خارج می کند.
وزیر راه و شهرس��ازی همچنین به سه موضوع مهم در بخش مسکن اشاره کرد و 
گفت: نکته اول این اس��ت که اساس��ا سهم درستی از تحوالت ساختاری شهرنشینی 

در ایران داشته باشیم که بحث بسیار مهمی است.
آخون��دی ب��ا بیان اینک��ه هنوز در ایران ب��ه یک اجماع ج��دی در زمینه تحوالت 
ساختاری زندگی شهری نرسیده ایم، گفت: جمعیت شهری ایران که در دهه 30 کمتر 
از ش��ش میلیون نفر بود در دهه 90 به 56 میلیون نفر رس��ید یعنی در مدت 60 سال 
9 برابر رشد کرد. این رشد شتابان شهری یک نوع سیاستگذاری شهری و مسکن را 

طلب می کرد اما سوال این است که آیا این رشد همچنان ادامه دارد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر تقریبا تمام سیاستگذاران، جامعه و رسانه ها عادت 
کرده ایم دنبال راهکارهایی باش��یم که پاسخگوی  رش��د سریع جمعیت باشد که در 
دهه های گذش��ته پروژه های عظیم س��اخت مس��کن را طلب می کرد اما حال آنکه 
در اکثر ش��هرها جمعیت به یک تعادل رس��یده و قالب ش��هرها به افق جمعیتی خود 
نرسیده اند لذا در شهرهایی که رشد جمعیت تقریبا ساکن است به دنبال مفهوم تولید 

انبوه رفتن معنی نمی دهد.
وزیر راه و شهرس��ازی گفت:  در ش��ش س��ال گذش��ته این تلقی وجود داشت که 
مسکن پروژه محور است لذا در محیط های روستایی، ساختمان های چند طبقه تعریف 
کردند که فاقد هرگونه مش��تری اس��ت. عنوان می ش��ود در تهران ۲50 تا 400 هزار 
س��اختمان خالی وجود دارد که البته امیدواریم در سرش��ماری جاری تعداد دقیق این 
رقم روش��ن شود اما این خانه های خالی پیام می دهد آنچه که ایجاد شده متناسب با 
بازار تقاضا نبوده اس��ت و از س��وی دیگر اساسا چنین رشد تقاضایی وجود ندارد. این 
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مهم اس��ت چون هنوز هم این انتظار وجود دارد که ما می توانیم اقدامات دهه 50 و 
60 را دنبال کنیم.

آخوندی همچنین بحث مس��کن مهر را به بمبی تش��بیه کرد که به ویرانی سلسله 
نهادهای تامین مسکن منجر شد.

وی افزود: کار مس��کن توس��ط یک سلسله نهاد ایجاد می ش��ود. از خانواده گرفته 
تا نهادهای مهندس��ی، شهرداری ها و دولت درگیر هس��تند تا محصول این نهاد که 
س��اخت یک س��کونتگاه است تولید شود ولی ما در س��ال 9۲ در دولت با این مساله 
مواجه بودیم که نهاد ایجاد مسکن مثل بمباران شدید سوریه و یمن ویران شده بود.

وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: اتفاقی که در دولت قبل رخ داد این بود که 
نهادهای عرضه و تقاضا را دچار مش��کل کرد. تا قبل از آن صددرصد عرضه مسکن 
در دس��ت بخش خصوصی بود. طرف تقاضا هم بر اساس ثروت افراد با منابع بانکی 
وارد بازار می ش��د. بنابراین یک سیس��تم نهادی وجود داشت که یک آقایی پیدا شد 
و گف��ت همه این ها را کنار بگذارید. 500 تومان پول بدهید صاحب خانه ش��وید. او 
تم��ام مفهوم نظ��ام پس انداز را از بین برد و گف��ت در طرفه العینی می توانیم صاحب 

خانه شوید.
آخوندی با بیان اینکه در بخش مس��کن نی��از به یک رژیم اقتصاد خانوار ضروری 
است، اظهار کرد: بدون لحاظ کردن اقتصاد خانوار صحبت کردن در مورد مسکن 
غیرممکن اس��ت. آمارهای بانک مس��کن نشان می دهد تا سال 1383 تعداد 
پس اندازکنندگان در این بانک به س��ه میلیون نفر می رسید که به یک 
ب��اره یک آقایی گفت اصال پس ان��داز نکنید. نتیجه این صحبت 
این ش��د که کل سیستم انتظارات و برنامه ریزی در جامعه 
ایران با مس��ائلی مواجه شد و دیدیم که چه بالیی 

بر سر طرف تقاضا آمد.
ک��ه  حال��ی  در  داد:  ادام��ه  وی 
شهرها  در  مس��کن  تقاضای 
بود ط��رف عرض��ه در 
دیگ��ری  ج��ای 
ساخت  به  اقدام 
و س��از کرد. از 
دیگ��ر  س��وی 
ی��ک بخ��ش 
ص��د  ر د صد
صی  خصو
ب��ه یک 
در  باره 

اختی��ار دولت ق��رار گرفت و  این مداخله عظیم دولتی در ش��رایطی انجام ش��د که 
صحبت از خصوصی سازی اقتصاد بود.

وزیر راه و شهرس��ازی افزود: وقتی ش��ما رفتار جامعه انس��انی را مختل می کنید 
حاال باید چندین س��ال با انبوه س��از بحث کنید که وظیفه او پیمانکاری نیست و باید 
س��رمایه گذاری را بپذیرد. همه نهادها دچار اختالل ش��دند دقیقا مثل بازار سوریه و 
یمن که بمباران ش��ده است. یک بازار که داش��ت کار خودش را می کرد حاال دیگر 
نه انبوه سازش انبوه ساز است نه بانکش بانک. لذا باید همه چیز دوباره تعریف شود.

آخوندی معضل دیگر را س��وداگری در مدیریت ش��هری عنوان کرد و گفت: بحث 
مس��کن مثل هر بخش دیگر متاثر از متغیرهای اقتصاد کالن اس��ت ولی به کیفیت 

زندگی هم می پردازد که در این بخش هم با بمباران مواجه بودیم.
وی گف��ت: وقتی نهاد ش��هری فکر می کند تمام مق��ررات و ضوابط قابل خرید و 
فروش اس��ت نگرش ها به سمت سوداگری کش��ش پیدا می کند. این باعث می شود 
همه چیز در ش��هر از هم بپاش��د کما اینکه می بینیم حمل و نقل در ش��هر مش��کل 
اساس��ی دارد، مساله قابلیت زندگی به چالش کشیده و حتی نفس کشیدن با هزاران 

مشکل مواجه است.
وزیر راه و شهرس��ازی خاطرنش��ان کرد: بحث مدیریت شهری به صورت طوالنی 
مدت توانس��ته س��وداگری را حرفه اصلی خود قرار دهد و می بینیم که در ش��هر با 
هزاران چالش مواجه می ش��ویم. من در ش��هری با هفت هزار نفر جمعیت دیدم که 
فردی یک ساختمان هفت طبقه ساخته بود که زندگی همسایه ها را مختل کرده بود 

لذا به نظر می رسد ما با چالش نهادی مدیریت شهری مواجهیم.
آخوندی نتیجه این سوداگری را عدم تعادل قیمت مسکن در جنوب و شمال شهر 
دانست و گفت: در جنوب شهر قیمت هر متر مربع مسکن حدود ۲.5 میلیون تومان 
اس��ت و در ش��مال ش��هر به 8 � 9 میلیون تومان می رس��د یعنی با یک عدم تعادل 

وحشتناک اجتماعی در خصوص قیمت مسکن مواجهیم.
وی با طرح این سوال که آیا پاسخ مساله مسکن در ایران تولید انبوه مسکن است؟ 
اظهار کرد: اگر پاسخ به این سوال مثبت باشد باید به سمت صنعتی سازی برویم اما 
اگر پاس��خ این است که باید معضالت را در دل شهر حل کنیم آن وقت مساله فرق 

می کند و منبت کاری باید مدنظر قرار گیرد.
وزیر راه و شهرس��ازی گفت: آنچه من می فهم این اس��ت که میزان خانوار و خانه 
تقریبا به نس��بت برابر رسیده ولی وقتی وارد جزئیات می شویم می بینیم 30 درصد از 
جمعیت یا در حاشیه شهرها، یا در بافت میانی که دچار فرسودگی شده یا در روستاها 
که به ش��هر پیوس��ته زندگی می کنند بنابراین اگر صورت مس��اله تهران بافت های 
حاشیه ای، فرسوده و ناکارآمد است آن وقت سوداگری در منطقه ۲۲، فروش تراکم، 

فروش باغات تجریش هیچ دردی را دوا نمی کند.
آخوندی با بیان اینکه در حال از بین بردن منطقه 4 که شش تنفسی تهران است 
هس��تیم، گفت: این معضالت را در مش��هد هم می بینیم. پیرامون حرم حضرت امام 
رضا )ع( که باید فضایی برای مجاورت و س��کونت زوار باشد 300 ساختمان بدقواره 

ایجاد شده که تقاضای زائر را هم پاسخ نمی دهد.
وی کیفیت زندگی مادی و معنوی در بحث مسکن را مورد تاکید قرار داد و گفت: 
نباید مسکن را صرفا به مفهوم چهاردیواری تصور کنیم بلکه باید کیفیت 
فیزیکی زندگی از نظر آسایش، بهداشت، خدمات و زیرساخت ها 

را در نظر بگیریم.
وزیر راه و شهرس��ازی درب��اره ارتق��ای کیفیت معنوی 
زندگی شهرنش��ینی هم بیان ک��رد: بزرگ ترین ادعای 
هر ایرانی تمدن و تاریخ اس��ت اما این مفهوم تمدنی 
در ساختمان های لوکس منطقه یک، ۲۲ یا مسکن 
مهر تداعی  می شود؟ از کدام یک می توانیم نمونه 

تمدن ایران شهری را نشان دهیم.
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نگاهی اجمالی به انواع قراردادها و چگونگی برگزاری 
مناقصات تهیه و نصب در و پنجره و نما در کشور

 هرچند در قانون، ش��رایط و صحت قراردادهای منعقده تعریف نش��ده اس��ت، اما با بررسی 
قوانین مدنی و بخشنامه های صادره دولتی و همچنین آراء دیوان عالی، می توان شرایطی که 

صحت قراردادها را تحکیم می بخشند، به دست آورد؛ ازجمله:
1- اراده طرفین در تنظیم قرارداد

1-1- چنانچه طرفین اش��خاص حقیقی باشند می توانند در مورد موضوعی که خواسته هر 
دو در انجام آن موضوع قطعی اس��ت قرارداد انش��اء کنند. طبیعی است طرفین باید منویات و 

جزئیات خواسته های خود را که شفاها در مورد آن به توافق رسیده اند، مکتوب سازند.
1-۲- چنانچه طرفین اش��خاص حقوقی باش��ند و در رابطه با موضوعی که خواسته هر دو 
طرف اس��ت و با صداقت مطرح ش��ده، بدیهی است باید پس از امضاء و مبادله آن به تعهدات 

مندرج در قرارداد پایبند باشند.
2- اهلیت داشتن طرفین قرارداد

۲-1- در قانون مدنی ماده ۲10 ذکر ش��ده: طرفین قرارداد باید برای انعقاد قرارداد اهلیت 
داشته باشند، این اهلیت با تولد طرفین شروع و با فوت ایشان تمام می شود. البته در ماده های 
958 و ۲11 قانون مدنی در این خصوص توضیحات کافی ذکر شده است. به طورکلی اهلیت 

مهندس شهرام علیزاده، مدیر عامل شرکت آلوکد

یعنی اس��تیفا و یا قدرت اعمال حق و آن قابلیت ش��خص است برای آنکه قادر باشد نسبت به 
اس��تیفای حق خود عمل یا اینکه بتواند در اموال متعلق به خود تصرف کند، لذا افراد مهجور 

دارای اهلیت نیستند )ماده 1۲07 قانون مدنی(.
آنچه در این ماده های قانونی مطرح است شامل اشخاص حقیقی است اما در مورد شرکت ها، 
وجود اساسنامه، اعضاء هیات مدیره، مدیرعامل و سرمایه اولیه اقامتگاه قانونی ضروری است.

3- مشخص بودن موضوع قرارداد
برابر ماده 190 قانون مدنی باید موضوع قرارداد پیمانکاری کامال مش��خص باش��د. گاهی 
این قرارداد برای انجام خدمات اس��ت، گاهی برای تجهیز و گاهی برای ساخت و نصب، پس 

می بایست جزئیات وظیفه طرفین قرارداد کامال روشن باشد.
4- طرفین قرارداد پیمانکاری

وقتی موضوع قرارداد مطرح می شود حداقل حضور دو نفر به عنوان طرفین قرارداد ضرورت 
دارد، این دو نفر ممکن اس��ت دو ش��خص حقیقی یا حقوقی باشند. اگر شخص حقیقی باشد 
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به س��رعت احراز هویت با رعایت اهلیت قابل انجام اس��ت ولی اگر شخص حقوقی باشد احراز 
هویت کمی پیچیده تر می شود و به مدارک بیشتری ازجمله ثبت شرکت، مجوز قانونی شرکت 

و صالحیت و شرح وظایف با توجه به اساسنامه نیاز پیدا می شود.
البته این موضوع به تنهایی در مجال دیگری به طور مبس��وط قابل  ذکر اس��ت ولی در این 

گفتار می خواهیم به مشکل ایجادشده کنونی بپردازیم.
رکود فعلی بازار کار، تعدد ش��رکت های مجری در و پنجره و نما و عدم آش��نایی بخشی از 
این ش��رکت ها با حقوق خود، فضایی را ایجاد ک��رده که هر برگزارکننده ای می تواند به راحتی 
مناقصه  ای با ش��رایط غیرقابل قبول و ناعادالنه ای تنظیم می کند و انتظار دارد دیگران در این 

مناقصه شرکت کنند و به شرایط غیرمعقول آن تن دهند.
به عنوان نمونه یک ش��رکت خصولتی )کامال شناخته شده( طی مناقصه ای درخواست خرید 

در و پنجره و نما )در سال 95( را ارائه کرده است.
شرایط زیر ازجمله درخواست های مناقصه گزار بوده است:

• الف( مالیات پرداختی در سال های 93 و 94
• ب( بیمه تامین اجتماعی قطعی پرداخت شده در سال 94

• ج( دارایی های ثابت مستند
• د( درآمد ناخالص ساالنه مستند

• نح��وه پرداخت مورد درخواس��ت مناقصه گ��زار: بهای موضوع قرارداد در ش��ش صورت 
 وضعی��ت به ازا انجام کلی��ه خدمات پس از تائید ناظر قرارداد، ناظ��ر فنی و مجری قرارداد با 

تنظیم صورت جلسه پرداخت می شود. )بدون ذکر زمان؟(
• پیش پرداخت مورد درخواس��ت مناقصه گزار: طرف دوم ق��رارداد می تواند یک ماه پس از 
عقد قرارداد با درخواست کتبی، حداکثر ۲0 درصد پیش پرداخت را دریافت کند؛ البته در ازا اخذ 

ضمانت نامه بانکی غیرقابل برگشت؟!
• زمان بندی انجام کار مورد درخواس��ت مناقصه گزار: طرف دوم می بایس��ت پس از مدت 
یک ماه نس��بت به ساخت و آماده س��ازی پنجره ها و حداکثر طی مدت ۲ ماه نسبت به نصب 

و تحویل آنها اقدام کند.
• نتیجه و جرائم مورد درخواست مناقصه گزار: در صورت فسخ قرارداد، طرف اول حق دارد 
عالوه بر مطالبات و برداش��ت تضامین ماخوذه، کلیه غرامت، خسارات، جرائم و هزینه هایی را 
که درنتیجه فسخ قرارداد ناشی شده است از طرف دوم مطالبه و کسر کند )طرف دوم در این 

خصوص هیچ حقی ندارد؟(.
• مبلغ تضمین ش��رکت در مناقص��ه 580/000/000 ریال بوده که تا آخر قرارداد در اختیار 

طرف اول خواهد بود )به صورت چک بانکی قابل وصول(.
• 10 درصد از هر پرداخت به عنوان حسن انجام کار در اختیار کارفرما قرار خواهد داشت و 

پس از اتمام کار 5 درصد قرارداد در طی دوره تحویل قطعی در حساب کارفرما خواهد بود.
همان گونه که مالحظه فرمودید، نمونه فوق، ازجمله ده ها مناقصه ای اس��ت که توسط امور 

قراردادها در مجموعه این جانب بررسی می شود.
البته درخواست آیتم های )الف،ب،ج،د( در خصوص پروژه های بزرگ الزم و ضروری است و 
در این خصوص حرفی نیست، لیکن پس ازاین بخش، درخواست های طرف اول تمامی ندارد؟!

بدون پرداخت هزینه می بایست مواد اولیه تهیه  )پروفیل، شیشه، یراق آالت و غیره(، ساخته  
و نصب شود. مبالغ متعددی از پرداخت ها کسر می شود و جرائم سخت و قاطعی پیش بینی شده 
اس��ت. همان گونه که مالحظه می کنید در این قرارداد نمونه، هیچ تعهدی متصور طرف اول 
نیس��ت. ایشان حق دارند در پرداخت ها تاخیر کنند. ایشان حق دارند زمان قرارداد را به دلخواه 

طوالنی کنند و ...
آنچه در کشورهای توسعه یافته در حال انجام است، عقودی است که منافع هر دو طرف را 

شامل می شود و قراردادهای به اصطالح برد � برد رایج است.
بای��د به این نکته توجه کرد که س��اماندهی ش��رکت ها و مجری��ان در این خصوص امری 
ضروری اس��ت. چه بس��ا در دو، سه س��ال اخیر شرکت های حقوقی و اش��خاص حقیقی که با 
مفاهیم حرفه ای قراردادها آش��نا نبودند و متحمل میلیون ها ریال خسارت و حتی ورشکستگی 
ش��ده اند. عدم شرکت در مناقصه های یک طرفه و نادرست توسط مجموعه های شاغل در این 

صنع��ت به طور حتم برگزارکننده ه��ای مناقصات را مجبور خواهد کرد تا ش��رایط معتدل تر و 
واقع گرایانه تری را تدوین کنند. همچنین از میزان هجمه ها و ش��ایعات مبنی بر صوری بودن 
این مناقصات خواهد کاس��ت و شفافیت حاصل از این عمل مقبول تمام شاغالن این صنعت 
خواهد بود )برخی مواقع به دلیل برنده نشدن شرکت خاصی در مناقصه، مراسم ترک مناقصه 

انجام و به انتخاب کارفرما شرکتی انتخاب می شود(.
شرایط تحمیلی به کشور، رکود حاکم بر بازار کار و لزوم مقاومت ملی، اقدام و عمل، بارز و 
مبرهن است اما این دلیلی بر اعمال فشارهای موجود بر دوش بخش خصوصی نیست. انجام 
فرمول مقاومت، اقدام و عمل، )فرموده مقام معظم رهبری( عمال توس��ط بخش خصوصی در 
حال انجام است و حداقل انتظار از بدنه حاکم )دولت محترم( و نهادهای دولتی و نیمه دولتی 

کمک به بخش خصوصی جهت گذر از این بحران است.
البت��ه به نظر نگارنده، ما نیز باید در قالب س��ازمان های غیردولت��ی و اتحادیه های اصناف، 
به صورت علمی و پیش بینی ش��ده عمل کنیم. قراردادهای یک طرفه و تحمیلی می بایس��ت از 
س��وی همکاران بلوکه شود تا برگزارکنندگان مناقصات شرایط صحیح تری را اعمال کنند. از 
طرفی نیز باید تالش ش��ود ش��رکت های مجری مناسب شناخته ش��وند تا شرایط مساوی در 

این خصوص حاکم شود.
اگر نگاهی به انواع قراردادها در بخش در و پنجره و نما داش��ته باش��یم می توان به موارد 

زیر نیز اشاره کرد:
ـ قراردادهای فهرست بهایی

در این قرارداد نقش��ه و جزئیات توسط مشاور تهیه می شود و کارفرما بر اساس این نقشه ها 
و مش��خصات، مصالح مصرفی و هزینه آنها را مشخص می کند. پیمانکار نیز اگر بیشتر از آن 
مبلغ اولیه قیمت دهد که به آن پلوس )plus( گفته می شود و اگر کمتر از آن قیمت دهد به 

آن مینوس )minus( می گویند، می تواند در پروژه ها شرکت کند.
ـ قرارداد مترمربع ساخت

این نوع قرارداد زمانی کاربردی اس��ت که نوس��ان قیمت محصوالت در بازه زمانی اجرای 
پروژه متصور نباش��د و کارفرما تعهدات خود را به صورت سریع و با اتمام کار انجام دهد. البته 
در این نوع قراردادها می بایس��ت نوع کاالیی که تحویل داده می ش��ود کامال مشخص باشد. 
همچنین جزئیات اجرایی که بر اساس آن، قیمت داده  شده از ابتدای کار محاسبه شده است.

قرارداد پیشرفت کار
در پروژه هایی که پیش��رفت کار یک پیمانکار منوط به ش��رایط و وضعیت پروژه اس��ت این 
نوع قراردادها از رونق بیشتری برخوردار هستند. همچنین چون حجم عملیات کامال مشخص 
نیس��ت یا اینکه نقش��ه های اجرایی در زمان ش��روع کار آماده نمی باش��ند از این نوع قرارداد 

استفاده می شود.
البته در چند سال اخیر قراردادهای جدیدی نیز مطرح شده اند از جمله:

)Engineering + Procurement( طراحی و تامین تجهیزات :EP ـ قرارداد به صورت
 Engineering +( طراحی و تامین تجهیزات ساخت :EPC ـ قرارداد به صورت

)Procurement + Construction
 Procurement +( تامین تجهیزات و س��اخت :PC ـ قـرارداد به صـورت

)Construction
که البته بس��ته به نوع و حجم پروژه این نوع قراردادها از رونق بیش��تری برخوردار 

هستند.
 MC :در س��ال های اخیر قراردادهای "مدیریت اج��را" نیز موردتوجه قرارگرفته اند

)Management + Construction)n

ب��ا توجه به ن��وع محصول و نحوه اجرا، به نظر بهترین نوع ق��رارداد را می توان EPC و یا 
PC عنوان کرد.

منابع:
� مقاله دوست بزرگوارم آقای دکتر دادرس

� مقاله روزنامه مناقصه و مزایده: شنبه 5 مهر 1395
� مقاله روزنامه مناقصه و مزایده: پنجشنبه 1 مهر 1395
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نیازمندی های صنعت در وپنجره، فرصتی رایگان برای رونق کسب و کار

نیازمندی های پنجره

استخدام تکنسین
اس�تخدام تکنس�ین و تعمیر کار حرفه ای ماشین آالت 

UPVC و شیش�ه دوجداره
تلفن: 021-26414129

استخدام کارشناس فروش 
ش�رکت پنجره عایق پردیس جهت تکمی�ل کادر فروش 
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: 021-22977375  � 09124399078

جذب نمایندگی فعال
شرکت پنجره عایق پردیس تولیدکننده در و پنجره های 
upvc، آلومینیومی و شیش�ه های دوجداره تمام صنعتی 

در سراسر کشور نمایندگی فعال می پذیرد.
 Pardis.win.t@gmail.com                :جهت ارتباط
تلفن: 021-22977375  � 09124399078

آگهی استخدام
ب�ه بازاری�اب با تجرب�ه در و پنجره با حق�وق ثابت و 

پورسانت باال نیازمندیم.
تلفن: 021-22915162  021-22916476          
 09123264705

فروش ماشین آالت
فروش نقدی و اقساطی ست دوسر 7 تایی صفر یلماز 
با دو س�ال گارانتی ، 10 س�ال خدمات پس از فروش و 

نصب و راه اندازی رایگان.
جوش دوسر یلماز ، برش تکسر پالسماک.

تلفن: 09123304851

آگهی استخدام
تولیدکنن�ده  آبس�کون  آلومینی�وم  صنای�ع  ش�رکت 
پروفیل های صنعتی و س�اختمانی و سیس�تم های در و 
پنج�ره و نم�ای آلومینیومی جهت تکمی�ل کادر فروش 
دفتر تهران جهت موقعیت های شغلی کارشناس فروش 

و حسابدار فروش دعوت به همکاری می نماید.
متقاضی�ان محت�رم می توانن�د رزومه خ�ود را به ایمیل 
sales@abescon.ir یا شماره تلگرام 09122894784 

و یا تماس با تلفن 72564 ارسال نمایند.

فروش ماشین آالت
ماش�ین آالت تکس�ر UPVC ترک، س�ت 5 تایی و 
6 تای�ی، پرس)پانچ گوش�ه آلومینیوم( بصورت نقد و 
اقس�اط بلندمدت و با دو س�ال گارانتی و تحویل روز 

بصورت ویژه به فروش می رسد.
تلفن: 021-26414203
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نیازمندی های صنعت در وپنجره، فرصتی رایگان برای رونق کسب و کارنیازمندی های صنعت در وپنجره، فرصتی رایگان برای رونق کسب و کار

نیازمندی های پنجره

استخدام کارشناس فروش 
شرکت پرس�ان صنعت آریا، نماینده رس�می یراق آالت 
GU آلمان در ایران به منظور تکمیل کادر فروش خود از 
کارشناسان فروش خانم وآقا دعوت به همکاری می نماید.
تلفن: 5-88679304 � فکس:  88850413
Email: info@parsansanat.com

استخدام کارشناس فروش 
ETEM ارائ�ه دهن�ده سیس�تم  ه�ای  دفت�ر ش�رکت 
آلومینیومی در و پنجره و نما در ایران جهت تکمیل کادر 
فروش خود از کارشناسان فروش خانم و آقا، با سابقه کار 

فروش دعوت به همکاری می نماید.
لطفا رزومه خود را به شماره فکس و یا آدرس ایمیل ذیل 

ارسال نمایید.
فکس: 021-88850413
h.shobeirian@etem.ir

فروش دستگاه شیشه دوجداره cms )کم کارکرده(
دستگاه های زیر به فروش می رسد:

1-دس�تگاه شستش�و     2-پرس پانل         3-پلی سلفاید          
4-ب�رش CNC               5-فری�زر، هیت�ر   6-تزریق گاز          
7-س�یلیکاژل پرکن     8-بوتیل زن          9-میزگردون          

10-هاتملت
نصب و راه اندازی به عهده فروشنده می باشد.

تلفن: 09120344123

استخدام
بازاری�اب دروپنج�ره upvc و آلومینی�وم ترمال برک 

وکرتن وال )تهران(   
تلفن: 021-22910366

UPVC فروش دستگاه های دست دوم
دستگاه های زیر به فروش می رسد:

1-تمیزک�ن کاب�ان )دو موت�وره(                             2-تمیزک�ن طاها با یراق )دو موتوره(        
3-تمیزکن مورات )دو موتوره(    4-زهوار مورات        

5-کپی فرز، تخلیه آب مورات             6-س�ت کامل ماش�ین آالت هگس�ان       
7-ست 7تایی دوسر ETM                 8 -دستگاه شستشو شیشه ایستاده 1700
تلفن: 021-22010115

آگهی استخدام
گ�روه صنعتی اکس�یر آس�ا آرا )تولیدکنن�ده مصالح 
پلیمری � ساختمانی( جهت تکمیل نیروی انسانی دفتر 
مرکزی خود از متقاضیان واجد ش�رایط ذیل دعوت به 

همکاری می کند:

 ICDL جهت ردیف شغلی 1 و 2 تسلط به نرم افزار آفیس و �
الزامی می باشد.

� جهت ردیف شغلی 3 فارغ التحصیالن معماری و مهندسی 
راه و ساختمان در اولویت می باشند.

� ش�رکت در ش�روع هم�کاری ی�ک دوره آموزش�ی جهت 
همکاران برگزیده برگزار می کند.

واجدین ش�رایط می توانند مستندات و ش�رح سوابق کاری 
خود را به همراه یک قطعه عکس پرسنلی به نشانی اینترنتی  
HR@Idealwin.ir  و ی�ا ب�ه ش�ماره فک�س 22911071 

ارسال نمایند. 
توجه بفرمایید درج ردیف شغل در تیتر رزومه ارسالی الزامی می باشد.

UPVC فروش ماشین آالت
فروش ماش�ین آالت تولید در و پنجره )تکس�ر و دوسر(  

sawinmak - plastmak - تحویل به روز
تلفن: 021-46075531-46078414

سرمایه گذاری
شرکت تولید پروفیل در و پنجره باش وین نیاز به سرمایه 

گذار دارد.
تلفن: 09183741016 مهندس ادمی کردستان

استخدام مونتاژکار
ش�رکت تکنو س�ازه کیش جهت تکمیل کادر پرس�نلی 
خود، نیروی مونتاژکار تولید با حداقل 2 س�ال سابقه کار 

استخدام می کند.
ش�رایط اس�تخدام: 1-تس�لط به مونتاژ انواع یراق آالت 

2-آشنایی با خط تولید
محل کار جزیره کیش می باشد.

حقوق )1تا 1.5 میلیون تومان(+بیمه+ محل اسکان
شماره تماس:09177685575 ساعت تماس: 7 الی 15

شماره فکس جهت ارسال رزومه:07644451795 آگهی استخدام
یک ش�رکت تولیدی معتبر جهت فروش در و پنجره نیاز 

به بازاریاب دارد. )حقوق + پورسانت( 
تلفن : 22059962






































