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جریان آزاد اطالعات و ارتقای ســطح آگاهی ها در هر حوزه ای، سبب بالندگی 
و پویایی آن حوزه می شود. اگر اعضای هر مجموعه ای بدون ارتباط با یکدیگر و 
اطالع از پیشرفت های دیگر اعضا، مشغول فعالیت های خود باشند، بدون تردید 
این مجموعه از رشــد و توسعه متوازن و ثابتی برخوردار نخواهد بود. در مقابل، 
آگاهی اعضا از پیشــرفت ها و دســتاوردهای یکدیگــر، پویایی مجموعه را صد 
چندان کرده و چه بســا مانع از تکرار آزمون و خطاهای پرشمار و پرهزینه گردد. 
این امر در حوزه های تجاری و صنعتی نمود بیشــتری دارد؛ و روشــن است که 
در دنیای تخصصی شــده امروز، تقسیم وظایف از موثرترین شیوه های موفقیت 

به شمار می رود.
در این میان، پنجره ایرانیان بر خود می بالد که این وظیفه خطیر را در ده سال 
گذشــته، تا حد بســیاری، یکه و تنها بر عهده گرفته و نهایت تالش خویش را 
برای به سرمنزل رساندن این بار مسئولیت به خرج داده است. با این حال، امروز 

در آســتانه بزرگترین رویداد صنعت در پنجره کشــور و نیز آغازین ماه های دهه 
نخســت حیات پنجره ایرانیان، گردانندگان این مجموعه باری بس سنگین تر از 
گذشــته را بر دوش خود می بینند و با احساســی آکنده از غرور که درآمیخته با 
نگرانی های بسیار است، گام در عرصه هشتمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره 

تهران می گذارند.
امروز پنجره ایرانیان احســاس غرور می کند، چرا کــه قریب به یک دهه در 
کنار شــما دلســوزان این عرصه، گام به گام پیش رفتــه و تمامی تالش خود 
را صرف باال بردن آگاهی های این حوزه کرده اســت. پنجره ایرانیان احســاس 
غرور می کند، زیرا در تمام این ســال ها مورد لطف و عنایت فعاالن این صنعت 
بوده اســت. پنجره ایرانیان بر خود می بالد، زیرا یگانه رسانه آگاهی بخش در این 
عرصه بوده اســت. پنجره ایرانیان بر خود می بالد زیرا دهمین سال حیات خود را 
به عنوان پرمخاطب ترین رسانه صنعت در، پنجره و نمای کشور آغاز کرده است.

پنجره ایرانیان؛ پرمخاطب ترین 
رسانه صنعت در، پنجره و نما
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در عین حال، تمامی این دســتاوردها و موفقیت ها بر ســنگینی وظایــف موجود و نگرانی 
اعضــای این مجموعه می افزاید؛ نگرانــی از اینکه مبادا خدمات خود را آنچنان که ســزاوار 
سختکوشان و بزرگواران این صنعت است، ارائه ندهد. نگرانی از اینکه مبادا نتواند پاسخگوی 
این همه لطف و محبت فعاالن این عرصه باشد. البته وجود این نگرانی ها در مجموعه پنجره 
ایرانیان همواره سبب شده است که اعضای این مجموعه به دستاوردها و موفقیت های به دست 
آمده غره نشــده و هر گامی را که رو به جلو بر می دارند، به مثابه مقدمه ای و تکیه گاهی برای 

گام بعدی خود در نظر بگیرند.
امــروز پنجره ایرانیان با بیش از 7000 تیراژ مخاطبان گســترده ای را در جای جای میهن 
پهناورمان پوشــش می دهد. مخاطبانی در دورترین نقاط کشور که حتی شاید برخی از جراید 
کثیراالنتشــار نیز تاکنون به آن نواحی راهی نداشــته اند. امروز هیچ نمایشــگاه تخصصی در 
کشــورمان برگزار نمی شود که پنجره ایرانیان در آن حضور نداشته و ضمن توزیع نسخه های 
نشــریه خود، از وضعیت آن نمایشگاه و در بســیاری مواقع وضعیت این صنعت در آن ناحیه، 
گزارشــی خدمت مخاطبان ارجمند خود تقدیم نکنــد. مجموعه هایی که معرفی خویش را به 
پنجره ایرانیان ســپرده اند، دیگر امروز از بابت ناشــناخته ماندن خود نگرانی ندارند، حتی در 

دوردست ترین مناطق ایران عزیز.
امروز وبســایت پنجره ایرانیان یکی از پرمخاطب ترین وبســایت های این صنف به شــمار 
می رود. رشد روزافزون بازدیدها، سایت پنجره ایرانیان را به بزرگترین میدان عرضه اطالعات 
و تضارب آراء تبدیل ساخته است. فعاالن صنعت در، پنجره و نما، امروز این امکان را در اختیار 
دارند که از طریق وبســایت پنجره ایرانیان خود را به سراســر ایران بشناسانند و از خدمات و 
گزینه های پرشمار آن بهره بگیرند؛ خدماتی که در برخی موارد بدون اخذ هیچ وجهی و کامال 

رایگان، و فقط برای جبران گوشه ای از محبت فعاالن این عرصه، ارائه می شوند.
همچنین همگام با پیشرفت های تکنولوژیک، پنجره ایرانیان از ابزار جدید نیز برای گسترش 
مخاطبان خود بهره جسته است. برای نمونه امروز پنجره ایرانیان حضور پررنگی در شبکه های 
اجتماعی مختلف دارد و از این طریق رســالت اطالع رسانی خود را با سرعت و شدت بیشتری 
به انجام می رساند و روزبه روز به شعار نخستین خود: "در لحظه خبردار شوید"، نزدیک تر شده 

اســت. اعضای مجموعه پنجره ایرانیان هیچ تردیدی ندارند که همه این دســتاوردها بدون 
همراهی شــما مخاطبان گرامی و دلسوزان این صنعت میسر نمی شد. همه این توانمندی ها را 
مدیون مخاطبان و یاران همیشــگی خود هستیم. اگر بسیاری از بزرگان و فعاالن این عرصه، 
پنجره ایرانیان را از آن خود نمی دانســتند و آن را مورد الطاف بی دریغ قرار نمی دادند، مطمئنا 

پنجره ایرانیان از جایگاه امروزین خود برخوردار نبود.
در اینجا ضمن ســپاس از اظهار لطف همراهان و صاحبان اصلــی پنجره ایرانیان، از کلیه 
فعاالن عرصه در، پنجره و نما صمیمانه درخواست داریم که در پیشبرد اهداف پنجره ایرانیان 
همچون همیشه یاور ما باشند؛ و البته پنجره ایرانیان هیچ هدفی جز ارتقای این صنعت در سر 
ندارد و تا حد توان خود در این مسیر گام برخواهد داشت. مسیری که پنجره ایرانیان برای خود 
ترسیم کرده، انعکاس آخرین اخبار و تحوالت تمامی مجموعه های مرتبط با این حوزه است. 
خبرنگاران پنجره ایرانیان همواره با تمامی شــرکت ها و مجموعه ها در ارتباط بوده و تمامی 
تالش خود را برای گردآوری اخبار به عمل می آورند. با این وجود، از تمامی صاحبان مجموعه 
در این صنعت تقاضا داریم، در انتظار خبرنگاران ما ننشینند و خود راسا آخرین اخبار و تحوالت 
مجموعــه خود را در اختیار مجموعه پنجــره ایرانیان قرار دهند تا در اســرع وقت از تمامی 

خروجی های پنجره ایرانیان منتشر شوند.
همچنیــن، گردش دانش و مهارت ها بخش مهمی از جریان اطالعات و روند آگاهی افزایی 
به شــمار می رود. از این جهت، پنجره ایرانیان اقدام به نشر مقاالت علمی و فنی کرده است؛ 
البته مقاالتی که غالب آنها توســط فعاالن همین صنعت به رشته تحریر درآمده اند. در اینجا 
نیز از تمامی صاحبان فن و دانش تقاضا داریم که همگان را در آگاهی های خود شریک کنند 
و با ارسال نوشتار خود به پنجره ایرانیان، جریان دانش در این صنف را سرعت بخشند. بدون 
تردید ارتقای دانش و مهارت های فنی هر یک از اعضای این صنعت، ســبب ارتقای کل این 

صنعت شده و منافع آن نصیب همگان خواهد شد.
در پایان، ضمن ابراز صمیمانه ترین ســپاس ها خدمت همراهــان و صاحبان اصلی پنجره 
ایرانیان، از همگی تقاضا داریم که همچون گذشته همراه و پشتیبان پنجره ایرانیان باشید و با 

نقدها و پیشنهادات مشفقانه خود، ما را در پیمودن این طریق خطیر یاری کنید.
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هرســاله با نزدیک شــدن به بهمن ماه شــور و شــوق 
عجیبی در صنعت پنجره بر پا می شــود. از ماه ها قبل مسئله 
جانمایی و رزرو غرفه مناســب از اساســی ترین دغدغه های 
شرکت های حاضر در این نمایشــگاه به شمار می رود. حال، 
سوال اینجاست که آیا این همه تالش و هیاهو نتیجه دلخواه 
را بــرای شــرکت کنندگان در پی دارد یا خیــر؟ البته این را 
باید از شــرکت کنندگان پرسید؛ اما با توجه به بازخورد چنین 
نمایشــگاه هایی در بطن صنف در و پنجره، به نظر می رسد 
نتیجه کار چندان مطلوب نیســت. در این میان یادآوری چند 
نکته برای بهبود و همچنین پربارتر شــدن این نمایشگاه ها، 

شاید خالی از فایده نباشد.
باید به این نکته توجه داشــت که برگزاری نمایشــگاه در 
فصل زمستان، به نوعی بدترین انتخاب زمانی ممکن جهت 
برگزاری این رویداد است. زیرا این بازه زمانی دقیقا مصادف 
اســت با اوج مشــغله شرکت ها، و بســیاری از آنها در حال 
جمع آوری حساب های آخر ســال یا اتمام پروژه های ناتمام 
خود هستند؛ و در چنین شرایطی برنامه ریزی برای نمایشگاه، 
باری مضاعف را بر دوش این شــرکت ها می گذارد و زحمات 
بسیاری را بر آنها تحمیل می کند. همچنین شرایط نامناسب 
و متغیر جوی نیز دلیل دیگری برای نامناســب بودن فصل 

زمستان جهت برگزاری این نمایشگاه است.
نکته جالــب توجــه دیگر، هزینــه گزاف اجــاره غرفه 
در نمایشــگاه های داخلی اســت کــه در برخی مــوارد از 
نمایشــگاه های بین المللی ترکیه و کشــورهای اروپایی هم 
باالتر اســت؛ و این نکته با توجه به امکانات بسیار کمتری 

است که در نمایشگاه های داخلی ارائه می شود.
یکی از نقایص عمومی نمایشگاه های ما، عدم برخورداری 
از رســانه های مناسب و عدم اســتفاده از فناوری های جدید 
اســت. برای مثال، نمایشــگاه های بیگ فایــو دبی دارای  
نرم افــزار مکان یابی اســت که به صورت اپلیکیشــن روی 
گوشی های مراجعه کنندگان قابل نصب بوده و مراجعه کننده 
به راحتی می تواند شــرکت مورد نظر خود را پیدا کند. چنین  
امکانی در نمایشگاه های ما وجود ندارد و در بسیاری از اوقات 
بازدیدکنندگان در میان ازدحام موجود ســردرگم شــده و به 

سختی شرکت یا زمینه کاری مورد نظر خود را می یابند.
نکته مهم تر خروجی این نمایشگاه هاســت. نمایشگاه در 
و پنجره ما، جز تکرار محصوالت تکراری شــرکت ها چیزی 
بــرای عرضه و نمایش ندارند. شــرکت ها آنقدر که به دنبال 
غرفه ســازی و رنــگ و لعاب هســتند، به فکــر ارائه فنی 

محصوالت خود نیستند. نمایشــگاهی مانند نمایشگاه در و 
پنجره دبی کــه چند ماه پیش برگزار شــد، یک از بهترین 
نمونه هاست که در حاشیه این نمایشگاه حدود بیست کالس 
آموزشی بسیار مدرن در زمینه نما، پنجره، زلزله محصوالت 
ضد حریق، محاســبات و حتی طراحی ساختمان  برگزار شد. 
در کنار شــرکت های معتبــر و مطرح اروپایی کــه تماما با 
ارائه دیتایل های فنی و جدیدترین دســتاوردها در نمایشگاه 
حضوری پررنگ داشــتند، بازدیدکنندگان نیز به دانش خود 
می افزودند. اما در حال حاضر، در کشورمان به ندرت با چنین 
شرایطی روبه رو هســتیم. برگزاری نمایشگاه های کم فروغ 
شهرستان ها بدون هیچ برنامه ریزی مناسبی، تنها باعث هرز 
رفتن پتانسیل شرکت های حاضر در این نمایشگاه ها می شود.

 اما گذشــته از این موارد و برخی از مشــکالت دیگر که 
در برگزاری نمایشــگاه در و پنجره مشــاهده می شود، مانند 
عدم جانمایی مناسب شــرکت ها، اساسی ترین و بغرنج ترین 
مشــکل، حضور نداشــتن یک متولی متخصص و فنی در 
جریــان برگزاری اســت. درهمه جای دنیا نمایشــگاه های 
تخصصی توسط ان.جی.اوها و انجمن های تخصصی برگزار 
می شــوند. نمایشگاه هایی مثل نمایشــگاه باوو، نورنبرگ و 
دوســلدورف آلمان از جمله این نمایشگاه ها هستند. اما اکثر 
برگزارکننــدگان داخلی از موضوع نمایشــگاه هایی که برپا 
می کنند شناخت درست و کاملی ندارند و عموما هیچ برنامه 
مدون و گاهی حتی هدف مشــخصی از برگزاری نمایشگاه 
ندارند. به نظر می رسد وقت آن فرا رسیده است کار به دست 

کاردان و اهل فن سپرده شود .
برگزاری  بایــد متولــی  انجمن هــای تخصصی  قطعــا 
نمایشگاه های تخصصی باشند تا بتوانند با هدفگذاری مناسب 
برای رسیدن به حداکثر خروجی، بازار فروش و صنعت خود 
را ارتقا دهند. در زمینه در و پنجره نیز دو تشــکل تخصصی 
یعنــی: انجمن تولیدکنندگان در و پنجره یو.پی.وی.ســی و 
انجمــن در، پنجره، نما و صنایع وابســته ایران می توانند به 
کمک هم مســئولیت برگزاری این نمایشــگاه را به صورت 
مســتقل بپذیرند. بــا انجام این کار می تــوان ضمن تعیین 
زمان مناســب برای برگزاری نمایشــگاه، برنامه های جانبی 
مناســبی را نیز برای این فرصــت پیش بینی کرد. همچنین 
بــا برگزاری کالس های تخصصی در زمینه اســتانداردهای 
پنجــره و نما، ارائــه جدیدترین فناوری های ســاخت مواد 
اولیه و اجرا در زمینه پنجره و نما توســط استادان بین المللی 
مربوطه و همچنین مشــارکت دادن شرکت های مطرح دنیا، 
ضمن ارتقای این صنعت حتی می توان این نمایشــگاه را در 
تقویم بین المللی نمایشــگاه های جهان گنجاند که این امر 
ســبب باالرفتن کیفیت هرچه بیشــتر نمایشگاه های داخلی 

خواهد شــد. بهترین نمونه قابل اجرا در این زمینه، برگزاری 
کنفرانس دوســاالنه آلومینیوم توسط سندیکای آلومینیوم و 
مرکز تحقیقات آلومینیوم وابســته به دانشگاه علم وصنعت 
اســت که چون متولی آن تخصصی می باشد، در حال حاضر 
در تقویم نمایشــگاه ها و همایش هــای بین المللی گنجانده 
شــده و جالب است که در این دوره از کنفرانس و نمایشگاه، 
شــرکت های معتبر خارجی حضور بســیار پررنگی داشتند. 
حضور شــرکت های تخصصی چون گروه هلدینگ صنعتی 
دنیلی ایتالیا و همچنین اس.ام.اس گروپ آلمان یا شــرکت 
روسال روســیه، سطح برگزاری این نمایشگاه و کنفرانس را 

به باالترین سطح در منطقه تبدیل کرده بود.
ترتیــب دادن کارگاه هــای آموزشــی در حاشــیه چنین 
نمایشــگاه هایی با حضور اســتادان تــراز اول دنیا، از جمله 
دســتاوردهای دیگر برگزاری نمایشــگاه تخصصی توسط 
متولیــان اصلــی می توانــد باشــد. دعــوت از انجمن ها و 
ســندیکاهای بین المللی صنعت ســاختمان در حاشــیه این 
نمایشگاه، چاپ بروشــور و مجله اختصاصی نمایشگاه ها با 
کیفیت باال از دیگر اقدامات سودمندی است که قابلیت اجرا 
خواهند داشت. باید توجه داشت که دوره برگزاری نمایشگاه 
تنها با افزودن بر تجمالت غرفه و آراستن ظاهر غرفه داران 
یا به نمایش گذاشتن چند استند و کاتالوگ سپری شده است. 

برای نتیجه گرفتن باید جهانی اندیشید.
به نظر می رســد قدم اول و اساســی جهت ارتقا کیفیت 
برگــزاری نمایشــگاه های مرتبــط با صنعــت در وپنجره، 
واگذاری ایــن امر به انجمن های مرتبــط و تخصصی این 
صنف و صنعت اســت. گام دوم نیز می توانــد به روز کردن 
تجهیزات و امکانات و همچنین الگوبرداری از نمایشگاه های 
پیشرفته جهان باشــد. بنابراین می توان با مدیریت درست و 
برنامه ریزی مناسب توسط انجمن های مرتبط، نمایشگاه های 
هدفمند و باکیفیتی را برگــزار کرد که حتی بازارهای هدف 
منظقه ای را هم مد نظر داشــته باشــند. بدیهی است وقتی 
نمایشــگاه ها در سطح بین المللی و با امکانات مناسب برگزار 
شوند، از قابلیت جذب بازارهای منطقه نیز برخوردار خواهند 
شــد؛ و این جریان به کسب سهم بیشــتری از بازار منطقه 
توسط شــرکت های داخلی خواهد انجامید، شرکت هایی که 
امــکان و توانایی رقابت بین المللی و حضور در کشــورهای 
همســایه را دارا هستند.  در پایان یادآور می شوم، انجمن در، 
پنجره، نما و صنایع وابســته ایران با تشــکیل کارگروه های 
تخصصــی یکی از اصلی ترین کارهــای خود را برنامه ریزی 
جهت برگزاری نمایشــگاه های تخصصی در مکان و زمان 
مناســب می داند که امید اســت با حمایت اعضا و همکاری 
دیگر انجمن های مرتبط این امر هرچه زودتر تحقق پیدا کند.

نمایشگاه در و پنجره؛ بایدها و نبایدها
حمید شعبانی، رئیس انجمن، در، پنجره، نما و صنایع وابسته و مدیریت شرکت قشم آلومان
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پنجره ایرانیان: زمســتان، نویدبخش میالد پیامبری اســت که سیاهی تبعیض و 
فســردگی روزگارش را، رنگ صلح و دوستی بخشید. معجزه ای که ظهورش سرآغاز 

جشن های سال نو میالدی برای مسیحیان در سراسر جهان است.
به میمنت آغاز ســال 2017 میالدی فصل مشــترک دیگری در فرهنگ ایرانیان 
رقم می خورد. مدیریت و همکاران نشــریه پنجره ایرانیان، با آرزوی سالی سرشار از 
موفقیت و تندرستی، سال نوی میالدی و تولد حضرت عیسی مسیح )ع( را به  تمامی 

مردم به ویژه هم وطنان مسیحی تبریک و تهنیت می گویند.

پنجره ایرانیان: شــرکت آلوم کاردینه )آلوکد( در تاریخ 22 آذرماه 1395 موفق به 
دریافت دو نشان معتبر ملی و بین المللی از اتاق تعاون ایران شد.

بنا بر اخبار رسیده، در خالل سومین اجالس مشترک توسعه کیفیت، حمل و نقل، 
ساختمان، راه و شهرسازی که توســط اتاق تعاون در مرکز همایش های بین المللی 
صدا و سیما در تاریخ 22 آذرماه 1395 برگزار شد، شرکت آلوکد دو نشان معتبر ملی 

و بین المللی را دریافت کرد.

بر اساس این گزارش، نشان ملی رعایت استانداردهای کیفیت محصول در صنعت 
در و پنجــره و جایزه بین المللــی )SQC – Doors & Windows( تضمین 
امنیت و آسایش مشــتریان در صنعت در و پنجره از کشور آلمان، دو نشان معتبری 
بود که از سوی اتاق تعاون به دکتر شهرام علیزاده، مدیرعامل این شرکت اهدا شد.

گفتنی اســت، شــرکت آلوم کاردینه )آلوکد( سال هاست که در زمینه ساخت در و 
پنجره و انواع نماهای آلومینیومی فعالیت دارد.

پنجره ایرانیان: انجمن صنفی تولیدکنندگان در و پنجره یو.پی.وی.ســی ایران یک 
دوره کالس های آموزشــی در هشتمین نمایشــگاه تخصصی در و پنجره و صنایع 

وابسته تهران برگزار می کند.
گواهی نامه ها و اســتانداردهای بین المللی یراق آالت، کنترل کیفیت در حین تولید، 
آزمونه های پنجره اســتاندارد، مدیریت بحران خریدوفروش، معرفی انواع شیشــه و 
کاربرد آن در صنعت ساختمان، عملکرد یراق آالت و مباحث فنی آن در صنعت در و 
پنجره ازجمله موضوعاتی است که در این دوره های آموزشی به آنها پرداخته می شود.

گفتنی اســت، همانند دوره های گذشــته غرفه انجمن صنفی تولیدکنندگان در و 
پنجره یو.پی.وی.سی ایران در سالن خلیج فارس، پذیرای بازدیدکنندگان از هشتمین 

نمایشگاه در و پنجره تهران خواهد بود.

سال نوی میالدی مبارک

از سوی اتاق تعاون صورت گرفت: اهدای دو نشان ملی و بین المللی به آلوکد

دوره های آموزشی در هشتمین نمایشگاه در و پنجره تهران
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پنجره ایرانیان: شرکت فناور های پیشرفته خورشــید خاورمیانه، وارد سومین سال 
فعالیت خود به عنوان نماینده انحصاری Polytronix آمریکا در ایران شد.

به گزارش پنجره ایرانیان، شرکت فناور های پیشــرفته خورشید خاورمیانه، با برند 
 ،Polytronix  تجاری شیشــه هوشمند ایران، به عنوان نماینده انحصاری شرکت

آخرین محصوالت این شرکت را به مشتریان عرضه می کند.
گفتنی است، Polytronix یکی از برترین تولیدکنندگان فیلم های هوشمند در 

جهان است.

پنجره ایرانیان: دکتر وین از نسل جدید پروفیل تولیدی خود در هشتمین نمایشگاه 
در و پنجره تهران رونمایی می کند.

دکتر وین تولیدکننده پروفیل های یو.پی.وی.سی در نظر دارد جدیدترین محصول 
خود را که پروفیل سری 77 و 6 کاناله بوده در هشتمین نمایشگاه در و پنجره تهران 

در بهمن ماه 95 عرضه کند.
مدیریت دکتــر وین دراین باره گفــت: دکتر وین با بهره گیــری از مدرن ترین و 
پیشرفته ترین ماشین آالت هوشمند و همچنین دانش فنی متخصـصان خارجی خود 
در امر تولید، در تالش است روزبه روز بر کیفیت محصوالت خود افزوده و همگام با 

فناوری روز دنـیا در این صنعت گام بردارد.
وی افــزود: دکتر وین ماموریت خود را افزایــش تنوع و کیفیت در تولید و معرفی 
انــواع محصوالت مدرن قرار داده و در راســتای این ماموریت خالقیت و نوآوری را 
ســرلوحه کار خود قرار داده اســت. طراحی قالب ها برای تولیــد پروفیل دکتر وین 
به صورت انحصــاری بوده تا محصول نهایی از لحاظ اســتقامت و ایمنی مطابق با 

استانداردهای C.E باشد.
گفتنی اســت، تولید پروفیل های سری 77 دکتر وین بازتاب خبری گسترده ای در 

این صنعت داشته است.

پنجره ایرانیان: دوره مدیریت کســب وکار ویژه صنایع کوچک به صورت یک ساله و 
کامال الکترونیکی برگزار می شود.

 )SME( نظــر به اهمیت تقویت و توســعه علمی بنگاه های کوچک و متوســط
به عنوان محرک های حیاتی رشــد اقتصادی جامعه و با توجه به نقش آنها در توسعه 
کشور و همچنین همکاری ها و عالقه مندی مناسب سازمان صنایع کوچک در جهت 
توســعه دانش مشاغل مرتبط در این حوزه، موسســه آموزش عالی مهر البرز برای 
نخســتین بار دوره مدیریت کســب وکار )MBA( ویژه صنایع کوچک را به صورت 
یک ســاله و کامال الکترونیکی برگزار می کند. این دوره که شامل ترکیبی از دروس 
مدیریت کســب وکار و دروس تخصصی ویژه صنایع کوچک است در چهار گرایش 
مدیریت مالی، مدیریــت بازاریابی، مدیریت عملیات و مدیریت کارآفرینی توســط 
اســاتید شناخته شده و متخصص این دو حوزه، در ســه ترم و 10 عنوان درسی که 

هر درس شامل یک پکیج کامل 48 ساعته محتوای آموزشی است، اجرا می شود.
گفتنی است، سامانه الکترونیکی آموزش صنایع کوچک به جهت دسترسی راحت 
و آســان کاربران راه اندازی شده است. عالقه مندان این دوره می توانند با مراجعه به 
ســایت تخصصی آن به آدرس sme-mba.i ضمن کســب اطالعات بیشتر، در 

صورت تمایل ثبت نام کنند.

سومین سال فعالیت نماینده انحصاری Polytronix آمریکا در ایران

رونمایی از نسل جدید پروفیل دکتر وین در نمایشگاه تهران

دوره الکترونیکی مدیریت کسب وکار ویژه صنایع کوچک
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پنجره ایرانیــان: روزوین از محصول جدیــد خود که با همکاری مرکز فرآیند پالســتیک 
پیشــرفته دانشگاه تربیت مدرس به دست آمده در هشــتمین نمایشگاه تخصصی در و پنجره 

تهران رونمایی می کند.
گــروه صنعتی روزوین با همکاری و مشــارکت علمی مرکز فرآیند پالســتیک پیشــرفته 
دانشــگاه تربیت مدرس )تکنوپالست( در راستای ارتقاء کیفی سیستم پنجره کشویی از لحاظ 
عایق بندی حرارتی و آب بندی، پروفیل فریم و اینترالک کشویی تک ریل خود را توسعه داده 
اســت. این سیستم با نام سری کامفورت سوپر دولوکس، در هشتمین نمایشگاه تخصصی در 

و پنجره تهران که بهمن ماه امسال برگزار می شود، رونمایی خواهد شد.
گفتنی اســت، روزویــن ازجملــه تولیدکنندگان مقاطــع مختلف پروفیــل و در و پنجره 

یو.پی. وی. سی در کشور است.

پنجره ایرانیان: شــرکت بهین سامان هوشــمند نگار در هشتمین نمایشگاه تخصصی در و 
پنجره تهران، از جدیدترین قابلیت نرم افزار iwindoor رونمایی می کند.

مریم همتی، مدیر فروش شرکت بهین سامان در گفتگو با پنجره ایرانیان، گفت: این قابلیت، 
اتصال نرم افزار به دســتگاه های برش در برندهای مختلف را ممکن می سازد. در حال حاضر 

این امکان با به روزترین ماشین آالت موجود در نرم افزار پیاده سازی شده است.
وی افزود: پس از ورود نرم افزار iwindoor به بازار و اســتقبال صنعتگران از آن، متوجه 
شدیم که کاهش خطاهای کاربری و افزایش بهره وری یکی از دغدغه های اصلی شرکت های 
 mobile فروش و تولید در و پنجره اســت. بر همین اساس، سال گذشته با معرفی نرم افزار
iwindoor سعی کردیم خطای کاربری هنگام اندازه گیری در محل پروژه و خطای طراحی 

مجدد در شرکت را به صفر برسانیم.
همتی با اشــاره به تالش مجموعه بهین ســامان برای به روزرسانی این نرم افزار، گفت: در 
ادامه تالش های مجموعه برای به روزرســانی نرم افزار iwindoor، امسال نیز بر آن شدیم 
تا پاســخگوی دغدغه مدیران نســبت به خط تولید باشیم. به همین دلیل قابلیت جدیدی در 
نرم افزار iwindoor ایجاد شد به این ترتیب که با این قابلیت، امکان ارسال پروژه از نرم افزار 
به دســتگاه برش، باعث کاهش خطای کاربری در کارگاه و باال بردن ســرعت خط تولید و 

سهولت کار می شود.
مدیر فروش بهین ســامان درباره اســتقبال از این نرم افزار، افزود: در حال حاضر، نرم افزار 
mobile iwindoor با بیش از 17000 کاربر فعال در سطح جهان و به 8 زبان زنده دنیا 

مورد استفاده قرار گرفته است.
همتی در پایان، با اشــاره به برگزاری هشــتمین نمایشگاه در و پنجره تهران در بهمن ماه، 
عنوان کرد: از همه صنعتگران محترم دعوت می کنیم برای آشــنایی بیشتر با این قابلیت در 
هشتمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره تهران، از غرفه بهین سامان هوشمند نگار در سالن 

38 بازید کرده و ما را از نظرات خود بهره مند سازند.
گفتنی اســت، شرکت بهین ســامان هوشــمند نگار درزمینه ارائه نرم افزارهای طراحی و 

محاسبات تولید در و پنجره فعالیت می کند.

پنجره ایرانیان: روزوین، سیستم نوار درزبندی پروفیل )گسکت( را که با تکنولوژی RGI و با 
استفاده از مواد آروماتیک به دست آمده است، به زودی به بازار عرضه خواهد کرد.

بنا بر اعالم گروه صنعتی روزوین، سیستم نوار درزبندی پروفیل های روزوین مبتنی بر پایه 
تکنولوژی P.Cex برای اولین بار در ایران اجراشده است. بیشینه عایق بندی و کیفیت باالی 
مواد اولیــه، کارکرد طوالنی مدت این نوار درزبندی را به خوبی اثبات کرده اســت. همچنین 
تکنولوژی RGI استفاده شــده در طراحی الســتیک درزبندی پروفیل، اســتقامت باالیی به 

الســتیک در برابر تغییر شــکل )دفورمه شدن( در طول گذشت زمان و باز و بسته شدن های 
متعدد می دهد.

عرضه این نوار درزبندی )گســکت( به صورت اختصاصی از سال 1396 آغاز خواهد شد و از 
نمونه مفهومی آن در هشتمین نمایشگاه در و پنجره تهران رونمایی خواهد شد. 

گفتنی اســت، روزوین ازجمله تولیدکنندگان مقاطع مختلف پروفیل و سیســتم های در و 
پنجره یو.پی.وی.سی در کشور است.

رونمایی از پروفیل توسعه یافته روزوین در نمایشگاه تهران

رونمایی از قابلیت جدید iwindoor در نمایشگاه تهران

رونمایی از نمونه مفهومی گسکت پروفیل روزوین در نمایشگاه تهران
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پنجره ایرانیان: شــرکت صدرا ابزار پارسیان )بازرگانی قادری( نمایندگی انحصاری 
توزیع و فروش یراق آالت FORES در کشور را به دست آورد.

یراق آالت FORES از جدیدترین محصوالت مورد استفاده در ساخت در و پنجره 
یو.پی.وی.ســی است که به زودی توسط شــرکت صدرا ابزار در بازار توزیع می شود. 
طبق اعالم شــرکت صدرا ابزار پارسیان، این شرکت همچنین برای توزیع و فروش 

یراق آالت FORES  در سراسر کشور نمایندگی فعال می پذیرد.
 گفتنی اســت، شــرکت صدرا ابزار پارســیان )بازرگانی قادری( ارائه دهنده انواع 
یراق آالت و محصوالت مرتبط با صنعت در و پنجره یو.پی.وی.سی در کشور است.

پنجره ایرانیان: شــرکت فراتک، تنها تولیدکننده تــوری دبل فریم با یک پروفیل در ایران، 
ضمن ارائه خدمات نوین به مشــتریان، چند محصول جدید و ابتکاری را نیز به ســبد کاالیی 

خود افزوده است.
بنا بر اعالم این شــرکت، تبدیل توری پلیســه به دبل فریم تنها بــا یک پروفیل، ازجمله 
محصوالتی اســت که بســیار مقرون به صرفه بوده و با طراحی ابتکاری و عملکرد جدید در 
اختیار مشــتریان قرار می گیرد. همچنین، ثبت سفارش و ارسال پیش فاکتور از طریق تلگرام 
و اعالم تخفیف ها به مناســبت های مختلف از طریق کانال تلگرام نیز از جمله خدمات نوین 

ارائه شده از سوی شرکت فراتک به مشتریان است.
گفتنی اســت، شرکت فراتک در زمینه تولید توری های پلیسه و فیکس و همچنین واردات 
یراق آالت و ملزومات انواع توری  در و پنجره مشغول به فعالیت است و در هشتمین نمایشگاه 
تخصصی در و پنجره تهران که بهمن  ماه 95 برگزار می شــود، در سالن خلیج  فارس میزبان 

بازدیدکنندگان خواهد بود.

پنجره ایرانیان: وین استار با افزودن مقاطع متنوع پروفیل سری 70 به سیستم های 
تولید در و پنجره خود، کیفیت و تنوع محصوالتش را ارتقاء بخشیده است.

بنابر اخباری که ازسوی شرکت وین استار در اختیار پنجره ایرانیان قرار گرفت، این 
شــرکت موفق شده است محصوالت در و پنجره خود را که با سیستم های پیشرفته 

خم و قوس تولید می کرد، با افزودن مقاطع مختلف پروفیل سری 70 ارتقاء دهد.
گفتنی است، پنجره وین استار، یکی از تولیدکنندگان مطرح در و پنجره های قوسی 
و اجراکننده تخصصی خم های خاص، سه بعدی، ویترینی، مسجدی، گنبدی و مدور 

یو.پی.وی.سی در کشور است.

پنجره ایرانیان: وین بست امکان ارائه انواع خم پروفیل یو.پی.وی.سی درکمتر از 24ساعت 
را فراهم ساخته است. 

بنابر اخباری که از ســوی شرکت وین بســت در اختیار خبرنگار نشریه پنجره ایرانیان قرار 
گرفت، گروه صنعتی وین بست آماده ارائه خم پروفیل یو.پی.وی.سی درکمترین زمان ممکن 
به مشتریان است. بر همین اساس امکان تهیه اکثرپروفیل ها و تحویل 24ساعته سفارشات به 
مشتریان فراهم شده است. شرکت وین بست همچنین به توانایی ساخت پنجره های هاللی، 

ویترینی، سینوسی، چند ضلعی و خورشیدی مجهز می باشد. 
گفتنی است، وین بست از جمله شرکت های شناخته شده در زمینه ساخت ومونتاژ انواع در 

وپنجره  یو.پی.وی.سی در کشور است.

صدرا ابزار پارسیان نماینده انحصاری FORES در ایران

ارائه خدمات نوین و محصوالت جدید در فراتک

ارتقاء سیستم های تولید پنجره در وین استار

توسط شرکت وین بست انجام می شود؛  ارائه خم پروفیل  در کمتر از 24 ساعت
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پنجره ایرانیان؛ شرکت تورآسا نوعی توری پلیسه طراحی کرده است که نصب آن در 
کمترین زمان و توسط هر شخصی ممکن است.

به گزارش پنجره ایرانیان به نقل از مدیرعامل شــرکت تورآسا، این شرکت موفق به 
طراحی و ســاخت توری پلیسه ای شــده است که در کمتر از 10 ثانیه بر روی هر نوع 

پنجره ای نصب می شود.
به گفته مدیرعامل تورآســا این محصول که در هشــتمین نمایشگاه تخصصی در 
و پنجــره تهران در بهمن ماه 95 عرضه خواهد شــد ازجمله محصوالت انحصاری و 
ابتکاری تورآسا است و تمامی افراد می توانند این محصول را در کمترین زمان ممکن 

بر روی قاب پنجره نصب کنند.
گفتنی است، عالقه مندان می توانند این محصول و سایر محصوالت شرکت تورآسا 
را در هشتمین نمایشگاه تخصصی در و پنجره تهران از غرفه های این شرکت در سالن 

40 و فضای باز روبه روی سالن خلیج فارس تهیه کنند.

پنجره ایرانیان: اولین نمایشــگاه در و پنجره، ماشــین آالت و صنایع وابسته زنجان 
بهمن ماه 95 در شهر زنجان برگزار می شود.

اولین نمایشــگاه در و پنجره و ماشین آالت و صنایع وابسته زنجان از سه شنبه 19 تا 
جمعه 22 بهمن ماه 95 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی زنجان برپا می شود. 
همزمان با این نمایشــگاه، اولین نمایشگاه سنگ های تزیینی و نما، اولین نمایشگاه 
تخصصی کاشــی، سرامیک، چینی، شــیرآالت بهداشتی و ســاختمانی، چهارمین 
نمایشگاه انبوه سازان ساختمان و ماشین آالت راه سازی، عمرانی و ساختمانی، دومین 
نمایشــگاه تخصصی آشپزخانه، حمام، استخر و ســونا و اولین نمایشگاه تخصصی 

تکنولوژی های نوین و هوشمند سازی در تولید مسکن نیز برگزار خواهد شد.
گفتنــی اســت، عالقه مندان به حضور در این نمایشــگاه برای ثبت نــام و دریافت 
اطالعات بیشتر می توانند به سایت شرکت نمایشگاه های بین المللی کاسپین زنجان 

مراجعه کنند.

اولین نمایشگاه در و پنجره و صنایع وابسته زنجان برگزار می شود

اخبار نمایشگاهی 

توری پلیسه با نصب سریع و آسان

پنجره ایرانیان: شــرکت تکنما پی.وی.ســی ســپاهان )واناوین( از کلیه فعاالن و 
عالقه مندان صنعت در و پنجره دعوت کرده است تا در هشتمین نمایشگاه بین المللی 
در و پنجره تهران از غرفه این شــرکت در سالن 44 )خلیج فارس( طبقه دوم بازدید 

کنند.
به گزارش نشریه پنجره ایرانیان، شرکت تکنما پی.وی.سی سپاهان، جهت عرضه 
محصوالت و آخرین دستاوردهای خود در هشتمین نمایشگاه تخصصی در و پنجره 
و صنایع وابســته تهران حضور دارد. هشتمین نمایشگاه در و پنجره تهران از 5 تا 8 
بهمن ماه 1395 در محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی تهران از ساعت8:30 الی 

16 برگزار می شود.
 گفتنی اســت، شــرکت تکنما پی.وی.ســی ســپاهان، تولیدکننده پروفیل های 

یو.پی. وی.سی با برند واناوین در کشور است.

دعوت به بازدید از غرفه واناوین در نمایشگاه در و پنجره تهران
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پنجره ایرانیان: شرکت پارس یراق پروفیل از کلیه فعاالن و عالقه مندان صنعت در و پنجره 
دعوت کرده اســت تا در هشتمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره تهران از غرفه این شرکت 

در سالن 27 بازدید کنند.
به گزارش نشــریه پنجره ایرانیان، شــرکت پارس یراق پروفیل جهت عرضه محصوالت و 
آخرین دستاوردهای خود در هشتمین نمایشگاه تخصصی در و پنجره و صنایع وابسته تهران 
حضور دارد. هشــتمین نمایشگاه در و پنجره تهران از 5 تا 8 بهمن ماه 1395 در محل دائمی 

نمایشگاه های بین المللی تهران از ساعت8:30 الی 16 برگزار می شود.
گفتنی اســت، شــرکت پارس یراق پروفیــل تولیدکننــده انواع یــراق آالت در و پنجره 

یو.پی. وی. سی در کشور است.

دعوت به بازدید از غرفه پارس یراق در نمایشگاه در و پنجره تهران

پنجره ایرانیان: شــرکت ETEM از کلیه فعاالن و عالقه مندان صنعت در و پنجره دعوت 
کرده است تا در هشتمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره تهران از غرفه این شرکت در سالن 

44 )خلیج فارس( طبقه همکف غرفه 20 بازدید کنند.
به گزارش نشــریه پنجره ایرانیان، شــرکت ETEM جهت عرضــه محصوالت و آخرین 
دســتاوردهای خود در هشــتمین نمایشــگاه تخصصی در و پنجره و صنایع وابســته تهران 
حضور دارد. هشــتمین نمایشگاه در و پنجره تهران از 5 تا 8 بهمن ماه 1395 در محل دائمی 

نمایشگاه های بین المللی تهران از ساعت8:30 الی 16 برگزار می شود.
گفتنی اســت، شــرکت ETEM طراح و تولید کننده سیستم های مدرن و هوشمند نمای 
ســاختمان با قریب نیم قرن سابقه مهندسی و ســاخت انواع سیستم های در و پنجره، نمای 

آلومینیومی و سیستم های هوشمند است.

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

پنجره ایرانیان: شرکت عایق پالست )وین کالس( از کلیه فعاالن و عالقه مندان صنعت در 
و پنجره دعوت کرده است تا در هشتمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره تهران از غرفه این 

شرکت در سالن 35 بازدید کنند.
به گزارش نشــریه پنجره ایرانیان، شرکت عایق پالست جهت عرضه محصوالت و آخرین 
دســتاوردهای خود در هشــتمین نمایشــگاه تخصصی در و پنجره و صنایع وابســته تهران 
حضور دارد. هشــتمین نمایشگاه در و پنجره تهران از 5 تا 8 بهمن ماه 1395 در محل دائمی 

نمایشگاه های بین المللی تهران از ساعت 8:30 الی 16 برگزار می شود.
گفتنی اســت، شرکت صنایع عایق پالســت )وین کالس( تولیدکننده انواع مقاطع پروفیل 

یو.پی.وی.سی در کشور است.

دعوت به بازدید از غرفه  وین کالس در نمایشگاه در و پنجره تهران

پنجره ایرانیــان: دکتر وین از کلیه فعاالن و عالقه منــدان صنعت در و پنجره دعوت کرده 
است تا در هشــتمین نمایشــگاه بین المللی در و پنجره تهران از غرفه این شرکت در سالن 
38 بازدیــد کنند. به گزارش نشــریه پنجره ایرانیان، دکتر وین جهــت عرضه محصوالت و 
آخرین دستاوردهای خود در هشتمین نمایشگاه تخصصی در و پنجره و صنایع وابسته تهران 
حضور دارد. هشــتمین نمایشگاه در و پنجره تهران از 5 تا 8 بهمن ماه 1395 در محل دائمی 

نمایشگاه های بین المللی تهران از ساعت 8:30 الی 16 برگزار می شود.
گفتنی است، دکتر وین تولیدکننده پروفیل یو.پی.وی.سی در کشور است. 

دعوت به بازدید از غرفه دکتر وین در نمایشگاه در و پنجره تهران
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 پنجره ایرانیان: ســومین نمایشــگاه بین المللی صنعت ساختمان منطقه آزاد اروند، 
بهمن ماه 95 برگزار می شود.

سومین نمایشــگاه بین المللی صنعت ساختمان، مســکن، انبوه سازی، تاسیسات، 
صنایع و تجهیزات وابســته منطقه آزاد ارونــد در تاریخ 28 الی 25 بهمن ماه 1395 
برگزار می شــود. این نمایشــگاه با همکاری ســازمان منطقــه آزاد اروند در مرکز 

نمایشگاهی منطقه آزاد اروند واقع در شهرستان آبادان برگزار خواهد شد.
گفتنی اســت، عالقه مندان به حضور در این نمایشــگاه می توانند برای کســب 

اطالعات بیشتر و ثبت نام به سایت نمایشگاه مراجعه کنند.

پنجره ایرانیان: شرکت Emmegi از کلیه فعاالن و عالقه مندان صنعت در و پنجره دعوت 
کرده است تا در هشتمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره تهران از غرفه این شرکت در سالن 

44 )خلیج فارس( طبقه همکف غرفه 20 بازدید کنند.
به گزارش نشریه پنجره ایرانیان، شــرکت Emmegi جهت عرضه محصوالت و آخرین 
دســتاوردهای خود در هشــتمین نمایشــگاه تخصصی در و پنجره و صنایع وابســته تهران 
حضور دارد. هشــتمین نمایشگاه در و پنجره تهران از 5 تا 8 بهمن ماه 1395 در محل دائمی 

نمایشگاه های بین المللی تهران از ساعت 8:30 الی 16  برگزار می شود.
 گفتنی اســت، شرکت Emmegi  ایتالیا بزرگ ترین تولیدکننده ماشین آالت در و پنجره 

و نما در دنیا است.

برگزاری نمایشگاه ساختمان منطقه آزاد اروند در بهمن ماه

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

پنجره ایرانیان: شــرکت آق پروفیل از کلیه فعاالن و عالقه مندان صنعت در و پنجره دعوت 
کرده است تا در هشتمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره تهران از غرفه این شرکت در سالن 

38 غرفه 18 بازدید کنند.
به گزارش نشــریه پنجره ایرانیان، شــرکت آق پروفیل جهت عرضه محصوالت و آخرین 
دســتاوردهای خود در هشــتمین نمایشــگاه تخصصی در و پنجره و صنایع وابســته تهران 
حضور دارد. هشــتمین نمایشگاه در و پنجره تهران از 5 تا 8 بهمن ماه 1395 در محل دائمی 

نمایشگاه های بین المللی تهران از ساعت 8:30 الی 16 برگزار می شود.
گفتنی اســت، شرکت آق پروفیل درزمینه تولید انواع پروفیل در و پنجره یو.پی.وی.سی در 

استان گلستان فعالیت می کند.

دعوت به بازدید از غرفه آق پروفیل در نمایشگاه در و پنجره تهران

پنجره ایرانیان: شــرکت بازرگانی کانتون از کلیه فعاالن و عالقه مندان صنعت در و 
پنجره دعوت کرده است تا در هشتمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره تهران از غرفه 

این شرکت در سالن خلیج فارس طبقه دوم بازدید کنند.
به گزارش نشریه پنجره ایرانیان، شرکت بازرگانی کانتون )پارسا پیشرو( جهت عرضه 
محصوالت و آخرین دســتاوردهای خود در هشتمین نمایشگاه تخصصی در و پنجره 
و صنایع وابســته تهران حضور دارد. هشــتمین نمایشگاه در و پنجره تهران از 5 تا 8 
بهمن ماه 1395 در محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی تهران از ساعت 8:30 الی 

16 برگزار می شود.

دعوت به بازدید از غرفه کانتون در نمایشگاه در و پنجره تهران
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پنجره ایرانیان: شرکت آریا آلومینیوم از کلیه فعاالن و عالقه مندان صنعت در و پنجره دعوت 
کرده است تا در هشتمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره تهران از غرفه این شرکت در سالن 

40 غرفه 5 بازدید کنند.
به گزارش نشــریه پنجره ایرانیان، شرکت آریا آلومینیوم جهت عرضه محصوالت و آخرین 
دســتاوردهای خود در هشــتمین نمایشــگاه تخصصی در و پنجره و صنایع وابســته تهران 
حضور دارد. هشــتمین نمایشگاه در و پنجره تهران از 5 تا 8 بهمن ماه 1395 در محل دائمی 

نمایشگاه های بین المللی تهران از ساعت8:30 الی 16 برگزار می شود. 
گفتنی است، شرکت آریا آلومینیوم تولیدکننده انواع توری پنجره دوجداره در کشور است.

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

پنجره ایرانیان: شرکت پرسان صنعت آریا از کلیه فعاالن و عالقه مندان صنعت در و پنجره 

دعوت کرده اســت تا در هشتمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره تهران از غرفه این شرکت 
در سالن 44 )خلیج فارس( طبقه همکف غرفه 20 بازدید کنند.

به گزارش نشــریه پنجره ایرانیان، شرکت پرســان صنعت آریا جهت عرضه محصوالت و 
آخرین دستاوردهای خود در هشتمین نمایشگاه تخصصی در و پنجره و صنایع وابسته تهران 
حضور دارد. هشــتمین نمایشگاه در و پنجره تهران از 5 تا 8 بهمن ماه 1395 در محل دائمی 

نمایشگاه های بین المللی تهران از ساعت8:30 الی 16 برگزار می شود. 
گفتنی اســت، شرکت پرسان صنعت آریا نماینده رســمی یراق آالت GU آلمان در 

ایران است.

دعوت به بازدید از غرفه پرسان صنعت آریا در نمایشگاه در و پنجره تهران

پنجره ایرانیان: شرکت آشیان پایدار قرن )پرو وین( از کلیه فعاالن و عالقه مندان صنعت در 
و پنجره دعوت کرده است تا در هشتمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره تهران از غرفه این 

شرکت در سالن 35 بازدید کنند.
به گزارش نشــریه پنجره ایرانیان، شــرکت پرو وین جهت عرضــه محصوالت و آخرین 
دســتاوردهای خود در هشــتمین نمایشــگاه تخصصی در و پنجره و صنایع وابســته تهران 
حضور دارد. هشــتمین نمایشگاه در و پنجره تهران از 5 تا 8 بهمن ماه 1395 در محل دائمی 

نمایشگاه های بین المللی تهران از ساعت8:30 الی 16 برگزار می شود.
گفتنی است، شــرکت آشــیانه پایدار قرن درزمینه تولید پروفیل های یو.پی.وی.سی بانام 

تجاری پرو وین در استان تهران مشغول فعالیت است.

دعوت به بازدید از غرفه پرو وین در نمایشگاه در و پنجره تهران

پنجره ایرانیان: شــرکت صنایع شــیمیایی ماهدیس تجارت از کلیه فعاالن و عالقه مندان 
صنعت در و پنجره دعوت کرده اســت تا در هشتمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره تهران 

از غرفه این شرکت در سالن 38 غرفه 3 بازدید کنند.
به گزارش نشــریه پنجره ایرانیان، شرکت صنایع شــیمیایی ماهدیس تجارت جهت عرضه 
محصوالت و آخرین دستاوردهای خود در هشتمین نمایشگاه تخصصی در و پنجره و صنایع 
وابسته تهران حضور دارد. هشتمین نمایشگاه در و پنجره تهران از 5 تا 8 بهمن ماه 1395 در 

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران از ساعت8:30 الی 16 برگزار می شود.
گفتنی اســت، شــرکت صنایع شــیمیایی ماهدیس تجارت واردکننــده مواداولیه رنگ و 

پالستیک در کشور است.

دعوت به بازدید از غرفه ماهدیس تجارت در نمایشگاه در و پنجره تهران
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پنجره ایرانیان: شــرکت نوید تجارت آرسام نماینده  انحصاری و دفتر مشترک المنافع کاله 
کلیت ترکیه در ایران، از کلیه فعاالن و عالقه مندان صنعت در و پنجره دعوت کرده اســت تا 
در هشتمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره تهران از غرفه این شرکت در سالن خلیج فارس، 

طبقه همکف، غرفه شماره 10 بازدید کنند.
 به گزارش نشــریه پنجره ایرانیان، شــرکت نوید تجارت آرسام جهت عرضه محصوالت و 
آخرین دســتاوردهای خود در زمینه یراق آالت در و پنجره و قفل های هوشمند، در هشتمین 
نمایشــگاه تخصصی در و پنجره و صنایع وابســته تهران حضور دارد. هشتمین نمایشگاه در 
و پنجره تهران از 5 تا 8 بهمن ماه 1395 در محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی تهران از 

ساعت8:30 الی 16 برگزار می شود.
گفتنی اســت، شرکت نوید تجارت آرسام از سال 2013 میالدی عضو گروه بین المللی کاله 

و دفتر مشترک المنافع کاله کیلیت ترکیه در ایران است.

دعوت به بازدید از غرفه کاله کلیت در هشتمین نمایشگاه در و پنجره تهران

پنجره ایرانیان: شــرکت راسپینا از کلیه فعاالن و عالقه مندان صنعت در و پنجره دعوت کرده 
اســت تا در هشتمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره تهران از غرفه این شرکت در سالن 44 

)خلیج فارس( طبقه دوم بازدید کنند.
 بــه گزارش نشــریه پنجره ایرانیان، شــرکت راســپینا جهت عرضه محصــوالت و آخرین 
دســتاوردهای خود در هشــتمین نمایشــگاه تخصصی در و پنجره و صنایع وابســته تهران 
حضور دارد. هشــتمین نمایشگاه در و پنجره تهران از 5 تا 8 بهمن ماه 1395 در محل دائمی 

نمایشگاه های بین المللی تهران از ساعت 8:30 الی 16 برگزار می شود.
گفتنی است، شرکت راسپینا ارائه دهنده خدمات لمینیت طرح چوب و رنگ آمیزی بر روی انواع 

پروفیل های یو.پی.وی.سی و عرضه کننده رنگ های آماده پاشش است.

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

پنجره ایرانیان: شــرکت کیمیاگر از کلیه فعــاالن و عالقه مندان صنعت در و پنجره دعوت 
کرده است تا در هشتمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره تهران از غرفه این شرکت در سالن 

35 غرفه 4 بازدید کنند.
به گزارش نشــریه پنجره ایرانیان، شــرکت کیمیاگر جهت عرضــه محصوالت و آخرین 
دســتاوردهای خود در هشــتمین نمایشــگاه تخصصی در و پنجره و صنایع وابســته تهران 
حضور دارد. هشــتمین نمایشگاه در و پنجره تهران از 5 تا 8 بهمن ماه 1395 در محل دائمی 

نمایشگاه های بین المللی تهران از ساعت8:30 الی 16 برگزار می شود.
گفتنی اســت، شرکت کیمیاگر نماینده شــرکت Akdeniz Kimya ) تولیدکننده انواع 
استابیالیزر و افزودنی های صنایع پی.وی.سی(  در ایران و ارائه کننده خدمات فنی و مهندسی 
و مشاوره در زمینه تولید و راه اندازی خطوط و همچنین بهینه سازی فرموالسیون می باشد.

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

پنجره ایرانیان: شــرکت نورلو پالست از کلیه فعاالن صنعت در و پنجره دعوت کرده است 
تا در هشتمین نمایشگاه در و پنجره تهران از غرفه این شرکت در سالن میالد بازدید کنند.

 به گزارش نشــریه پنجره ایرانیان، شرکت نورلو پالست جهت عرضه محصوالت و آخرین 
دســتاوردهای خود در هشــتمین نمایشــگاه تخصصی در و پنجره و صنایع وابســته تهران 
حضور دارد. هشــتمین نمایشگاه در و پنجره تهران از 5 تا 8 بهمن ماه 1395 در محل دائمی 

نمایشگاه های بین المللی تهران از ساعت8:30 الی 16 برگزار می شود.
گفتنی است، شرکت نورلو پالست تولیدکننده نوارهای پلی آمید در کشور است.

دعوت به بازدید از غرفه نورلو پالست در نمایشگاه در و پنجره تهران
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پنجره ایرانیان: معاون مســکن و ساختمان وزارتخانه 
راه وشهرسازی از تصویب طرح مسکن اجتماعی توسط 
کمیســیون زیربنایی دولــت خبر داد وتاکیــد کرد که 
نگرانی های مالی اجرای این طرح رفع شده ومجری آن 

نیز بنیاد مسکن انقالب اسالمی است.
بــه گزارش صما، روزهایی که دولت از طرح مســکن 
اجتماعی بــه عنوان اصلی ترین سیاســت خــود برای 
خانه دارشدن افراد کم درآمد رونمایی کرد، موج انتقادات 
و هجمه های ســنگینی از سوی طیف های مختلف نظیر 
نمایندگان مجلس، شهردارها و... برای تعجیل دولت در 

اجرایی کردن این طرح به راه افتاد.
در برابر ایــن انتقادات اما وزارتخانه راه وشهرســازی 
عمومــا معضالتی نظیرتنگناهای مالــی، ضرورت اتمام 
پروژه هــای نیمه کاره مســکن مهر، بیــم تکرار تجربه 
شکست خورده طرح مسکن مهر و... را به عنوان عوامل 
احتیاط خود برای تعلل در عملیاتی کردن طرح مســکن 

اجتماعی مطرح کرد.
اما با تصویب طرح مســکن اجتماعی توسط کمیسیون 
زیربنایی دولت به نظر می رســد سرانجام پس ازمدت ها 
باالخره گویا زمینه های الزم برای اجرایی شدن این طرح 
فراهم شده است. در این بین ذکر این نکته ضروری است 
که بدانیم اساســا در طول دوره مدیریت عباس آخوندی 
در راس وزارتخانه راه وشهرســازی یکی از شاخص ترین 
گزینه های هدف گذاری منتقدان سرسخت دولت درحوزه 
مســکن که به عنوان اهرم فشــاری برای ناکارآمد جلوه 
دادن مدیریــت وزیر راه بارها مورد اســتفاده قرارگرفته 

است همین طرح مسکن اجتماعی بوده است.
به عنــوان مثال حتی وقتی یک جدل رســانه ای بین 
وزاتخانه راه وشهرســازی و شهرداری تهران درسطح دو 
معــاون این نهاد صورت گرفت، معاون شــهردار تهران 
در برابر انتقادات کارشناســی معــاون وزارت راه درباره 
گودبردارهــای غیراصولــی با لحنی کنایــه وار و گویی 
دســتش برای تخریب دولت  پر اســت، گفت: بهتراست 
وزارتخانه راه وشهرســازی به دنبال اجرایی کردن طرح 

مسکن اجتماعی برود.
اما به فاصله کوتاهی پس از انتشــار خبر تصویب طرح 
مســکن اجتماعی که از قرارمعلوم باعث شــد به مدت 
کوتاهــی منتقدان عبــاس آخوندی در محاق ســکوت 
برونــد، گویا این بار نوبت به کارشناســان پیشکســوت 
مســکن رســیده تا دولت را از بابت نحوه اجرایی کردن 
طرح مســکن اجتماعی زیر سوال ببرند. به طوری که به 
فاصله دو روز پس از انتشــار خبر مربوط به طرح تامین 
مسکن اجتماعی یک کارشــناس مسکن دولت را متهم 
به ندانم کاری درطرح مســکن اجتماعی کرد و ســپس 
گفت: موفق شــدن در موضوع مسکن اجتماعی، مقدم بر 

هر چیزی، نیازمند »نهادســازی« اســت. وی خطاب به 
مسئوالن وزارتخانه راه وشهرســازی عنوان کرد دولت 
گمــان می کند باید برای هــر کاری اول منابع و بودجه 
تعریف کرد ودولت نمی داند نهادسازی مقدم بر هر کاری 

است.
کمال اطهاری ادامه می دهد: اگر ســازوکار مســکن 
اجتماعی دقیق و به درســتی تکمیل نشــود، تله فضایی 
فقر بسیار شکننده و نگران کننده شکل می گیرد. به گمان 
من این دو خطا در مجموع بســیار عجیب است و نشان 
می دهد این دولت از رفتارهای پیشــینیان عبرت نگرفته 
و تنها می خواهند ادعاهایشــان را در سطح پیش ببرند. 
واقعیت این است که اقتصاد و جامعه ایران دیگر فرصتی 

برای خطای جدید ندارد.
 به باور ناظران اظهارات این کارشــناس پیشکســوت 
و صاحب نام حوزه مســکن درحالی اســت که شواهد و 
قرائن حاکی از آن اســت که ازقضــا تعلل دولت یازدهم 
برای ورود به طرح مســکن اجتماعــی عالوه بر دالیل 
مالی و نیز معضالت مسکن مهر، نگاه های آمایشی و نیز 
نهادسازی به این امر بوده است. اما نکته جالب نحوه بیان 
و ادبیات این کارشــناس در نقد بیان نقدهای کارشناسی 
خود اســت به گونه ای که به صراحت صفت ندانم کاری 
به دولت نسبت داده است. این درحالی است که اساسا در 
دوره های پیشین اصوال ادبیات کارشناسانی از این دست، 

در نقد مســکن مهــر بســیارمحتاطانه و محافظه کارانه 
صورت گرفته اســت. به هرروی شکی نیست که هشدار 
براي عدم تکرار تجربه تلخ و فقرافزاي مســکن مهر از 
جانب کارشناسان اقتصادي بجاست، اما بین این هشدار 
و اندیشــه مســکن اجتماعي تضادي وجود ندارد. بدنه 
کارشناســان وزارت راه و متولیان امر مدعی هستند که 
عوارض اجتماعي، اقتصادي و هنجاري مسکن اجتماعی 
چیزي نیست که از جانب برنامه ریزان مسکن و مسؤالن 
اجرایي ناگفته و مغفول مانده باشــد. اما از چنین فرضي 
حکم اجتناب از مســکن اجتماعي بر نمي آید و به منزله 
اشتباهي از همان دست تلقي نمي شود. مسکن اجتماعي 
که از زبان حامد مظاهریان در حاشیه همایش بین المللي 
شکوفایي شهري نقل شد عبارت از مسکن حمایتي است 
که طیف وسیعي از اقدامات دولت ها و شهرداري ها براي 
کمک به اســکان شــهري را در بر مي گیرد. این راهبرد 
برخالف آن کــه کمال اطهاري در نقد خود بر آن اظهار 
کرد اشتباه نیست و بالفاصله به معناي افتادن در تله فقر 
آنگونه که مسکن مهر پیش آورد نیست. شکی نیست که 
هشدار همیشــه خوب است اما زماني نقد کارشناسانه به 
یک سیاست واجد اثر و مفید تبدیل می شود که جزییات 
برنامه مشــخص باشد و با تحلیل علمي مورد سنجش و 
ارزیابي قرار گیرد که الاقل در این نقد کارشناس مذکور 

چنین نشده است.

  اشتباه کارشناسان در نقد سیاست های وزارت راه وشهرسازی چه بود؟
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پنجره ایرانیان: موضوع پروژه هرمزان که گفته می شــود 
مغایر طرح هــای مصوب بوده در جلســه شــورای عالی 
شهرسازی مطرح شــد که اعضا بر لزوم توقف ساخت آن 

تاکید کردند.
به گزارش ایسنا، پروژه مسکونی اداری هرمزان )عمران 
تکالر( واقع در شــهرک غرب از اواخر ســال گذشــته با 
اعتراض برخی ساکنان و با مصوبه شورای عالی شهرسازی 
مبنی بر توقف ســاخت و ســاز تا تراز صفرـ  صفر قرار بود 
متوقف شــود اما مالکان پس از مصوبه بــه دیوان عدالت 
دادخواســت ارائه دادند. دیوان نیز دســتور موقت مبنی بر 
توقف رای شــورای عالی صادر کرد، بدین ترتیب عملیات 
ســاختمانی که تا پیش از آن در طبقــات زیرین به پایان 

رسیده بود ادامه یافت و حاال تا چهار پنج طبقه روی زمین 
نیز احداث شده است.

با این حال مخالفــان پروژه هرمزان بر مواردی همچون 
نزدیکی با زمین ورزشــی و تصرف زمین مســجد، تاکید 
می کنند به همین دلیل در جلســه شورای عالی به ریاست 
عبــاس آخوندی و دبیری پیروز حناچــی یک بار دیگر در 
روزهای اخیر مقرر شــد تا پروژه در همین چند طبقه باقی 

بماند و ادامه پیدا نکند.
هم اکنون شــورای عالی شهرســازی، لزوم توقف پروژه 
را الزم االجرا می داند. برخی موارد تخلف که این شــورا به 
پروژه  وارد دانســته عبارت بودنــد از عدم تامین فضاهای 
خدماتــی مجموعه، خطرات ایمنی ناشــی از ایجاد مجتمع 

ورزشــی، خطرات ناشی از گودبرداری گســترده در ضلح 
جنوبی مجموعه و ابهام در مجوز احداث برج شماره 21.

گفته می شد شــرکت "ع.ت" یک شرکت سهامی خاص 
است که بخشی از سهام آن به زیرمجموعه های وزارت راه 
و شهرسازی مربوط می شود. در این شرایط برخی این شائبه 
را مطرح می کنند که وزیر راه و شهرســازی به همین دلیل 
تــا کنون با تخلفات پروژه برخورد نکرده اســت اما مصوبه 
پیشین شورای عالی شهرسازی در اسفند 94 و جلسه اخیر 
این شــورا در 22 آذر 95 نشان داد آخوندی با موارد تخلف 

شوخی ندارد.
پیش تر در مصوبه شــورای عالی شهرســازی در جلسه 
مورخ 17 اســفندماه 1395 مقرر شده بود اوال پروژه مذکور 
در تراز صفر ـ صفر متوقف شــود و گزارش توقف به دفتر 
نظارت دبیرخانه شــورای عالی ارائه شــود. هم چنین طرح 
بــا تدقیق میزان ســرانه ها و نوع کاربری هــا و انطباق با 
طرح های باالدســت و با حضور کلیــه گروه های ذی نفع و 
مســوولین ذی ربط در کمیته فنی شماره 1 شورا بررسی و 
نتیجه به شورای عالی جهت اتخاذ تصمیم نهایی ارائه شود.
اما پس از آن که رای دیوان عدالت اداری به نوعی مصوبه 
شــورای عالی شهرسازی را غیرعملی کرد، عملیات ساخت 
و ساز ادامه یافت تا این که آذرماه سال جاری پیروز حناچی 
دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی مجددا وارد صحنه 
شد و در نامه ای دو بندی بر توقف پروژه تا حد رفع خطر از 

گود و اخذ مصوبه شورای عالی تاکید کرد.

  توقف رشد قدی پروژه هرمزان

پنجره ایرانیان: در حال حاضر 5 هزار میلیارد پروژه راهســازی در استان تهران در حال 
ساخت است و همچنین پرونده مسکن مهر اندیشه و مسکن ویژه به زودی بسته می شود.
به گزارش ایلنا، محمدنادر محمدزاده در نشســت خبری حاشــیه نمایشگاه وزارت راه 
و شهرســازی با بیان اینکه در حال حاضر در اســتان تهران 5 هزار میلیارد تومان پروژه 
راهســازی در حال اجرا اســت ، گفت: هزار میلیارد تومان از این پروژه ها در حوزه کاری 

اداره راه و شهرسازی تهران و 4 هزار میلیارد تومان آن در حوزه شرکت ساخت و توسعه 
زیربناهای حمل و نقل است.

وی افزود: مسئول ســاخت دو پروژه کمربندی جنوبی تهران و آزادراه تهران ـ شمال 
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل است. وی همچنین با اشاره به پروژه های 
مسکنی اداره راه و شهرســازی استان تهران، گفت: ساخت 320 هزار واحد مسکن مهر 
در تهران شروع شــد که این تعداد واحد مسکونی در شهرهای جدید، شهرهای زیر 25 
هزار نفر و شهرهای باالی 25 هزار نفر هستند. مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با 
اشاره به وضعیت ساخت این پروژه ها گفت: در شهرهای باالی 25 هزار نفر 92 هزار واحد 
تکمیل شده و از 101 هزار واحد دیگر 9 هزار آن تا پایان دولت به بهره برداری می رسد. 
محمدزاده با اشاره به پروژه های مسکنی در پرند گفت: از 95 هزار واحد مسکونی در پرند 
60 هزار واحد تحویــل و 35 هزار واحد مراحل نهایی را طی می کند. همچنین 25 هزار 
واحد پرند در همین دولت تحویل می شــود. وی با بیان اینکه از 74 هزار واحد مسکونی 
در پردیس 14 هزار واحد تحویل شــده است، اظهار کرد: 40 هزار واحد تکمیل شده اما 
خدمات زیربنایی ندارد. وی همچنین گفت: مســکن مهر اندیشــه در دهه فجر اتمام و 

پرونده آن بسته می شود.
وی همچنین در باره پروژه مســکن ویژه تهران گفت: در حال حاضر بیش از 95 
درصد واحدهای مســکن ویژه ویژه تهران تهیه شــده و 5 درصد باقیمانده در دهه 

فجر تکمیل می شود.

  پرونده مسکن ویژه تهران بهمن ماه بسته می شود
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پنجره ایرانیــان: معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بــا بیان اینکه تعاونی های 
تامین نیاز مســکن بیشتری در کشور باید ایجاد شــود، گفت: کسانی که به عضویت 

تعاونی های مســکن درآمده اند در کمتر از پنج ســال صاحب خانه شده اند. به گزارش 
ایسنا، سیدحمید کالنتری از آسیب شناسی تعاونی های مسکن خبر داد و اظهار کرد: در 
راســتای تقویت و بهبود عملکرد تعاونی های مسکن، طرحی را در یکی از استان های 
کشــور به شکل آزمایشی اجرا کردیم تا بر اساس آن ضمن شناسایی مشکالت موجود 
در تعاونی های مســکن، راهکارهای مناســب برای حل این مشکالت را ارائه دهیم و 
امیدواریم تا این طرح در دیگر اســتان ها فراگیر شود. وی با بیان اینکه در حال حاضر 
11 هزار تعاونی مسکن در کشور فعالیت دارند، از ساخت یک میلیون واحد مسکن مهر 
توسط تعاونی ها خبر داد و گفت: 400 واحد دیگر تا سال آینده به بهره برداری می رسد. 
کالنتری با دفاع از کارنامه تعاونی ها در ساخت مسکن مهر، گفت: عملکرد تعاونی ها در 
مسکن مهر ناموفق نبوده بلکه مشکالتی که به دلیل آماده نبودن زیرساخت های الزم 
در این طرح پیش آمد باعث بروز مشکالتی در روند اجرای آن شد. به گفته معاون امور 
تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به ظرفیت باالی تعاونی های مسکن در 
امر ساخت و ساز، افرادی که به عضویت تعاونی های مسکن درآمده اند در کمتر از پنج 

سال صاحب خانه  شده اند.
وی گفت: بیشتر اعضای تعاونی های مسکن را کارگران و کارمندان تشکیل می دهند 
و  یکــی از ویژگی های بارز تعاونی های مســکن دریافت تدریجی هزینه های ســاخت 

متناسب به پیشرفت فیزیکی ساختمان است.
معاون وزیر تعاون در عین حال با بیان اینکه تعاونی های تامین نیاز مسکن در کشور 
باید بیش از پیش گسترش یابد بر ضرورت تشکیل تعاونی های انبوه سازان و پیمانکاران 

تاکید کرد وگفت: راه اندازی این تعاونی ها در خانه دار کردن مردم موثر است.

  ضرورت افزایش تعداد تعاونی های تامین نیاز مسکن

پنجره ایرانیان: یک مقام مسئول کارگری از دولت خواست 
تا امکان خرید مسکن ارزان قیمت یا اجاره به شرط تملیک را 
برای کارگران فراهم کند تا دریافتی آنها بیش از این صرف 

هزینه های مسکن و اجاره بها نشود.
به گزارش ایســنا، فتح اله بیات  اظهار کرد: باوجود آنکه 
حداقل مزد کارگران در سال جاری 812 هزار تومان است و 
حقــوق آن ها با مزایای جانبی به ندرت به یک میلیون تومان 

می رسد اما بیش از 60 درصد دریافتی کارگران را هزینه های 
مســکن و اجاره بها می بلعد و کارگــران برای خرید خانه ای 

ارزان لحظه شماری می کنند.
وی ادامــه داد: دولت می تواند در ایــن بخش به کمک 
کارفرماها بیاید و این فشــار را با تامین مســکن مناسب یا 

پرداخت وام های کم بهره از دوش کارگران بردارد.
بیات همچنین جلوگیری از ورود کاالهای قاچاق، نظارت 

کامــل دولت در بخش گمــرکات و اعمــال معافیت های 
مالیاتــی و عوارضی را ازجمله اقدامات موثر برای حمایت از 

کارآفرینان و تولیدکنندگان دانست.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در ادامه درباره 
پیشنهاد تعیین مرجعی واحد برای محاسبه و استخراج دقیق 
هزینه های ســبد معیشــت خانوارهای کارگری در جلســه 
کارگــروه تخصصی مزد، گفت: مــاده 41 قانون کار در بند 
دوم اشاره دارد که هزینه سبد معیشت یک خانوار چهار نفره 
در کنار نرخ تورم باید موردتوجه قرار گیرد. کارفرمایان باید 
این مساله را مدنظر داشته باشند که حتی اگر خانوار کارگری 
را ســه و نیم یا دو نفر هم حساب کنند وقتی بخواهند آمار 
واقعــی ارائه کنند بیش از آن چیــزی خواهد بود که تصور 
می کنند. وی گفت: سال گذشته هزینه سبد مصرف کارگران 
دو میلیــون و 500 هزار تومان بود ولی امســال مرکز آمار 
به عنوان مرجع رسمی تایید کرد که این رقم افزایش یافته و 

آن را سه میلیون و 300 هزار تومان اعالم کرد.
به گفته بیات انســتیتو تحقیقات تغذیه ای که کارفرمایان 
از آن نــام می برند یا هر مرجعی غیر از مرکز آمار هم درباره 
تورم سبد معیشت خانوارهای کارگری اعالم نظر کند قطعا 
به تفاوت فاحش بین هزینه ماهانه سبد مصرفی کارگران و 

حداقل حقوق و دستمزد آن ها پی می برد.

  مسکن ارزان؛ رویای دست نیافته کارگران!
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پنجره ایرانیان: معاون شهرسازی شهرداری تهران از منتفی شدن ساخت ساختمانی 
20طبقه در ویالی نمازی بر اساس طرح تفصیلی خبر داد.

به گزارش ایسنا، مهندس پژمان پشمچی زاده با اشاره به  خبر خروج ویالی نمازی 
از ثبــت آثار ملی و صدور مجوز 20 طبقه  برای آن، با بیان اینکه مجوز صادر شــده 
در کمیســیون ماده 5 در ســال 91 با ابالغ طرح تفصیلی جدید از نظر قانونی دیگر 
مالک عمل نیســت و مالک فعال پروانه فعالی برای تخریب و نوسازی در این زمین 
ندارد، گفت: با رای نهایی مرجع قضائی عطف به تصمیمات پیشــین سازمان میراث 
فرهنگی که این اثر را از شــمول آثار ثبت شده ملی خارج کرده، این امکان را برای 
مالک فراهم می کند که درخواســت مجوز جدیدی براساس پهنه بندی طرح تفصیلی 

برای تخریب و نوسازی ارائه دهد.
وی افزود: البته شــهرداری تهران فعال در برابر صــدور مجوز مقاومت می کند تا 
شاید ســازمان میراث فرهنگی از این فرصت اســتفاده کند و برای ثبت اضطراری 
این بنای تاریخی مجدد اقدام کند. البته با شــرایط فعلی حق درخواست پروانه برای 
مالک محفوظ اســت و در صورت درخواســت مالک این موضوع بر اساس ضوابط 
طرح تفصیلی جدید و پهنه این زمین تصمیم گیری خواهد شــد؛ به این ترتیب قطعا 
بارگذاری بلند مرتبه روی این زمین منتفی بوده؛ اما احتمال تخریب آن باقی است.

معاون شهرسازی شــهرداری تهران در پاسخ به این ســوال که چرا در سال 91 
کمیســیون ماده 5 چنین جوازی را صادر و به تخریب این بنا رســمیت داده است؟ 
گفت: از نظر اصولی با شما درباره اشتباه بودن این تصمیم همدلم؛ اما توجه کنید که 
قانون وظایف را در شــهر تقسیم و تفویض اختیار کرده است. شما هیچگاه از دولت 
توقع قانونگــذاری و از مجلس توقع اقدام اجرایی را نداریــد. چون وظایف دو نهاد 
شفاف و تقسیم شده است. درباره آثار ارزشمند و تاریخی هم قانونگذار تعیین تکلیف 
کرده اســت. مرجع قانونی تعیین ساختمان های با ارزش و تحت حفاظت با سازمان 

میراث فرهنگی و گردشگری است.
وی افزود: موضوع ســاخت هتل در این زمین هم با پیگیری همین نهاد )سازمان 
میراث فرهنگی( در کمیســیون ماده پنج طرح و به آن نتیجه رســیده است. سوابق 
موافقت های این نهاد با خروج از ثبت و ســاخت هتل روی این زمین در رســانه ها 
منتشــر شده است. سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در آن بازه زمانی با تمرکز 
بر همین وجه گردشــگری خود تمایل جدی به ساخت این هتل داشته است و حتی 
دوســتانی که در آن دوره مسئولیت داشــته اند نقل می کنند، پیگیری این نهاد برای 

دریافت این مجوز در کمیسیون ماده پنج بسیار جدی و تاثیر گذار بوده است.
وی با بیان اینکه اتفاقا معاون سازمان میراث فرهنگی کشور، در مصاحبه ای جبران 
این موضوع را از شــهرداری مطالبه کردند و گفته اند درخواستی به شهرداری برای 
خرید این ملک فرســتاده اند. گفت: من تا این لحظه چنین درخواســتی را  دریافت 
نکــرده ام و البته معتقدم نهاد میراث فرهنگی باید در این زمینه تحرک بیشــتری از 

خود نشان دهد. 
وی در مورد تخریب خانه توران نیز گفت: در ماجرای خانه توران هم شهرداری با 
اعزام اکیپ های شــهربان و توقف چند روزه فرایند تخریب سعی کرد برای سازمان 
میراث زمان بخرد تا با شــکایت جلوی این تخریب را بگیرد؛ اما در پایان مشــخص 
شد خبر ثبت اضطراری این اثر واقعیت نداشته و سازمان میراث پیگیری های بعدی را 
متوقف کرد. درباره خرید ویالی نمازی هم گمان می کنم این درخواست از شهرداری 
صحیح نباشــد؛ شهرداری تا االن بســیاری از خانه های تاریخی شهر را خریداری و 
مرمت کرده است و در منطقه 1 نیز باغ های متعددی را خریداری کرده است. از این 
نظر هرچند این اقدامات از وظایف اصلی شهرداری تهران نبوده و به نیابت از سازمان 
میراث فرهنگی انجام شده است، بار مالی سنگینی به شهرداری تحمیل کرده است. 
به همین دلیل اینجانب دوشــنبه گذشته در جلســه اخیر شورای عالی شهرسازی و 
معماری پیشنهاد خرید این بنا را با معاون محترم وزارت راه و شهرسازی مطرح کردم 
و مشخصا درخواستم این بود که از محل اعتبارات بازآفرینی شهری که در اختیار آن 

وزارتخانه است این کار انجام شود.
وی با اشــاره به گالیه حکیمی پور، رئیس کمیته میراث فرهنگی شــورای شهر 
از رفتار دوگانه شــهرداری تهران در برخورد با بناهــای تاریخی نیز گفت: بنابراین 
مقاومت های تا به امروز ما، برای صیانت از ویالی نمازی با همیاری اعضای محترم 
شورا از جمله آقای پیرهادی میسر شده است؛ حضور اعضای این نهاد مهم می تواند 

در حفظ و حراست از میراث شهرمان کمک شایانی کند.
پشــمچی زاده با بیان اینکه پس از تخریب خانه توران قول راه اندازی ســامانه ای 
مردمی برای گزارش ســاختمان های با ارزش و در معــرض خطر را داده ایم گفت: 
این ســامانه که در معاونت معماری و شهرســازی به نام ثابا )ثبت اطالعات بناهای 
ارزشــمند( نام نهاده شده اســت از نظر نرم افزاری آماده شــده و در حال آزمون و 
تجهیز سخت افزاری است و  در دو هفته آینده آدرس اینترنتی این سامانه به اطالع 

شهروندان خواهد رسید.

  منتفی شدن ساخت هتل 20طبقه در ویالی نمازی
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پنجــره ایرانیان: معاون وزیر راه و شهرســازی با بیان 
اینکه تا پایان دولت نســخه جدید ویرایش شده مقررات 
ملی ســاختمان منتشــر می شــود، گفــت:  تعامالتی با 
شرکت ها و اســتادان آمریکایی برای انتقال تجربیات در 

بحث شبکه شتاب نگاری زلزله داشته ایم.
به گزارش ایلنا، محمد شــکرچی زاده در نشست خبری 
حاشــیه نمایشــگاه وزارت راه و شهرســازی با اشاره به 
اقدامات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در طول 
سه سال گذشته گفت: در حوزه حمل و نقل این مرکز دو 

پروژه بسیار مهم انجام داده است.
وی ادامه داد: ســامانه PMS در ســطح جاده های 
کشــور راه اندازی شــده اند که با راه اندازی این سامانه 

  نسخه جدید مقررات ملی ساختمان به زودی منتشر می شود 

پنجره ایرانیان: رئیس فراکسیون دریایی مجلس با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی قابل 
توجه آزادراه تهران شمال شاهکار وزارت راه و شهرسازی است، گفت: منتقدان باید ابتدا 

مشکالت این حوزه را بشناسند و بعد قضاوت کنند.
به گزارش ایلنا، قاســم احمدی الشکی در مراسم عقد قرارداد سرمایه گذاری 36 هزار 
میلیــارد ریالی بخش خصوصی در بنادر ایــران با بیان اینکه کارنامه عملکرد وزیر راه و 

شهرســازی در طول سه سال گذشته قابل قبول است، گفت: امروز شاهد انعقاد قرارداد 
36 هزار میلیارد ریالی با حضور بخش خصوصی هســتیم و این میزان ســرمایه گذاری 

غیردولتی مایع خرسندی ماست.
وی با اشــاره به کمبود منابع مالی گفت: فعال کردن بخش خصوصی در شــرایطی 
که دولت با کســری منابع مواجه است اقدام بســیار مطلوبی محسوب می شود. وی با 
بیان اینکه ورود بخش خصوصی و انعقاد چنین پروژه هایی مصداق تحقق سیاست های 
اقتصاد مقاومتی اســت، گفت: باید از کسانی که در این شرایط مالی دولت برای آبادانی 

کشور تالش می کنند قدرشناسی کرد.
وی با اشــاره به حضور شــرکت های خصوصی در اجــرای پروژه های عمرانی گفت: 
ســاخت آزادراه تهران ـ شمال و پیشرفت فیزیکی قابل توجه این پروژه را یک شاهکار 
می دانم و نشــان دهنده عملکرد قوی وزارت راه و شهرسازی در این حوزه است. رئیس 
فراکســیون دریایی مجلس ادامه داد: چندی پیش شــاهد امضای قرارداد خرید هواپیما 
بودیم که این هم یک گام بلند در حوزه نوســازی ناوگان هوایی است. وی همچنین با 
بیان اینکه عملکرد وزیر راه و شهرسازی قابل قبول است، گفت: منتقدان باید مشکالت 

این حوزه را بشناسند و بعد درباره عملکردها قضاوت کنند.

  عملکرد وزیر راه و شهرسازی قابل قبول است 

شناســنامه راه های شــریانی کشــورمان در دسترس 
مسئوالن قرار دارد.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره 
به کارکرد این ســامانه گفت: بر اســاس کارکرد این 
سامانه با توجه به منابع مالی محدود، پروژه های راهی 
اولویت بندی می شــوند و بر اساس اولویت ها بودجه به 
پروژه ها تخصیص داده می شــود. شــکرچی زاده تاکید 
کرد: بنابراین با این سامانه می توان به عدالت سرزمینی 

دست یابیم.
وی ادامــه داد: از دیگر پروژه هــای مهم این مرکز در 
بخــش حمل و نقل تهیــه برنامه عملیــات طرح جامع 
ایمنی جاده ها است. وی با اشاره به مذاکره با کشورهای 

خارجی، گفت: مذاکراتمان با کشــورهای توسعه یافته و 
خارجی در موضوعات مختلف شــروع کرده ایم و اخیرا با 
وزیر حمل و نقل فرانسه مذاکراتی داشتیم و تجربه های 
تحقیقاتی انجام شده در بخش حمل و نقل بین دو کشور 

در حال انتقال است.
معــاون وزیر راه و شهرســازی با اشــاره بــه اجرای 
پروژه هــای این مرکز در بخش معماری و شهرســازی 
گفــت: در تعریف اقدامات پژوهشــی به دنبــال ایجاد 
شــهر سبز هســتیم که به طور جدی تجربه های خود را 
با شــرکت های خارجی صاحب نام در این زمینه در حال 

انتقال داریم.
رئیس مرکز راه، مسکن و تحقیقات ادامه داد: همچنین 
در حوزه ساختمان سیاست حفظ انرژی را دنبال می کنیم 
و در حال تدوین مقرراتی بــرای جزئیات فنی و اجرایی 

ساختمان ها هستیم.
معاون وزیر راه و شهرســازی با اشاره به بهبود کیفیت 
مصالح ساختمانی گفت: ســاالنه چیزی حدود 5 میلیارد 
بتن در کشورمان مصرف می شود بر این اساس به دنبال 
ورود فناوری های نوین در بخش بتن هســتیم و بر این 

اساس بتن 1404 را تعریف کرده ایم.
وی همچنین با اشاره به بازبینی مقررات ملی ساختمان 
در دولــت یازدهم گفت: نســخه جدید مقــررات ملی 

ساختمان تا پایان این دولت منتشر می شود.
شکرچی زاده همچنین با اشاره به اقداماتی که در بحث 
زلزله و مقاوم سازی در برابر زلزله شده است، گفت: اخیرا 
با استادان صاحب نام آمریکایی برای بحث مقابله با زلزله 
تعامالتی داشــته ایم و در هفته جاری همایشی با حضور 
اســاتید آمرکیایی در بحث شبکه شتاب نگاری در زلزله 

برگزار می کنیم.
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پنجره ایرانیان: باید فضای اقتصاد ایران به سمتی حرکت کند که بخش خصوصی 
قدرت بالندگی و تامین بانکی را داشته باشد.

به گــزارش ایلنا، عبــاس آخوندی در مراســم اختتامیه نمایشــگاه وزارت راه و 
شهرسازی با اشاره به ضرورت تغییر نگرش در توسعه ایران و مدیریت اقتصاد ایران، 
گفت: فعاالن حوزه اقتصاد، دولت، مجلس، فعاالن حوزه زیرســاخت و حمل و نقل و 

خدمات باید فهم درستی از اقتصاد ایران داشته باشند.
آخوندی با اشــاره به بودجه سال جاری و میزان اعداد و ارقامی که تخصیص داده 
اســت،  گفت: بودجه ابالغی وزارت راه و شهرســازی برای سال 95، 7 هزار و 700 
میلیارد تومان بوده اما تاکنون 80 میلیارد تومان آن تخصیص یافته است یعنی چیزی 

کمتر از یک درصد.
وی افــزود: همچنین 2 هزار و 560 میلیارد تومان اســناد خزانه اســالمی برای 
وزارت راه و شهرســازی منتشر شده است و این وضعیت امروز بودجه وزارت راه و 

شهرسازی است.
آخونــدی با بیان اینکه قصد گله ندارم و هدفم بیان واقعیت اقتصاد ایران اســت، 
گفت: با این اعداد و ارقام می توان فهمید چه آینده ای از اقتصاد ایران خواهیم داشت.

وزیر راه و شهرســازی با تاکید بر اینکه کشــور ما نیاز به تغییر نگرش در بخش 
اقتصاد دارد، گفت: به طور قطع در مقابل تغییر انگاره ها با مقاومت مواجه می شــویم 

و به راحتی نمی توان نگرش ها را تغییر داد. 
وی با اشــاره به سقف بودجه سال آینده گفت: بودجه سال آینده 320 هزار میلیارد 
تومان برآورد شــده اســت که از این رقم 57 هزار میلیارد تومان در ردیف اعتبارات 
عمرانی قرار گرفته است حال اینکه مشخص نیست چقدر از این رقم محقق می شود. 
آخوندی با بیان اینکه زمانی بحثی را داشــتیم که اعتبارات جاری به نفع ارتباطات 
عمرانی کاهش پیدا کند، ادامه داد: امروز در عمل دیدیم که اعتبارات جاری افزایش 

یافته است و 90 درصد بودجه برای تخصیص اعتبارت جاری هزینه می شود.
وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه هر هزینه ای که در دولت ایجاد می شود قابل 
برگشت نیست، گفت: آیا امروز می توان هزینه یارانه ها را حذف کرد یا اینکه می توان 

افزایش حقوق را برگشت داد؟ 
وی با بیان اینکه در   نهایت باید منابع مالی از روی اقتصاد ایران تامین شــود و نه 
اینکه به بودجه اکتفا کنیم، گفت: باید این توان را داشــته باشیم که از درون اقتصاد 
ایران کشــور را آباد کنیم و اگر بخواهیم بر منابع دولتــی اتکا کنیم به طور قطع با 

توجه به اینکه این منابع هر روز در حال کاهش اســت نمی توان در انجام ماموریت 
موفق عمل کرد. آخوندی با اشــاره به عملکرد وزارت راه و شهرسازی در فعال سازی 
بخش خصوصی در انواع پروژه ها، گفت: در این مدت کوتاه توانســتیم ساخت تمام 

آزادراه های کشور را با تکیه بر منابع دولتی انجام دهیم.
وی افزود: همچنین در حال حاضر برای توسعه بندر شهید بهشتی توانستیم بیش از 
650 میلیون دالر منابع مالی غیردولتی تامین کنیم و قصد داریم بندر شهید رجایی را 
هم با حضور بخش خصوصی توسعه دهیم. برای اولین بار بود که توسعه فرودگاه ها و 

توسعه شبکه ریلی با حضور بخش خصوصی انجام و تامین مالی می شوند.
آخونــدی تاکید کرد: وقتی به دنبال حضور بخش خصوصی در پروژه های عمرانی 
هســتیم حق مداخلــه در مدل های اقتصادی را نداریم، گفــت: در اینکه دولت حق 
مداخله در مدل اقتصادی آزادراه ها با حضور بخش خصوصی ندارد ایســتادگی کردم 

و به پیامدهای آنچه که می گویم متوجه هستم.
وی بــا بیان اینکه باید جرات می کردیم و به طور یک جا قرارداد خرید 200 فروند 
هواپیما را به امضا می رســاندیم،   گفت:  برای اینکه با انواع شــقوق حمل و نقل بین 

المللی رقابت کنند نیازمند ورود ناوگان جدید و تجهیزات بروز هستیم. 
آخوندی ادامه داد:  من آمادگی تغییر رویکرد ها و نگرش در وزارت راه و شهرسازی 
را دارم اما باید به این توجه داشته باشیم که یک دست صدا ندارد و محیط ا قتصادی 
ایران باید به ســمتی حرکت کند که بخــش خصوصی قدرت بالندگی و تامین مالی 

داشته باشد.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه امروز دوران دولت ساالری به پایان رسیده 
اســت، گفت: نباید دولت در هر بخشــی مداخله کند و باید فهم درســتی از اقتصاد 

داشته باشیم.
وی ادامــه داد: اینکه بخش خصوصی از منابع شــخصی خود نســبت به ورود به 
پروژه های حمل و نقلی و زیرســاختی ورود کند امکان پذیر نیست و باید موسسات 

مالی و بانک ها هم به این عرصه ورود کند.
وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه دوران دولت ســاالری به پایان رسیده است، 
گفت: باید فضای اقتصاد ایران به ســمتی حرکــت کند که بخش خصوصی قدرت 

بالندگی و تامین بانکی را داشته باشد.

  دوران دولت ساالری به پایان رسیده است
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 پنجــره ایرانیان: با وجــودی که از 95 هــزار واحد 
مسکن مهر پرند تا کنون بیش از 62 هزار واحد تحویل 
متقاضیان شده است، بخش زیادی از مساکن باقی مانده 
درگیر نبود انشــعابات است و برای 7000 واحد متقاضی 

وجود ندارد.
به گزارش ایســنا، در شــهر جدید پرند نیز همچون 
هشتگرد و پردیس، متقاضیان در انتظار خدمات زیربنایی 
و روبنایی هستند. البته مشــکل گاز تا حدودی در حال 
برطرف شدن است اما گفته می شود 80 درصد مشکالت 
مســکن مهر پرند به نبود آماده  سازی و خدمات رسانی 
مربوط است که اگر برطرف شــود می توان امیدوار بود 
که پروژه شهرک آســمان در دهه فجر افتتاح شود. هم 
اکنون پروژه های مپسا، هسا، کیسون و کوزو فاز 6 پرند 
با مصائبی درگیر هســتند که در پروژه هســا برخی از 
مشــکالت در خصوص آماده سازی و مسائل مربوط به 
دستگاه های خدمات رســانی باعث کندی روند پیشرفت 
فیزکی کار شــده است. در این خصوص مدیران شرکت 
عمران شــهر پرند جلســات متعددی با دســتگاه های 
خدمات  رسان داشتند و در آخرین اقدام فهرست بهایی 

را برای شورای مسکن استان ارسال کردند.

در شهرک آســمان نیز چنین شــرایطی حاکم است 
و گفته می شــود مشــکالت مربوط به محوطه سازی و 
خدمات زیربنایی به خصوص گازرسانی در حال برطرف 
شدن اســت و تالش می شــود در صورت آماده سازی 
انشعابات، تمام واحدهای مســکونی شهرک آسمان در 
دهه فجر افتتاح شــود. قائم مقام وزیر راه و شهرسازی 
در امور مســکن مهر درباره آخرین وضعیت مسکن مهر 
پرند با اشاره به وجود 7000 واحد بدون متقاضی در این 
شهر اظهار کرد: ما دو مصوبه از دولت گرفته ایم که یکی 
حذف تمام شــرایط برای واحدهای بدون متقاضی است 
که خوشبختانه با اســتقبال مواجه شده است و دیگری 
انتقال واحد های مســکن مهر از بد حساب ها به خوش 
حساب هاســت. البته این بدین مفهوم نیست که افراد بد 
حساب حدف شــوند بلکه نوبت شان به خوش حساب ها 

داده می شود و بد حساب ها به ته صف می روند.
مهرآبادی در خصوص افزایش وام مسکن مهر از 30 
به 40 میلیون تومان نیز از موافقت ریاست جمهوری خبر 

داد و گفت: این موضوع در مسیر اجرایی شدن است.
وی ضمن ابراز رضایت از روند پیشــرفت پروژه ها در 
پرند، اظهار کرد: تا پایان امســال 8000 واحد مســکن 
مهر در پرند افتتاح خواهد شــد. کم آبی پرند نیز همچون 
پردیس از موضوعاتی اســت که همــواره مورد بحث و 
بررسی قرار گرفته اســت. گفته می شود از ابتدا قرار بود 
پرند برای 85 هزار نفر ساخته شود که به مرور تبدیل به 
یک شهر 850 هزار نفری شد. به همین دلیل تامین آب 

این شهر یکی از دغدغه های وزارت نیرو است.
در خرداد  امســال مدیرعامل شرکت مهندسی آب و 
فاضــالب در این خصوص گفــت: وضعیت پرند از نظر 

تامین آب نسبت به پردیس بهتر است اما نمی توان گفت 
که در این شــهر هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد. 
به گفته حمیدرضا جانباز، بر اساس تصمیمات اتخاذ شده 
قرار است واحدهایی که در شــهر پرند آماده هستند به 

سرعت انشعاب آب آنها واگذار شود.
یکی دیگر از چالش هایی که پرند را به شــهر بی اقبال 
تبدیل کرده نبود مترو است. در این خصوص طاهرخانی، 
عضو هیات مدیره شــرکت عمران شهرهای جدید، طی 
روزهای اخیــر اظهار کرد که اخیرا با شــرکت راه آهن 
جمهوری اســالمی دو تفاهم نامه مبنی بر مشارکت در 
ساخت خط ریلی تا دو شــهر جدید پرند و اندیشه را به 
امضا رساندیم. براساس این تفاهم نامه در دوخطه کردن 
مسیر ریلی راه آهن تهران تا شهر جدید پرند 50 درصد از 
هرینه ها از سوی شرکت عمران شهرهای جدید پرداخت 
خواهد شد. شــهریورماه نیز محسن نریمان، مدیرعامل 
شهرهای جدید، گفت که در حال حاضر ارتباط ریلی در 
پرند برقرار اســت اما در نظر داریم آن را به مترو تهران 
وصــل کنیم. در این خصوص چنــد کیلومتر دیگر باقی 
مانده تا پرند را از طریق شهر جدید آفتاب به مترو متصل 

کنیم که به زودی این اقدام انجام می شود.

  هفت هزار مسکن مهر پرند باد می خورد

پنجره ایرانیان: دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران می گوید اگر کارگران 
دغدغه تامین مســکن نداشته باشند، دیگر به دنبال شــغل های دوم و سوم نمی روند تا 

معیشت خود و خانواده هایشان را تامین کنند.
به گزارش ایسناف هادی ابوی اظهار کرد: کارگری که هشت ساعت تمام کار می کند 
و با اضافه کار عادی و شــیفت های مختلف معیشت خود و خانواده را می گذراند کمترین 
مطالبه اش این اســت که خانه و ماوایی برای تامین رفاه و آســایش خانواده خود داشته 
باشــد زیرا هم اکنون 60 درصد دریافتی کارگران در هزینه های مســکن صرف می شود 
ولی متاسفانه این هدف در طول سالهای گذشته محقق نشده و کارگران از نعمت داشتن 

خانه محروم مانده اند.
وی درباره اجرای طرح مســکن اجتماعی، گفت: مســکن حمایتی و اجتماعی از جمله 
طرح هایــی بود که دولــت یازدهم تالش کرد تا با اجرای آنها مردم و اقشــار ضعیف و 
محروم را خانه دار کند ولی در سال پایانی دولت این طرح دستکم برای جامعه کارگری 
بی نتیجه و بدون اجرا بود. به گفته این مقام مســئول کارگری، ایده اجرای طرح مسکن 

حمایتی و اجتماعی از زمانی مطرح شــد که بیشــتر واحدهای مسکن مهر بالتکلیف و 
پول های کارگران در این پروژه ها سرگردان مانده بود.

این مقام مســئول کارگری در عین حال بهترین گزینه برای خانه دار شدن کارگران را 
تعاونی های مســکن کارگری عنوان کرد و گفــت: از آنجا که امکان حضور کارگران در 
هیات مدیره تعاونی ها وجود دارد می توان انتظار داشت پیگیری های بهتری برای خانه دار 

شدن آنها صورت گیرد.
ابوی با تاکید بر باال بودن هزینه های مســکن در کالنشهرها اظهار کرد: در شرایطی 
که حداقل حقوق و دســتمزد کارگران 812 هزار تومان اســت نیمی از درآمد آنها صرف 
اجاره بها می شود در صورتی که اگر کارگران دغدغه مسکن نداشته باشند دیگر به شغل 

دوم و سوم فکر نمی کنند.
وی در پایان با بیان اینکه معلوالن و افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی جایگاه 
خاص خود را دارند و باید برایشــان مسکن مناسب ســاخت، گفت: آیا کارگران هم باید 

کار نکنند و دنبال مستمری بگیری باشند تا مسئوالن به فکر خانه دار شدن آنها باشند.

  ۶0 درصد حقوق کارگران صرف هزینه های مسکن می شود
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پنجــره ایرانیان: طرح مســکن اجتماعی بــا هدف تامین ســالیانه 100 هزار واحد 
مســکونی به هیات دولت ارســال شد و قرار است تا پایان ســال جاری نیز 70 هزار 

واحد تامین شود.
به گزارش ایســنا، پس از آنکه معاون مســکن و ســاختمان وزیر راه و شهرسازی 
وعده ارســال طرح مســکن اجتماعی در هفته جاری را مطرح کرد، این طرح پس از 
چکش کاری کارشناســی بر اساس نیازســنجی و عدم تکرار اقدامات عجوالنه قبلی، 
ســرانجام پس از حدود سه سال از مطرح شدن آن توسط وزارت راه و شهرسازی، به 

هیات دولت ارسال شد.
گزارش ها از جزئیات آنچه در کمیسیون زیربنایی دولت به تایید رسیده، حاکی است: 
ظرفیت اولیه ای که در طرح جامع مســکن ــ تهیه شده در اوایل سال 1393 ــ برای 
»مسکن اجتماعی« به شکل تامین نیاز سکونتی حداقل 200 هزار خانوار کم درآمد در 
نظر گرفته شــده بود، در حال حاضر برای دســت کم 5 سال آینده، تغییر اساسی پیدا 
کرده و به نصف، کاهش یافته اســت. در صورت تصویب دولت، متولی بخش مسکن 
به همراه چهار دستگاه مسئول مسکن و معیشت خانوارهای فقیر و کم درآمد، ماموریت 
پیدا می کنند از سال آینده و در خالل اجرای برنامه ششم توسعه، »ساالنه نیاز سکونتی 
100 هزار خانوار از گروه درآمدی 3 تا 4 دهک اول« را تامین کنند. این تکلیف، امسال 
را نیز شامل می شود با این تفاوت که برای سال جاری، مقیاس طرح، معادل 70 هزار 
خانوار تعریف شــده است. قرار است طرح »مســکن اجتماعی« از سوی بنیاد مسکن 
به عنوان مجری اصلی طرح، به دو شــکل »خرید و ساخت مسکن ملکی« و »ساخت 

مسکن استیجار و پرداخت یارانه اجاره بها« به اجرا دربیاید.
اعتبــار مالی مورد نیاز طرح، از طریق منابع قانون هدفمندی یارانه ها و همچنین وام 

نوسازی بافت فرسوده مصوب سال 1393، تامین خواهد شد.
طبق وعده دولت یازدهم، قرار بود در ازای توقف ساخت سری جدید »مسکن مهر« 
از سال 93، طرح جایگزین تحت عنوان »مسکن اجتماعی« برای نیاز سکونتی دست 
کم دو دهک اول جامعه، کلید بخورد. در این راستا، حدود دو سال پیش، تفاهم نامه ای 
با عنوان »مســکن امید« بین وزارت راه و شهرســازی و وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی برای تامین مسکن ساالنه 125 هزار خانوار کم درآمد به مدت 6 سال، منعقد 
شد اما در عمل، به خاطر آنچه »تنگنای مالی بخش مسکن ناشی از تزریق اعتبارات به 

پروژه های مسکن مهر« عنوان شده، محتوای این تفاهم نامه به اجرا در نیامد.
اما در مقطع فعلی، آستانه اتمام کامل پروژه های مسکن مهر از یکسو و انباشت نیاز 
مسکن دهک های پایین از ســوی دیگر، دولت را بر آن داشته با استفاده از اعتبارات، 
اختیارات و ظرفیت های معطل قابل به کارگیری در بخش مســکن، نســبت به اجرای 

فاز اول و در عین حال محدود طرح »مســکن اجتماعی«، تا پیش از پایان ســال 95 
اقدام کند.

جزئیات پیش مصوبه »مســکن اجتماعی« نشــان می دهد وزارت راه و شهرسازی 
از مســیر »تامین و واگذاری زمین« و چهار دستگاه دیگر شامل بنیاد مسکن، وزارت 
تعاون، کمیته امداد و سازمان بهزیســتی در قالب مجری طرح و همچنین شناسایی، 
ســاماندهی و پاالیش خانوارهای واجد شرایط، پالن تدوین شده برای طرح »مسکن 
اجتماعــی« را اجرایی می کنند. در قالب شــکل اول طرح »مســکن اجتماعی«، به 
شــرکت های ساختمانی عالقه مند به ساخت و ســاز برای خانوارهای فقیر و کم درآمد 
فاقد مســکن و همچنین نهادها و سازمان های حمایتی متولی معیشت کم درآمدها که 
دارای زمین هســتند، برای خرید یا ســاخت واحد مسکونی، تسهیالت بانکی کم بهره 
از محل اعتبارات مصوب وام بافت فرســوده،   پرداخت می شــود. این تســهیالت در 
کالن شــهرها معادل 50 میلیون تومان، در مراکز استان و شهرهای باالی 200 هزار 
نفر جمعیت، معادل 40 میلیون و در سایر شهرها معادل 30 میلیون تومان به هر خانوار 

قابل ارائه است.
پیش مصوبه طرح »مسکن اجتماعی« در حالی تدوین شده که در این طرح، از سال 
ـ سه تا 4 دهک  1396 تا پایان 1400، نیاز سکونتی ساالنه 100 هزار خانوار کم درآمدـ 
ـ با حمایت های مســتقیم دستگاه ها و سازمان های مسوول تامین می شود. گفته  اولـ 
می شود، ساخت مسکن ملکی با وام کم بهره، کمک بالعوض برای خرید مسکن مهر، 
پرداخت یارانه اجاره بها و همچنین ســاخت مسکن استیجاری با تعهد اجاره 10 ساله 

واحدها، اشکال طرح »مسکن اجتماعی« است. 

  طرح مسکن اجتماعی به دولت ارسال شد
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پنجره ایرانیان: از ســوی پارک فنــاوری پردیس کارگاه 
ســاخت دیجیتال با موضوع طراحی ســلول های باز و بسته 
شــونده با تکنیک لوال برای دانشجویان رشته های مرتبط با 

معماری برگزار می شود.
به گزارش ایســنا، حمید خردنیا، مدیرکل عمران و توسعه 
پارک فناوری پردیس با اشــاره به برگزاری کارگاه ســاخت 

دیجیتال افــزود: این کارگاه با کاربســت تکنیک »لوال« و 
مبانی طراحــی پارامتریک تالش خواهد کرد دانشــجویان 
را در مســیر طراحی و ساخت ســلول های بازوبسته شونده 
نمای معماری با اســتفاده از مصالحی چون plywood و 
ورق های کامپوزیت پوشاننده نما هدایت کند. وی خاطرنشان 
کرد: دانشجویان در طول برگزاری کارگاه تالش خواهند کرد 

با بهره گیری از تکنیک ها و انــواع مختلف لوالها، فرم های 
پیچیده ای از ســلول های کاربردی بازوبســته شــونده در 
طراحی معماری را با استفاده از صفحات تخت طراحی کرده 
و بســازند. خردنیا این دوره را ویژه دانشــجویان رشته های 
معماری و طراحی صنعتی و ســایر رشته های مرتبط دانست 
و ادامــه داد: کارگاه اصلی از 9 تا 15 بهمن ماه امســال در 
محل پارک فناوری پردیس برگزار خواهد شد. بر اساس این 
گزارش، برگزاری کارگاه های تخصصی در حوزه های مختلف 
توسط شــرکت های دانش بنیان یکی از سرفصل های مهم 
برای ارتباط بین دانشجویان و بازار کار است. از این رو یکی 
از شــرکت های دانش بنیان مستقر در پارک فناوری پردیس 
با همکاری موسسه آموزش عالی هنر و معماری پارس برای 
دانشجویان و فارغ التحصیالن رشته های معماری و طراحی 
صنعتی اقدام بــه برگزاری کارگاهی بــا موضوع »طراحی 

سلول های باز و بسته شونده با تکنیک لوال« کرده است.

 پنجره ایرانیان: دبیر شــورای عالی شهرســازی و معماری ایران در نامه ای به اســتانداران 
کشــور، آخرین تصمیم شورای عالی در جلسه بررســی اصول شهرسازی موضوع تبصره یک 

ذیل ماده 100 با عنوان اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی را ابالغ کرد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، پیروز حناچی، معاون وزیر راه و شهرسازی 
و دبیر شــورای عالی شهرســازی و معماری ایران در نامه ای به استانداران و روسای شورای 

برنامه ریزی و توســعه استان ها آخرین تصمیم شورای عالی درجلسه بررسی اصول شهرسازی 
موضوع تبصره یک ذیل ماده 100 با عنوان اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی را ابالغ کرد.
در نامه دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به استانداران آمده است: به استحضار 
می رســاند، شورای عالی شهرســازی و معماری ایران در جلسه مورخ 22 آذر ماه 1395 پیرو 
صورت جلســه مورخ 12 آبان 1392، کمیته فنی و ارائه گزارش درباره کمیسیون ماده 100 و 
ضوابط مالک عمل این کمیســیون درخصوص بررســی اصول شهرسازی موضوع تبصره 1 
ذیل ماده فوق الذکر با عنوان »اصول شهرســازی یا فنی یا بهداشتی« و همچنین سایر موارد 

آن مصوب کرد:
ـ منظور از اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی، اصول و ضوابط طرح های جامع و تفصیلی و 

مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مقررات ملی ساختمان می باشد.
ـ شــهرداری ها مکلف هســتند از ساخت و ســازهای بدون پروانه و یا تخلفات ساختمانی 

جلوگیری کنند.
ـ دبیرخانه های کمیســیون ماده 100ملزم به ارائه گزارش های دوره ای از نتایج تصمیمات 

کمیسیون ماده 100 به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشند.

پنجره ایرانیان: رئیس کمیسیون عمران مجلس اعتقاد دارد 
که رفع مشکالت بازار مسکن نیاز به دولت برای ساماندهی 
داشته و دولت باید برای ایجاد تعادل در بحث قیمت مسکن 

سیاست های مشخصی را دنبال کند.
 به گزارش ایســنا، محمدرضا رضائی کوچی با بیان اینکه 
ارائه تســهیالت به انبوه ســازان می تواند تاثیرات مثبتی بر 
بازار مسکن داشته باشد، گفت: اثرپذیری بازار مسکن از این 
تصمیم منوط به کاهش نرخ سود تسهیالت و افزایش سقف 

وام است.
رضایی با اشــاره به مصوبه اخیر بانک مسکن برای ارائه 
تسهیالت به انبوه سازان گفت: این تصمیم می تواند تاثیرات 

خوبی بر بازار مســکن از حیث افزایش ساخت و ساز و ایجاد 
تعادل قیمتی در بازار داشته باشد.

نماینده مردم جهرم در مجلس شــورای اســالمی با بیان 
اینکه ارائه تســهیالت باید با در نظر گرفتن شــرایط فعلی 
اقتصاد کشور انجام شود، افزود: رقم تسهیالت باید متناسب 
با قیمت زمین و مســکن در کالن شــهرها و روســتاها و 

شهرستان ها متغیر باشد.
رئیس کمیســیون عمران مجلس با انتقــاد از نرخ باالی 
ســود تســهیالت بانکی تصریح کرد: با نرخ سود 18 درصد 
خانه دارشدن یا انبوه سازی ممکن نخواهد بود. نماینده مردم 
جهرم در مجلس دهم با اشاره به پیش شرط هایی برای خروج 

بازار مســکن از رکود، تاکید کرد: برای خروج بازار مسکن از 
رکود باید افزایش ســاخت و ســاز برای ایجاد تعادل قیمتی 

صورت بگیرد.
وی با بیان اینکه باید برنامه مشــخصی برای ساماندهی 
بازار مســکن تدوین و اجرا شود، افزود: با شرایط فعلی بازار 
مسکن هر روز حجم اجاره نشــینی در نتیجه کاهش قدرت 

خرید مردم بیشتر خواهد شد.
رضایی کوچــی از تالش کمیســیون عمران مجلس برای 
کمــک به دولت برای ســاماندهی بازار مســکن خبر داد و 
تصریح کرد: بازار مســکن باید با سیاســت های حمایتی به 

سمت بهبود وضعیت سوق داده شود.

  آشنایی دانشجویان رشته های معماری با طراحی سلول های باز و بسته شونده

  الزام شهرداری ها به جلوگیری از ساخت وسازهای بدون پروانه

  ساماندهی بازار مسکن نیاز به ورود دولت دارد
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پنجره ایرانیان: رییس سازمان نظام کاردانی ساختمان 
اســتان تهران با اشــاره به روند هجــوم کاردان های 
ســاختمانی به ســوی دانشــگاه ها برای گرفت مدرک 
مهندسی گفت: صنعت ســاختمان تا کمتر از پنج سال 
آینده تمام نیروهای فنی خود را که آستین باال می زنند 

و کار می کنند از دست می دهد.
به گزارش ایســنا، مهدی موذن اظهــار کرد: قانون 
می گوید هر مهندس ســاختمان باید ســه نفر کاردان 
فنی در اختیار داشــته باشــد اما االن تناســب به طرز 
عجیبی برعکس شــده و به ازای یــک کاردان، هفت 
مهندس وجود دارد. بر اســاس آمار ثبت شــده سازمان 
نظام مهندســی 400 هزار نیرو در اختیار دارد و اعضای 
سازمان نظام کاردانی فقط 60 هزار نفر هستند؛   زیرا به 
دلیل نبود کار برای کاردان ها همه به سمت دانشگاه ها 
برای گرفتن مدرک مهندسی هجوم برده و دست کشور 

از نیروی انسانی کاربلد خالی شده است.
وی افــزود: وقتی فردی مدرک مهندســی می گیرد 
توقعــش باال می رود و دیگر کــف کارگاه کار نمی کند. 
این مشــکل حادی است که صنعت ساختمان را تهدید 
می کند و ما به خاطر وظیفه  سازمانی که بر عهده داریم 
به تمام مسووالن هشــدار داده و می دهیم اما توجهی 
نمی شــود. با این وضعیت مطمئن باشید پنج سال آینده 
هیــچ کاردانی که کارهای اجرایــی را انجام دهد باقی 

نمی ماند.
رییس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران با 
طرح این ســوال که چرا وقتی سیاست بر این است که 
کاردان، بیشــتر از مهندس باشد آیین نامه ها به صورت 
برعکس اجرا می شــود، گفت: شــاهدیم که امروز هرم 
جمعیتی در صنعت ساختمان واژگون شده و خسارات آن 
را در ســال های آینده خواهیم دید. در بخش ساختمان، 
نیروی انســانی حــرف اول را می زند ولــی با این نوع 

نیرویــی که امــروز داریم و روندی کــه در تصمیمات 
مسئوالن وزارت راه و شهرسازی شاهد هستیم نه تنها 
این رونــد خروج نیروی انســانی از چرخه اجرا اصالح 

نمی شود بلکه تشدید خواهد شد.
موذن به تاکید بر لرزه خیز بودن کشــور ایران گفت: 
ایران سرزمین زلزله خیزی است و تجربه  زمین لرزه های 
بوییــن زهرا، رودبــار و بم باید برای مــا درس عبرت 
باشــد. امروز 50 هزار هکتار بافت فرسوده داریم و 19 
میلیون نفر زیر این ســقف ها زندگــی می کنند که عدد 
بسیار قابل توجهی است. ما وظیفه داریم ساختمان های 
محکم برای آنها بسازیم ولی از نبود نیروی انسانی رنج 
می بریم. ســاختمان های در معــرض خطر با زلزله های 
کمتر از 6 ریشتر تخریب می شوند؛ این نگاه و تشخیص 

وظیفه ی ملی، شرعی و میهنی بر گردن ما می اندازد.
وی با بیان این که ســازمان نظــام کاردانی در حال 
اضمحالل و نابودی اســت افزود: مشکالت اقتصادی، 
ســازمان نظام کاردانی را از پای درآورده و کسی به داد 
آن نمی رســد. باید ریشه ها را درست کنیم، اما می بینیم 
کــه در صنعت ســاختمان توجهات به ســوی ظواهر 

معطوف شده است. اگر ســازمان نظام کاردانی یا حتی 
ســازمان نظام مهندسی و ســایر بخش ها قوام و دوام 

نداشته باشند، ساختمان ها قوام و دوام نخواهد داشت.
رییس ســازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران 
یادآور شد: بر اســاس آمار بیش از 80 درصد شهرها و 
روستاهای کشور در معرض وقوع زلزله آن هم باشدت 
زیاد یا خیلی زیاد هستند. زمان وقوع نیز برای کسی پیدا 

نیست و هر آن می تواند این اتفاق رخ دهد.
موذن، تاســف خوردن و اشــک ریختن بعد از وقوع 
زمین لــرزه را بی فایده دانســت و گفــت: وقتی زلزله 
می آید مســووالن ذی ربط به جنب و جوش می افتند 
و حداکثر تــا 6-5 ماه اقداماتی انجام می دهند که آثار 
آن به تدریج کاهش می یابد و بعد فراموش می شود. ما 
تاثیر ماندگار از تجربه های ایــن زلزله ها را برای خود 
نگــه نمی داریم و ثبت نمی کنیم، لــذا خود را ملزم به 

آیین نامه ها و مقررات نمی دانیم.
وی تصریــح کــرد: هنــوز نمی تــوان گفــت عمر 
ســاختمان های ما از حدود 25 ســال به حدود 50 سال 

رسیده است. 
بهترین شاخصی که برای ارزیابی مقاومت ساختمان ها 
می توان داشت توجه به عمر و قدمت آن است؛ در حالی 
که اغلب ســاختمان هایی که هم اکنون ساخته می شود 

بیش از 25 سال عمر نمی کند.
رییس ســازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران 
خاطرنشــان کرد: بر اســاس تبصره ماده 4 قانون نظام 
مهندســی مصوب 1374 مجلس بنا بوده کلیه کارگران 
و دســت اندرکاران ظرف مدت 10 سال آموزش ببیند و 
کارت مهارت فنــی دریافت کنند ولی این اتفاق نیفتاد؛ 
در حالی که هم اکنون 20 ســال از زمان تصویب قانون 
گذشته و شاید بیشتر از 30 درصد افراد آموزش ندیده اند. 
نمی شــود از کارگری که کاربلد نیست بخواهیم جوش 
بدهد و بتن بسازد. مسئله دیگر این است که در آموزش 
دادن به مهندســان، کاردان ها و معماران تجربی به روز 

نیستیم و صنعتی سازی را جدی نمی گیریم.

  نیروهای ساختمانی در حال فرار هستند
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  ایران یازدهمین کشور دنیا در ساخت بناهای بلند

پنجــره ایرانیــان: رییس بخش زلزله شناســی راه، 
مسکن و شهرسازی با بیان این که تهران جزو 5 شهر 
بزرگ دنیا است که خطر زندگی در آن باال است، گفت: 
زلزلــه، فروریزش، انفجار لوله های گاز و غیره از جمله 
خطراتی است که جان مردم تهران را تهدید می کند.

به گزارش ایلنا، علی بیت اللهی درباره فروریزش های 
اخیر در شــهر تهران اظهار داشت: موضوع بسیار مهم 

در حفاری های مترو داشتن اطالعات مسیر است.
وی ادامه داد: حفاری های مترو تا عمق 20 متر انجام 
می شود و لوله های آب و خطوط گاز در عمق 2 متری 
اســت. حال اینکه با توجه به گسسته بودن خاک شهر 
تهران در حفاری ها امــکان ریزش وجود دارد که این 
المان های ســطحی مانند لوله های آب و گاز را تحت 

تاثیر قرار می دهد.
رئیس بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن 
و شهرسازی با اشاره به وجود 51 هزار حلقه قنوات در 
تهران گفت: نکته مهم این اســت که رشته قنات های 
زیــادی در تهــران وجود دارد که 51 هــزار حلقه آن 
شناخته شده و به همین نسبت ممکن است قنات های 

ناشناخته زیر زمین تهران وجود داشته باشد.
بیت اللهی با بیان اینکه بیش از 600 کیلومتر رشــته 
اصلــی قنوات در تهران وجود دارد، گفت: این رشــته 
قنوات در اقصی نقاط شــهر تهران از جنوب تا شمال 
به صورت رگه های آب وجود دارد که در گذشــته این 

رگه های آب به سمت باغات هدایت می شده اند.
وی افــزود: حــال جای ایــن باغــات در تهران را 
ســاختمان ها گرفته اند و در این اراضی ســاخت و ساز 
انجام شــده اســت اما این قنات هــا بالتکلیف باقی 
مانده انــد. در ساختمان ســازی و گودبرداری ها وقتی 
جلــوی این رگه های آب گرفته می شــود این قنات ها 
سعی می کنند راه شــان را باز کنند و خاک تهران هم 

بسیار گسسته است. بنا بر این این فرآیند خاک تهران 
را ضعیــف می کند و می بینیم که ایــن روزها چندین 

فروریزش در خیابان های تهران رخ داده است.
این مقام مســئول با تاکید بر اینکه علت بسیاری از 
این فروریزش ها به دلیل آب های زیرســطحی است، 
گفت: این آب های زیرســطحی خاک را می شــویند و 
حفره های زیرزمینی ایجــاد می کنند که به تدریج این 
حفره ها بزرگ می شــوند و فروریــزش می کنند و به 
مرحله ای می رســند که باعث فروریزش های عمیق در 

خیابان های تهران می شوند.
بیت اللهی با اشاره به پروژه های متعدد مترو در سطح 
شــهر تهران اظهار داشــت: به طور قطع اگر بتوانیم 
تمهیدات و اقدامات مهندســی انجام دهیم می توانیم 

جلوی بسیاری از این حوادث و خسارات را بگیریم.
وی افزود: با شرکت مترو مذاکراتی داشتیم و جلسات 
هم اندیشــی برگزار شده اســت و قرار بر این است که 
کمیته ویژه ای برای حفاری مترو و کمیته ویژه ای برای 
گودبرداری ها با حضور مدیــران مرکز تحقیقات راه و 

شهرسازی و شهرداری تشکیل شود.
وی با اشاره به گودبرداری ها و حفاری های خطرناک 
در ســطح تهران گفت: حفاری هــای بیش از 20 متر 
جزو حفاری های خطرناک هســتند حال اینکه در شهر 
تهــران حفاری هایی تا عمق 70 متر هم انجام شــده 
است و بر روی گســل های تهران هم پروژه های این 
چنینی بسیاری انجام شــده است که نیاز به تمهیدات 

ویژه دارند.
رئیس مرکز تحقیقات راه و شهرسازی تاکید کرد: با 
این شرایط تهران جزو 5 شهر بزرگ دنیا است که خطر 

زندگی در آن بسیار باال است.
وی گفت: در تهران مخاطرات بالقوه شــهری وجود 
دارد که زندگی ســاکنانش را تهدید می کند خطر بروز 
زلزله، فروریزش هــا ، خطراتی ماننــد انفجار خطوط 
لوله های گاز، آلودگی هوا ، ریزش بافت فرسوده، جان 
ســاکنان تهران را تهدید می کند و بــا توجه به اینکه 
تراکم جمعیتی در تهران باال است ممکن است میزان 

خسارات و تلفات بسیار باال شود.

پنجــره ایرانیان: معاون مســکن و ســاختمان وزیر راه و 
شهرســازی با اشاره به رشــد بیش از 70 درصدی جمعیت 
شهرنشــین در ایران،  گفت: ایران یازدهمین کشــور دنیا در 

ساخت بناهای بلند است.
به گزارش ایلنا، حامد مظاهریان در نشســت هم اندیشــی 
اســتادان، مدیران و صاحبان حوزه صنایع ســاختمان درباره 
برگزاری ســومین کنفرانــس بناهای بلند، اظهار داشــت: 
پیش بینی ها حاکی است که در این کنفرانس بیش از یکهزار 
نفر از فعاالن صنعت ســاخت و ساز کشــور، متخصصان و 
حرفه مندان حضــور پیدا کنند که این تعداد شــرکت کننده 

متخصــص می توانند نقشــی تعیین کننــده را در برگزاری 
کنفرانس و اهدافــی که این کنفرانس به دنبال آن اســت 
ترسیم کنند و مسیر پیِش  رو را برای آیندگان آسان تر کنند.

مظاهریان با اشاره به اینکه ایران در مقام یازدهمین کشور 
در ســاخت بناهای بلند در کل دنیاست، افزود: بناهای بلند 
واقعیت امروز شــهرهای معاصر هستند که به دلیل استفاده 
حداکثری از زمین و منابع و تاسیسات به عنوان یک راهکار 
حل مشکالت شهری پیش روی کارشناسان و صاحبنظران 

و در عین حال، دست اندرکاران ارشد قرار دارد.
مظاهریان گفت: آمارهای بین المللی نشــان می دهند که 

بیش از 50 درصد جمعیت دنیا، شهرنشــین هســتند و این 
آمارها در ایران به بیش از 70 درصد رســیده است. هبیتات 
3 کــه در ماه های گذشــته در اکوادور با حضــور وزیر راه و 
شهرســازی به عنوان نماینده ایران و ســایر کشورهای دنیا 
برگزار شــد، پیامدهای روشنی داشت که با بندهای مختلفی 
که تمامی کشــورهای دنیا بر روی آن به جمع بندی رسیدند 
دورنمای جمعیت شهرنشین و شــهرهای آینده را برای 20 
ســال آتی ترســیم کرد و ایران نیز به آنها پایبندی نشــان 
می دهد و موارد متعدد آن را در دســتور کار شــهرهای خود 

قرار خواهد داد.

  تهران جزو 5 شهر خطرناک دنیا است
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  زور دالر به رکود مسکن نمی رسد

پنجره ایرانیان: به اعتقــاد من تب دالر در روزهای 
آینده فروکش می کند اما اگر بازار مســکن در شرایط 
رونق بود و نرخ دالر صعودی می شــد می توانست اثر 

تورمی در مسکن ایجاد کند.
به گــزارش خبرگــزاری ایســنا، عبــاس زینعلی، 
کارشناس مســکن اظهار کرد: قیمت دالر در روزهای 
اخیر به ســرعت افزایش یافت اما به نظر می رســد در 
حال فروکش اســت و بــه نوعی تحــت کنترل قرار 
می گیرد. با مهار افزایش سریع قیمت دالر که تا 4150 
تومان هم رسیده بود هم اکنون به کمتر از 4000 تومان 
رســیده اســت. ولی اگر فرض را بر این قرار دهیم که 
قیمت دالر باال خواهد رفــت بر روی قیمت مصالح و 
دســتمزدها تاثیر می گذارد کما این که در روزهای اخیر 
نیز ســریعا اثرگذار بود. اما رونق واقعی و خارج شــدن 
مسکن از رکود نیازمند زمینه های اقتصادی و افزایش 
بودجه های عمرانی دولت اســت کــه هم اکنون چنین 

شرایطی حاکم نیست.
وی افزود: برای تحرک بخشی به بازار مسکن خیلی 
از مســائل دیگر باید تحرک پیدا کند که بازار مسکن 
دچــار افزایش قیمــت و به تبع آن رونق شــود. یکی 
از این عوامل، مســاله پیش فروش اســت که از حدود 
شــش ماه پیش به صورت قانونی و رســمی متوقف 
شده است. هم اکنون سازندگان قانونا نمی توانند اقدام 
خاصی صورت دهند؛ چرا که طبق دستور وزارت راه و 

شهرسازی از تبلیغ و آگهی منع شده اند.
این کارشناس مسکن با بیان این که رکود اقتصادی 
نیز رکود مسکن را تشدید کرده است، گفت: دولت در 
این ســال ها بسته  تعریف شده ای برای رونق بخشی به 
معامالت مسکن و تحریک تقاضا ارائه نداده است. در 

نتیجه همه را در حالت ســکوت و انتظار گذشته است. 
در این شــرایط مردم پول های خــود را در جای امنی 
به نام بانک قرار داده اند تا ســود حاصل از این پول را 
مصرف کنند. این حالت انتظار حدود 5 سال ادامه یافته 
و احتماال تا زمانی که قیمت نفت باال نرود هنوز در این 

وضعیت خواهیم بود.
 عباس زینعلی، کاهش هزینه های عمرانی دولت را 
در رکــود اقتصادی موثر دانســت و اضافه کرد: دولت 
همیشــه کارفرمای اول مملکت بوده است و بازارهای 
مختلــف بــا ورود بودجه های عمرانی دولــت به بازار 
ساخت و ساز و سایر زمینه های صنعتی راه می افتد. اما 
هم اکنون بودجه عمرانی به شــدت کاهش یافته است 
و هزینه ها را صرف امور جاری می کند. همین موضوع 
به مردم نیز منعکس می شــود؛ چرا که دولت کارفرما 
و ســرمایه گذار اصلی در ایران است و مردم به عنوان 

ســرمایه گذاران کوچک و جزء متوقف هســتند. مردم 
منتظرند ببیند اقدام بعدی دولت چیست ولی چون هیچ 
اقدامی را به صورت روشــن از دولت نمی بینیم شاهد 

حرکت جدیدی نیستیم.
این کارشناس مسکن با بیان این که دولت با افزایش 
احتمالی قیمت نفت قطعا سرمایه ها را به بخش مسکن 
تزریق می کند گفت: دولت برای کنترل تورم وحشتناک 
قبل سیاســت های انقباضی را پیش گرفت که پول را 
مســتقیما وارد بازار نکند؛ زیرا اگر تورم، مهارنشــدنی 
می شد اقتصاد به هم می ریخت. دولت در این خصوص 
موفق بود ولــی تبعات سیاســت های انقباضی رکود 
طوالنی اســت. در این شرایط سرمایه گذار پولش را در 
جای امن قرار می دهد و این دوره رکود طوالنی ناشی 

از خواب سرمایه ها در بانک ها است.
وی خاطرنشــان کرد: در ســال های گذشته با مازاد 
عرضه و بازار ضربتی مســکن مهر مواجه شــدیم که 
قصد داشــت نیازهــای کوچک را ســازماندهی کند. 
ساخت و ساز انبوه در مسکن مهر آغاز شد اما به دلیل 
مشکالت پیش آمده در لوکیشن موفق به جذب سرمایه 
نشد. با هجوم تسهیالت بانکی در بازار و ساخت انبوه 
در نقاطی که بسترســازی الزم نشــده بود سرمایه ها 
معطل شــد. بنابراین بانک ها دیگر توانایی مالی ندارند 
که پولی به بــازار تزریق کنند. همان طور که می دانیم 
بخش عمده ای از معامالت مســکن به بازار تسهیالت 
وصل بود ولی با توجه به فرار بانک ها از ارایه تسهیالت 

ریز، معامالت متوقف شده است.
به گفته  زینعلی، ســاختار اجتماعی در ایران به دنبال 
استقالل زندگی مشترک است اما ابزار الزم را به دلیل 
قطع اشــتغال، کاهش پس انداز و رکود در اختیار ندارد، 
لذا ســفته بازی و فعالیت های اقتصادی متوقف شده و 

بازار مسکن از این ظرفیت خود نیز محروم است.
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  سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی تشکیل می شود

پنجره ایرانیان: مجلس شــورای اسالمی در جریان 
رســیدگی به جزئیــات الیحه اساســنامه ســازمان 
انرژی هــای تجدیدپذیر و بهره وری انرژی )ســاتبا( با 
تشــکیل این سازمان به صورت موسسه دولتی وابسته 

به وزارت نیرو موافقت کردند.
ایســنا، نماینــدگان مجلس  به گزارش خبرگزاری 
در ماده یک این الیحه مصــوب کردند که به منظور 
ارتقــای بهره وری انرژی و اســتفاده هرچه بیشــتر از 
منابــع تجدیدپذیر و پــاک از طریــق فراهم نمودن 
زیرســاخت های الزم در کشــور و افزایش بهره وری 
ارزش انــرژی و کاهش تلفات انتقال، توزیع و مصرف 
انرژی در کشــور و اســتفاده از روش های تولید برق 
تجدیدپذیــر و پاک »ســازمان انرژی های تجدیدپذیر 

و بهــره وری انرژی« که در این اساســنامه به اختصار 
»سازمان« نامیده می شــود، به صورت موسسه دولتی 

وابسته به وزارت نیرو تشکیل می شود.
همچنین بر اســاس تبصره یک ذیل این ماده منابع 
تجدیدپذیر انرژی شــامل انرژی بادی، خورشــیدی، 
زمین گرمایی، آبــی کوچک )تا 10 مگاوات(، دریایی و 
زیســت توده )بیومس(، )اجزای قابل تجزیه زیستی از 
محصوالت، پســماندها و زایدات کشاورزی، جنگل ها 
و صنایع وابســته و همچنین زایدات صنعتی و شهری 
قابل تجزیه که قابلیت تولید برق، حرارت، سوخت های 
مایــع،  ســوخت های گازی و انــواع کاربردهای مفید 
شــیمیایی را دارا می باشند(، هیدروژنی،  پیل سوختی و 
ســایر منابع حاصل از انرژی های تجدیدشونده و پاک 

می باشــد. همچنین براساس تبصره 2 این ماده منظور 
از ارتقای بهره وری انرژی اســتفاده بهینه و منطقی از 
انرژی است به گونه ای که بدون کاهش رفاه اجتماعی 
و ســطح تولید ملی بتوان از اتالف آن از نقطه تولید تا 
پایان مصرف جلوگیری نمود و موجب افزایش کارآیی 
و اثربخشی در مصرف انرژی، استفاده اقتصادی از آن، 
بهره برداری بهتر، کمک به توسعه پایدار و حفظ بیشتر 

منابع فسیلی و محیط زیست شود.
بر اســاس این گزارش، نماینــدگان مجلس در ماده  
دیگری از این الیحه مصــوب کردند موضوع فعالیت 
ســازمان مذکور بکارگیری بخش خصوصی و حمایت 
از مشــارکت آن، تدوین سیاســت های تشــویقی در 
جهت حمایت از شرکت های دانش بنیان، عملی کردن 
اســتفاده از انرژی های تجدیدپذیر در سطح صنعتی و 
انجام وظایف دولت برای تحقق اهداف سازمان است. 
همچنیــن هرگونه اصالح اساســنامه باید به تصویب 

مجلس شورای اسالمی برسد.
به گزارش ایسنا، مجلس شــورای اسالمی در ماده 
دیگــری از این الیحه، مصوب کرد: ســازمان دارای 
شخصیت حقوقی مستقل و مرکز اصلی آن در تهران و 

حوزه فعالیت آن سراسر کشور می باشد.
بر اساس تبصره ذیل این ماده این سازمان می تواند 
بــرای انجام وظایف قانونی خــود و وصول به اهداف 
بــا تایید وزارت نیرو و تصویب ســازمان امور اداری و 
استخدامی کشور نسبت به ایجاد واحدهای تشکیالتی 

مورد نیاز اقدام کند.

  افتتاح اولین نیروگاه زباله سوز کشور از پسمانده های شهری

پنجره ایرانیان: فناوری نیروگاه های زباله ســوز با پشتیبانی ستاد توسعه فناوری 
انرژی هــای تجدیدپذیــر معاونت علمی وفناوری ریاســت جمهوری در کشــور 

بومی سازی می شود.

به گزارش ایســنا، ســیروس وطنخواه، دبیر ســتاد توســعه فناوری انرژی های 
تجدیدپذیر معاونت علمی  و فناوری ریاســت جمهوری با اعالم این خبر اظهار کرد: 
معضل زباله و پســماند به علت ایجاد مشکالت زیست محیطی و بهداشتی موضوع 
مهمی اســت که باید به آن توجه شود، به همین منظور ستاد در نظر دارد تا فناوری 

نیروگاه های زباله سوز را در کشور بومی سازی کند.
وطنخواه ادامه داد: در واقع سیســتم زباله ســوز مجموعه ای از فناوری ها را شامل 
می شــود که برخی از آنها بالفعل در کشور وجود دارد، بنابراین ستاد در نظر دارد این 
مجموعه فناوری ها را رصد و شناســایی کند و در زمینه هایی که فعالیتی در کشــور 

انجام نشده، آن بخش ها را فعال کند.
بر اســاس اعالم روابط عمومــی معاونت علمی وفناوری ریاســت جمهوری، دبیر 
ســتاد توسعه فناوری انرژی های تجدیدپذیر معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری 
خاطرنشــان کرد: در این راســتا اقدامات حمایتی برای شرکت های دانش بنیان این 
حوزه توسط ســتاد انجام می شود؛ البته تمرکز بر روی شرکت های دانش بنیان است 
اما سایر شــرکت های فعال در این زمینه نیز که دانش بنیان نیستند، می توانند اقدام 
کنند تا در فرایند اخذ مجوز دانش بنیان قرار گرفته و از حمایت های ســتاد در زمینه 

زباله سوزها برخوردار شوند.
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  توسعه و بهینه سازی اکوپارک ها در دانشگاه های کشور

پنجــره ایرانیان: وزارت علــوم و وزارت نیرو به منظور 
توســعه، بهره بــرداری و بهینه ســازی اکوپارک هــا در 
دانشــگاه ها و در راســتای توسعه فرهنگ اســتفاده از 
انرژی های پاک و توســعه پایدار در کشــور تفاهم نامه 

همکاری امضا کردند.
به گزارش ایســنا، این تفاهم نامه در راســتای اجرای 
تدابیــر و منویــات مقام معظم رهبری مبنی بر توســعه 
علمی کشــور و توجه به لــزوم بهره برداری همه جانبه از 
ظرفیت دانشــگاه ها و مراکز پژوهشی در توسعه صنعت 
کشور و با هدف توسعه همکاری های آموزشی، پژوهشی 
و فناوری مبتنی بر ترویج و توســعه فرهنگ استفاده از 
انرژی های تجدیدپذیر و بهینه ســازی مصرف انرژی به 
امضــای مهندس علی اکبر مهاجری، معاون وزیر نیرو در 
امور تحقیقات و منابع انسانی و دکتر محمد حسین امید، 
معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در امور اداری، مالی 

و مدیریت منابع رسیده است.
بر اســاس این گزارش، امروزه بحران های سیاســی، 
اقتصادی و مسائلی نظیر محدودیت دوام ذخایر فسیلی، 
نگرانی های زیســت محیطــی، ازدحام جمعیت، رشــد 
اقتصادی و ضریب مصرف، همگی مباحث جهان شمولی 
هســتند که با گســتردگی تمام، فکر اندیشمندان را در 
یافتــن راه کارهای مناســب در حل مناســب معضالت 
انرژی در جهان بخصوص بحران های زیســت محیطی 
به خود مشــغول کرده است. یک جایگزین مناسب برای 
ســوخت های فســیلی منابع تجدیدپذیر است. توسعه و 

گســترش انرژی های تجدیدپذیر باعث کمک به تحقق 
اهداف توســعه  اقتصادی، اجتماعی و زیســت محیطی 
کشور می شود که از عوامل اساسی در رسیدن به توسعه 

پایدار در هر کشوری هستند.
همچنین ابالغ سیاســت های اقتصاد مقاومتی از سوی 
رهبر معظم انقالب اسالمی، فرصت ارزشمندی را برای 
توانمندســازی و خود اتکایی کشور و به ویژه بومی  سازی 
در امور مهم راهبردی و توســعه پایدار پدید آورده است. 
از طرفی شــرایط خاص اقلیمی کشور و ضرورت استفاده 
بهینه از منابع حیاتی آب و انرژی، توجه به خوداتکایی و 
تعمیق بنیان های علمی و فنــی صنایع آب و برق را دو 

چندان کرده است.
ایجاد اکوپارک ها در محل دانشــگاه های کشــور که 
رســالت مهمی در تربیــت انســان های متعهد، خالق، 
متخصص، پژوهشگر و کارآفرین داشته و از این رهگذر 
پاســخ گوی نیازهای جامعه بوده و در راســتای اعتالی 
فرهنگی آن اهتمام می ورزد، می تواند زمینه ســاز توسعه 
فرهنگ اســتفاده از انرژی های پاک و توســعه پایدار در 
کشور شود و از این طریق در تحقق ماموریت دانشگاه ها 

کمک شایانی کند.
لذا گسترش تعامالت، همکاری ها و ایجاد هم افزایی در 
بهره برداری از منابــع انرژی های تجدیدپذیر و همچنین 
توسعه تحقیقات هدفمند، منسجم و کاربردی در راستای 
تحقق اقتصاد دانش بنیان و بهره گیری از نتایج تحقیقات 
در حــوزه انرژی هــای تجدیدپذیر، مدیریــت و هدایت 

ظرفیت های موجود در مراکز پژوهشی کشور در راستای 
توسعه محصوالت و فناوری های پیشرفته و قابل  عرضه 
در بازارهای جهانی، تســهیل و توســعه همکاری های 
مشــترک بین واحدهای صنعتی و مراکز پژوهشی برای 
ارتقاء و رقابتی کــردن محصوالت مرتبط با این صنعت 
برگرفتــه از نوآوری  های داخلــی و فناوری های بومی با 
بهره  گیــری از تجارب جهانی از اهــداف این تفاهم نامه 
است. طراحی، نصب و راه  اندازی نیروگاه های تجدیدپذیر 
در دانشــگاه  ها، ایجاد بســتر مناســب جهــت آزمون 
ایده  های نو و انجام پروژه هــای مرتبط با پایان نامه های 
کارشناسی ارشــد و دکترا، ایجاد زیرســاخت  های الزم 
جهت توســعه فرهنگ استفاده از انرژی  های پاک، ایجاد 
زمینه  های مناســب همکاری صنعت و دانشگاه با هدف 
بومی ســازی فناوری  های مرتبط با تولید انرژی از منابع 
تجدیدپذیــر، طراحی و ایجاد بانــک اطالعاتی مرتبط با 
فناوری های بکارگرفتــه در تمام مراحل طراحی، نصب، 
راه اندازی، بهره برداری و بهینه ســازی اکوپارک ها، ایجاد 
زیرســاخت های الزم جهت اجرای دوره های کارآموزی 
و کارورزی دانشــجویان از جمله محورهای اساسی این 

تفاهم نامه است.
طبــق این تفاهم نامــه طرفین متعهد می شــوند که 
تســهیالت الزم برای تســریع عملیات اجرایی یا صدور 
مجوزهای مــورد نیاز را در موارد الزم بــه عمل آورند. 
همچنیــن تامین فضای موردنیاز مطابق با مشــخصات 
اعالمی از ســوی وزرات نیرو جهت ایجاد اکوپارک ها بر 

عهده دانشگاه های ذی ربط است.
براســاس این تفاهم نامه، تامین منابــع مالی مترتب 
بــر تمام مراحل احــداث اکوپارک ها مشــترکا بر عهده 
پژوهشگاه نیرو و دانشگاه مربوطه بوده و منافع اقتصادی 
حاصل از آن متناســب با تامین مالی مربوطه به طرفین 
تعلــق خواهد گرفت. بر اســاس اعــالم روابط عمومی 
پژوهشــگاه نیرو، مدت این تفاهم نامــه از زمان امضاء و 
مبادله، پنج ســال تعیین شده و در صورت توافق طرفین، 
تفاهم  نامه قابل تمدید خواهد بود. هریک از طرفین قبل 
از انقضــای مدت تفاهم  نامه و بــا اطالع قبلی و کتبی از 
ســه ماه قبل می  تواند به تفاهم  نامه خاتمه دهد و طرفین 
مکلف هســتند تا پایان تمامی قراردادهای منعقد شده بر 

اساس این تفاهم  نامه، وظایف خود را به اتمام برسانند.
بر اســاس این گزارش، اکوپارک محیطی اســت که 
در آن فعالیت هــای تفریحــی، همگام با شناســایی و 
چگونگی برخورد با مســائل زیست محیطی از جنبه های 
گوناگون آموزشی همگانی صورت می گیرد.  اکوپارک ها 
)پارک های اکولوژیک( با پشــتوانه های مناسب آموزش، 
باعث افزایش آگاهی های مردمی نسبت به محیط زیست 

و برقراری ارتباط با طبیعت می شوند.
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  ضرورت توجه به انرژی های پاک در شهرهای نوبنیان

  لزوم استفاده اقتصادی از انرژی 

پنجره ایرانیان: معاون وزیر راه و شهرســازی اســکان، 
اشــتغال و کاهش بــار جمعیتی و فعالیتی کالن شــهرها 
را مهمترین اهداف احداث شــهرهای جدیــد اعالم کرد 
و گفت: بنا داریم شــهرهای جدید ریل پایه را گســترش 
دهیم تا ســاکنان این شــهرها در کمال امنیت و آرامش 
و در کوتاه تریــن زمــان و همچنین بــا کمترین هزینه به 

فعالیت های خود برسند.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محسن 
نریمان درخصوص ضرورت ایجاد شهرهای جدید در کشور 
بیان کرد: تحوالت جمعیتی کشــور از پنج دهه گذشــته 
تاکنون، بیانگر رشــد سریع جمعیت و به موازات آن تسریع 
روند شهرنشــینی بوده است. حجم باالی تقاضای مسکن 
در شــهرها که روز به روز بر آن افزوده می شــود، عمال 
تامین زمین شهری مورد نیاز در داخل شهرها را با مشکل 

مواجه ساخته و هزینه های هنگفتی را به بار آورده است.
نریمان در ادامه با بیان این مطلب که تامین زمین برای 
ساخت مســکن به عنوان مسئولیتی خطیر بر عهده وزارت 
راه و شهرســازی به شمار می رود گفت: قطعا باید از اجرای 
طرح های آماده سازی زمین و خصوصا ایجاد شهرهای جدید 
به عنوان مهم ترین سیاســت های وزارت راه و شهرسازی 
نام برد.معاون وزیر راه و شهرســازی در این باره تاکید کرد: 
شــهرهای جدید در کشور با هدف اسکان، ایجاد اشتغال و 
همچنین کاهش بار جمعیتی و فعالیتی کالن شهرها احداث 
شده اند. این  شهرها با برنامه ریزی های از پیش تعیین شده، 
نزدیک به شهرهای مادر و مراکز صنعتی و اقتصادی با در 
نظر گرفتن تامین تمامی امکانات شــهروندی، مکان یابی و 

ایجاد شده اند.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ضمن اشاره به 
شرح وظایف این شــرکت اعالم کرد: ما مسئولیت ساخت 
شــهر را بر عهده داریم و مسکن سازی پس از ایجاد شهر، 
توســط بخش خصوصی یا بخش های سازمانی و حمایتی 
دولــت صورت می گیــرد. از این رو در حــال حاضر هدف 
ارتقا ســطح شــهرهای جدید کشور به ســمت شهرهای 
نوین، هوشــمند و سبز بوده و ما نیز در نظر داریم با احداث 
شــهرهای جدید در قالب اســتانداردهای بیــن المللی، از 
جدیدترین فناوری های صنعت ساختمان در زمینه طراحی و 

تامین انرژی های پاک و برگشت پذیر بهره ببریم.
این مقام مســئول ساماندهی سیســتم حمل و نقل در 
شــهرهای جدید را از دیگر اهداف تعیین شده برای تامین 

رفاه شــهروندان در این مناطق نام بــرد و گفت: بنا داریم 
شــهرهای جدید ریل پایه را گسترش دهیم تا ساکنان این 
شــهرها در کمال امنیت و آرامــش و در کوتاه ترین زمان 
و همچنین با کمترین هزینه به فعالیت های خود برســند. 
نریمان افزود: در سال های گذشته که بحث احداث مسکن 
مهر در شــهرهای جدید مطرح شد، 20 درصد از واحدهای 
مســکن مهر کل کشــور یعنی بیش از 400 هزار واحد در 
شــهرهای جدید جانمایی شد که شرکت عمران شهرهای 
جدید عالوه بر تامین نیازهای ســاکنان شــهرهای جدید، 
مسئولیت نظارت و راهبری برتکمیل واحدهای مسکن مهر 

را نیز عهده دار شد.
معــاون وزیر راه و شهرســازی با بیان ایــن مطلب که 
مجموعه شرکت های عمران شــهرهای جدید، خود را در 
قبال تامین زمین و مســکن شــهروندان متعهد دانسته و 
با تمام قوا در این مســیر به حرکت خــود ادامه خواهد داد 
گفت: با توجه به مســئولیت راهبرد ایجاد شهرهای جدید 
که برعهده شــرکت عمران شــهرهای جدید بوده است، 
خوشــبختانه با تصویب قانون احداث شــهرهای جدید از 
ســوی مجلس محترم شورای اسالمی، تمامی سازمان ها و 
نهادهای دولتی موظف به مشارکت و انجام همکاری های 
الزم با این شــرکت شده اند. امیدواریم با افزایش همکاری 
تمام دســتگاه های مربوطه در راستای ایجاد محیطی امن 
و راحت با رعایت تمامی حقوق شــهروندی برای ساکنان 
شهرهای جدید شاهد رونق روزافزون این شهرها در کشور 

عزیز ایران باشیم.

پنجره ایرانیان: دبیر ســتاد بهینه ســازی انرژی و محیط زیســت معاونت علمی  و فناوری 
ریاست جمهوری گفت: بررسی میزان مصرف انرژی هر کشور نیازمند پیاده سازی قانون اصالح 

الگوی مصرف انرژی بر فرآیندها و تجهیزات انرژی بر است.
به گزارش ایسنا، یداهلل سبوحی با اشاره به تاثیرگذاری قانون اصالح الگوی مصرف انرژی در 
کشور اظهار کرد: کاربرد انواع انرژی هایی که در کشور تولید، وارد و مصرف می شود، به گونه ای 
که بدون کاســتن از ســطح تولید ملی و رفاه اجتماعی، از اتالف انرژی از نقطه تولید تا پایان 
مصرف جلوگیری کند و افزایش بازدهی و بهره وری، اســتفاده اقتصادی از انرژی، بهره برداری 
بهتر، کمک به توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست را باعث  شود، بر اساس قانون اصالح 

الگوی مصرف انرژی مدیریت و بهینه سازی می شود.
وی با بیان اینکه سیاســتگذاری در بخش انرژی کشــور برعهده شورای عالی انرژی است، 
افزود:  سیاســت گذاری در بخش انرژی کشــور از جمله انرژی های نو و بهینه ســازی تولید و 
مصرف انواع حامل های انرژی فقط برعهده شورای عالی انرژی است؛ از این رو نیازمند اصالح 
ســاختار شورای عالی انرژی به گونه ای هســتیم که امکان حضور منظم طرف های عرضه و 

تقاضای انرژی در جلسات شورا و سیاستگذاری مشترک آنها در بخش انرژی فراهم شود.
دبیر ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی با بیان اینکه بهینه سازی انرژی 
در کشــور با مشکالت اساسی و بی شماری مواجه اســت، گفت: متاسفانه با وجود این که در 
میان سیاســت گذاران این عزم وجود دارد که بهینه سازی انرژی در کشور بالفعل شود، ولی در 

زمینه کاهش شــدت انرژی سیر صعودی داشته ایم، به طوری که برخالف ارزیابی های صورت 
گرفته مبنی بر اینکه قرار بود نســبت به چند سال گذشته کاهش شدت انرژی را شاهد باشیم 
نه تنها در این زمینه اوضاع بهبود نیافته است،  لکه افزایش شدت انرژی را نیز داشته ایم و این 
نشــان دهنده موانع بسیار اساسی در این حوزه است و ستاد بر اساس اهدافی که دنبال می کند، 

سعی بر حل این معضالت داشته است.
سبوحی با اشاره به نقش ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی در بهینه سازی 
انرژی در کشــور تصریح کرد: تکنولوژی های جدید و کارآمد در حوزه انرژی در خارج از کشور 
از بازده باالیی برخوردار اســت، در حالی که به دلیــل نبود تقاضای تکنولوژی وارداتی در این 
حوزه در کشور هم صورت نمی پذیرد، به همین منظور وظیفه ستاد توسعه بهینه سازی انرژی و 
محیط زیست معاونت علمی در این مسیر این گونه رقم خورده که با توسعه فناوری های مورد 
نیاز به تشکیل شرکت های خدمات انرژی، دانش بنیان و بازار تولید دانش فنی به رفع موانع و 

چالش ها در این زمینه بپردازد.
بر اساس اعالم روابط عمومی معاونت علمی ریاست جمهوری، وی گفت: بهینه سازی انرژی 
و محیط زیســت از جمله اقدامات و راهکارهای اساســی برای پیشرفت عمقی نظام اقتصادی 
و اجتماعی و توســعه پایدار جامعه به شمار می آید و تحقق آن ضمن پیاده سازی قانون اصالح 
الگوی مصرف انرژی در کشور مســتلزم دسترسی به فناوری های تبدیل و بازیافت انرژی در 

بازده باال، قابلیت اطمینان کافی، سازگاری با محیط زیست و توجیه پذیری اقتصادی است.
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پنجره ایرانیان: در الیحه بودجــه 1396 به تجدیدپذیرها 
توجه خاصی شــده، به طوری که حــدود 700 میلیارد تومان 
بــرای بخش هایی مانند نیروگاه های برق آبی، توزیع و انتقال 

برق در نظر گرفته شده است.
به گزارش ایســنا، در جهت حمایت از توســعه استفاده از 
منابع انــرژی تجدیدپذیر احکامی مصوب شــده که هم از 
نگاه زیســت محیطی و هم در قوانینی مشــوقی قابل توجه 
اســت. در سیاســت های کلی نظام در بخش ســایر منابع 
انرژی برای تنوع بخشی به منابع انرژی و در راستای مسائل 
زیست محیطی به افزایش ســهم تجدیدپذیر در سبد کشور 

تاکید شده است.
همچنین در برنامه پنجم توسعه که امسال نیز هنوز ادامه 
دارد، در ماده 133 قانون حکم شده که وزارت نیرو نسبت به 
انعقاد قــرارداد بلندمدت خرید تضمینی برق تولیدی از منابع 
تجدیدپذیر با اولویت خرید از بخش های خصوصی و تعاونی 

اقدام کند.
از سال 1393 در بودجه های سنواتی برقی کردن چاه های 
کشــاورزی با منابع انرژی خورشــیدی از محل منابع یارانه 
سوخت فسیلی مصرف شده در نظر گرفته شده است. عالوه 
بر ایــن در قانون دائمی اصالح الگوی مصرف انرژی که در 
برنامه پنجم توسعه لحاظ شــده وزارت نیرو موظف به عقد 

قرارداد بلندمدت خریــد تضمینی از تولیدکنندگان غیردولتی 
برق از منابع تجدیدپذیر اســت که قیمت و شــرایط خرید با 
پیشــنهاد وزارت نیرو و تصویب هیات وزیران تعیین و منابع 
مالی موردنیاز از محل ارزش ســوخت صرفه جویی شــده و 

منابع حاصل از عدم تولید آالینده تامین می شود.
همچنیــن در قانون اصالح الگوی مصــرف انرژی حکم 
شــده که برای ترویــج کاربرد اقتصادی منابــع تجدیدپذیر 
انرژی در ســامانه های مجزا از قبیل آبگرمکن انرژی، حمام 
خورشــیدی، تلمبه بادی، توربین بادی و اســتحصال گاز از 
منابع زیســت توده، حمایت الزم به صورت عمومی، اعالم و 
منابع الزم از محل بودجه های مصوب ســاالنه و یا از محل 

صرفه جویی های ناشی از اجرای این قانون تامین شود.
در قانون حمایت از صنعت برق نیز حکم بودجه ســنواتی 
مشــروط به تبصره 12 دائمی شد که مشوق تجدیدپذیرها و 
ارتقاء راندمان نیروگاه ها بــود به طوری که در ماده پنج این 
قانون عوارض برق فسیلی برای حمایت از تجدیدپذیر دائمی 
شــد که در الیحه بودجه سال 1396، 30 ریال به 50 ریال 
افزایش پیدا کرد و ســقف آن نیــز از 700 میلیارد تومان به 

1100 میلیارد تومان افزایش یافته داست.
البته در الیحه بودجه 1396 احکامی آمده که شرکت های 
تولیــد برق تجدیدپذیــر نیز می توانند در صــورت تصویب 

نهایی مجلس از آن اســتفاده کنند ازجملــه به دولت اجازه 
داده می شود نســبت به اخذ یا تضمین تسهیالت بالعوض 
با اعتباری تا ســقف پنج میلیارد دالر از دولت ها، موسسات 
مالی خارجــی و بین المللی برای وام های زیربنایی با اولویت 
طرح های دانش بنیان اقدام کنند. همچنین 200 میلیارد دالر 
از محل صندوق توســعه ملی برای حمایت از شــرکت های 
دانش بنیان اختصاص داده شــده همچنین از 10 هزار میلیارد 
تومان اوراق بهادار که دولت می تواند منتشر کند وزارت نیرو 
می تواند بخشــی را برای توســعه CHPها و شبکه انتقال، 
توزیــع برق اســتفاده کند. همچنین در تبصــره پنج الیحه 
بودجه ســال 1396 به دولت اجازه داده شــده که در ســال 
1396 بدهی های قطعــی خود را با مطالبات قطعی دولت از 
شرکت های مدنظر تا ســقف 5000 میلیارد تومان به صورت 
جمعی تســویه کند البته در همه بخش ها نه صرفا مطالبات 
قطعی دولت هم با بدهی دولت ازجمله یارانه تولید از طریق 

صدور اوراق خزانه قابل تسویه است.
ازآنجایی که ایران با وجود پتانســیل های فراوان درزمینه 
توســعه انرژی های تجدیدپذیر جامانده است دولت تدبیر و 
امید ســعی کرده تا با ایجاد راه کارهایی این عقب ماندگی را 
جبران کند که برای تعیین نتیجه نمی توان از اکنون برداشتی 

کرد و باید منتظر گذر زمان و اقدامات انجام شده بود.

  نگاهی به قوانین سرعت بخش تجدیدپذیرها

  تولید 5 هزار مگاوات برق تجدیدپذیر در برنامه ششم توسعه

پنجره ایرانیان: قرار اســت در طول برنامه ششم توســعه حداقل 5 هزار مگاوات از انرژی 
الکتریکی کشــور از انرژی های تجدیدپذیر تولید شود و استان کرمان با توجه به ظرفیت هایی 

که دارد، می تواند نقش بسیار مهمی را ایفا کند.
به گزارش ایســنا، رضا انجم شعاع، معاون پارلمانی وزیر نیرو، در مراسم افتتاحیه کنفرانس 
شبکه های هوشمند انرژی 95 در محل دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته 
کرمان اظهار کرد: استان کرمان همیشه در حرکت های نو و نوآوری پیشگام بوده و امروز نیز 
در بسیاری از عرصه ها پیشگام است و تالش های استاندار کرمان موجب شده در حوزه های 

مختلف این استان بدرخشد و الگوهایی برای توسعه کشور ایجاد کند.
وی افزود: شــبکه های هوشــمند انرژی، موضوع مهمی است و وزارت نیرو تالش می کند 

موانع را از سر راه بخش خصوصی در زمینه تولید انرژی بردارد.
انجم شعاع تصریح کرد: هوشمندسازی، موضوع مهمی در کشور و در دستور کار دولت می 
باشد و فناوری شبکه های هوشمند عالوه بر اینکه راهکاری برای برداشتن چالش های پیش 
روی صنعت برق اســت، مزایای بیشماری برای کشــور به دنبال دارد و همچنین بهره وری 
عملیاتی ســامانه های برق را به میزان زیادی افزایش داده و هزینه های بهره برداری را در این 

حوزه کاهش می دهد.
وی بیان کرد: یکی از کلیدی ترین کاربردهای این فناوری در حوزه بهره گیری از انرژی های 
تجدیدپذیر در کشــور اســت و باید توسعه این انرژی ها را دنبال کرده و دولت این سیاست را 

دارد و ظرفیت ها و پشتیبانی های قانونی خوبی در این زمینه در وزارت نیرو ایجاد کرده ایم.
معــاون وزیر نیرو گفت: در سیاســت های کلی نظام در بخش هــای مختلف که به عنوان 
باالترین سند باالدستی کشــور است، به موضوعات توسعه انرژی های تجدیدپذیر، بهره وری 

و ... تاکید شده است.

وی ادامه داد: در سیاست های کلی نظام در محیط زیست نیز به صنعت کم کربن و توسعه 
انرژی های تجدیدپذیر اشــاره شــده و در اقتصاد مقاومتی به طور مفصل تر بر این امر تاکید 
شده است. انجم شعاع تصریح کرد: برای ارتقاء کارآیی انرژی در کشور، تاکید بر شکل گیری 
نهادهای غیردولتی اســت و بخشی از پشــتوانه های قانونی، در قانون حمایت از صنعت برق 
کشــور، ماده 12 قانون رفع موانع تولید، قانون اصــالح الگوی مصرف و برنامه های پنجم و 

ششم توسعه کشور وجود دارد.
وی بیان کرد: قرار اســت در طول برنامه ششــم توســعه حداقل 5 هزار مگاوات از انرژی 
الکتریکی کشور از انرژی های تجدیدپذیر تولید شود که جهتگیری بسیار خوبی است و استان 

کرمان با توجه به ظرفیت هایی که دارد، می تواند نقش بسیار مهمی را ایفا کند.
معاون پارلمانی وزیر نیرو اظهار کرد: با ادغام شــرکت های ســابا و ســانا، بستر الزم برای 
توسعه انرژی های تجدیدپذیر فراهم و حمایت های الزم از بخش خصوصی صورت می گیرد و 
تحولی در حوزه انرژی های تجدیدپذیر در کشــور اتفاق خواهد افتاد. وی افزود: کاهش تلفات 
انرژی، مدیریت مصرف، توسعه انرژی های تجدیدپذیر و ... از جمله سیاست های وزارت نیرو 
است. انجم شــعاع درباره چرایی استفاده از انرژی های تجدیدپذیر ابراز کرد: استفاده از منابع 
عظیم کشور، حفظ منابع سوخت فسیلی، حفاظت از محیط زیست و ... از دالیل استفاده از این 
انرژی هاست. وی بیان کرد: یکی از خالء های امروز کشور این است که ارزیابی سیاست ها را 
انجام نمی دهیم، در حالی که آنچه در سیاســت های کلی نظام است کامل و جامع بوده و اگر 

به خوبی دنبال و اجرا شود، بخش زیادی از مشکالت حل خواهد شد.
معاون وزیر نیرو گفت: در کشــورمان 300 روز آفتاب را داریم و اســتان کرمان این 
انرژی را به وفور دارد و شــهر ماهان یکی از بهترین نقاط است و ظرفیت بسیار خوبی 

در این استان وجود دارد.
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  ساختمان ها دارای برچسب انرژی خواهند شد

پنجره ایرانیان: معاون وزیر مسکن، راه و شهرسازی 
با اشاره به مجهز شدن ساختمان ها به برچسب مصرف 
انرژی گفت: طبق این طرح ســاختمان ها ازنظر میزان 
مصرف انرژی طبقه بندی خواهند شد و در اولین مرحله 

از شرکت های دولتی شروع کردیم.
به گزارش ایســنا، حامــد مظاهریان در ششــمین 
کنفرانس بین المللی توســعه پایدار و عمران شــهری 
بابیان اینکه ایران نســبت به میانگیــن جهانی ازنظر 
میزان مصرف انــرژی در وضعیت خطرناکی قرار دارد 
اظهار کرد: استفاده بشر از سوخت های فسیلی اکنون از 
هر زمان دیگری بیشتر شده است و اگر با همین رشد 
ادامه دهیم تا ســال 2030، 15.3 میلیارد تن نفت خام 

برای تأمین تولید انرژی در جهان نیاز داریم.
وی افزود: این روش مصرف عالوه بر در معرض خطر 
قرار دادن حرکت توسعه بشر، زمین و محیط زیست را 
نیز به خطر خواهد انداخــت. در همین رابطه تعهدات 
گوناگــون جهانی برای جلوگیــری از این واقعه انجام 
شده است که در تازه ترین آن ایران به قرارداد تغییرات 
آب و هوایی پاریس پیوســته است که طبق آن متعهد 
شده ایم 14 درصد از تولید گاز کربن دی اکسید خود را 

کاهش دهیم.
معاون وزیر مســکن، راه و شهرسازی با اشاره به 10 
برابر شــدن مصرف انرژی در ایران ادامه داد: از سال 
1356 تاکنون ظرف 40 ســال از تولید 7000 مگاوات 
برق به 76 هزار مگاوات رسیده ایم. این افزایش عالوه 
بر تأثیرپذیری از دو برابر شدن جمعیت حاصل افزایش 
تولید و مصرف نیز بوده اســت. درواقع میزان مصرف 
انرژی در کشور نسبت به بهره وری از آن پایین است.

مظاهریان در همین رابطه افزود: شــاخص شــدت 
مصرف انرژی که بیان کننده میزان انرژی استفاده شده 
برای تولید مقدار مشــخصی از کاال نشان می دهد که 
در این زمینه وضعیت خوبی نداریم. تولید ناخالص ملی 
ترکیه 2.5 برابر ایران اســت اما نصف مصرف انرژی 
مــا را دارد؛ یعنــی ما برای تولید یــک واحد کاال پنج 
برابر ترکیه انرژی مصرف می کنیم. این رقم نسبت به 
ژاپن 9 برابر و نسبت به عربستان سه برابر و نسبت به 

میانگین جهانی چهار برابر است.
وی در رابطــه با تعهدات دولــت در کاهش مصرف 
انرژی خاطر نشــان کــرد: در بخش ســاختمانی 23 
میلیون خانــه که میزان مصرف انــرژی در آن ها 85 
درصــد بیش از میانگین جهانی اســت موردتوجه قرار 
می گیــرد. در کارخانه ها نیز بهره وری پایین اســت اما 
با توجه به کمتر بودن تعــداد کارخانه ها، برنامه ریزی 
و کنترل برای این قســمت آسان تر است؛ اما در بخش 
مســکن به دلیل سروکار داشــتن با 23 میلیون خانوار 
دشــواری های مخصوص به خــودش را دارد و برای 

کاهش مصرف در این زمینه چالش بزرگی داریم.
معاون وزیر مســکن، راه و شهرســازی بابیان اینکه 
برای انجام این کار در مرحله اول نیاز به قانون داریم، 
ادامه داد: قانون اصالح مصرف انرژی در همین زمینه 
تبیین و تصویب شــده اســت و در ماده 18 این قانون 
وظیفه دولــت طبقه بندی ســاختمان ها ازنظر میزان 
مصرف انرژی اســت. طبق این طرح باید ساختمان ها 
طبقه بندی شوند و به ساختمان هایی که دارای مصرف 
زیاد هستند جریمه تعلق بگیرد. طبق طبقه بندی دولت، 
ســاختمان ها به دو گروه دولتی و خصوصی تقســیم 

می شوند. دولت برای اولین مرحله ساختمان های تحت 
پوشش خودش را ملزم کرده تا ظرف پنج سال برچسب 
انــرژی دریافت کنند و میزان مصرف انرژی آن ها باید 

در رده G و E قرار بگیرد.
مظاهریان با اشــاره به اینکه این ساختمان ها تا دو 
ســال موظف به برنامه ریزی و تا پنج سال موظف به 
اجرای این برنامه هســتند، افــزود: درصورتی که این 
اتفــاق نیفتد و مصــرف انرژی ســاختمان ها بیش از 
اســتاندارد تعیین شده باشــد باید دو برابر قیمت برق 

مصرفی را بپردازند.
وی در رابطــه بــا ســاختمان های خصوصی گفت: 
برای ســاختمان های خصوصی راهکار اجرایی در نظر 
گرفته شــده تا بدون متحمل کردن هزینه هنگفت به 
مالک ســاختمان این قانون اجرایی شــود. در بخش 
خصوصی نیز دو گروه ســاختمان در حال ســاخت و 
نوساز و دیگری ساختمان های ازپیش  ساخته شده قرار 
دارند. در ساختمان های نوســاز باید مبحث 19 کامال 
اجرایی شود که در این صورت این ساختمان ها در رده 
انرژی E قرار خواهند گرفت که شامل دوجداره کردن 
پنجره ها، سقف عایق حرارتی و بهینه سازی موتورخانه 
اســت. همچنین مشتری جدید ملک هنگام خرید خود 
را ملزم به خرید خانه ای می کند که وضعیت انرژی آن 

در حد مطلوب باشد.
مظاهریان با اشاره به روند رو به افزایش شهرنشینی 
در دنیا گفت: جهان مرز 50 درصدی شهرنشینی را رد 
کرده است و در اجالســی که دو ماه پیش در اکوادور 
برگزار شد رقم دقیق آن 54 درصد اعالم شد. همچنین 
برای اولین بار زندگی در شــهرها ارزش شــمرده شد. 
در ایران میزان شهرنشــینی 72 درصد است که نباید 
از این موضوع بترســیم زیرا این روند جهانی اســت و 
ایران جلوتر از این روند در حال حرکت است. آنچه در 
این مورد نگران کننده اســت به خاطر تمرکز بیش ازحد 
در شهرها، ناعدالتی و ناپایداری است که از مشکالت 

آینده بشر هستند.
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  توسعه اقتصاد سبز کلید خورد

پنجره ایرانیــان: وزارت نیرو سیاســت های خود را با 
به کارگیری از تجربیات کشورهای پیشرفته در راستای 

ارتقای توسعه اقتصاد سبز تبیین کرده است.
به گزارش ایســنا، اقتصاد سبز اقتصادی است که در 
سایه زندگی انسان های پیشــرفته و عدالت اجتماعی 
پدیــد می آید، درحالی که در آن خطرها و آســیب های 
زیست محیطی در کمترین میزان ممکن است. اقتصاد 
سبز یک اقتصاد یا توسعه اقتصادی بر پایه توسعه پایا 
و آگاهی از اقتصاد بومی )سازگار با بوم( بنا تعریف شده 
که برنامه ششــم توســعه نیز به ایــن موضوع توجه 

ویژه ای دارد.
مسبب اصلی تغییر اقلیم در ایران و جهان، انسان ها 
و برنامه ریزی های آنان تبیین شــده که در ایران نیز از 
حدود دو دهه قبل دوران خشک ســالی با ویژگی های 

ناشــی از تغییر اقلیم حادث شــده لذا بخش زیادی از 
تاالب ها، دریاچه ها و رودخانه ها به دلیل عملکرد منفی 
انســانی آسیب دیده است. امروز دریاچه ارومیه، تاالب 
هامون، رودخانه های بزرگ ازجمله کارون آسیب جدی 
دیده اند، به طوری که تاالب هامون یکی از بزرگ ترین 
بدنه های آب شــیرین با 18 میلیارد مترمکعب مخزن 
اکنون به یک شنزار خشــک تبدیل شده و شهرهای 
اطــراف خود را تهدیــد می کند؛ مــردم آن ناحیه که 
روزگاری بــا ماهیگیــری از این دریاچــه امرارمعاش 
می کردند امروزه ناچار به مهاجرت شــده اند. همچنین 
اثــرات تغییر اقلیــم در مهاجرت، از ســایر مولفه های 
اقتصادی و اجتماعی کمتر نیست و بر اساس پیش بینی 
مراجــع جهانی این وضعیت در غرب آســیا و ســایر 
کشورها در دهه های آینده شدت خواهد گرفت، ایران 
نیز دســتخوش این حوادث است و بیشترین آسیب را 
در ایــن زمینه خواهد دید. بر همین اســاس در برنامه 
ششــم توســعه برنامه های راهبردی و استراتژیک و 
چشــم انداز 20 سال آینده کشور پیش بینی شده که در 
حوزه وظایــف تولید انرژی الکتریکی، کاهش گازهای 
گلخانه ای و CO2 مباحث مهمی هستند که به آن ها 

پرداخته خواهد شد.
این برنامه ها شامل توســعه انرژی های تجدیدپذیر، 
کاهش کربن ناشــی از ســوخت نیروگاه هــا، افزایش 
راندمــان نیروگاه هــا از 37 به 60 درصد، اســتفاده از 
حــرارت خروجــی نیروگاه ها برای تولید آب شــیرین 
و کاهــش هدر رفت انرژی در تولیــد، انتقال، توزیع و 

مصرف خواهد بود.
در تمام ایــن اقدامات مشــوق های مالی به صورت 

یارانه های نقدی و سایر کمک ها ازجمله مشارکت فرد 
مردم مدنظر قرار خواهد گرفت که ازجمله می توان به 
تولید برق از انرژی فتوولتائیک بر بام خانه ها و تعویض 
سامانه های سرمایشــی و گرمایشی برای کاهش گاز 

کربن اشاره کرد.
بازنشسته کردن نیروگاه های با عمر بیش از 30 سال 
و جایگزینــی نیروگاه هایی با راندمــان 70 درصد که 
می تواند تا 50 درصد مصرف ســوخت را کاهش دهد 
و عدم اســتفاده از سوخت هایی نظیر مازوت و گازوئیل 
و اســتفاده از گاز مایع می تواند صرفه اقتصادی باالیی 

برای کشور داشته باشد.
علیرضا دائمی معــاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر 
نیــرو بر این باور اســت که اســتفاده از ظرفیت های 
بین المللی و تســهیالت ســازگاری اتحادیــه اروپا در 
قسمت اقتصاد سبز ازجمله مباحث مهمی است که در 
برنامه ششــم پیش بینی شده که می توان از این منابع 

تسهیالتی برای ارتقای انرژی لحاظ کرد.
وی بابیان اینکه در این راســتا سازمان های بزرگی 
ازجمله ســازمان انرژی های نو ایران )سانا( و سازمان 
بهــره وری انرژی )ســابا( همکاری موثــری خواهند 
داشت معتقد اســت که تغییر نوع کشــت متناسب با 
اقلیم منطقــه، اصالح الگوی کشــت، اصالح میزان 
آب مصرفی، اســتفاده از کشت های کم آب بر، کاهش 
کشت افقی و توســعه کشت گلخانه ای می تواند بسیار 
موثر باشــد. در ایــن زمینه وزارت نیــرو از تجربیات 
کشــور آلمان و اتحادیه اروپا کمک گرفته تا بتوان در 
کاهش نرخ رشد و توسعه کشور مستقل از افزایش گاز 

گلخانه ای اقداماتی را انجام داد.

  جریمه تسال برای حضور بیش از حد در ایستگاه شارژ

پنجره ایرانیان: شرکت خودروسازی تسال موتورز در جدیدترین اقدام خودروهایی را 
که در ایستگاه های شارژ معطل کنند، جریمه خواهد کرد.

به گزارش ایسنا،  امسال شــرکت خودروسازی تسال موتورز تالش کرده تا برخی 
از سوءاســتفاده ها از ایستگاه شارژ برقی "سوپرشــارژر" خود را رفع کند و جدیدترین 
اقدام آن، اخذ هزینه بیشتر از خودروهایی است که در ایستگاه های شارژ معطل کنند.

این شرکت در مطلبی در وبالگ خود اظهار کرد: ما شبکه سوپرشارژر را برای ارائه 
یک تجربه ســفر لذت بخش و یکپارچه طراحــی کرده ایم بنابراین درک می کنیم که 
ورود به ایســتگاهی که همه جایگاه های آن توسط خودروهای کامال شارژ شده تسال 
اشــغال شده، چقدر ناراحت کننده است. تسال در ادامه افزوده است: ما اعالم می کنیم 
که برای افزایش دسترســی به خدمات شارژ خودرو و به منظور ایجاد تجربه ای بهتر 
برای همه صاحبان خودروهای تسال، هزینه اضافه ای را برای خودروهای غیرفعال در 

ایستگاه ها در نظر گرفته ایم.
شبکه سوپرشارژر که در بســیاری از مناطق آمریکا گسترش یافته، در حال حاضر 

به صاحبان خودروهای تســال مدل S اجازه می دهد تا به سرعت وسیله نقلیه خود را 
به طور رایگان شــارژ کنند. در کمتر از 20 دقیقه یک خودروی برقی می تواند تا حدود 

50 درصد شارژ شود و شارژ کامل آن نزدیک به یک ساعت طول می کشد.
در این شــرایط بسیاری از مردم خودروهای خود را در ایستگاه قرار داده و به خرید، 
ســینما یا حتی نزد دوستانشان می روند و خودروی آنها زمان بیش از حدی در جایگاه 

مانده و خودروهای دیگر را در صف انتظار می گذارد.
به گفته تسال، یک اپلیکیشن به صاحبان خودرو اجازه می دهد از راه دور بر خودروی 
خود نظارت کرده و به آنها در زمانی که شــارژ خودرو نزدیک به تکمیل بوده و یک 
بار دیگر در زمان تکمیل آن هشدار می دهد. طبق این اعالم، هر دقیقه حضور بیشتر 
خودرو در ایستگاه 40 سنت برای صاحب آن هزینه خواهد داشت، اما اگر خودرو ظرف 
پنج دقیقه از ایســتگاه خارج شود، این هزینه اعمال نخواهد شد. شرکت تسال در ماه 
نوامبر اعالم کرده بود که از ژانویه 2017، هزینه اســتفاده از ایستگاه های سوپرشارژر 

از تمام صاحبان خودروهای جدید این شرکت اخذ خواهد شد.
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  پهپاد خورشیدی کشور با قابلیت نقشه برداری هوایی رونمایی شد

پنجره ایرانیان: نخستین پهباد خورشیدی کشور، عصر روز 
گذشته در غرفه پارک علم و فناوری خوزستان در هفدهمین 
نمایشــگاه ملی دستاوردهای پژوهشــی، فناوری و فن بازار 

رونمایی شد.
به گزارش ایســنا، دکتر بابک مختاری رئیس پارک علم و 
فناوری خوزستان در حاشــیه این مراسم، اظهار کرد: اولین 
پهپاد خورشــیدی کشــور که توســط یکی از شرکت های 
مســتقر در پارک علم و فناوری خوزســتان ساخته شده بود 
در هفدهمین نمایشگاه ملی دستاوردهای پژوهشی با حضور 
دکتر خســرو پیری مدیرکل برنامه ریزی امور فناوری وزارت 

علوم، تحقیقات و فناوری رونمایی شد.
وی با اشاره به مشخصات این پهپاد، گفت: در این فناوری 
مدت زمان پرواز با اســتفاده از پنل های خورشــیدی بسیار 
افزایش یافته و سیستم کنترلی شامل خلبان خودکار، کنترل 

به وسیله تلفن همراه و همچنین به صورت دستی است.

رئیــس پارک علم و فناوری خوزســتان تصریح کرد: این 
پهبــاد در حوزه های مختلف بازرســی و به خصوص خطوط 
لوله انتقال نفت و گاز در شرایط مختلف جغرافیایی و جوی، 
نقشــه برداری، اکتشــاف، بازدید از ســدها، مرزبانی زمینی 
و دریایی، هواشناســی، مانور و تنظیــم گزارش تصویری از 
مناطــق صعب العبور و حتی کنترل محیط زیســت گیاهی و 
جانوری مورد استفاده قرار می گیرد. مختاری مزیت های این 
سیستم را شــامل زمان پرواز بســیار باال، هدایت به وسیله 
دستی و خلبان خودکار عنوان کرد و افزود: این پهپاد می تواند 
در عملیات کنتــرل و پایش خودکار خطــوط انتقال نیرو و 
انرژی جهت نشــت یابی، جلوگیری از هدررفت و ارائه کلیه 
خدمات تخصصی سنجش از راه دور مورد استفاده قرار گیرد.

وی خاطرنشــان کرد: همچنین این پهپاد در نقشه برداری 
هوایی بــرای تهیه تصاویر ارتوموزائیــک با قدرت تفکیک 
زمینــی 5 ســانتی متر مناســب جهت تهیه نقشــه و تهیه 

مدل های مختلف ارتفاعی و ارائه منحنی طراز کاربرد دارد.
رئیس پــارک علم و فناوری خوزســتان افزود: در بخش 
اکتشــاف و مدیریت معادن نیز کاربرد این پهپاد در شناسایی 
هوایی معادن و بررسی مسیر پیشروی معدن، محاسبه حجم 
برداشت معدن و غلظت ســنجی عمق زمین است. مختاری 
گفت: همچنین در اســکن ســه بعدی می توان از این پهپاد 
برای سه بعدی ســازی رقومی عوارض طبیعی، ساختمان ها 
و شــهرها به صورت رقومی با قابلیت اندازه گیری دقیق تمام 

فواصل، سطوح و احجام استفاده کرد.
وی تصویربــرداری هوایی، عکســبرداری و فیلمبرداری 
هوایی از فعالیت ها و پروژه ها جهت مستندسازی و همکاری 
با فیلم سازان و شرکت های تبلیغاتی و حوزه مدیریت بحران 
به منظور ارزیابی هوایی بالیای طبیعی و ارائه خدمات امدادی 
به صورت هوایی جهت مدیریت بحران های زیست محیطی را 

از دیگر کاربردهای این پهباد برشمرد.

  بهره برداری از اولین جاده خورشیدی جهان

  پیشرفتی جدید در تولید انرژی های تجدیدپذیر

پنجره ایرانیان: اولین جاده خورشــیدی جهان به طول 
یک کیلومتر در منطقه روستایی واقع در نرماندی فرانسه 

به بهره برداری رسید.
به گزارش ایســنا، اولین جاده خورشــیدی جهان در 
مجموع 2880 پنل خورشــیدی دارد که با اتصال به هم 
انــرژی قابل توجهی را تولید می کند. طبق محاســبات 
انجام شده این جاده قادر است 280 مگاوات ساعت برق 
در یک ســال تولید کند. اولین جاده خورشیدی جهان یا 

Wattway در مجموع 853 متر مربع مساحت دارد.
توان تولید برق روزانه این جاده با توجه به وضعیت آب 
و هوا و فصل به طور تقریبی 767 کیلووات ساعت در روز 

اســت که در بهترین شرایط یعنی در روزهای تابستان به 
1500 کیلووات در روز نیز افزایش می یابد. هزینه ساخت 
اولین جاده خورشــیدی جهان که توســط دولت فرانسه 

تامین شده حدود 5.1 میلیون دالر است.
کارشناســان فرانسوی معتقدند در صورتیکه یک چهارم 
جاده های این کشــور به پنل های خورشیدی مجهز شود، 
این کشــور در تامین انرژی مســتقل خواهد شد. یکی از 
مهمتریــن انتقــادات وارد بر این سیســتم، کاهش توان 
تولیدی در جاده های پر رفت وآمد اســت، همچنین زاویه 
مســطح قرارگیری سلول های خورشــیدی ضریب تبدیل 

انرژی را کاهش می دهد.

پنجره ایرانیان: سیســتم تحقیقاتی آموزشــی اینورتر و درایوهای AC، توســط دکتر 
غالمرضا عرب مارکده، عضو هیات علمی دانشــکده فنی مهندســی دانشگاه شهرکرد 

طراحی و ساخته شد.
به گزارش ایســنا، سیستم تحقیقاتی آموزشی اینورتر و درایوهایAC ، عالوه بر امکان 
آموزش مفاهیم کنترل حلقه بســته انواع موتورهــای الکتریکی AC و اینورترهای مورد 
اســتفاده در تولید انرژی های تجدیدپذیر نظیر سلول های خورشیدی  امکان اعمال کلیه 
روش های کنترل پیشــرفته موتورهای AC و اینورترها را بــه منظور انجام فعالیت های 

پژوهشی و تحقیقاتی در دوره های تحصیالت تکمیلی فراهم می کند.
گفتنی است، انگیزه اصلی سازنده این سیستم، تالش جهت خودکفایی کشور در تولید 
آن بوده و این سیســتم توسط یک شــرکت دانش بنیان به مرحله تولید رسیده و تاکنون 

چند نمونه آن به مراکز دانشگاهی تحویل داده شده است.
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  تولید گاز طبیعی از گاز متصاعد شونده از زباله 

  کره جنوبی یک قدم دیگر تا دستیابی به خورشید روی زمین

  ساخت پیاده رو خورشیدی با پالستیک بازیافتی

 پنجره ایرانیان: اولین نیروگاه تبدیل گاز محل انباشت 
زباله به گاز طبیعی در شــمال شــرقی می سی سی پی 
ساخته می شــود. این نیروگاه توسط شرکت زباله خشک 
اداره می شود و ســالیانه تقریبا برابر 350هزار تن زباله 

دریافت می کند.
به گزارش انرژی هاب، مقامات محلی این پروژه را بدون 
همکاری گسترده مردم و شرکت زباله خشک و ایرلیکوئید 
غیر ممکن می دانند و بسیار خوشحال هستند که می توانند 

همچنین تکنولوژی تجدیدپذیری را عرضه کنند.
با اســتفاده از تکنولوژي الیه غشــایی، ایــن نیروگاه 
ظرفیت خالص ســازی گاز متان متصاعد شده از زباله دارا 

خواهد شــد و آن را آماده مصــرف می کند. این طرح در 
ســه ماهه اول سال 2017، عملیاتی خواهد شد و ظرفیت 
اولیه آن برابر 1378 میلیــون ژول در روز خواهد بود که 
برنامه ریزی برای افزایش آن انجام شــده است. در کنار 
ایــن 6.5 کیلومتر لوله گذاری بــرای انتقال و اتصال این 
گاز به گاز طبیعی ملی انجام شــده می شــود. این اقدام 
باعث افزایش ارزش افزوده برای شــهر والنات که دارنده 

تکنولوژی است خواهد شد.
این طــرح فواید بلند و کوتاه مــدت زیادی برای افراد 
منطقه از جمله ایجاد کار ثابت و مقطعی و کاهش آلودگی 

و گاز های گلخانه ای خواهد داشت.

پنجره ایرانیان: محققان کره ای توانســتند با حفظ پالسما در راکتور هسته ای به مدت 70 
ثانیه در آستانه دستیابی به انرژی پاک نامحدود قرار بگیرند.

به گزارش ایســنا، به نقل از دیلی میل، محققان و مهندســان کره جنوبی توانستند با ثبت 
یک رکورد تاریخی در رابطه با حفظ پالســما در راکتور هســته ای، دروازه جدیدی از فرآیند 
همجوشــی هسته ای را باز کرده و در آستانه دســتیابی به انرژی پاک و نامحدود هیدروژنی 

قرار بگیرند.
پالســما یکی از حاالت ماده اســت که با جامدات، مایعات و گازها متفاوت است و کاربرد 

فراوانی در علم فیزیک و حوزه انرژی دارد.
محققان کره ای در مرکز ملی همجوشــی هسته ای این کشور توانستند »پالسما« را برای 
70 ثانیــه در دمای 300 میلیون درجه ســانتی گراد پایدار نگاه دارند، که این رقم بیشــترین 
رکورد برای این فرآیند محســوب شده و تولید انرژی نامحدود و پاک را تسهیل خواهد کرد. 
این رکورد پیشــتر در اختیار مرکز تحقیقات پالسمای »ام آی تی- کمبریج« بود که محققان 
کــره ای مدت زمان آن را بیــش از 10 ثانیه افزایش دادند. این فرآینــد در راکتور تحقیقاتی 

توکاماک در 160 کیلومتری جنوب سئول انجام شده است.
نحوه عملکرد راکتورهای همجوشی هسته ای دقیقا همانند ستاره های سوزان مثل خورشید 
اســت. در این راکتورها گاز هیدروژن یونیزه شده در دمای فوق العاده باالیی حرارت می بیند و 
به »پالسما« تبدیل می شود.در این حالت »پالسما« با جداسازی الکترون ها حالت شبه خنثی 

پیدا کرده و میتوان به صورت ذوب شده از آن برای تولید انرژی استفاده کرد.

در ســاختار این راکتورها حین تولید »پالســما« یک میدان مغناطیسی قدرتمند نیز ایجاد 
می شــود تا از برخورد »پالسما« با دیواره راکتور و سرد شــدن آن جلوگیری شده و کیفیت 

آن حفظ شود.
گرچه ممکن اســت صحبت از استفاده مســتقیم از این انرژی در خانه و ادارات کمی زود 
باشــد، اما این تحقیقات نشان می دهد در آینده این منابع انرژی می توانند به صورت نامحدود 

و پاک به انسان خدمات ارائه کنند.

پنجره ایرانیان: تصور کنید سیستم سنگفرش مدوالر 
رنگــی مانند قطعات خانه ســازی کــودکان جایگزین 

سنگفرش  پیاده روهای امروزی شود.
به گزارش ایســنا، یک شــرکت مجارستانی سیستم 
سنگفرشــی تولید کرده که با استفاده از پالستیک های 
بازیافتی انرژی پاک خورشید را دریافت و ذخیره می کند.
ایــن شــرکت اولین شــرکت تولیدکننده مســیر با 
سیســتم خورشیدی نیســت، اما این سیستم مربوط به 

پیاده روســت و نمونه های ارائه شده مربوط به پیشرفت 
جاده ها بوده اند. هدف این شــرکت زیباســازی شهرها 
با انرژی های پایدار و پاک اســت. این سیستم پیاده رو 
انرژی خورشیدی را از طریق سلول های منو کریستال 
سیلیکون جای گرفته داخل محفظه شیشه ای دریافت 
می کنــد. این روش از آســیب به ســلول ها در هنگام 
راه رفتــن عابران پیاده پیشــگیری می کنــد. اجزای 
این سیســتم با یکدیگر ارتباط الکترونیکی داشــته و 

سیستم های ارتباطی را به طور خودکار در زمان ساخت 
با هم مرتبط می کند. هر مترمربع از این سیســتم 160 
وات الکتریسیته تولید می کند. این پوشش در سه رنگ 
تولید شــده و همچنین دارای سیستم دریافت انرژی با 

گام های عابران پیاده است.
هدف نهایی این شرکت ارائه سیستم های انرژی پاک 
و مســتقل در آینده بر اساس زندگی شهری با در نظر 

گرفتن دیدگاه های اجتماعی است.
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  مزرعه خورشیدی جعبه ای

پنجــره ایرانیان: این مزرعه خورشــیدی "مزرعه در 
جعبــه" نام دارد و برای پرورش گیاهان و تامین غذای 

پایدار طراحی شده است.
به گزارش ایسنا، برای تامین غذای 150 فرد حدود دو 
آکر زمین الزم است و در حال حاضر سان فرانسیسکو 

روشی راحت تر برای این مورد آغاز کرده است. مزرعه 
خورشــیدی جدید با اندازه کوچکتر تامین کننده غذای 
150 نفر خواهد بود و نیازی به مزرعه دو آکری نیست.
این طرح توســط برندی دیکارلی و اسکات تامسون 
ارائه شده اســت و در واقع محفظه قابل حمل بوده و 

نیازمند زیرساختار خاصی نیست. این مزرعه خورشیدی 
"مزرعه در جعبه" نــام دارد و برای پرورش گیاهان و 
تامین غذای پایدار طراحی شــده است. سیستم آبیاری 
آن شــامل پمپ با قدرت خورشیدی و آبیاری قطره ای 
اســت. به همین دلیل آبیاری آن موثر و بدون اتالف 
آب خواهد بود. تمامی محفظه ها از نیروی خورشــیدی 
استفاده می کنند و دارای قدرت سه کیلو واتی بوده که 
انرژی الزم پمپ های آب هر محفظه و Wi-Fi الزم 

را برای کنترل از راه دور مزرعه  تامین می کند.
تمامــی اجــزای مزرعــه همچون خــاک و بذرها 
زنده و پایدار هســتند. راین مزرعه شــامل سه مرحله 
پرورش مواد غذایــی در مزرعه مثل پایداری، فناوری 
و محافظت اســت. دیکارلی اظهار کرد: این طراحی با 
توجــه به الگوی خاصی عمل می کنــد و ترکیبات آن 
بــا نیازهای آب وهوایی محلی هماهنگ خواهد شــد. 
این گزینه ها شــامل ذخیره هوای ســرد داخلی است 
کــه موجب تازه ماندن محصــوالت تا زمان فروش و 
یا مصرف می شــود. دیگر گزینــه آن تصفیه آب برای 

آبیاری گیاهان در صورت لزوم است.
این پروژه برای آموزش و فراگیری دانشجویان برای 
کاشــت و برداشت محصوالت کشــاورزی در شرایط 

خشکسالی ارائه شده است.

  تولید سلول خورشیدی با بازدهی دوبرابری 

پنجره ایرانیان: پژوهشــگران کشور سلول خورشیدی حســاس شده به رنگی را 
عرضه کردند که با اســتفاده از نانو ساختارها نسبت به نمونه های مشابه ساخته شده 

در کشور از بازدهی باالتری برخوردار است.
به گزارش ایسنا، مجید قناعت شعار مجری طرح با اشاره به این پروژه تحقیقاتی، 
گفت: این طرح در زمینه ساخت ســلول خورشیدی رنگدانه ای جامد تمام اکسیدی 

اجرایی شده است که پیش از این نیز متخصصانی در کشور آن را تولید کردند.
وی پایین بودن بازدهی ســلول های خورشــیدی تولید شده در کشور را از معایب 
این محصوالت دانســت و یادآور شــد: این پروژه با هدف ارتقــاء و بهبود بازدهی 
این ســلول ها اجرایی شده است. قناعت شــعار ویژگی سلول های تولید شده در این 
تحقیقات را جامد بودن آنها دانست و ادامه داد: در ساخت این سلول خورشیدی هیچ 
مایعی به کار نرفته است؛ چراکه حضور ماده مایع مشکالتی همچون تبخیر مایع در 

طول زمان و نشتی از داخل سلول را به همراه دارد.
مجری طرح این بروز نشــتی از سلول خورشــیدی را عامل ناپایداری در آن ذکر 
کرد و یادآور شــد: از این رو سلول های خورشیدی تولید شده عالوه بر بازدهی باال، 

پایدار نیز هستند.
عضو هیات علمی دانشــگاه شهید بهشــتی همچنین ابراز کرد: الکترولیتی که در 
این ســلول خورشیدی به کار رفته از نوع P اســت که تاکنون کمتر از آن استفاده 
شده است همچنین در این سلول از نانوساختارها استفاده شده که نتیجه آن افزایش 
دوبرابری بازدهی آن اســت. ســلول خورشیدی حساس شــده به رنگ با پشتیبانی 

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران به مرحله تولید رسید.
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 استفاده از کاج خورشیدی برای تولید انرژی پاک

 ساخت شناور خورشیدی برای توسعه صنعت گردشگری در کشور

پنجــره ایرانیان: مبــارزه با تغییــرات آب وهوایی از 
مباحث مهم امروزی بوده و تولید انرژی خورشــیدی 

هر روز به شکل جدیدتری انجام می شود.
به گزارش ایســنا، گروه معماری HG در سئول کره 

جنوبی ســازه ای بنام کاج خورشــیدی را بــا الهام از 
شکل میوه درخت کاج برای جذب بیشتر نور خورشید 
ساخته اند. پنل های سقف خورشیدی این سازه بیشترین 
مقدار نور خورشــید را جذب و 1.2 کیلووات در ساعت 

برق تولید می کند. این ســازه عــالوه بر تولید برق به 
ســبب طراحی جذاب انتخاب مناسبی برای پارک ها یا 

میادین شهری است.
الهام گیری از هندسه طبیعی در طراحی این سیستم 
کارایی آن را افزایش داده اســت. پنل های خورشیدی 
در پوشش ســقفی متشکل از ماژول های پیش ساخته 
قرار گرفته اند. تمامی سیســتم توســط دو کمان تنیده 
شــده در هم پشتیبانی می شــود و این ویژگی  موجب 
شده تا ستون های بزرگ عمودی حذف و نور به داخل 
راه یافتــه و زیبایی ســازه را چندین برابــر کند. مواد 
پیش ساخته نیز بهره وری فضا و صرفه  جویی در زمان 

را افزایش داده است.
براســاس اظهارات شــرکت مذکور این سازه به طور 
اســتثنایی در تولید انرژی پاک موثر بوده و همچنین 

موجب زیباسازی فضا می شود.

پنجــره ایرانیان: محققان کشــورمان با بهره گیری از انرژی هــای پاک موفق به 
طراحی و تولید شناور خورشیدی به منظور توسعه صنعت گردشگری شدند.

به گزارش ایسنا، امروزه که سوخت های فسیلی به عنوان یکی از عوامل آالیندگی 
و افزایش گرمای زمین معرفی شــده اند، جایگزینی انرژی های پاک از جمله انرژی 
خورشــیدی با آنها می تواند ضمن کمک به محیط زیست و ذخیره منابع زیرزمینی، 
در کاهش هزینه های مصرف کنندگان نیز تاثیر بســزایی داشــته باشد. از این رو با 
تالش فناوران در صنعت دریایی شــناورهای مســافری با بهره گیری از انرژی های 

پاک طراحی و ساخته شد.
حســن ضیایی، مدیر عامل شرکت طراح این شــناور با اشاره به بحران انرژی در 
ســال های اخیر اظهار کرد: کاهش منابع انرژی فســیلی دولت ها را بر آن داشته که 
تغییــر نگرش جدی در حوزه انرژی های تجدیدپذیر را در دســتور کار خود داشــته 
باشند. در این میان جایگزینی انرژی های تجدیدپذیری همچون خورشیدی به جای 
انرژی های فســیلی به منظور صرفه جویی در مصرف سوخت، کاهش انتشار گازهای 

آالینده و در یک جمله مقابله با بحران انرژی در اولویت تصمیم ســازان قرار گرفته 
اســت. وی تصریح کرد: شناور خورشــیدی با ظرفیت 14 تا 18 نفر با بهره گیری از 
انرژی خورشیدی آماده ارائه به صنعت گردشگری کشور است که در نوع خود کمک 
قابل مالحظه ای به رونق صنعت گردشگری و حفظ منابع آب و جلوگیری از آلودگی 

آب ها و دریاچه ها خواهد کرد.
ضیایی با اشــاره به حمایت های صورت پذیرفته از ســوی ستاد توسعه فناوری و 
صنایع دانش بنیان دریایی گفت: این محصول نیز در لیســت محصوالت دانش بنیان 

این شرکت قرار گرفته و از حمایت های مربوطه برخوردار است.
بر اساس اعالم روابط عمومی معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری، مدیرعامل 
این شرکت دانش بنیان خاطرنشان کرد: تالش بر این بوده است در راستای بهره گیری 
از تمامی ظرفیت های ساختار فعالیت های دریایی بویژه بخش گردشگری دریایی در 
ســالیان گذشته به عنوان یکی از فعال ترین شرکت های تحقیقاتی ـ تولیدی صنعت 

دریایی کشور مطالعات و برنامه ریزی داشته باشیم.

  طراحی مفهومی دستگاهی برای تولید آب از اتمسفر توسط توربین بادی

 پنجره ایرانیان: یک دســتگاه جدید طراحی شده است که به روشی ساده بر اساس 
قانون میعان می تواند آب پاک را از اتمســفر تا ســقف 11 گالن در روز بدون نیاز به 
سیستم نیروی خارجی، بدون تولید گاز های گلخانه ای و بدون تاثیرات زیست محیطی 

جمع آوری کند.
به گزارش انرژی هاب، دستگاه خالقانه Water Seer می تواند بدون محدودیت 
تا ابد کار کند و به مردم در مناطق خشــک و با آب و هوایی سخت طالیی مایع اهدا 
کند. این دستگاه با استفاده از یک توربین بادی تغذیه می شود و می تواند قدمی برای 

دنیای تجدیدپذیر و تامین آب در مناطقی که با کمبود آب مواجه هستند باشد.
دســتگاه Water Seer تا عمق 2 متر در زمین خواهد رفت و خاک آن را در بر 

خواهد گرفت. در باالی این دســتگاه توربینی با محور عمودی تعبیه شده است که با 
کمک وزش باد پره های داخلی را به حرکت در می آورد تا هوا را به داخل فضای تعبیه 
شده بکشد. فضای تعبیه شده در زمین که با خاک دربرگرفته شده است هوای ورودی 
را خنک کرده و باعث میعان بخار موجود در هوا می شــود و در واقع چاهی مصنوعی 
را به وجود می آورد. این منبع آب می تواند برای مردم منطقه آبی پاک را فراهم آورد.
این دستکاه در دانشگاه برکلی به کمک VICI-Lab طراحی شده است که بسیار 
ارزان قیمت هم هســت. این دستگاه می تواند راه حلی برای 2.3 میلیون مردمی باشد 
که از دسترسی به آب محروم هستند. شرکت فروشنده این دستگاه سهمی از فروش 

هر واحد را برای تهیه یک دستگاه برای مناطق محروم در نظر گرفته است.
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  ساخت سازه گنبدی مقاوم در برابر زلزله و طوفان

پنجره ایرانیان: محققان اروپایی موفق به ســاخت ســازه گنبدی شــکلی شده اند 
که عــالوه بر زیبایی و تطابق با محیط زیســت در برابر طوفــان و زلزله مقاومت 

فوق العاده ای دارد.
به گزارش ایسنا، کمپانی دانش بنیان اروپایی »بیو دامز« توانسته  یک سازه گنبدی 
شــکل شیشه ای مقاوم بسازد که با شــبکه فلزی مورد محافظت قرار گرفته است و 
می تواند به خوبی در برابر سهمگین ترین طوفان ها نظیر تورنادو و زلزله های سنگین 

مقاومت کند و به عنوان یک پناهگاه امن مورد استفاده قرار بگیرد.
طبق اعالم شــرکت »بیو دامز« این گنبدها در برابر طوفان هایی با ســرعت 320 
کیلومتر بر ســاعت و زلزله های 8.5 ریشتری مقاومت می کنند و توانایی تحمل وزن 
20 تــن را دارند. این گنبدها قابلیت پیاده ســازی در تمام مکان ها را با ابعاد مختلف 

دارند و مقاومت آنها بارها در شــرایط مختلف سنجیده شده است. مسئوالن شرکت 
»بیــو دامز« اعالم کرده اند خریداران می توانند هر طرحی را برای داخل این گنبدها 
ســفارش دهند و حتی این امکان وجود دارد که با اتصال چند گنبد به صورت تونل، 

فضای بیشتری را در اختیار داشته باشند.
ویژگی منحصر بفرد دیگری که در این ســازه به کار رفته است کم مصرف بودن 
آن و قابلیت ســرمایش و گرمایش آن است که نسبت به یک ساختمان معمولی 30 
درصد کمتر انرژی مصرف می کند و برای تامین انرژی سازه از صفحات خورشیدی 

بهره گرفته شده است.
تنها مشکلی که می توان برای این سازه ها در نظر گرفت غیر قابل جابجایی بودن 

آنهاست چرا که پی آنها باید کامال مستحکم و ثابت باشند.

  طراحی گلخانه معلق بر روی آب

به گزارش پنجره ایرانیان و به نقل از وبسایت آرشیتکت، پیش بینی شده که تا 40 
سال آینده جمعیت جهان به 10 میلیارد نفر می رسد به همین دلیل معماران ایتالیایی 
گلخانه کشاورزی مدوالری طراحی کرده اند که احتیاجی به زمین ساکن، آب سالم و 
مواد شیمیایی ندارد. در رابطه با معماری پایدار این پروژه پیش بینی شده که به عنوان 
یکی از راه های محدود کشــاورزی در آینده مطرح خواهد بود. در طراحی و معماری 

گلخانه سیستم خورشیدی به کار رفته که می تواند آب شور و کثیف را تصفیه کند.
در طراحی و معمــاری گلخانه از تکنولوژی های کم هزینه و متریال های ســاده 

استفاده شــده است. مســاحت این گلخانه 70 متر مربع است. کف این مساحت را 
یک تخته چوبی پوشــانده که روی توپ های پالســتیکی بازیافت شده قرار گرفته 
اســت. به کمک این توپ های پالســتیکی گلخانه روی آب معلق می ماند. سیستم 
هیدروپونیــک کــه در این مجموعه به کار رفته تا 70 درصــد میزان مصرف آب را 
نسبت به سیستم های لوله کشی معمولی کاهش می دهد. فقط در کنار این سیستم 7 
سیستم خورشیدی برای تولید آب شیرین باید قرار بگیرد. با کمک این تکنولوژی ها 

در طول روز از مصرف 150 لیتر آب شیرین صرفه جویی می شود.
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  طراحی نما گالری با آینه

به گزارش پنجره ایرانیان و به نقل از وبســایت آرشــیتکت، در طراحی و معماری 
گالری کوزه های jung gli-young که در کشــور کره جنوبی انجام شده است، 
از پانل های آینه برای نما اســتفاده کردند و با این کار طبیعت زیبای اطراف ساختمان 
وارد گالری شده است. استفاده از آینه ها در طراحی نمای ساختمان، هارمونی و تعادل 

را وارد مجموعه کرده است.

در معماری گالری از آینه ها اســتفاده شــده تا ســکوت و آرامش موجود در جنگل 
اطراف به داخل ساختمان هم منتقل شود. به این ترتیب همراه با تغییر فصل ها و تغییر 
کارهای گالری، نمای ساختمان هم تغییر می کند و همگون با طبیعت می شود. در بین 
نمای آینه ای، راه پله با رنگ مشــکی و قرمز قرار داده شده که به طبقه دوم راه دارد. 

در طبقه اول هم مسیری برای گالری اصلی و قسمت اضافه شده، طراحی کرده اند.
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  طراحی و معماری خانه های اسکله ای: کوهستانی از چوب 

به گزارش پنجره ایرانیان و به نقل از وبسایت آرشیتکت، پروژه خانه های اسکله ای 
یکی از بزرگترین پروژه های مسکونی چوبی اروپا می باشد که مناسب ساختار شهری 

با باالترین تعداد خانه های چوبی در شمال اروپاست.
پروژه مســکونی کوه چوبی در کشور نروژ قرار گرفته است. این سایت دارای 128 
ملــک خصوصی و تعدادی فضا جهت تســهیالت همگانی می باشــد و به گونه ای 

طراحی شده که میراثی از معماری قرن 18 و 19 نروژ باشد.
گروه طراحی بر این باورند که این طراحی ماهیت شــهر را با اســتفاده از ســنت 
معمــاری چوب بیان می کند و در عین حال چشــم اندازهای نروژ را بازتاب می کند. 
معماران تصمیم گرفتند که مقاطع مختلف را در جهت عمودی بکشند تا به فرم هایی 
بی قاعده برســند و به ایــن صورت در مرز بین فضای شــهر و فضای باز لکه هایی 
می افتد و موجب می شود سایت مانند کوهی چوبی در میان شهر و دریا دیده شود .

این مجموعه طوری چیده شده که مانند فضاهایی متوالی کنار هم قرار گیرند و تا 
کناره های ساحل ادامه پیدا کرده است.

واحد های مستقل توسط شــکاف های باریک از هم جدا شده اند تا با خیابان های 
قدیمی مارپیچ شهر تلفیق شوند. عالوه بر آن، تعدادی میادین و گردشگاه های بزرگ 

عمومی مستقرگشته تا امکان دید به سمت دریا فراهم گردد.
کناره واحدها بریده شــده اند تا به این صورت هم بنا از صلبیت خارج شــود و هم 

مطمئن شوند که صفحات هر واحد در زاویه مناسب نسبت به جهت حرکت خورشید 
در آســمان قرار گرفته است. فضا های عمومی پیرامون ساختمان ها و یک تفرجگاه، 
به گونه ای قرار گرفته اند که در طول ساحل دریا کشیده شوند و به سمت مرکز شهر 
پیش روی کنند . فضاهایی سر پوشــیده بین خانه ها و میدان عمومی شهر به عنوان 
پناهگاه ایجاد شــده و یک زمین بازی و تعدادی محوطــه دیگر وجود دارند که به 

عنوان فضای سبز مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
پله های بتنی بزرگ، تفرجگاه سایت را به میدانی در سطحی باالتر مرتبط می کند 
و به این ترتیب مردم هم برای گشــت و گذار در محوطه تشــویق می شــوند و هم 

می توانند از نمایی رو به دریا لذت ببرند.
طبقه همکف واحدها مشــرف به تفرجگاه  که شــامل کافه ها و مغازه ها می باشد، 
هستند و با این عمل پویایی، تحرک و زنده دلی در اطراف مجموعه جریان می یابد .
ســالنی عمومی واقع در طبقه اول که به ســمت میدان عمومی، تفرجگاه و نمای 
دریــا قرار دارد، فضایی خاص را ایجاد می کنــد و می تواند برای اجتماع اهالی مورد 
استفاده قرار گیرد . خانه های یک طبقه در سطوح  ر سایت قرار گرفته و خانه های دو 
طبقه در سطوح باالتر ساخته شده است. اشکال بی قاعده ساختمان ها سبب تنوع در 
پالن های کف خواهد شد که در نتیجه ساختمان هایی با اشکال و اندازه های متفاوت 

خواهیم داشت.
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  طراحی و معماری ساختمان اداری بتنی به همراه پالن 

 به گزارش پنجره ایرانیان و به نقل از وبســایت آرشــیتکت، این ساختمان اداری 
مقابل ســاختمان مســکونی منطقه و با معماری و طراحی مشابه ساخته شده است. 
معماران برای بیان طرحی که در نظر داشــتند از هندسه احجام و ترکیب آنها با هم 
اســتفاده کردند. شکســت و تو رفتگی هایی در اطراف پنجره ها ایجاد شده که فریم 
پنجره را نیز تشــکیل می دهند. با این تو رفتگی ها ساختمان در برابر بارش و محیط 
جنگل تقویت شــده، عالوه بر فریم پنجره ها، استفاده از متریال بتن، فوالد و شیشه 

مقاوم  هم در این امر اثر داشته اند.
یکی از ورودی های ســاختمان رو به راهرویی اســت که به ســمت سالن اصلی 
می رود. در این سالن از طریق سقف شفاف و نور طبیعی، روشنایی تامین می شود. در 
وسط ســاختمان راه پله ای طراحی شده که راه دسترسی به طبقه دوم می باشد. این 
گونه طراحی نما و استفاده از فریم های بتنی باعث شده که ورزن بار بین بخش های 
مختلف توزیع و تقسیم بشود و به همین دلیل در داخل ساختمان دیگر از هیچ المان 

سازه ای برای تحمل بار استفاده نشده است.



11
ه 2

ـار
شم

  
95

ن 
هم

  ب
هم

ل د
سـا

ن/ 
ـا

انی
یر

ه ا
ـر

نج
پ

ری
عما

ر م
بـا

اخ

96

  طراحی و معماری فرودگاه جدید نیویورک

به گزارش پنجره ایرانیان و به نقل از وبسایت آرشیتکت، در سال 2014 مسابقه ای 
بــرای طراحی پالن فرودگاه جدید نیویورک برگزار شــد. بعد از بررســی طرح های 
مختلف، طرح تایید شــده حاصل ترکیب المان های متفاوت سه شرکت کننده با هم 
می باشــد. از طرح هر کدام از این 3 شرکت معماری بهترین قسمت ها برگزیده شده 
و در نهایــت اولین و مدرن ترین فرودگاه قرن 21 در ایاالت متحده آمریکا ســاخته 

خواهد شد.
ســاختمان جدید حدود 2 مایل از ایستگاه های تاکسی فاصله دارد و در این فاصله 
پل های عابر پیاده که به ســاختمان راه دارند، قرار می گیرد. با این کار فضای کافی 

برای ســالن انتظار مسافران به وجود می آید و همچنین به راحتی این اختالف سطح 
بین ســاختمان و خیابان اصلی پر می شــود. در این پروژه سازه ساختمان مقاوم تر از 

ساختمان قبلی است و راه های ارتباطی آن به شهر هم تقویت خواهد شد.
عالوه بر ایســتگاه تاکســی، دسترســی از طریق مترو هم طراحی شــده و حتی 
اســکله ای برای نمای رو به آب ســاختمان و پهلوگیری کشتی و قایق های حامل 
مســافران ســاخته خواهد شــد. پروژه معماری فرودگاه 18 ماه طول خواهد کشید. 
بودجه ای که برای این پروژه در نظر گرفته شده حدود 4 میلیارد دالر است و ظرفیت 

آن به اندازه 11 میلیون مسافر خواهد بود.
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  معماری پل چوبی در طراحی شهری

به گزارش پنجره ایرانیان و به نقل از وبسایت آرشیتکت، این پل چوبی برای شهر 
زلزله زده لودیان در چین، منطقه مسلمان نشــین این کشور، ساخته شده که هم یک 
منظرگاه به سمت طبیعت زیبای منطقه است و هم استراحتگاه و توقفگاهی در کنار 
جاده اســت. این پروژه طراحی شهری سه چیز را در این محل فراهم کرده، فضای 
نشستن و فضای آالچیق، ایجاد سکوها در سطوح مختلف، مکانی برای بومیان شهر 

تا محصوالت کشاورزی و صنایع دستی خود را بفروشند.
 فرم طراحی پل از یک خط مستقیم شروع شده و در انتها دارای منحنی سینوسی 
شکل اســت. مطابق با شکل کوه و دره سایت هم خوانی دارد و دارای فراز و نشیب 
می باشــد به همین دلیل هم در فضای زیر پل یک آالچیق به وجود آمده اســت. در 
پروژه طراحی شــهری لودیان مانند این پل معماران ســعی می کنند از متریال های 
ســاده و چوب استفاده کنند و فضاهای بزرگ و به صرفه ای ایجاد کنند. طراحی پل 

این شهر با کمک دانشجویان سال اول معماری دانشگاه هنگ کنگ انجام شد.
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  معماری ساختمان با ایده و کانسپت گل

 به گزارش پنجره ایرانیان و به نقل از وبســایت آرشــیتکت، در طراحی و معماری 
ســاختمان فضاهای زیادی در نظر گرفته شــده و فقط یک کاربری ندارد. از پایین تا 
باالی ســاختمان دارای یک فرم مجسمه ای با کانسپت گل می باشد. فضاهایی مانند 
یک کافی شاپ، یک رستوران، یک دفتر اداری و در آخرین طبقه یک واحد مسکونی 
وجــود دارد. راه پله هایی دینامیک و پویا سیرکوالســیون خوبی را بین طبقات ایجاد 
کرده و به این صورت هر یک از فضاها مرتبط و وابسته به طبقه بعد خود می باشند.

این ساختمان در کنار یک استادیوم ورزشی ساخته شده، در نتیجه برای ایجاد تضاد 
با شــکل بزرگ گرد و منحنی استادیوم، برای فرم ســاختمان از خط های شکسته و 
کانسپت شکل گل استفاده کرده اند. در واقع از معماران این پروژه خواسته بودند که با 
طراحی این ساختمان یک نشان شهری جدید برای منطقه ای در سئول ایجاد کنند.
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  معماری و طراحی موزه علم و هوانوردی

  معماری و طراحی هزارتو از جنس استیل

به گزارش پنجره ایرانیان و به نقل از وبسایت آرشیتکت، این موزه در محله ای در 
جنوب غرب شــهر استانبول قرار گرفته است. در این محله هیچ بافت شهری وجود 
ندارد و تنها ساختمان ها و تاسیسات مربوط به صنایع هوایی دیده می شود. این موزه 
تنها فضایی برای نمایش هواپیما نیســت بلکه مکانی برای ارائه خدمات پژوهشی از 

قبیل برگزاری سمینار و سخنرانی می باشد. 
چالش اصلی طراحی، خلق ســاختمانی بود که بتواند هم پاسخگوی کاربری های 
بزرگ مقیــاس )موزه هواپیما( و هم عملکردهای با مقیاس انســانی باشــد. برای 
طراحــی، Anas Mahli، معمار پروژه ســعی کرد که به ارتباط میان کنشــگر و 
کنش پذیر توجه کند. کنشــگر همان بازدیدکنندگان هستند و کنش پذیر آثاری است 
کــه در موزه به نمایش درآمده اند. آثــاری که ابعاد آنها از یک ماکت کوچک تا یک 
هواپیمای غول پیکر متغیر است. در این موزه تالش شد تا این آثار از تمام فواصل و 
زوایای ممکن در موزه دیده شــوند. در ابعاد کالن تر نیز به ارتباط میان برج دیدبانی 

تاریخی موجود در سایت و یادمان هوانوردی توجه شد.

به گزارش پنجره ایرانیان و به نقل از وبســایت آرشــیتکت، گروه معماری 
Gijs Van Vaerenbergh ِمیز و هزار تویی بزرگ از جنس اســتیل به عنوان 

یک منومان شهری طراحی کردند.
 این ســازه قرار است در مقابل ساختمان C-MINE Art Centre و به طول 

یک کیلومتر در شهر ژانک، بلژیک ساخته شود. 
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Ben معماری و طراحی ویالی  

به گزارش پنجره ایرانیان و به نقل از وبســایت آرشــیتکت، معماری و طراحی این 
ویال در منطقه پرتراکم مســکونی جنوب شهر جاکارتا انجام شده است. زیربنای این 
ویالی مسکونی سه طبقه 800 مترمربع است که در سایتی به مساحت 400 مترمربع 
ساخته شــده است. در این خانه طبقه اول به کاربری های خدماتی اختصاص یافته و 

فضاهای خصوصی و نیمه خصوصی در طبقات دوم و سوم طراحی شده اند.
بزرگترین چالش طراحی، محدودیت سایت و فشرده بودن بافت منطقه بود. با وجود 
این محدودیت ها این ویال به صورتی شفاف و در تعمال کامل با طبیعت طراحی شده 
اســت، به گونه ای که در طبقه سوم  اتاق خواب ها به نشیمنی وصل می شوند که در 

مجاورت دیواره ای سبز قرار دارد.
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  طراحی هتل دیاگونال

به گزارش پنجره ایرانیان و به نقل از وبسایت آرشیتکت، هتل دیاگونال اثر جولی کاپال در 
اصلی ترین بلوار شهر بارسلون اسپانیا و در مجاورت برج اگبار، یکی از شاخص ترین بناهای 

اسپانیا، اثر معمار معروف فرانسوی ژان نوول قرار گرفته است.
این پروژه به دلیــل انتقادات زیاد کاپال پیرامون انتخاب معماران سرشــناس بین المللی 
بــرای طراحی پروژه های ملی اســپانیا از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت. چرا که با توجه 
بــه همجواری بالفصل این بنا با اثر نوول، بیــم آن می رفت که هتل جزئی از اثر معماری 
فرانسوی محســوب شــود. جولی کاپال در مصاحبه ای بیان می کند: گمان نکنید معماری 
محدود به تعدادی معمار سرشناس بین المللی است و قلب معماری خالقانه تنها در شهرهای 
پاریس، نیویورک و لندن می تپد. دوران انحصار پروژه های معماری به ســر آمده اســت و 

شهرها، معماران و نگرش های جدید در حال ظهور است.
کاپال برای رها ســاختن پروژه از این ســوءتفاهم، از هرگونــه همخوانی فرمان و رنگی 
اجتنــاب ورزیده و در تضــاد با نماهای ریز دانه برج آگبار، نمای هتل را درشــت دانه و به 
رنگ های ســیاه و ســفید طراحی کرده، تا با خلق این تضاد بتواند شخصیت فردی هتل را 
به نمایش بگذارد. نظام توده و فضای هتل شــامل دو حجم کشــیده می باشــد که در دو 
ســمت فضای باز مجموعه سازمان دهی شــده و ورودی های اصلی در جداره رو به حیاط 

واقع شده اند.
طبقه منهای یک هتل به فضاهای خدماتی و ســالن همایش اختصاص یافته و در طبقه 
همکف عالوه بر پذیرش و البی انتظار، فضاهای متنوع عرضه غذا و نوشیدنی قرار دارد که 
دیواره های جداکننده این فضاها به شکلی سیال و ارگانیک با رنگ هایی تند و متنوع طراحی 

و توسط نورپردازی و همچنین سقف مواج پولکی شکل تشدید شده است.
طراحی ســازه بنا به نحوی بوده اســت کــه دو ردیف از ســتون های مرکزی پالن در 
طبقه همکف حذف گردیده اســت. این امر توسط طراحی یک سقف مقاوم و انتقال بار به 
ستون هایی با عرض بیشتر و تعداد کمتر میسر شده است. این هتل شامل 240 اتاق دو نفره 
در دو تیپ متفاوت می باشد: تیپ اول شامل اتاق هایی است به طول 6.77 متر با پنجره هایی 
وسیع و دید مستقیم به بیرون و تیپ دوم شامل اتاق هایی با طول 9.27 می باشد که تفاوت 
طول این دو تیپ 2.5 متر در پالن نشیمنی کوچک و میز تحریر اختصاص یافته و در حجم 

نیز به صورت بیرون زدگی های سفید رنگ و عمودی مشهود می باشد.
همچنین در نماهای جانبی هتل نیز صفحات افقی ســفید رنگی کف هر طبقه را نمایان 
می سازد. عالوه بر دو تیپ اتاق های ذکر شده، تعداد 12 سوئیت و 8 اتاق ویژه نیز در انتهای 

راهروی طبقات طراحی شده است.
بر روی بام هتل بخش عمده ای از تاسیســات، اســتخر روباز و فضاهای جانبی آن نظیر 
ســوالریوم و بار تعبیه شده است. سقف فلزی سبکی که بر روی استخر نصب شده در واقع 
شامل پانل های خورشیدی است که از انرژی دریافت شده توسط آنها جهت تامین آب گرم 

هتل استفاده می شود.
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پنجمین نمایشــگاه در و پنجره و صنایع وابســته شیراز از 30 آذر تا 3 دی ماه در محل دائمی نمایشگاه های استان فارس برگزار شد. در این نمایشگاه که با هفتمین 
نمایشگاه مصالح، تجهیزات و فناوری های ســاختمان، نهمین نمایشگاه انبوه سازی، امالک و مستغالت و اولین نمایشگاه آسانسور، باالبرها و پله برقی هم زمان بود، 
شرکت های مختلفی از سراسر کشور به ارائه آخرین دستاوردهای خود پرداختند. اگرچه شب اول نمایشگاه با شب یلدا مصادف شده بود و بسیاری از مشارکت کنندگان 
دلیل استقبال ضعیف از نمایشگاه را این مسئله می دانستند اما در شب های آتی رفته رفته بر میزان استقبال بازدیدکنندگان افزوده شد و فضای نمایشگاه شیراز رنگ 
و بوی بهتری گرفت. ســالن سرو در مجموعه نمایشگاهی شیراز میزبان شرکت های فعال صنعت در و پنجره بود و شرکت های مختلفی درزمینه انواع پروفیل یو.پی.

وی.سی، ورق های ام.دی.اف، نئوپان و لمینیت، انواع پنجره ها، انواع درهای اتاقی و ضد سرقت، درهای اتوماتیک، ماشین آالت، ابزار تولید و مونتاژ در و پنجره، انواع 
شیشــه، انواع قفل ساده و اتوماتیک، انواع دربازکن، آیفون تصویری، ریموت، سیستم های کنترل تردد، کرکره های صنعتی و فروشگاهی، انواع یراق آالت و دستگیره، 

مهندسی، نصب و اجرا، مراکز علمی و نشریات مربوطه در این سالن به ارائه آخرین دستاوردهای خود به بازدیدکنندگان پرداختند. 
گروه خبری نشریه پنجره ایرانیان مانند سایر نمایشگاه های در و پنجره، در این نمایشگاه نیز ضمن برپایی غرفه و پذیرایی از بازدیدکنندگان، گفتگوهایی با مدیران 

شرکت های حاضر در نمایشگاه انجام داد که مشروح این گفتگوها را در ادامه باهم می خوانیم. سواالت زیر به صورت مشترک از این عزیزان پرسیده شد:
1. ضمن معرفی شرکت و زمینه کاری آن، اگر محصول جدیدی در نمایشگاه عرضه کردید، درباره آن توضیح دهید.

2. میزان استقبال بازدیدکنندگان از نمایشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟
3. از نحوه ارائه خدمات مجری برگزارکننده نمایشگاه راضی بودید؟

4. برای بهتر برگزار شدن نمایشگاه های تخصصی چه پیشنهادی دارید؟

اشــاره

پنجره ای رو به کوچه  باغ های شیراز

گزارش اختصاصی پنجره ایرانیان
 از پنجمین نمایشگاه در و پنجره شیراز؛

1. شــرکت مارال بهینه جنــوب درزمینه تولید در و پنجره 
دوجداره یو.پی.وی.ســی و آلومینیوم فعالیت دارد. محصول 
جدید ما سیســتم لیفت اند اسالید، منوریل و خم های بازشو 

است که در نمایشگاه شیراز آنها را ارائه کردیم.
2. میــزان حضور افراد در غرفــه و مراودات تاکنون خوب 

بــوده اما باید منتظر باشــیم ببینیم چه تعداد از این افراد در آینده بــرای خرید به ما مراجعه 
می کنند تا میزان اثربخشی واقعی نمایشگاه را مشخص کنیم.

3. میــزان تبلیغات و نحوه ارائه خدمات مجری برگزارکننده نمایشــگاه خیلی خوب بوده و 
کامال راضی هستیم.

4. هرچقدر اطالع رســانی و تبلیغات یک نمایشــگاه بیشتر باشــد امکان برگزاری بهتر آن 
نمایشــگاه نیز بیشتر می شود. باید شرکت های بزرگ که در کارشان خالقیت و نوآوری دارند 
در نمایشــگاه ها شــرکت کنند تا بازدیدکننده با محصوالت تازه و به روز صنعت آشــنا شود. 
نمایشــگاه باید محلی باشد برای معرفی شرکت های اصلی و فعال یک صنف به مشتریان و 
خریداران واقعی تا به این وســیله با کنار گذاشتن واسطه ها، روند معامالت سریع تر و راحت تر 
طی شــود. در این صورت بازار و صنعت ارتباط مفیدتری برقرار می کنند و باعث رونق فضای 

اقتصادی کشور می شوند.

مریم محنت فرساـ  مارال بهینه جنوب
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1. شــرکت دورال درزمینــه تولیــد در و پنجره های 
یو.پی. وی.سی دو و سه جداره و نصب توری در شهرک 
صنعتی بزرگ شیراز فعالیت دارد. محصول ویژه ما تعبیه 
تــوری 16 میلی با 5 مکانیزم عملکــردی مختلف بین 
دوجداره شیشه اســت. در این پنجره ها، توری های 16 

میل که با دو سیستم ولومی و باطومی برای سایه روشن کردن و سه سیستم مگنتی، 
نخی و کنترلی برای سایه روشــن و باال و پایین کــردن پرده عمل می کنند بین دو 

جداره شیشه جاسازی می شوند.
2. میزان اســتقبال از غرفه ما که خیلی عالی بود. همــه بازدیدکنندگان از دیدن 
ایــن نوآوری و این که توری در میان خود پنجره قرارگرفته ابراز رضایت می کردند و 

استقبال خوبی صورت گرفت.
3. این نمایشــگاه دومین نمایشگاهی است که ما در آن شرکت می کنیم. متاسفانه 
پرسنل و مسئوالن نمایشگاه به ویژه افراد حراست و نگهبانی، آن گونه که باید درشان 
نام و نشان استان فارس که مهد فرهنگ و ادب کشور است رفتار نکردند. انتظار من 
به عنوان یک صنعتگر از همشهریانم بیشتر است و دوست ندارم افرادی که به عنوان 
مهمان در این نمایشــگاه حضور پیدا می کنند با خاطره ناخوشایندی از برخورد افراد 
این نمایشــگاه به شهرشان برگردند. الزم است که از افراد باتجربه تر استفاده شود یا 
افرادی که به عنوان نگهبان و حراســت یا هر عنوان دیگری به کار گرفته می شوند، 

به خوبی توجیه شوند تا در برخوردها بهتر و سنجیده تر عمل کنند.
4. با توجه به اتفاقاتی که در این نمایشگاه برای ما به وجود آمده است به نظر من 
به کارگیری پرسنل کاربلد و آموزش دیده ازجمله مهم ترین موارد برای برگزاری یک 
نمایشــگاه خوب است. باید افرادی که متصدی برگزاری نمایشگاه هستند نسبت به 
نفس عمل برگزاری نمایشگاه آگاه شوند. باید نقش و جایگاه مجری، مشارکت کننده، 
بازدیدکننده و ... در یک نمایشــگاه مشخص شــود و افراد مختلف، جایگاه، سلسله  
مراتب و وظایف خود را بدانند و آن را به درســتی انجام دهند تا نتیجه بهتری از یک 
نمایشــگاه گرفته شــود. باید یک میزانی از درآمد نمایشگاه صرف هزینه های جاری 

نمایشگاه شود تا نمایشگاه رنگ و روی بهتری داشته باشد.

حسن پوستکارـ  دورال

1. ســاحل پنجره فارس تولیدکننده در و پنجره های  
یو.پی.وی.سی در شیراز است.

2. میزان استقبال از نمایشگاه امسال نسبت به سال 
گذشــته ضعیف تر بود. این مسئله دالیل متعددی دارد 
ازجمله شرایط نامساعد آب وهوا، هم زمان شدن با شب 

یلدا و تعطیلی و رکودی که در بازار وجود دارد.
3. خدمات مجری نمایشگاه نسبتا خوب بود و ما راضی هستیم. مدیریت نمایشگاه 
باید در مورد فضای نمایشگاه و نحوه غرفه سازی همکاری بیشتری با ما داشته باشد 
چون برخی پیمانکارانی که وظیفه غرفه سازی را بر عهده دارند آن طور که بایدوشاید 
با ما همکاری نمی کنند و هر طور که خودشان بخواهند کار را انجام می دهند. ظاهر 
غرفه آبروی ما اســت و ما باید این اجازه را داشــته باشیم که مطابق میل و سلیقه 

خودمان عمل کنیم نه هر طور که پیمانکار خواست.
4. تبلیغات و اطالع رســانی برای نمایشگاه خیلی مهم است. به عنوان مثال تبلیغات 
محیطی و رســانه ای همین نمایشگاه خیلی ضعیف است و بیلبوردهای زیادی درباره 
نمایشــگاه در سطح شهر وجود ندارد به همین دلیل میزان استقبال از نمایشگاه هم 

ضعیف است.

بهنام رحیمیـ   ساحل پنجره فارس
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1. بازرگانــی مربوطــی در زمینه تهیــه و توزیع انواع 
ملزومات و یراق آالت در و پنجره های یو.پی.وی.ســی با 
برندهای آکادو ترکیه و GU آلمان و پروفیل پراتیک که 
به تازگی در استان گلستان تولید شده است، فعالیت دارد. 

شــرکت ما در شهرک صنعتی بزرگ شیراز مســتقر است ولی نمایندگی استان های 
فارس، بوشهر و هرمزگان را در اختیار داریم و به هم وطنانمان در این مناطق خدمات 

فوق را ارائه می دهیم.
2. واقعیت این اســت که نمایشگاه امسال طبق انتظار و خواسته ما نبود. شب اول 
که عالوه بر سردی هوا با شب یلدا هم زمان شده بود، میزان بازدید به نحوی بود که 
ما کامال ناامید شــدیم ولی در شب های بعد وضعیت بازدیدکنندگان کمی بهتر شد و 

امشب هم که شب پایانی است شرایط نسبتا خوب است.
3. تبلیغات و اطالع رســانی به وسیله بیلبوردهای سطح شهر و تابلوهای نصب شده 
بر روی اتوبوس ها و وســایل حمل ونقل عمومی خوب بود. تبلیغات در شــبکه های 
اجتماعی و فضای مجازی هم انجام شــده بود. ارســال پیامک و کارت پستال هم 
ازجمله مواردی اســت که انجــام گرفته بود. درمجموع در بخش اطالع رســانی و 
تبلیغات نمایشگاه خوب عمل شده بود. زمان برگزاری نمایشگاه ازجمله نکات ضعف 
نمایشــگاه بود، چراکه شب اول و افتتاحیه نمایشگاه با شب یلدا هم زمان شده بود که 

متاسفانه تاثیر منفی بر روند نمایشگاه داشت.
4. ببینید در نمایشــگاه امسال بسیاری از شــرکت ها حضور ندارند و در مقایسه با 
نمایشــگاه پارسال هم می بینیم که سالن مالصدرا که سال قبل پر بود امسال خالی 
اســت؛ این موارد نشان دهنده رکود کلی است که در بازار وجود دارد. اگر بازار رونق 
داشته باشد نمایشگاه ها هم با قدرت به کار خودشان ادامه می دهند و این دو موضوع 
در کنار هم و به کمک هم شرایط را برای پیشرفت صنعت ساختمان فراهم می کنند.

محمدعلی وطنخواه ـ بازرگانی مربوطی

امیر امینی ـ  اسپادانا

1. شرکت درب سازان یکتا اســپادانا اصفهان )دیاکو( 
درزمینه تولید در و پنجره های دوجداره یو.پی.وی.ســی 
در اصفهان فعالیت می کند. محصول جدیدی که در این 
نمایشــگاه ارائه کردیم پروفیل آلووود بود که الیه داخلی 

آن از چوب و الیه بیرونی آن آلومینیوم است.
2. استقبال از نمایشگاه روزهای متفاوتی داشت که البته به دلیل شرایط آب وهوایی 

و هم زمان شدن با شب یلدا بود ولی درمجموع آن گونه که ما انتظار داشتیم نبود.
3. خدمات مجری نمایشــگاه نســبتا خوب بود و ما از تالش هــای این عزیزان 
کمال تشــکر را داریم. یک مقدار در بحث تبلیغات اگر تالش بیشــتری می کردند 
می توانســتند با اطالع رسانی بیشتر، میزان استقبال از نمایشگاه را نیز افزایش دهند. 
اگر برنامه ریزی نمایشگاه به گونه ای باشد که زمان برگزاری با ایام و شب های خاص 

مثل شب یلدا مصادف نشود خیلی بهتر است.
4. در مرحله اول، حمایت مســئوالن از نمایشگاه ها شرط الزم برای برگزاری یک 
نمایشــگاه موفق است. نمایشــگاه ها باید به صورت منظم و در طول سال با دفعات 
بیشــتر برگزار بشود تا فعاالن صنعت و مشــتریان به صورت مداوم با هم در ارتباط 
باشــند و بتوانند آخرین خدمات و محصوالت را ارائه کرده و مبادالت انجام شــود. 
اطالع رســانی مناســب نیز از جمله مواردی اســت که رعایت آن در برگزاری یک 

نمایشگاه موفق بسیار تاثیرگذار است.
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1. شــرکت پنجره آوند عصایــی درزمینه تولید در و 
پنجره یو.پی.وی.سی با شیشــه دوجداره فعالیت دارد. 
محصول جدید ما که در این نمایشــگاه رونمایی شد، 
نوعی پنجره های یو.پی.وی.ســی دوجداره اســت که 
ســتون های عمودی داخل قاب حذف  شده و پنجره با 

نمایی تماما شیشه و به صورت فیکس اسالیدر ارائه شده است. این کار یک نوآوری 
است و اختراع آن هم به نام شرکت ثبت شده است.

2. البته میزان بازدید از غرفه ما شــاید به خاطر ارائه همین محصول جدید بسیار 
زیاد بود و ما از اســتقبال مردم و حضورشــان در غرفه راضی بودیم. به نظر می رسد 

میزان بازدید و استقبال مردمی از نمایشگاه هم در حد قابل قبولی است.
3. همکاری مجری برگزارکننده با ما تا این لحظه خوب بوده و خوشبختانه مشکلی 
نداشــتیم. فضای کلی نمایشــگاه ازنظر نظافت، نورپردازی و موسیقی و آرامشی که 
بازدیدکنندگان باید در این محیط داشــته باشــند نیز به خوبی رعایت شــده است. 
اطالع رســانی از طریق بیلبوردهایی که در سطح شهر نصب شده است هم به خوبی 

انجام شده و من از بیشتر مسیرهایی که تردد داشتم این تابلوها را دیدم.
4. برگزاری بهتر نمایشگاه به نوع سیاست گذاری و برنامه ریزی مسئوالن نمایشگاه 
برمی گردد. اصلی ترین موضوع هم دراین بین به نوع اطالع رسانی و تبلیغات نمایشگاه 
مربوط است؛ چراکه نمایشگاه بدون تبلیغات و اطالع رسانی با استقبال مواجه نمی شود 

و بدون حضور بازدیدکننده نمایشگاه معنی پیدا نمی کند.

ـ پنجره آوند عصایی سید محمدهادی عصایی 

1. صدرا ابزار پارســیان )بازرگانی قادری( ارائه دهنده 
تمامی ملزومات، یراق و ابزارآالت ســاخت در و پنجره 
یو.پی.وی.سی در سراسر کشور است. بازرگانی قادری 
امسال پروفیل آک پروفیل را به سبد کاالیی خود اضافه 
کرده که ما هم این محصول را به عنوان محصول تازه 

خود در نمایشگاه شیراز عرضه کردیم.
2. واقعیت این اســت کــه ما از میزان بازدیدکننده راضی نیســتیم چون معتقدیم 
ظرفیت و توانایی صنعت ما بیشــتر از این مقدار استقبال است. البته دالیل زیادی در 
این مســئله دخالت دارند که در اینجا نمی توان همه آنها را نام برد ولی الزم اســت 
که همه مســئوالن و فعاالن صنعت تالش کنند تا از تمامی ظرفیت هایی که در این 

زمینه وجود دارد به بهترین نحو استفاده شود.
3. به شــخصه از تالش مجری برگزارکننده نمایشگاه برای اجرای خوب نمایشگاه 
تشــکر می کنم. سال گذشته نســبت به زمان برگزاری نمایشــگاه که با تعطیالت 
هم زمان شــده بود انتقاداتی وجود داشت که امســال هم متاسفانه شب اول با شب 
یلدا هم زمان شده بود ولی در بقیه موارد خیلی خوب عمل شده بود و مسئله خاصی 

وجود نداشت.
4. برای برگزاری بهتر نمایشــگاه ها موارد زیادی وجــود دارد که می توان به آنها 
اشــاره کرد اما یکی از موارد مهم در این زمینه لزوم ارائه محصوالت جدید و متنوع 
در نمایشگاه ها اســت. نمایشگاه محل ارائه آخرین دستاوردها است و شرکت ها باید 
تالش کنند تــا آخرین و به روزترین محصوالت خود را در نمایشــگاه ارائه دهند تا 
بازدیدکنندگان نیز با رغبت بیشتری به دیدن نمایشگاه بیایند. تنوع باالی محصوالت 
یک نمایشگاه نیز ازجمله مواردی است که باعث می شود بازدیدکنندگان بیشتری از 

آن نمایشگاه دیدن کنند.

مسعود مندی زادهـ  بازرگانی قادری
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1. دکتر ویــن تولیدکننده انواع پروفیل هــای در و پنجره 
یو.پی.وی.سی اســت. محصول جدید ما در نمایشگاه شیراز 
پروفیل های کشویی تک ریل و دو ریل و قاب بازسازی است.

2. اســتقبال مردمی و میزان بازدیدکننده در این چند روز 
خوب بود و ما راضی هستیم. البته بررسی وضعیت فروش در 

روزهای آینده نشــان دهنده میزان تاثیرگذاری و مثبت بودن این نمایشگاه خواهد بود و االن 
نمی توان در این مورد اظهارنظر کرد.

3. تبلیغات ســطح شــهر خیلی ضعیف بود و ما در ســطح شــهر بیلبورد و تابلویی درباره 
نمایشگاه مشــاهده نکردیم. از لحاظ خدمات داخل نمایشگاه و همکاری با غرفه داران خوب 

عمل کردند و ما مشکلی نداشتیم.
4. رونق نمایشــگاه ها و بازار ساخت وساز به هم وابسته هستند. تا وقتی مشکالت اقتصادی 
مملکت حل نشــود و بازار رونق نگیرد نمی توانیم انتظار داشــته باشیم نمایشگاه های چندان 
باشــکوه و شلوغی داشته باشیم. مسئوالن باید تالش کنند تا شرایط اقتصادی بهبود پیدا کند 
تا بارونق صنعت ساختمان، نمایشگاه های پررونقی داشته باشیم چراکه همه این موارد به هم 

وابسته هستند و گشایش هرکدام به دیگری ربط دارد.

رضا غالمیـ  دکتر وین

1. شــرکت ما به عنوان نماینده استان فارس و منطقه جنوب 
پروفیل دکتر وین در شهر شیراز فعالیت می کند.

 2. میزان اســتقبال از نمایشگاه در روزهای گذشته بد نبود و 
امیدواریم بهتر هم شــود. درمجموع به دلیل شرایط کلی رکود 
بازار نباید انتظار زیادی از نمایشگاه داشت. امیدواریم شرایط بازار 

بهتر شود تا نمایشگاه هم پربارتر شود.
3. میزان تبلیغات ســطح شهر و جذابیت و زیبایی بیلبوردهای نصب شده به اندازه ای نبود که 
بتواند بازدیدکنندگان بیشتری را به سوی نمایشگاه جذب کند. ما خودمان با استفاده از ابزارهایی 
که داشــتیم با ارسال پیامک و دعوت نامه از آشنایان و همکاران دعوت کردیم تا در نمایشگاه 

حضور پیدا کنند.
4. برای حضــور پررنگ تر تولیدکننــدگان و بازدیدکنندگان در نمایشــگاه ها و ایجاد یک 
فضای رقابتی ســالم باید از تمامی ظرفیت های استان استفاده کرد. باید در بحث اطالع رسانی 
از رســانه های جمعی مثل صداوســیما و روزنامه ها اســتفاده کرد تا افراد بیشتری از برگزاری 
نمایشگاه اطالع پیدا کنند. همچنین تولیدکنندگان بیشتری را با دادن امکانات و تخفیفات ویژه 

برای حضور در نمایشگاه ترغیب کرد.

ـ نماینده دکتر وین استان فارس محمد شریف احمدی 

1. گویا صنعت درزمینه ساخت و تولید در و پنجره دوجداره، 
کابینت و درهای اتاقی فعالیت دارد.

2. میزان اســتقبال از نمایشگاه امسال نسبت به سال های 
قبل کمتر بــود که دالیل عمده آن به مســائل اقتصادی و 

کمبود نقدینگی برمی گردد.
3. خدمات نمایشگاه نسبت به ظرفیت های موجود قابل قبول است و راضی هستیم. تبلیغات 

نمایشگاه هم نسبتا خوب بود.
4. اولین عامل برای برگزاری یک نمایشــگاه خوب، تبلیغات و اطالع رسانی گسترده است. 
باید طیف وســیعی از مخاطبین نمایشگاه به وسیله تبلیغات از برگزاری نمایشگاه آگاه شوند تا 
با حضور گســترده افراد مختلف فضای نمایشــگاه پررونق شود. ارائه خدمات مناسب و پایین 
آوردن هزینه ها نیز کمک می کند تا مشارکت کنندگان بیشتری در نمایشگاه حضور پیدا کنند.

قاسم گویاـ  گویا صنعت
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1. شرکت طال پروفیل ارس تولیدکننده پروفیل در و پنجره 
یو.پی.وی.سی در جلفا است. شــرکت طال پروفیل ارس در 
ســال 1393 ثبت و تاسیس شــده و نزدیک به 6 ماه است 
که محصول خود را به بازار معرفی و عرضه کرده اســت. در 
تهیه این محصول تالش شــده محصولی مناسب با شرایط 

آب وهوایی ایران تولید شــود. این شــرکت محصول خود را با نام تجاری نووا ویتا که تلفیق 
طراحی ایتالیایی و تکنولوژی آلمانی و اتریشی است، ارائه می کند.

2. میزان استقبال در یکی دو روز اول چندان خوب نبود ولی در ادامه بهتر شد و امیدواریم 
امروز هم روز خوبی باشــد. خوشبختانه استان فارس پتانســیل خوبی برای ساخت وساز دارد 
و ما هم به همین دلیل تصمیم گرفتیم در این نمایشــگاه شــرکت کنیم. افرادی هم که در 
نمایشــگاه حضور دارند فعاالن صنعت ساختمان هستند و بازدیدکنندگان به صورت تخصصی 

حضور پیدا کرده اند.
3. ما چون قبال در نمایشــگاه شیراز شــرکت نکردیم نمی توانیم مقایسه ای بکنیم ولی به 
نســبت ظرفیت ها و توانایی هایی که وجود دارد و در مقایسه با نمایشگاه های دیگر شهرهایی 
که ما در آنها شــرکت کردیم، نمایشگاه شیراز عملکرد قابل قبولی داشته است. البته در بحث 
تبلیغات محیطی به نظر من ضعیف عمل کرده اند یا شــاید من از جاهایی عبور کردم که این 
تبلیغات را در سطح شهر ندیدم. هرچند نمایشگاه تخصصی نیاز به اطالع رسانی عمومی ندارد 
و بیشــتر باید به شــکل تخصصی افراد مورد نظر را خبردار کرد. ولی میزان اطالع رســانی و 

تبلیغات خوب در بهتر برگزار شدن نمایشگاه تاثیر فراوانی دارد.
4. قبــل از هر چیز باید به تولیدکننده کمک شــود و از منابعی که وجــود دارد برای رفع 
مشکالت و موانعی که در سر راه تولید وجود دارد استفاده کرد. با چرخش چرخ تولید و صنعت 
اســت که چرخ مملکت می چرخد و آبادانی به وجود می آید. برای کمک به اشتغال و افزایش 

ثروت عمومی باید تولید ملی را تقویت کرد.

بهزاد عبدالهی ـ نووا ویتا

1. گــروه کارخانه های ســکو ایران در زمینــه تولید در و 
پنجره های یو.پی.وی.سی، آلومینیوم و گالوانیزه فعالیت دارد. 
شرکت ما به عنوان نمایندگی انحصاری سکو ایران در جنوب 
کشور شامل استان های فارس، خوزستان، بوشهر و هرمزگان 
است. محصول جدید ما در این نمایشگاه تولیدات گالوانیزه ما 

است که به عنوان محصول انحصاری سکو ایران به بازار ارائه شده است.
2. با توجه به رکود نســبی که در بازار وجود دارد از میزان اســتقبالی که از غرفه ما شــد 
به شخصه راضی هستم. هرچند انتظار ما از نمایشگاه ها بیشتر از این است ولی شرایط موجود 

را هم باید در نظر گرفت.
3. از همه عوامل برگزارکننده نمایشــگاه به دلیل همکاری همه جانبه ای که با ما داشــتن 
کمال تشــکر را دارم. به هرحال در هر کار جمعی یک سری ایراداتی وجود دارد که مسلما در 
این نمایشــگاه هم این موارد وجود داشت ولی در حدی نبود که باعث ایجاد مشکل در روند 
کارها شــود. وجود افراد، ســلیقه ها و نگاه های مختلف باعث می شود که مشکالتی در روند 

کارها به وجود آید که به دلیل وجود حسن نیت خوشبختانه همه مسائل به خوبی حل شد.
4. برگزاری یک نمایشــگاه خوب نیازمند تعامل و همکاری همه جانبه ارگان های مربوطه 
است. باید همه مسئوالن و سازمان هایی که در این کار سهیم هستند کمک کنند تا نمایشگاه 
به شــکلی برگزار شود که تعداد بیشــتری در آن حضور پیدا کنند و به رشد و رونق صنعت و 
بازار ما نیز کمک شــود. اگر هرکسی به نوبه خود گوشه ای از کار را پیش ببرد در نهایت همه 

کارها به موقع و به بهترین نحو انجام می گیرد.

علی عبدالهیـ  سکو ایران
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به گزارش پنجره ایرانیان به نقل از دنیای اقتصاد؛ رشــد اقتصادی 4/ 7 درصدی 
کشــور که از بســتر نفت خام و صنایع بزرگ تغذیه می شــود تاکنون تاثیر چندانی 
بر صنایع کوچک و زنجیره ارزش نداشــته و باید باال بودن نرخ بیکاری مشــهود و 
نامشهود را یکی از خروجی های مهم این رخداد برشمرد. این در حالی است که هم 
اکنون بخش بزرگی از صنایع تولیدی که همگی صنایع پایین دســتی و در زنجیره 
ارزش فعال بوده و در غالب کشــورهای مهم جهان بار اصلی اشــتغال را بر دوش 
می کشند به شدت از نامســاعد بودن فضای کسب و کار خود گله مند هستند و حتی 
لب به شکایت گشوده اند و این شکایات در نامه ای در مورخ 4دی ماه سال 1395 با 
امضای 12 تشــکل خوانده شد. در این نامه درخواست هایی از جمله اجرای ماده 37 
قانون رفع موانع تولید، اجرای ماده 2 و 3 قانون بهبود فضای کسب و کار در حوزه 
سیاست گذاری مواد اولیه و صنایع پایین دستی و عدم انحصاری 
بــودن صنایع مادر، صادرات شــرکت های باالدســتی از 

رینگ های صادراتی بورس کاال و... آورده شده است.
 در این خصوص با مهندس محســن صفایی عضو 
هیات نمایندگان اتاق ایران، عضو هیات مدیره انجمن 
ملی پالستیک و یکی از فعاالن صنایع پایین دستی در 

حوزه های پتروشیمی و صنعتی به گفتگو نشستیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درخصوص مشکالتی 
که باعث شد نامه ای از سوی جمعی از تشکل های صنعتی 
به رئیس جمهور نوشته شود، گفت: طی سال های اخیر توجه 
اصلــی دولت ها به صنایع بزرگ و طراز اولی همچون خودرو، 

مهندس محسن صفایی مطرح کرد:

منفعت طلبی تولید کنندگان باالدستی 
بازار بی پاسخ  عطش  و 
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باالدست پتروشیمی، فوالد و غیره باعث شد توجه به بخش تکمیلی این صنایع مادر، 
رفته رفته کم شود و این موضوع باعث مشکالت و چالش هایی در این حوزه ها شد.

سید محســن صفایی در ادامه اظهار داشــت: این اتفاق بــرای صنایعی همچون 
پایین دست پتروشیمی که ماده اولیه و خوراک واحد تولیدی خود را از بخش باال دست 
صنعت خود می گیرند پررنگ تر بوده و آنها را با مشکالت بیشتری روبه رو کرده است. 
وی در ادامه افزود: این بی توجهی و غفلت باعث شد که تولید کننده های پایین دست 

و تشکل های صنعتی دور هم جمع شوند و برای حل مشکل راهی بیابند. 
مدیر عامل شــرکت همارشــتن در خصوص یکی از بندهای ایــن نامه مبنی بر 
اجرای ماده 37 قانون رفع موانع تولید تصریح کرد: عمده عرضه کنندگان محصوالت 
پتروشــیمی دولتی یا خصولتی هســتند که به باور من برای کســب سود بیشتر با 
روش هــای خاصی محصوالت را در بورس کاال عرضــه می کنند که این امر باعث 
می شــود نیاز بازار تامین نشود و بازار همیشه تشنه باشد. در طرف دیگر تمام تالش 
مجتمع های پتروشیمی برای صادرات بیشتر است و به باور من این امر سبب می شود 
که مجتمع های پتروشــیمی تقاضای خروج عرضه هــای مواد اولیه از بورس کاال را 

داشته باشند. 
مهنــدس صفایــی در ادامه ضمن تاکید بر تشــنه نگه داشــتن بازارها و عرضه 
گریدهــای محدود در بورس کاال به نحوه ارائه ها اشــاره کرد و گفت: در سیســتم 
بهین یاب طراحی شــده تولید کنندگان اصلی )تولید کنندگانی که پروانه بهره برداری 
دارند( می توانند به صورت هفتگی خرید خود را انجام دهند. به این ترتیب که مقداری 
از پول را از قبل پرداخت کنند و با مشــخص کردن محصوالت مورد نیاز دو تا ســه 

هفته بعد کاال را تحویل بگیرند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه تاکید کرد: مســئله ای که در این میان 
وجود دارد این اســت کــه در این بحران اقتصادی و رکود، تولیدکنندگان همیشــه 
نقدینگی برای خرید محصوالت مورد نیاز خود ندارند. برای حل این مشکل سیستم 
مچینگ راه اندازی شد؛ به این ترتیب که چنانچه تولید کنندگان دارای پروانه ساخت 
به هر دلیلی نتوانســتند خرید بنگاه تولیدی خــود را از بورس کاال انجام دهند وارد 

مچینگ شوند و در آنجا خرید خود را انجام دهند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ماده 37 رفع موانع تولید، توضیح 
داد: این ماده قانونی می گوید اگر محصولی 3 بار در مچینگ ارائه شــود این شانس 
را بــه تولید کنندگان دیگر می دهد که اگر به طــور مثال این هفته نتوانند از مچینگ 

خریداری کنند شانس داشته باشند در هفته بعدی خرید خود را انجام دهند.
عضو هیات مدیره انجمن ملی پالســتیک در ادامه گفت: این ماده قانونی از زاویه 
دیگر پتروشــیمی ها را مکلف می کند اول به صنایع پایین دســت خود توجه داشــته 
باشــند و بعد از اینکه زنجیره ارزش صنعت خود را تکمیــل کردند و نیاز واحدهای 
تولیدی خــود را تامین کردند به دنبال بازارهای هــدف خارجی بروند. عضو هیات 
نمایندگان اتاق ایران ضمن اشــاره به خرید اعتباری خوراک مجتمع های پتروشیمی 
گفت: مجتمع های پتروشیمی می توانند با استفاده از مکانیزم های ساده خرید اعتباری 
را به وجود آورند تا به این ترتیب تولید کنندگان پایین دستی بتوانند جانی تازه بگیرند 
و از ایــن طریق با صادرات محصوالت نهایی ارزش افزوده بیشــتری را نســبت به 
صادرات مواد اولیه مجتمع های پتروشــیمی ایجاد کنند و از این طریق بتوانند باعث 

رونق اقتصاد و چرخه اقتصادی شوند. 
مدیر عامل شرکت همارشتن در ادامه خاطرنشان ساخت: اتفاق دیگری که در پی 
این جریان می افتد این اســت که اگر بنگاه های داخلی رونق بگیرند، در این بخش 

اشتغال زایی انجام می پذیرد و مشکل بیکاری تا حدی حل خواهد شد.
ریسک شرایط انحصاری برای پایین دست

عضــو هیات مدیره انجمن ملی پالســتیک درخصوص انحصــاری بودن عرضه 
محصوالت نیز گفت: انحصاری بودن تولید در بخش پتروشــیمی باالدستی یکی از 
چالش های جدی در این صنعت اســت. البته در مجموع نمی توان صنعت پتروشیمی 
را صنعتی انحصاری دانســت؛ اما واقعیت آن اســت که تولیــد محصوالت مختلف 
می تواند شرایط شــبه انحصاری را به تصویر بکشد. به عنوان مثال در کشور ما تولید 

محصوالتی همچون پی .وی. ســی از طریق 4 شرکت، دی اتیل هگزانول از طریق 
یک مجتمع، پلی اســتایرن انبساطی از طریق دو مجتمع، پلی اتیلن سنگین دورانی از 
طریق دو مجتمع و پلی اتیلن ســنگین لوله از طریق 3 شرکت انجام می گیرد. عالوه 
بر این پلی اتیلن سنگین ترفتاالت بطری و نساجی، پلی اتیلن سبک خطی، پلی اتیلن 
اکســتروژن، جوش شیرین، پلی پروپیلن شیمیایی و نساجی همگی با تعداد معدودی 

شرکت های پتروشیمی تولید می شوند.
وی در ادامه افزود: تولید داخلی کشــور پتانســیل های محدودی دارد که با توجه 
به گریدهای مواد اولیه در بازار، اینکه ما انتظار داشــته باشــیم همه پتروشــیمی ها 
بتوانند تمــام گریدهای مصرفی را تولید کنند انتظار بی جایی اســت. به این ترتیب 
در تولید گریدهای مختلف از مواد اولیه تولید شــرکت های مختلف رفتارهای نسبتا 
انحصاری یا شــبه انحصاری از خود نشــان می دهند که البته در برخی شرایط باعث 
بروز مشکالتی در بازار می شود؛ به عنوان مثال عدم عرضه یک یا دو شرکت که تولید 
یــک گرید خاص را بر عهده دارند می تواند جهت بازار را در آن محصول تغییر دهد. 
البته این طبیعی اســت که شرکت های پتروشیمی به سمت گریدهایی که خاص تر و 

پر مصرف تر هستند، جهت گیری کنند تا بتوانند سهم بیشتری را نصیب خود کنند.
مهندس صفایی با اشــاره به اهمیت رقابتی کردن تولید ادامه داد: به باور من برای 
حل این مشکل یعنی رقابتی کردن تولید مواد اولیه در کشور باید فضایی حاکم شود 
تا شــرکت های تولید مواد اولیه خارجی بتوانند در بورس کاال حضور داشته باشند. به 
عبارتی وقتی درهای واردات این کاالها و محصوالت به کشــور باز شــود شرایطی 
به وجود می آید که در آن موقعیت همه در فضایی رقابتی دســت به عرضه محصول 
می زنند و به این ترتیب بخش عمده ای از مشــکالت صنایع تکمیلی در این صنعت 

حل خواهد شد.
عضو هیــات نمایندگان اتاق ایــران درخصوص تبعات انحصــاری بودن عرضه 
محصــوالت در این صنعت اعالم کرد: صنایع پایین دســتی در شــرایط انحصار، با 
مشــکالت فراوانی دست و پنجه نرم می کنند که از جمله این مشکالت می توان به 
چالش نوســانات قیمتی که به تبع عدم مدیریت در بازار حاصل می شود، اشاره کرد. 
وی در ادامه تصریح کرد: در شــرایط انحصار بازار به دست چند اهرم می افتد که به 
راحتی می توانند بازار را بازی دهند و در چنین شرایطی وقتی تولید کننده پایین دست 
از خرید نامطمئن اســت و بعضا در برخی شــرایط نمی تواند مواد اولیه خود را تامین 
کنــد پس نمی تواند برنامه های بلندمدتی را برای بنــگاه تولیدی خود تعریف کند و 

فروش مناسبی داشته باشد.
وی در ادامه اظهار داشــت: این موضوع باعث می شود که در چنین شرایطی شاهد 
تعطیلی یا نیمه تعطیل شدن بنگاه های پایین دستی باشیم که در سال های اخیر بارها 

با این شرایط روبه رو  شده ایم.
رینگ صادراتی در خدمت بخش صادرات

عضو هیــات نماینــدگان اتاق درخصوص صادرات شــرکت های باال دســتی از 
رینگ هــای صادراتی بــورس کاال نیز گفت: با توجه به شــرایط فعلی و باال بودن 
نرخ دالر و با توجه به اینکه پتروشیمی ها می توانند محصوالت خود را در پکیج های 
بزرگ صادر کنند و با توجه به معافیت هایی که درخصوص صادرات برای آنها وجود 
دارد این انگیزه و عالقه مندی را برای آنها ایجاد می کند که برای ســودآوری بیشتر 

محصوالت خود را صادر کنند.
 اما مســئله ای که در این میان وجود دارد این اســت که بخش پایین دســت این 
صنعت که کارخانه های خود را به امید داشــتن خوراک در کشــور و استفاده از این 

موهبت الهی تاسیس کرده اند در این شرایط چه کنند؟
مهندس صفایی در پایان تاکید کرد: اگر عرضه صادرات محصوالت پتروشــیمی 
از رینگ های صادراتی اتفاق بیفتد ضمن شفافیت قیمتی و مقدار عرضه ها، محاسبه 
پایه قیمت های محصوالت پتروشیمی در بورس کاال بر اساس قیمت های صادراتی 
و منطقه ای با شــفافیت، فراگیری و رقابت پذیری بیشتری صورت گرفته که همین 
رخداد کمک بســیار بزرگی برای صنایع پایین دســتی در رقابت با اجناس وارداتی و 

بازارهای صادراتی خواهد بود.
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Dدرباره پیشینه و وضعیت کنونی شرکت کاروانسرای نازنین توضیح دهید.
بنای این مجموعه تولیدی از سال 1389 آغاز شده و در بهمن ماه 1391 پس از فراهم آوردن 
امکانات تولید، شامل ماشین آالت و تجهیزات الزم و نصب و راه اندازی، شروع به فعالیت کرده 
اســت. هم زمان با شــروع فعالیت ها، از برند تولیدی دکتر وین با پروفیل های سری 60 و 70 
رونمایی شــد و تا به امروز نیز در زمینه تولید بهینه پروفیل های یو.پی.وی.سی فعالیت داریم. 
در حال حاضر نسبت به زمان شروع به کار در سال 1391، حدود صد در صد به ظرفیت تولید 
اضافه شده است. مجموعه تولیدی دکتر وین با ایجاد ظرفیت جدید و با افزایش تعداد برندهای 

خود به دنبال سهم بیشتری از بازار مصرف داخلی است.
Dپروفیل های دکتر وین از چه ویژگی ها و مزیت هایی برخوردار هستند؟  

پروفیل تولیدی ما عالوه بر اینکه مطابق استانداردهای روز دنیا و ایران در حال تولید است، 
به صــورت مداوم نیز در حال افزایش روند کیفی محصوالت تولیدی خود هســتیم. دکتر وین 
ضمن رعایت حقوق مصرف کننده، تمامی نظرات ســازنده مصرف کنندگان محصوالت خود را 

مدنظر قرار داده و درواقع به صدای مشتری اهمیت خاصی می دهد.
Dدر مورد برند های دیگر خود توضیح دهید. این برند ها با دکتر وین چه 

تفاوت هایی دارند؟
مجموعه ما با داشــتن آزمایشــگاه مجهز و به روز در کارخانه، تمامــی مراحل تولید را 
زیر نظر دارد به همین دلیل، برندهای دیگری که در شــرکت تولیدی ما، تولید و به بازار 
مصرف عرضه می شوند از قابلیت ها و ویژگی های برند دکتر وین بهره مند هستند. برندهای 

متفاوت به دلیل وجود سری قالب های مختلف و یا اساسا مبتنی بر نیاز بازار طراحی، تولید 
و عرضه می شوند.

Dشرکت کاروانســرای نازنین به مصرف کنندگان پروفیل های دکتر وین 

چه خدماتی ارائه می دهد؟
اولین هدیه ما به مصرف کنندگان، کیفیت محصوالت تولیدی است که با عنایت به تجربه 
کاری و اهتمام ویژه به تولید محصول باکیفیت، به مصرف کننده عزیز در سراسر کشور ارائه 
می شــود. ضمانت محصوالت تولیدی توســط بیمه ایران )بیمه مسئولیت کاال( و تعویض 
کاالی تولیدی در صورتی  که در مراحل تولید مشکل داشته باشد، ویژگی دیگری از خدمات 

پس از فروش ما به شمار می رود.
Dشرکت ها برای دریافت نمایندگی پروفیل های دکتر وین چه ویژگی هایی 

باید داشته باشند؟
روش کار ما در زمینه فروش محصوالت خود در سراســر کشــور، فروش به نمایندگی های 
اســتانی است. نمایندگان استانی بایستی از امکانات الزم مانند انبار، پرسنل فروش، بازاریاب و 

کارشناسان خدمات پس از فروش بهره مند باشند. 
Dآیا بر نحــوه کار مونتاژکاران خود نظارت دارید و اگر مصرف کننده نهایی 

اعتراضی داشته باشد، آیا رسیدگی می کنید؟
نظارت قطعا وجود دارد هم توســط نمایندگان فروش هم توســط مدیریت فروش شرکت 
که با اعزام اکیپ های فنی مراحل ســاخت و نصب مورد بررسی قرار گرفته و در صورت نیاز، 

گروه صنعتی کاروانســرای نازنین، تولیدکننده انواع مقاطع پروفیل های یو.پی.وی.ســی با برند دکتر وین در کشور است. این مجموعه صنعتی 
در نظر دارد در هشــتمین نمایشگاه تخصصی در و پنجره و صنایع وابســته تهران که بهمن ماه 95 در محل دائمی نمایشگاه های تهران برگزار 
می شــود، از جدیدترین محصوالت خود که پروفیل یو.پی.وی.سی سری 77 ـ 6 کاناله است رونمایی کند. با افزوده شدن این محصول به سبد 
کاالیی مجموعه، ازاین پس پروفیل های تولیـــدی دکتر وین در سه ســـری WIN60 )چهار کاناله( و WIN70 )پنج کاناله( و WIN77 )شش 
کاناله( تولید و عرضه خواهند شد. گروه صنعتی کاروانسرای نازنین فاز اول کــارخــــانه تولید پروفیل یو.پی.وی.سی با برند دکتر وین را سال 
1391 در منطقه ویژه اقتصادی فـــرودگاه پیام در زمینی به مســاحت 17 هزار مترمربع راه اندازی کرد. دکتر وین با بهره گیری از مدرن ترین و 
پیشرفته ترین ماشین آالت هوشمند و همچنین دانش فنی متخصـصان خارجی، تالش داشته روزبه روز بر کیفیت محصوالت خود بیفزاید و همگام 
با فناوری روز دنـیا در این صنعت گام بردارد. دکتر وین ماموریت خود را افزایش تنوع و کیفیت در تولید و معرفی انواع محصوالت قرار داده و در 
راســتای این ماموریت خالقیت و نوآوری را سرلوحه کار خود قرار داده است. پنجره ایرانیان در راستای معرفی صنایع برتر و مجموعه های فعال 
صنعت در و پنجره به سراغ دکتر وین رفته و با مهندس کامران حقانی، رئیس هیات مدیره گروه صنعتی کاروانسرای نازنین گفتگویی انجام داده 

است که در ادامه، مشروح این گپ و گفت از نظر مخاطبان نشریه می گذرد:

اشــاره

دکتر وین؛ 
نسلی نوین، تحولی نوین  

گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان
 با مهندس کامران حقانی؛
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آموزش هــای الزم نیز در محل به مونتاژکاران ارائه می شــود. هرگونه اعتراض مصرف کننده 
سریعا در بخش خدمات بعد از فروش شرکت مورد رسیدگی قرار گرفته و در صورت نیاز نسبت 

به رفع مشکل و جبران خسارت حتی تا تعویض کامل پنجره اقدام می شود.
Dبرای بهره گیری از دانش و فناوری روز چه اقداماتی انجام داده اید؟

مجموعه تولیدی ما در طول چند ســالی که از فعالیــت آن می گذرد بر مدار بهره مندی از 
امکانات و فناوری روز حرکت کرده و در حال حاضر بســیاری از نیازمندی های خود را راســا 
در داخل کشــور تولید می کنیم و وابســتگی به خارج از کشور را در مجموعه خود به حداقل 
رسانده ایم. ضمن این  که استفاده از ماشین آالت جدید، به کارگیری روش های متنوع و آزموده 
شــده تولید و اســتفاده از تجربه تولید در دنیا نمونه ای از فعالیت های ما برای بهره مندی از 

فناوری مدرن ساخت و تولید پروفیل یو.پی.وی.سی است.
Dدکتر وین حضور نمایشگاهی پررنگی در سراسر کشور دارد. هدف شما 

از شرکت در نمایشگاه های مختلف کشور چیست؟
مجموعــه تولیدی ما اعتقاد دارد زمانــی که ما از کیفیت محصوالت تولیدی خود مطمئن 
هســتیم می توانیم در نمایشگاه های مختلف استانی شــرکت کرده و محصوالت خود را به 
بوته نقد و بررســی گذشته و مشــتریان را با ویژگی های محصول تولیدی خود آشنا کنیم. 
فعالیت های این مجموعه فقط حضور در نمایشــگاه تخصصــی در و پنجره تهران نبوده و 
با بهره مندی از توانایی های نمایندگان اســتانی در نمایشــگاه های تخصصی اســتان ها نیز 
شرکت کرده ایم که خوشــبختانه این موضوع تاکنون تاثیر مناسبی بر روند آگاهی رسانی به 

مصرف کنندگان داشته است.
Dاخیرا شاهد حضور محصوالت مختلف شــرکت کاروانسرای نازنین در 

نمایشگاه های خارجی بوده ایم؛ آیا حضور در این کشورها موفق بوده است و 
صادراتی به این کشورها داشته اید؟

یکی از سیاســت های اصولی ما پرداختن به شــعار »بزرگ ترین واحــد تولیدی در ایران و 
بهترین در دنیا« است. در راستای تحقق این شعار، ما در طول سال جاری و سال گذشته در 
اکثر نمایشــگاه های کشورهای همسایه شــرکت کردیم. با عنایت به فعالیت بخش صادرات 
شرکت، در حال حاضر دفتر و نمایندگی فروش در کشور افغانستان برپا شده است و با انجام 
تبلیغات تلویزیونی، حضور پررنگی در آن کشــور داریم. کشوری که تاکنون فقط پروفیل های 
تولیدی ترکیــه و چین در بازار آن نقش آفرینی می کرده اســت، حاال با محصوالت تولیدی  
جمهوری اســالمی ایران آشــنا شــده و این محصوالت در بخش هــای مختلف صنعتی و 

ساختمانی آن کشور مورد استفاده قرار می گیرد.
Dبه نظر شــما، برای تولید یک پنجره استاندارد، چه عوامل و فاکتورهایی 

باید مورد توجه قرار بگیرند؟
طبعا اســتفاده از مواد اولیه مناســب در تولید پنجره نقش بسزایی دارد، ضمن اینکه نقش 
انسانی یعنی سازندگان و مونتاژکاران نبایستی در این راستا فراموش شود. ضرب المثلی وجود 
دارد که می گوید: پارچه خوب در دســت خیاط بد، باعث نتیجه )کت وشــلوار( بد می شود. بر 
همین اســاس مواد اولیه خوب )پروفیل و یراق آالت( به اضافه ســازنده خوب )مونتاژکاران( و 
همچنین نصب صحیح می تواند عوامل موثر در ساخت یک پنجره مناسب و استاندارد باشند.
Dبــرای جلوگیری از ورود پنجره های نامرغوب بــه بازار چه راهکارهایی 

وجود دارد؟
آموزش پرسنل سازنده در کارگاه های تولید در و پنجره و پافشاری بر رعایت استانداردهای 
موجود در ســاخت در و پنجره، راهکار مهمی اســت که بایستی با نظارت اتحادیه مربوطه به 

انجام برسد. در این زمینه شرکت های تولیدی پروفیل هم می توانند نقش آفرین باشند.
Dفکر می کنید چه عواملی باعث می شــود محصــوالت بی کیفیت در بازار 

توزیع گردد؟
دلیل اصلی توزیع و فروش محصوالت بی کیفیت در بازار، عدم پایبندی به منشــور رعایت 
حقوق مصرف کننده، سودجویی در بازار تولید و شاید هم نتیجه بی تجربگی تولیدکنندگان در 
و پنجره باشــد. متاســفانه در حال حاضر تعداد انگشت شماری از تولیدکنندگان خود را از تیغ 
اســتاندارد ایران پنهان ساخته اند و با عدم رعایت استانداردهای الزم، در و پنجره تولید کرده 

و به بازار مصرف روانه می کنند که بایستی با این تیپ از تولیدکنندگان برخورد مناسب انجام 
شــود. مورد دیگر، واردات بی رویه محصوالت یو.پی.وی.سی است که متاسفانه واردکنندگان 
فقط به منافع کوتاه مدت خود می اندیشــند و هیچ گونه ضمانتی برای محصوالت وارداتی آنها 
در کشور وجود ندارد و بعد از فروش هم هیچ گونه مسئولیت مدنی متوجه فروشنده آنها نیست. 
قیمت تمام شــده محصوالت تولیدی در کشور معلوم است ولی کاالی وارداتی از کشورهای 
دیگر که معموال فاقد کیفیت های مورد نظر مصرف کننده نیز هســتند باقیمت باالتر فروخته 
می شوند. جلوگیری از واردات بی رویه و افزایش حقوق و عوارض قانونی گمرکی، می تواند به 

تولیدکننده داخلی کمک شایانی کند.
Dترویج و همگانی شدن تولید پنجره تیپ چه نتایجی دربر خواهد داشت؟ 
آیا این سیاســت می توانــد به عنوان راهکاری برای سروســامان دادن به 

وضعیت صنعت پنجره سازی مطرح باشد؟
همان طور که می دانید تنوع نژادی و فرهنگ و آداب زندگی در هر کشــور متفاوت است و 
این تفاوت بر نحوه استفاده از محصوالت و کاالهای مصرفی نیز تاثیرگذار است. پنجره تیپ 
در بعضی از کشورهایی که سابقه طوالنی در استفاده از پنجره دوجداره یو.پی.وی.سی دارند، 
در حال اســتفاده و بهره برداری است ولی به نظر می رسد در کشور ما با توجه به تنوع نژادی 

و شرایط فرهنگی این مهم تا سال های آینده به نتیجه نخواهد رسید.
Dبه نظر شما وجود پنجره ســازهای بی شناسنامه در بی اعتبار کردن این 

صنعت چقدر تاثیر دارند؟ 
متاســفانه در این صنعت به نسبت صنایع دیگر، کنترل و نظارت دقیقی بر سازندگان وجود 
ندارد و برخی افراد با داشتن سرمایه کم و بدون آموزش، تجربه و مهارت مناسب وارد کار شده 
و باعث خراب کردن بازار و بی رونقی آن می شــوند. بایستی دوستان ما در صنعت ساخت در و 
پنجره کنترل و نظارت بیشــتری اعمال کنند و از  چنین تولیدکنندگانی شکایت کرده و جلوی 
فعالیت آنان را بگیرند. همان گونه که در مرحله ساخت پروفیل در کارخانه های تولیدی رعایت 
استانداردهای تولید اجباری است، برای ساخت اصولی در و پنجره یو.پی.وی.سی دوجداره هم 
باید استانداردهای الزم رعایت شود. باید با همکاری ادارات کل استاندارد در استان ها و کمک 
فنی اتحادیه های مربوطه، بازدیدهای دوره ای از کارگاه ها انجام شود و آن تعداد از سازندگانی 
را که بی توجه به اصول استاندارد اقدام به ساخت در و پنجره می کنند مورد بازخواست قرارداد.

Dشرایط فعلی و آینده بازار در و پنجره های دوجداره را چگونه می بینید؟

متاســفانه شــرایط فعلی بازار در خصوص تولید و فروش بسیار تاسف برانگیز است و در این 
صنعت هیچ گونه حمایتی از تولیدکننده به عمل نمی آید. یکی از پیوست های صنعت ساختمان 
اســتفاده از تولیدات امثال ماست ولی زمانی که بازار مسکن عمال راکد است، رکود در صنایع 
مرتبط نیز وجود دارد. عرضه و فروش پودر پی.وی.ســی که مهم ترین عناصر تولیدی پروفیل 
یو.پی.وی.ســی است در طول ده ماه گذشته شــاهد فراز و نشیب های مختلفی بوده و قیمت 
بورس این محصول به نســبت اســفندماه سال گذشــته از افزایش حدودا هفتاددرصدی رنج 
می برد. در این وضعیت با توجه به رشــد قیمت دالر و افزایش قیمت از ســوی واردکنندگان 
داخلی برای تامین اقالمی مانند تیتان و... متاســفانه این صنعت بدون حامی و پشــتیبان به 
فعالیت خود ادامه می دهد. به دلیل رکود صنعت ســاختمان در طول دو سال گذشته، نه تنها ما 
نتوانستیم افزایش قیمتی متناسب با وضعیت بازار داشته باشیم، بلکه مجبوریم فقط برای بودن 

در بازار و جلوگیری از ورشکستگی تن به ادامه کار دهیم.
 در صورت رونق بازار مســکن امکان رونق بازار فروش محصوالت ما نیز وجود دارد در غیر 
این صورت، همان گونه که اکنون تعداد زیادی از همکاران تولیدکننده مجبور شــده اند کارخانه 
خود را ببندند، ممکن اســت تعداد بیشتری به این جمع اضافه شوند و باعث بیکاری کارگران 
و وخامت اوضاع شــوند. هرگونه سیاست گذاری مســئوالن در رده های باالی سیاست گذاری 
کشور، بدون توجه به نظرات دوستان ما در این صنعت، باعث تشدید بیشتر این روند و به ناچار، 
بیکاری و تعطیلی آن خواهند شــد. سیاست اقتصاد مقاومتی باید با قدرت اجرا و از ورود اقالم 
مشابه تولید داخل جلوگیری و به این صنعت پایه در ساختمان بها و ارزش بیشتری داده شود. 
اهتمام به تولید داخل باعث می شــود کارگران ایرانی به کار گمارده شــده و اشتغال به عنوان 

مهم ترین نیاز امروز کشور محقق شود. به امید فردایی بهتر و سرافرازی برای ملت ایران.
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همایش انجمن صنفی 
انبوه سازان استان گلستان

با حمایت هافمن در گرگان برگزار شد؛

انبوه سازان  ایرانیان: همایش انجمن صنفی  پنجره 
اســتان گلستان با حضور مهندس حمیدیه، مدیرعامل 
شــرکت هافمن، مهندس مروتــی، معاونت عمرانی 
اســتانداری و جمعی از مسئوالن اســتان گلستان و 
اعضای شــورای شهر گرگان برگزار شد. این همایش 
کــه با حضور پرشــور فعــاالن صنعت ســاختمان و 
انبوه سازان استان گلســتان همراه بود روز چهارشنبه 
17 آذرماه 95 در ســالن حکیم جرجانی دانشگاه آزاد 

گرگان برپا شد.

در ابتدای این جلسه مهندس مرتضوی رئیس انجمن 
صنفی انبوه سازان استان گلستان ضمن عرض خیرمقدم 
به مهمانان همایش گزارشــی از فعالیت های انجمن در 
یک ســال گذشــته ارائه کرد. مهندس پورحاجت، دبیر 
کانون سراســری انجمن های صنفی انبوه سازان مسکن 
و ســاختمان کشور ســخنران بعدی همایش بودند که 
مطالبی درخصوص وضعیت فعلی صنعت ســاختمان و 
اقدامات کانون و انجمن های صنفی انبوه ســازان بیان 
کردند. پرفســور ادیب، استاد دانشــگاه و تحلیلگر بازار 

مسکن کشور دیگر ســخنران همایش بود که سخنان 
مهم و تاثیرگذاری درباره دالیل رکود بازار مسکن کشور 
و راهکارهای علمی جهت برون رفت از این وضعیت ارائه 
کردند. مهندس مشیرفر، مدیرفروش و بازاریابی شرکت 
هافمن سخنران بعدی همایش بود که مانند همیشه با 
خواندن شــعر زیبایی در وصف استان گلستان سخنان 
خــود را پیرامون معرفی هافمن و فعالیت های اجتماعی 
این شرکت از جمله همراهی و همکاری با انجمن های 
انبوه ســازان و پروژه ملی ناب سازی انرژی مطرح کرد: 
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سالم ای سرزمین عطر باران                 ســـالم ای آبـــروی نـوبـهاران

کـــنام شـیرمردانـی همیشـــه                  تـو گرگانی تو گرگانی همیشه

تــو گرگانی کــه در متن اوســتا                 ســتوده نام پـــاکت را اهورا

مشیرفر گفت: شرکت هافمن اولین شرکتی است که از 
دو سال پیش حمایت و همراهی خود را با انجمن های 
انبوه سازان سراسر کشور آغاز کرده و در بسیاری از این 
همایش ها به عنوان حامی حضور داشــته است. ما این 
کار را وظیفه خود می دانیم و تالش می کنیم در این راه 
قدم های مفیدی همراه با انجمن های انبوه سازان جهت 

بهبود شرایط بازار و صنعت ساختمان برداریم.
مدیرفروش شرکت هافمن در راستای معرفی این شرکت 
و اهم فعالیت های آن، اظهار کرد: شــرکت هافمن ازجمله 
شــرکت های قدیمی تولیدکننده پروفیل یو.پی.وی.سی در 
کشور است. شــرکت ما در تبریز واقع است و چون تبریز 
به عنوان شهر اولین ها شناخته می شود ما نیز تالش کردیم 

کارهایی را به عنوان اولین بار در این صنعت انجام دهیم.

 وی افزود: هافمن اولین شرکت تولیدکننده پروفیل 
سری 70 و پروفیل با الستیک در کشور است. هافمن 
همچنین اولین شــرکت حامی انبوه ســازان در سراسر 
کشور اســت که در همایش های این انجمن ها حضور 
فعال داشته است. »ناب ســازی مصرف انرژی« دیگر 
مبحث مهمی اســت که هافمن مبــدع این پروژه در 
کشور بوده و در راســتای اهداف بزرگی که دولت در 
زمینه کاهــش مصرف انرژی و کاهــش آلودگی هوا 

تدوین کرده اقدامات مهمی انجام داده است.
مشیرفر با اشــاره به وظیفه اجتماعی هافمن در این 
زمینه توضیــح داد: حمایت از انجمن ها و اتحادیه های 
مختلف ازجمله انبوه ســازان در راستای پیشبرد اهدافی 
اســت که هافمن در زمینه ناب ســازی مصرف انرژی 
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ترســیم کرده است. توجه ویژه هافمن به کیفی سازی 
و اولویت دادن به این مبحث از دیگر اقدامات مهم ما 
بوده که مدیریت و پرسنل شرکت با جدیت تمام پیگیر 
آن هستند و در این راستا گواهینامه های متعددی کسب 
کرده است. گواهینامه استاندارد ملی ایران، گواهینامه 
حقوق مصرف کننده و مشــتری مداری از شرکت توف 
نــورد )Tuv - Nord( آلمان و گواهینامه مرکز ملی 
تحقیقات مسکن به صورت پنج سال متوالی ازجمله این 

گواهینامه ها است.
وی در ادامه به پروژه ناب ســازی هافمن اشاره کرد 
و گفت: در مبحث انرژی مســائلی وجود دارد ازجمله 
بحث صرفه جویی که کم مصرف کردن اســت و بحث 
بهره وری که درســت مصرف کردن از امکانات است؛ 
ولی مبحث ناب ســازی موضوعی فراتر و مهم تر است 
کــه همه این موارد را دربر می گیــرد و می تواند نقش 
ســازنده ای در کاهش مصرف انرژی و کاهش آلودگی 
هوا و همچنین پایین آوردن هزینه های خانواده داشته 
باشد. تئوری »ناب سازی مصرف انرژی« ابعاد و زوایای 
مختلفی دارد کــه هافمن تالش کرده آن را به صورت 

عملی و نه در حد شعار اجرا کند.
مشــیرفر در پایان با اشاره به لزوم استفاده از کاالی 
ایرانــی، عنوان کرد: ما در یک تحقیق میدانی که آمار 
دقیقــی از میزان و نحوه اســتفاده از مــواد و متریال 
باکیفیت ایرانی و ســایر مواد را بررسی کردیم به این 
نتایج رســیدیم که اوال اســتفاده از کاالی ایرانی بهتر 
اســت؛ در مرحله بعد میزان اختالف اســتفاده از یک 
کاالی باکیفیــت و یک کاالی بی کیفیت در یک واحد 
مسکونی در شهرســتان ها رقمی معادل 0/26 درصد 
و در تهران 0/18 درصد اســت که واقعا رقم بســیار 
ناچیزی اســت. مشــاهده می کنید که در مقابل چنین 
رقــم ناچیزی آیا اقتصادی و منطقی اســت که ایمنی 
و آســایش خود و خانواده مان را فــدای آن کنیم؟ لذا 
این مســئله یک وظیفه ملی است که مردم را نسبت 
به اســتفاده از کاالی باکیفیــت ایرانی ترغیب کنیم و 
شــرایط را برای کســانی که از اجناس وطنی استفاده 

می کنند فراهم کنیم.
رضــا مروتــی، معــاون هماهنگی امــور عمرانی 
اســتانداری گلســتان، مهندس مبارک قدم، مدیرکل 
سازمان راه و شهرسازی اســتان، دکتر مهران فدوی، 
رئیس کمیســیون عمران شورای شــهر گرگان، دکتر 
نرگس رزبان، کارشناس برنامه ریزی و اقتصاد مسکن، 
دکتــر فروهی، تحلیلگر اقتصادی پروژه و تکنیک های 
فروش، مهندس موذن، رئیس نظام کاردانی ساختمان 
اســتان تهران از دیگر ســخنرانانی بودند که در این 

همایش به ارائه مطالب خود پرداختند.
در پایــان این همایش از انبوه ســازان برتر اســتان 
گلســتان تقدیر و تشکر به عمل آمد. همچنین شرکت 
هافمن به قید قرعه به ســه تــن از میهمانان همایش، 
یک عدد تبلت توســط مهنــدس حمیدیه، مدیرعامل 

شرکت هافمن به رسم یادبود اهدا کرد.
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مدیریت و گــروه خبری نشــریه پنجره ایرانیان، هم زمان با برگزاری نمایشــگاه 
صنعت آلومینیوم اراک که مهرماه 95 در محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی این 
شــهر جریان داشت، به شــهرک صنعتی خیرآباد رفت تا بازدیدی از مجموعه کوثر 
پروفیل داشــته باشد. در این بازدید که با همراهی صمیمانه مهندس محسن رسولی 
مدیرعامل خوش فکر و توانمند کوثر پروفیل اراک و مهندسان و کارشناسان مجموعه 
انجام شــد، از بخش های مختلف کارخانه دیدن به عمل آمد و توضیحات جانبی نیز 
ارائه شــد که در ادامه ضمن دعوت از شما برای دیدن تصاویر این بازدید، توجه شما 

را به ماحصل این صحبت ها جلب می کنیم:
شــرکت کوثر پروفیل اراک بیش از هفت سال اســت که با احداث کارخانه ای در 
شــهرک صنعتی شــماره دو اراک، قطب آلومینیوم کشور، به تولید انواع محصوالت 
آلومینیومی مشــغول است. کوثر پروفیل بر پایه 20 سال تجربه مدیران خود در سال 
1388 تاسیس و راه اندازی شده است. این شرکت باتوجه به نیاز بازار، از سال 1394 
واحد مهندسی خود را در کارخانه راه اندازی کرد و با تالش تمامی نیروهای کارخانه 

بازدید اختصاصی پنجـره ایرانیـان از کارخانه
کوثر پروفیل اراک؛

کوثر پروفیل؛ 
نوآوری در صنعتی دیرپا
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و پشت سر گذاشتن مشکالت زیادی توانسته جایگاه قابل مالحظه ای در این صنعت 
به دست آورد.

شــرکت کوثر پروفیل با بهره  گیری از کارشناســانی مجرب و  بهره  گیری از دانش 
و فناوری روز، توانســته است نامی در عرصه  آلومینیوم کشور برای خود به هم زند. 
جای شــگفتی نخواهد بود که  مدیران  سختکوش و موفق  این مجموعه، به پشتوانه  
توانمندی  های  خود  داعیه    رقابت  با حریفان خارجی در داخل کشــور  و حتی آن سوی 

مرزها را داشته باشند.
کارخانه کوثر پروفیل اراک در شهرک صنعتی شماره دو اراک )خیرآباد( قرار دارد. 
این کارخانه در زمینی به مساحت 3500 مترمربع ساخته و راه اندازی شده است و هم 
اینک 28 نفر در مجموعه مشــغول به کار هستند. مجموعه کوثر پروفیل، همچنین 
در حال اجرای طرح توســعه خود در همین مکان، یعنی شــهرک صنعتی شماره دو 

اراک است.
شــرکت کوثر پروفیل اراک یک سرمایه گذاری بسیار خوب در قسمت پنجره های 
دوجداره آلومینیومی انجام داده اســت که در آینده بسیار نزدیک کشور را از واردات 
پنجره های دوجداره بی نیاز می کند. ضمنا این مجموعه تولیدکننده زیرســازی نمای 
خشک، آلوکوتا، زیرســازی نمای آلومینیوم کامپوزیت و محصوالت صنعتی از قبیل 

قطعات خودرو است.
به دلیل استفاده از مواد اولیه اســتاندارد )بیلت 6063 شرکت ایرالکو( در تولیدات 
محصوالت شرکت کوثر پروفیل، تمامی محصوالت این شرکت دارای استاندارهای 
اولیه هســتند . ضمنا تمام محصوالت شرکت دارای سختی بین 12 تا 14 هستند که 
این امر خود نشــان از کیفیت باالی محصوالت تولیدی شرکت کوثر پروفیل دارد. 
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تمامی محصوالت تولیدشده در کارخانه کوثر پروفیل اراک دارای استاندارهای رایج 
در صنعت آلومینیوم هســتند و با اســتاندارهای بین المللی نیز مطابقت دارند. گفتنی 
اســت که این شرکت، محصوالت خود را به مدت پنج سال گارانتی می کند. شرکت 
کوثر عالوه بر نظارت بر ســازندگان پنجره، بر فعالیت همکارانی که از پروفیل  های 

کرتین وال این شرکت استفاده می  کنند نیز نظارت می کند.
شــرکت کوثر پروفیل اراک با یک مجموعه بسیار توانمند در راه اندازی تعدادی از 
کارخانجات معتبر ترکیه به عنوان مشاور حضور داشته است و این مجموعه با کارخانه 
کوثر پروفیل قرارداد همکاری، به شــرط انتقال دانش، منعقد کرده است. طبق گفته 
مدیرعامل مجموعه، شرکت کوثر پروفیل اراک کامل ترین سیستم کرتین وال را در 
ایران تولید می کند، به نحوی که قابل رقابت با محصوالت وارداتی به کشور  است. البته 
این مهم با لحاظ کردن استاندارهای روز دنیا انجام می  گیرد. به طورکلی محصوالت 
تولیدشده در کارخانه کوثر با پروفیل  های وارداتی از کارخانجات کشورهای همسایه 
برابری کرده و از برخی کارخانجات نیز بهتر  اســت. این مجموعه موفق شده است 
 ،JX 1015 cm4 پروفیــل کرتین وال را برای اولین بار با عرض 20 ســانتیمتر و
تولید و عرضه کند. بر همین اساس و طبق گفته مدیران این مجموعه، کارخانه کوثر 
توان برآورده ســاختن نیاز پروژه  های بزرگ کشــور را داراست و می  تواند انتظارات 
مهندســان ساختمان را به بهترین شکل ممکن برآورده ساخته و کشور را از واردات 

کاالهای غیرضروری بی نیاز کند.
کارشناسان شرکت کوثر پروفیل اراک در حال مطالعه روی جدیدترین سیستم  های 
در و پنجره هســتند و این کار را با وســواس فراوانی انجام می  دهند. انتظار می رود 
با کمک دیگر تولیدکنندگان این اتفاق بیفتد چراکه در کشــور عالوه بر توانایی  های 
تولیدی، منابع بســیار خوبی نیــز وجود دارد و لزومی جهت خارج شــدن ارز برای 
پروفیل  هــای آلومینیومی در صنعت ســاختمان وجود ندارد. ایــن کارخانه در حال 
برنامه  ریزی برای صادرات اســت و فعالیتــش را طبق برنامه  ای مدون پیش می برد. 
انتظار می رود ســال آینده نیز این اتفاق بیفتــد و محصوالت باکیفیت کوثر پروفیل 

اراک در بازارهای کشورهای منطقه عرضه شوند.
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گفتگوی دنیای اقتصاد با دبیر سندیکای آلومینیوم؛

صادرات مواد اولیه
 ضربه زدن به تولید ملی است

به گزارش پنجره ایرانیان به نقل از دنیای اقتصاد؛ واحدهای تولیدی کوچک و 
متوســط یکی از اجزای حیاتی رشد در اقتصاد جهانی بوده و اهمیت آنها در رشد 
اقتصادی کشورهای توســعه یافته و درحال توسعه به خوبی شناخته شده است. این 
تشــکل ها به طور میانگین بیش از نیمی از نیروی انســانی شاغل در اقتصاد را به 
کار گمارده اند و نیمی از کل مشــاغل جدید را فراهم می آورند. این شرکت های 
تولیدی مواد اولیه مورد نیاز خود را از شــرکت های بزرگ دولتی تامین می کنند، 
اما همواره در تامین این مواد به میزان الزم و با قیمت عادالنه با مشــکل مواجه 
هســتند و مطرح کردن این مشکالت با مســئوالن نیز تاکنون فایده ای نداشته 
اســت. بررسی مشــکالت و رفع موانع پیش روی این شرکت ها ازجمله مواردی 
است که به رشد و پویایی اقتصاد کالن نیز کمک فراوانی می کند و این موضوع 
بایــد در همه زمینه ها مورد توجه واقع شــود. اختصــاص معافیت های مالیاتی و 
قوانینــی کــه برای صنایع بزرگ در نظر گرفته می شــود بــدون در نظر گرفتن 
صنایع کوچک و پایین دســتی باعث می شود توازن و تعادل مورد نیاز در راستای 
رشــد و تعالی صنعت کشور محقق نشود و مشکالت این بخش از جامعه همواره 
بزرگ و بزرگ تر شــود. از سوی دیگر رعایت اصول اقتصاد مقاومتی نیز بر لزوم 
توجــه بیش ازپیش به این بخش از صنعت تاکید ویژه داشــته اســت چراکه این 

بخــش    ارتباط   نزدیک  تری  با  بدنه  جامعه  دارد.

دنیای اقتصاد در این رابطه با مهندس آریا صادق نیت حقیقی، دبیر ســندیکای 
آلومینیــوم گفتگویی انجام داده اســت کــه در ادامه توجه شــمارا به آن جلب 

می کنیم. 
صــادق نیت حقیقی معتقد اســت: مشــکالت صنایــع پایین دســتی باوجود 
سیاســت های دولت مبنی بر گســترش زنجیــره ارزش افزوده، ایجاد اشــتغال، 
جلوگیــری از خام فروشــی، رونق صنعت داخلی و... مورد بی توجهی واقع شــده 

و مغفول   مانده   است.
 وی اضافــه کــرد: در این زمان تشــکل ها بــه این باور رســیدند که همه با 
مشکالتی مشــابه دســت وپنجه نرم می کنند و به اتفاق یکدیگر بیانیه ای نوشته 
و در آن مشــکالت را شــمرده و برای رئیس جمهوری ارســال کردند. به گفته 
حقیقــی این نامه حاکی از خواســته های تشــکل ها بوده و امــری غیرعادی یا 
غیرقانونی طلب نکرده اند، بلکه بر اســاس مواد قانونی از رئیس جمهوری استمداد 
طلبیده اند؛ چراکه دســتگاه های اجرایی ذی ربط اقدامی در خصوص مشــکالت 

نداده اند.  انجام  تشکل ها 
وی تصریــح کــرد: درواقع مفاد این نامه خواســتار رعایت و اجرای درســت 
قوانین حاکم بر کشــور و همچنین رعایت اصول اقتصاد مقاومتی شــده اســت؛ 
به عبارت دیگــر عدم افزایش تعرفه ورود کاالهــای موردنیاز، عدم افزایش قیمت 
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مواد اولیه ضــروری باالتر از قیمت های صادراتی، جلوگیری از خام فروشــی و 
توجه و حمایت ویژه به صنایع پایین دســتی که صنایع تکمیلی کشــور هســتند 

ازجمله موارد ذکرشــده در این نامه و نمونه ای از خواسته های تشکل ها است.
ماده 37 و بایدها و نبایدهای آن

حقیقــی با تاکید بر ماده 37 قانون رفع موانع تولید و اولویت قرار دادن صنایع 
زنجیره ای گفت: بر اســاس این ماده حمایت از صنایــع داخلی و ایجاد زنجیره 
ارزش افزوده باید از جایگاه ویژه ای نزد دولت برخوردار باشــد. تشــویق و توسعه 
صادرات غیرنفتی باید در همه حال مدنظر دولتمردان قرار داشــته باشــد. حال 
این ســوال مطرح می شود که این امر چگونه قابل اجرا است؟ وی در ادامه گفت: 
در حال حاضر صادرات از معافیت مالیاتی برخوردار اســت، درحالی که حمایت از 
تولید داخل زمانی محقق می شــود که معافیت های مالیاتی صادراتی لغو شــود؛ 
چراکه این معافیت ها مشــمول خام فروشی یا صادرات کاالهایی است که کشور 

به آنها  سوبســید  می دهد.
 وی اضافــه کرد: دولت برای تامین مواد اولیه صنایع امتیازاتی را قائل شــده 
اســت و این مزایا را فقط در اختیار صنایع باالدســتی قرار می دهند؛ ضمن اینکه 
فروش مواد خــام با بهای اندک موجــب تقویت رقبــای صادراتی محصوالت 
پایین دســتی و متعاقبا از دست دادن این بازارها می شــود. در واقع با این عمل 
امکان رقابت محصوالت تولیدی در بازارهای جهانی از بین می رود و از ســوی 
دیگر صنایع پایین دســتی قادر به تامین نیــاز بازارهای داخلی نیز نبوده و میدان 
را بــرای ورود و حضور رقبای صادراتی در بازارهای داخلی باز می کنند. به گفته 
وی متاســفانه مواد اولیه ما باقیمتی ارزان در اختیار کشــورهای رقیب گذاشــته 
می شــود و آنها با تبدیل آن به محصول نهایی، بسیاری از بازارهای صادراتی ما  

را  در  اختیار گرفته اند.
هجــوم کاالهای وارداتی و ضعف تولید

حقیقی با اشــاره به اینکه بازارهــای داخلی مورد هجوم کاالهای چینی و ترک 
قرار گرفتــه، ادامه داد: اگر بازارهای داخلی را مورد بررســی قرار دهید، خواهید 
دیــد که از ظــروف آلومینیومی گرفته تا پروفیل و نمای ســاختمان، در و پنجره 
آلومینیومی همه از اجناس چینی و بی کیفیت کشــورهای دیگر است. بازار فوالد 

و لوازم خانگی نیز با همین مشــکل دست وپنجه نرم می کند.
 دبیر ســندیکای آلومینیوم همچنین در ادامه با اشــاره بــه ماده 2 و 3 قانون 

بهبود فضای کســب وکار در حوزه سیاســت گذاری صنایع پایین دســتی گفت: 
ایــن ماده قانونی حکایت از آن دارد که همــواره دولت باید بیش ازپیش در 

تصمیم گیری ها از مشــارکت دســت اندرکاران صنعت، تشکل ها و اتاق 
بازرگانی به عنوان عالی تریــن نهاد بخش خصوصی بهره گیرد و در 

این میــان تصمیماتی اتخاذ نکند که صنعت از آنها متاثر شــود، 
این امر از دیگر خواســته های تشکالت صنعتی است که چرا در 

بعضی از تصمیمات تشــکل ها اصال حضور و دخالتی   ندارند؟
دبیر ســندیکای آلومینیوم همچنیــن در خصوص اصالح 
تعرفه واردات مــواد اولیه و کاهش آن بــه حداقل ممکن 
بــرای ایجاد فضای رقابتی در حــوزه مواد اولیه با توجه به 
انحصاری بودن صنایع مــادر و برخوردار بودن این صنایع 
از یارانه هــای گوناگون گفت: صنایع مــادر عمدتا دولتی یا 
خصولتی هســتند؛ به عنوان نمونه صنعت آلومینیوم زیر نظر 

مســتقیم دولت خاص ایمیدرو فعالیــت می کند، صنایع دیگر 
همچون مس، فوالد و... همین شرایط را دارند.

 وی تصریح کرد: هم زمان امتیازهای گســترده ای از ســوی 
صنایــع بزرگ و مادر مانند فلزات، پتروشــیمی و... از اقتصاد ملی 

اخذ شده اســت و این صنایع که عمدتا دولتی یا به اصطالح خصولتی 
هســتند، با اســتفاده از امتیازهایی مانند معــادن ارزان، آب، برق و گاز 

یارانه ای از ســودآوری باالیی نیز برخوردار هســتند. به گفته وی این صنایع با 
اســتفاده از انحصار ایجادشــده در بازار و جذب بخش قابل توجهی از منابع مالی 
کشــور، باعث افزایش بهای نهاده های ورودی ســایر بخش های اقتصاد کشور 
شــده و فضای تنفس را از آنها ســلب کرده اند؛ به بیان دیگر در مقابل این هزینه 
گزافــی که اقتصاد ملی به آنان پرداخت می کند، کوچک ترین مزیتی برای صنایع 

پایین دســتی و مصرف کننده  داخلی  قائل نیستند.
پایین دستی بورس کاال معبر شفاف صنایع 

حقیقی همچنین درباره صادرات شرکت های باالدستی از رینگ های صادراتی 
بورس کاال گفت: عدم شــفافیت در بازار عمده مشــکل صنایع اســت. از سوی 
دیگر عده ای برای ســرپا نگه داشــتن خود و برخی نیز برای کسب درآمد بیشتر 
چــه به صورت قانونی یا غیرقانونی، اجناس و کاالهای خود را با عنوان اقســاط 
به فــروش می رســانند. وی ادامه داد: تفــاوت قیمت و عرضــه کاال با قیمت 
ســلیقه ای، خدمات پس از فروش مانند حمل رایگان، گارانتی و... شرایط ضمن 
فروش اجناس اســت که در قیمت تاثیر مستقیم دارد؛ بنابراین متاسفانه ما مورد 
سوءاســتفاده فروشــندگان قرار گرفته ایم. به دلیل اینکه قیمت های گفته شده با 

واقعیت  بسیار  فاصله  دارد.
به گفته دبیر ســندیکای آلومینیوم این شفاف سازی محقق نخواهد شد مگر در 
بورس. به بیان  دیگر اگر رینگ صادراتی بورس کاال فعال شــود و صادرات درون 
رینگ صورت گیرد از یکســو رقابت صحیح صورت می گیرد و از ســوی دیگر از 

رانت و سوءاستفاده جلوگیری می شود.  هرگونه 
وی تصریح کرد: گرچه بورس کاال از شــفافیت الزم فاصله قابل توجهی گرفته 
اســت، بااین حال نیاز به کشــف قیمت صادراتی در بورس احســاس می شود و 
بهترین روش آن فعال شــدن رینگ صادراتی اســت. معتقدم بورس کاال ابزار 

است.  قیمت های صادراتی  برای شفاف سازی  مناسبی 
حقیقــی در پایان تاکید کرد: بــورس کاال به عنوان ابزار کنترل قیمت و کنترل 
عرضه و تقاضا اگر صحیح مدیریت نشــود کارایی نخواهد داشــت، درصورتی که 
اگــر تحت نظر مدیریــت کارآمد قرار گیرد بهره مندی از مکانیزم شفاف ســازی 

میسر خواهد شد.
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ســاخت اشــکال مختلف و متنوع در و پنجره از دیرباز مورد توجه مردم و معماران بوده است. با این حال، در صنعت نسبتا نوپای 
یو.پی.وی.سی در ایران به علت کمبود امکانات الزم و همچنین نیروهای ماهر و البته بهای گزاف انواع واراداتی، مشکالت بسیاری 
در خصوص تنوع بخشیدن به اشکال پنجره وجود داشت. شرکت ماشین سازی وخمکاری ذوالقدر، در چندین سال گذشته با تکیه 
بر مدیریت کوشا و متعهد خود تالش فراوانی را برای پر کردن این خالء به خرج داده است. این مجموعه با برخورداری از نیروی 
انســانی ماهر و سختکوش موفق شده است گام های بســیار موثری را در جهت تنوع بخشیدن به این صنعت و تولید اشکال خم 
بردارد. شرکت ماشین ســازی وخمکاری ذوالقدر با هدف فعلیت بخشیدن به ظرفیت های داخلی، دستارودهای بسیار قابل توجهی 
داشته است که از آن جمله می توان به کار بزرگ این مجموعه در طراحی و ساخت دستگاه های خم و ادوات مرتبط با آن اشاره کرد. 
این دســتاورد سبب شده است واردات این کاالها تا حد بســیاری کاهش یابد و در نتیجه گام مهمی به سوی بومی سازی صنعتی 
میهن عزیزمان برداشــته شود. همچنین این مجموعه با راه اندازی کارگاه مجزا و مجهز خم و مونتاژ همچنان به سوی ارتقای این 
حوزه و رضایتمندی بیشتر هم میهنانمان پیش می رود. برای آگاهی بیشتر از فعالیت ها و دستاوردهای این مجموعه گفتگویی ترتیب 
دادیم با مدیریت توانمند شرکت ماشین سازی وخمکاری ذوالقدر، آقای کامران ذوالقدر، که نظر شما عزیزان را به آن جلب می کنیم:

اشــاره

گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیرعامل شرکت ماشین سازی و خمکاری ذوالقدر؛

خمکاری ذوالقدر؛ تلفیق هنر و صنعت

 پیشینه و زمینه کاری شرکت ذوالقدر را معرفی کنید؟
    شــرکت ذوالقدر در ســال 1388 در زمینه تولید در و پنجره یو.پی.وی.سی آغاز 
به کار کرده ودر شــرایط مناســب بازار در آن سال ها به تدریج دایره فعالیت های خود 
را گســترش داده و پرسنل بیشــتری را جذب کرد. در ادامه به دلیل احساس نیاز در 
تولید اشکال متنوع از جمله خم و کمبود در این زمینه، ساخت دستگاه های تولید خم 
و ادوات آن را هم به مجموعه اضافه کردیم. با توجه به اســتقبال فراوان همکاران و 

مشــتریان، زمینه فعالیت شــرکت ذوالقدر به طور کلی بر تولید و مونتاژ خم و اشکال 
متنوع و ساخت و ارائه دستگاه های خم و لوازم مربوط به آن متمرکز شد.
 شرکت ذوالقدر چه محصوالت و خدماتی ارائه می دهد؟

محصوالت ما شــامل ساخت و فروش دســتگاه خم یو.پی.وی.سی در اندازه های 
متنوع و ســاخت قالب های خم انواع پروفیل، جهت دســتگاه خم تولیدی خودمان 
و انواع دســتگاه خم وارداتی می باشد. شــرکت ذوالقدر با دارا بودن کارگاه مجهز، از 
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این توانایی برخوردار اســت تا کلیه خدمات خم و مونتاژ را به همکاران و مشــتریان 
ارائه دهد.

 محصوالت شما از چه مزایایی برخوردار هستند؟
از لحــاظ قیمت، محصوالت تولیدی ما کمتر از نصف انــواع وارداتی بوده، ضمن 
اینکه همگی به صورت سفارشــی و طبق درخواست مشتریان تولید می شود. در این 
زمینه آموزش های الزم و خدمات پس از فروش و گارانتی نیز ارائه می شود. همچنین 
محصوالت شرکت ذوالقدر از لحاظ کیفیت قابل رقابت با انواع مشابه اروپایی است.

 پروفیل ایرانی نســبت به نمونه های خارجی )ترک، چینی، آلمانی 
و...( چه تفاوت هایی دارد؟ انتخاب خودتان از بین این ها کدام است؟

تولیــدات ایرانی در این زمینه متفاوت بوده و از لحــاظ کیفیت به درجات مختلف 
تقسیم می گردند. پروفیل های درجه یک ما با بهترین برندهای خارجی قابل مقایسه 
است. ضمن اینکه پروفیل های با کیفیت کمتر هم به مراتب از بعضی از انواع خارجی 

بهتر است.
ما در تولیدات خودمان از دو برند معتبر داخلی استفاده می کنیم. ضمن اینکه خدمات 

خمکاری را برای همه پروفیل ها اعم از داخلی و خارجی ارائه می دهیم.
 مجموعه ذوالقدر چه برنامه ای برای به روزرســانی و ارتقا سطح 

کیفی محصوالت خود داشته است؟
همواره از شــروع فعالیت خود، موظف به ارتقا و به روز شدن بوده ایم و در ارائه بهتر 

و با کیفیت تر خدمات تالش می کنیم.
 آیا برنامه ای برای ارائه محصول جدید به بازار دارید؟

بله، در آینده نزدیک برنامه تولید خم و اشکال متنوع در صنعت آلومینیوم را هم در 
دستور کار خودمان داریم.

 به نظر شــما، برای تولید یک در و پنجره استاندارد چه مواردی 
باید رعایت شود؟

نخستین مورد آموزش صحیح پرسنل در خصوص مونتاژ و رعایت کلیه نکات فنی 
توسط خط تولید است. این نکات از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. 

همچنین اســتفاده از مواد اســتاندارد و پروفیل گالوانیزه مناســب، همچنین عدم 
اســتفاده از کانکشن غیر اســتاندارد و در مرحله بعد به کارگیری ماشین آالت مناسب 
)مثال دســتگاه جوش حداقل دو ســر باشــد( در ارتقاء کیفیت محصول نهایی نقش 

بسیاری دارد.
در پایان نباید از اهمیت نصب پنجره غافل شــد. نصب باید با رعایت دستورالعمل 
و درزگیری و عایق بندی اصولی انجام گیرد؛ و نکته بســیار مهم دیگر جدا کردن بر 

چسب پروفیل در آخرین مرحله است.

 نقــش نیروی کار متخصص در تولید یک در و پنجره اســتاندارد 
چقدر است؟ شــما چه تالشــی برای آموزش نیروی کارتان انجام 

داده اید؟
همانطور که اشــاره شد، در تولید محصوالت با کیفیت نیروی متخصص مهم ترین نقش را 
دارد و باید از طریق آموزش صحیح پرسنل، از دوباره کاری و اتالف وقت و سرمایه جلوگیری 
کرد. تمام کادر شــرکت ذوالقدر اعم از مدیران و ســایر کارکنان، همواره در حال یادگیری و 

ارتقای مهارت های خود هستند.
 مهم ترین دغدغه ذهنی تان برای ادامه کار و فعالیت تولیدی چیســت؟ 

دولت چه نقشی در کاهش و رفع این دغدغه ها می تواند داشته باشد؟
دغدغه اصلی در این صنعت فقدان یک اتحادیه یا تشکل صنفی معتبر می باشد که از طریق 

آن بتوان در جهت کنترل کیفیت و کنترل قیمت در بازار تالش کرد.
نقشــی که دولت می توانــد در جهت کمک به این صنعت ایفا کنــد، جلوگیری از واردات 
بی رویه اقــالم بی کیفیت و ارزان و کمک به تولیدکنندهای با کیفیت داخلی اســت. چرا که 
این اقالم بی کیفیت در نهایت به بدنام شدن این صنعت و انزجار مصرف کننده از محصوالت 

یو.پی.وی.سی منجر خواهد شد. 
 برگزاری نمایشگاه های تخصصی چه میزان در بهبود وضعیت صنعت در 

و پنجره تاثیرگذار است؟
برگزاری این قبیل نمایشــگاه ها تاثیر به ســزایی در بهبود شــرایط داشته است، چرا که در 
این نمایشــگاه ها آخرین فناوری و محصوالت جدید به نمایش گذاشته شده و سبب آشنایی 
همکاران دیگر در این زمینه می شوند. همچنین نمایشگاه ها فضای رقابتی سالمی را به وجود 
می آورند که در کنار آشنایی با مصرف کننده امکان فروش مستقیم را فراهم می کنند و به طور 

کلی باعث رونق و پیشرفت صنعت هستند.
 شــرایط فعلی بازار و صنعت در و پنجره را چگونــه ارزیابی می کنید؟ 

مهم ترین عوامل موثر بر بازار را چه می دانید؟ 
به علت رکود در بازار مســکن این صنعت در وضعیت ایده آلی نیست. اما در صورت رونق 

بازار و عنایت همکاران در ارائه محصوالت بهتر امیدواریم بازار به شرایط ایده آل بازگردد.
 در پایان اگر نکته ای باقی مانده است، بفرمایید.                                                                                                    
شــرکت ماشین سازی وخمکاری ذوالقدر از ابتدا با هدف تاثیر گذاری در ارتقای کیفیت این 
صنعت پایه گذاری شده است. این شرکت تاکنون توانسته است   واردات دستگاه های تولیدی 
به کشــور را کاهش داده و با ســاخت و تولید اشکال متنوع و هنرمندانه، دید مصرف کننده را 
بــه این صنعت تغییر دهد. از ایــن رو، مایلیم این راه را ادامه داده و در حد توانمان مثمر 
ثمر باشــیم و همواره در خدمت دوســتان وهمکاران و مصرف کنندگان گرامی بوده 

و خواهیم بود.
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گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با خانم پندآموز؛

فناوری نانو در
اتـاق رنـگ
مانـی وین

 در خصوص انواع خدماتی که شــرکت مانی وین ارائه می  دهد، توضیح 
دهید.

از ابتدا الزم اســت از حسن نظر نشریه شما نســبت به صنعتگران و تولیدکنندگان نوآور و 
خالق سپاس ویژه ای داشته باشیم. پیش از پاسخ به این پرسش بیان مقدمه ای کوتاه ضروری 
به نظر می رســد. مجموعه مانی وین حاصل همــکاری و گرد هم آمدن گروهی از مدیران و 
کارشناسان متخصص و مجرب در زمینه صنعت ساختمان و در و پنجره است که در سه سال 
گذشــته دســتاورد تحقیقات، تخصص و تجربه خود را در آن به کار گرفته اند. هدف اصلی و 
محــوری ما در مانــی وین ترویج و تثبیت »زیبایی« در صنعت در و پنجره ســازی و صنایع 
وابسته به آن است؛ به گونه ای که تمامی معیارهای کیفی و کمی صنعت لمینیت و رنگ کاری 
در و پنجره رعایت شده و ارتقاء یابد. ازاین رو ما »کلینیک زیبایی در و پنجره« را برای اولین 
بار راه اندازی کردیم و در این مســیر تالش می کنیم صنعت در و پنجره را که در ســال های 
گذشــته از لحاظ کمی در حد شایسته ای رشــد یافته به لحاظ کیفی و زیبایی شناختی نیز به 

جایگاهی شایسته و درخور ذائقه و فرهنگ واال و زیبایی پسند ایرانی برسانیم.
فعالیــت اصلی این کلینیک در دو شــاخه اصلــی »لمینیت« و »رنگ« انجام می شــود. 
محصوالت ما در هر دوشــاخه، بسته به انتخاب و شرایط سفارش دهنده در هر دو نوع پنجره 
یو.پی.وی.سی و آلومینیوم، بنا بر استاندارد RAL آلمان و با بهترین کیفیت جهانی تهیه و به 

مشتری تحویل داده می شود.
 در ســال گذشــته پس از اســتقبال فعاالن این بخش، با گســترش فضای کار و افزودن 
ماشــین آالت مدرن روز، ظرفیت خط تولید لمینیت خود را دو برابر کردیم. همچنین با انجام 
تحقیقات و راه اندازی اتاق رنگ صنعتی و اســتاندارد تنوع خدمات ما بیش از قبل شده است. 
هم اینــک مجموعه مانی وین با به کارگیری آخرین متدهای روز، ماشــین آالت مدرن و مواد 
اولیه مرغــوب و باکیفیت، در دو زمینــه لمینیت و رنگ در و پنجره های یو.پی.وی.ســی و 
آلومینیوم، آماده ارائه خدمات متنوع به مشــتریان است. تمامی محصوالت ما تحت استاندارد 
RAL آلمان بوده و آنها را با گارانتی 10 ساله به مشتریان خود عرضه می کنیم. عرضه خدمات 
پس از فروش و مشاوره به مشتریان از دیگر خدماتی است که مجموعه مانی وین خود را مقید 

به انجام بی کم وکاست آن می داند.
 واحد رنگ  مانی وین اخیرا توسعه یافته است، هدف از این تصمیم شما 

چه بوده است؟
چنانچه اشاره شد ما در مجموعه مانی وین، رسالت خود را »ارتقای عامل زیبایی« و ایجاد 
تنوع در صنعت در و پنجره می دانیم، ازاین رو پس از طی یک دوره تحقیق و پژوهش علمی و 
فنی، واحد رنگ را در مجموعه راه اندازی کردیم. اخیرا نیز با بررسی نیاز مشتریان و بازار ایران 

و انطباق آن با امکانات و نوآوری های جهانی، خدمات و امکانات این واحد را توسعه دادیم.
 واحد رنگ مانی وین چه خدماتی ارائه می دهد؟

بعضی از مهم ترین خدمات و شــرایطی که واحد رنگ مجموعــه  مانی وین ارائه می دهد، 

گروه صنعتی مانی وین، از معدود شرکت های جوان و فعال صنعت 
در و پنجره است که توانسته در مدت زمانی اندک با ارائه محصوالتی 
باکیفیت اعتماد بازار و مشتریان را به دست آورد. گروه صنعتی مانی 
وین جزو پیشــگامان صنعت لمینیت یو.پی.وی.سی در کشور است 
و درباره امتیازات محصوالت لمینیــت مانی وین می توان به نکات 
زیادی اشاره کرد. گروه جوانی که با اتکا به دانش روز و به کارگیری 
آخرین دستاوردهای فناوری دنیا تالش می کند پنجره های زیباتری 
در ســاختمان ها ببینیم. راه اندازی خط تولید لمینیت و رنگ پروفیل 
بــا تنوع طرح و رنگ بســیار باال در مانی وین، به مشــتریان این 
فرصت را می دهد تا مطابق با آخرین متدهای روز دنیا، ظاهر پنجره 
خود را با معماری و طراحی داخلی ســاختمان هماهنگ کنند. ارائه 
محصوالت باکیفیت و توجه به شــعار محوری مجموعه که تالش 
برای ارائه زیباترین پنجره ها مطابق با سالیق گوناگون است باعث 
شــده طیف وسیعی از مشــتریان کاالی مورد نظرشان را در مانی 
وین بیابند. تالش برای اثبات شعار »کلینیک زیبایی در و پنجره« و 
باور به ارتقاء سلیقه زیبایی شناسی مشتریان، باعث شده مدیریت 
مجموعه همواره سطح مهارت و دانش همکاران خود را ارتقا دهد و 
فراینــد تولید را زیر نگاه ریزبین نظارت فنی و اجرایی خود به دقت 
مورد بررسی قرار دهد تا محصول نهایی کامال استاندارد و با کارایی 
باال در اختیار مشــتریان قرار گیرد. محصوالت لمینیت این شرکت 
در عیــن زیبایی ظاهر و مقاومت در برابر شــرایط اقلیمی مختلف، 
از کیفیتی مطلوب در ســطح و حفاظتی مناســب در عمق برخوردار 
است. فعالیت اصلی مانی وین در دو بخش لمینیت و رنگ کاری در 
و پنجره، فرایندی است که عالوه بر تامین زیبایی ظاهری در بهبود 
شــرایط حفظ و نگهداری پروفیل نیز مفید واقع می شود. اشاره به 
این نکته شــاید خالی از لطف نباشد که مدیریت و پرسنل مجموعه 
مانی وین که اکثرا از بانوان هســتند توانسته اند درزمینه ای که به 
زیبایی محصول منجر می شود در یک رشته صنعتی به خوبی فعالیت 
کنند و روزبه روز به فکر ارتقاء سطح کیفی و کمی محصوالتشان نیز 
باشند. برای آشنایی بیشتر شما خوانندگان نشریه پنجره ایرانیان، 
گفتگویی با خانم پندآمــوز، مدیرعامل مانی وین انجام داده ایم که 

مشروح این گپ و گفت را در ادامه باهم می خوانیم:

اشــاره
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شامل این موارد است:
 ارائه رنگ های دوجزئی با هارتنر ویژه

 انواع رنگ های خاص مانند شامپاینی، سیلور
 رنگ آمیزی و لمینیت هماهنگ با نمای ســاختمان و یا معماری داخلی و ارائه مشــاوره 

در این زمینه
 فروش لیتری رنگ به همکاران

 انجام خدمات رنگ آمیزی پنجره و توری یو.پی.وی.ســی و آلومینیوم طبق استاندارد رال 
آلمان

 ویژگی هــا و امتیازات خدماتی که مانی ویــن در زمینه رنگ کاری ارائه 
می دهد، چیست؟

بهره گیری از فناوری نانو در فراهم سازی رنگ، عالوه بر کیفیت تنوع فراوانی را ایجاد کرده 
است که بیشترین نیازها و سالیق را پوشش می دهد. مانی وین همچنین با توجه به امکانات 
مجموعه، رنگ آمیزی شــاخه ای مغز پروفیل و لمینیت دو طرف آن را نیز به متقاضیان ارائه 

می دهد. ازجمله مزایای فراوان این کار می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 ماندگاری بســیار بــاالی رنگ در برابر عوامل خارجی مانع از پوســته زدن، ریختگی یا 

ترک خوردگی می شود
 گواهینامه تقدیمی شامل گارانتی ده ساله

 رنگ ضربه پذیر بوده و در برابر صدمات مقاوم است
 اجرا و رنگ آمیزی بسیار آسان

 خاصیت چسبندگی زیاد، رنگ را در برابر عوامل فیزیکی عادی بسیار مقاوم ساخته است
 رنگ  برای خشک شدن به کوره نیاز ندارد و کافی است 24 ساعت در دمای عادی بماند

 رنگ  در برابر حرارت محیط عایق بوده و مانع خم شدن، انعطاف و یا تغییر شکل پروفیل 
می شود

 آیا از فنــاوری نانو در خدمات خود اســتفاده می کنید؟ این فناوری چه 
مزایایی دارد؟

بله همان طور که در ســوال قبلی اشــاره کردم؛ فناوری نانو از پیشرفته ترین فناوری هایی 
اســت که به صنعت رنگ و لمینیت خدمات زیادی ارائه کرده اســت. بهره گیری از فناوری 
نانو در صنعت رنگ عالوه بر افزایش ســطح کیفی محصول، تنوع زیادی نیز ایجاد کرده که 
ســالیق گسترده تری را پوشــش می دهد. ما که همواره درصدد استفاده از فناوری های نوین 
برای پیشرفت و ارتقاء ســطح کیفی کار خودمان هستیم باید از این فرصت به خوبی استفاده 

کنیم و مطابق با خواسته و انتظار مشتریان، محصوالتمان را ارائه دهیم.
 درزمینه رنگ کاری پروفیل، چه گواهینامه هایی دریافت کرده اید؟

همه رنگ ها در آزمایشــگاه های صنعتــی معتبر مورد آزمون قــرار گرفته و گزارش های 
به دست آمده همگی اعتبار و کیفیت آن را تأیید کرده است.

 بــرای به روز بودن و بهــره  گرفتن از دانــش و فناوری های جدید چه 
اقداماتی انجام داده اید؟

چنانچه پیش تر اشــاره شــد، مجموعه  ما از حاصل تالش های پژوهشی و علمی بسیاری 
بهره گرفتــه و در مرحله پیش از تولید همواره پژوهش و امکان یابی محصوالت را به صورت 
جــدی پیگیری می کند. امروزه بخش عمده ای از رنگ ها مطابق آخرین فناوری  و با توجه به 
وجود سالیق مختلف در بازار جهانی این صنعت تهیه می شود. سفارش دهندگان یا مشتریان 
مستقیم )مانند موارد بازســازی پنجره( که امکان انتخاب گسترده و متنوعی دارند، می توانند 
بسته به سلیقه، بودجه و امکانات از میان این گزینه ها محصول موردنظر خود را انتخاب کنند. 
این شرایط فرصت مناسبی است تا مشتری با صرف بودجه ای اندک، محصول نهایی زیباتری 
داشــته باشد و ما نیز می توانیم با اســتفاده از این مواد و متریال محصوالت متنوع  و زیباتری 

به مشتریان ارائه دهیم.
 آیا خدمات رنگ کاری در کارخانه های تولید پروفیل نیز ارائه می شــود؟ 
اگر جواب مثبت اســت، چه تفاوتی میان محصــول نهایی این کارخانه ها و 

محصوالتی که شما عرضه می کنید وجود دارد؟

در حال حاضر با توجه به اطالعات ما در مورد پروفیل ســازان، پاسخ شما منفی است ولی 
برای توضیح بیشتر باید گفت کارخانه ها و کارگاه های مونتاژکار در و پنجره ای وجود دارند که 
خدمات رنگ را گاه مســتقل و گاه به صورت فعالیت جنبی انجام می دهند. ما از این که رشــد 
کیفی صنعت در و پنجره به همه اجزای خانواده این صنعت تســری یابد استقبال می کنیم و 
همــواره آمادگی داریم تجارب خود را در اختیار همه همکاران قرار دهیم یا در صورت تمایل 
رنگ های مورد نیازشان را به صورت لیتری جهت استفاده به دستشان برسانیم. البته ذکر این 
نکته ضروری است که در پاشش رنگ و ماسک کردن محصول نهایی یعنی پنجره ــ به ویژه 
در پروژه های بازسازی که معموال نیاز به دقت بیشتری دارد و حساسیت مشتری نیز باالست 
ــ ظرایف و نکاتی وجود دارد که ندانستن یا رعایت نکردن آنها ممکن است محصول نهایی 
را با آنچه مورد انتظار تولیدکننده یا ســفارش دهنده است متفاوت سازد؛ یا در مراحل بعدی و 
با گذشــت زمان مواردی چون ریختگی، ضربه پذیری و... زیبایی مورد نظر را مخدوش کند. 
ازاین رو توصیه و خواهش ما از همکاران گرامی این اســت که به مشــاوره و خدمات کلی و 
جزئی ما در این زمینه توجه کنند و کار رنگ را به هیچ عنوان امری ســاده و غیرتخصصی به  

حساب نیاورند.
 وضعیت موجود در بخش رنگ کاری و لمینیت پروفیل کشورمان را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
در ســال های اخیر به خاطر نیــاز بازار به تنوع و همچنین رکود کلی که بر بازار مســکن 
وارد شــده، ســازندگان، طراحان نما و سایر مشتریان به ســمت تنوع و زیبایی بیشتر تمایل 
پیداکرده اند. این فرصت خوبی اســت تا صنعت در و پنجره عالوه بر ارتقای کیفیت و ایجاد 
رقابت ســازنده، راه های مبتکرانه و خالقیت  را که خوشــبختانه در میان متخصصان ایرانی 
به وفور یافت می شود به کار بندد. ما نیز این را محتمل می دانیم که عالوه بر بازار ایران بتوانیم 
این گونــه خدمات را در بازارهای منطقه ای و جهانی نیز معرفی و ارائه کنیم. در مجموع، افق 
امیدوارکننده ای در مقابل این بخش از صنعت در و پنجره گشــوده شــده است هرچند هنوز 
برای شــکوفایی و توسعه شایسته، نیازمند تالش ها و بسترسازی هایی است که هر یک از ما 

باید به سهم خود انجام دهیم.
 به عنوان یک تولیدکننده که در ارتباط مستقیم با صنعت و بازار هستید، 

عمده ترین مشکالتتان درزمینه تولید چیست؟
هرچند پس از توافق سیاســی موسوم به »برجام« بسیاری از گره ها و مشکالت پیش روی 
کارآفرینان و فعاالن اقتصادی برداشته شــده و به همت دولت تدبیر و امید افق روشن تری در 
برابر آینده اقتصادی گشوده شده است، اما همچنان مسائلی چون نوسانات ارزی، دغدغه تامین 
بعضی ملزومات وارداتی، مشــکالت خدمات فنی ماشــین آالت و عدم امنیت روانی کارفرما، 
فضای کار را با حواشــی و موانعی مواجه می ســازد. به عنوان نمونه در مجموعه  ما بیست نفر 
پرســنل اغلب جوان، به طور مستقیم اشــتغال دارند و چندین نفر نیز به طور غیرمستقیم تمام 
یا بخشــی از ارتزاق خود را به واســطه فعالیت های ما تامین می کنند. البته خداوند را شاکریم 
که به ما این توفیق را داده تا زمینه ای برای شــکوفایی توان و اســتعداد افراد و کسب روزی 
حالل در کنار هم فراهم کنیم. ما برکت و خیر نهفته در این کار را در پرتو لطف حضرت حق 
می دانیم. در جامعه ما کســانی که کار صنعتی را با درستکاری انجام می دهند می دانند که تا 
عشق و ایمان به کار و سازندگی نباشد انگیزه ای برای کار تولید و صنعت نخواهد بود چنانکه 
شــرح زندگی همه کارآفرینان بزرگ این را نشــان می دهد. از مسئوالن و مدیران دلسوز نیز 
انتظار می رود با گشــایش هرچه بیشتر موانع، همیاری و همکاری با صنعتگران فعال و ایجاد 
طرح های حمایتی مالی و صنعتی، ما را در این مسیر یاری رسانند تا همه اقشار جامعه بتوانند 

به سهم خود در آبادانی و توسعه میهن عزیزمان نقشی داشته باشند.
 آیا تشــکل های صنفی می توانند در بهبود شرایط کسب وکار نقشی ایفا 

کنند؟
قطعا چنین خواهد بود. تشــکل های صنفی اگر از انسجام و تعهد الزم، نیروی همکاری و 
خرد جمعی بهره گیرند بیشترین تاثیر را در بهبود این شرایط خواهند داشت و چنانچه بتوانند 
عالوه بر اطالع رسانی و آموزش درست، شرایط منصفانه و سالمی بر بازار رقابت حاکم سازند 

منفعت همه اعضا این گونه تامین می شود.
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گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیر فروش شرکت نماکاران هزاره سوم؛
 

محصولی جهانی برای نمای ایرانی

شــرکت نماکاران هزاره سوم درسال 1386 با هدف مشاوره، طراحی و اجرای نماهای کامپوزیت، 
کرتین وال و اسپایدر تاسیس شد. این شــرکت به منظور تامین و بهره گیری از دانش فنی روز 
دنیا پس از تحقیقات و بررســی های همه جانبه، نســبت به اخذ نمایندگی انحصاری شرکت 
چوهاداراوغلو )CUHADAROGLU( که یکی از پیشتازان صنعت آلومینیوم در سطح جهان است، 
اقدام کرد. شرکت چوهاداراوغلو با بیش از نیم  قرن سابقه، موسسه ای منسجم و یکپارچه است 
که کارخانه این شــرکت در شهر استانبول ترکیه به مســاحت 70 هزار متر مربع در آتلیه های 
قالب سازی، رنگ کاری، عملیات مکانیکی و مونتاژ، تمام مراحل تولید و از صفر تا صد محصوالت 
آلومینیومی را انجام می دهد. شــرکت نماکاران هزاره ســوم در سال 1389 در راستای 
پاسخگویی مناسب تر به کارفرمایان و مشتریان کارخانه مجهزی در شهر ارومیه 
به مســاحت 6500 متر مربع احداث کرد. بهره بــرداری از کارخانه و فعالیت 
این مجموعه با به کارگیری دستگاه های تمام خودکار )CNC( شرکت الوماتک 
در ســال 1390 آغاز شد. ظرفیت ایجاد شــده توسط امکانات، تجهیزات و 
نیروی انســانی متخصص داخلی با بهره گیری ازتجربیات مشاوران شرکت 
چوهاداراغلــو، امکان تولید و مونتاژ انواع محصوالت ترکیبی پیش ســاخته 
آلومینیومی و شیشه ای اعم از در و پنجره و نماهای آلومینیومی کرتین وال با 
سیستم های یونیتایز و استیک را میسر کرده است. پنجره ایرانیان گفتگویی 
با محمدامین اســدی، مدیرفروش شرکت نماکاران هزاره سوم انجام داده 

است که توجه شما را به مشروح این گفتگو جلب می کنیم:

اشــاره
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 درباره پیشینه و ســابقه فعالیت شــرکت نماکاران هزاره سوم 
توضیح دهید.

شــرکت نماکاران هزاره سوم شــرکتی بازرگانی، تولیدی و پیمانکاری بوده و سابقه ای 9 
ســاله در صنعت نما و در و پنجره آلومینیومی دارد و نماینده انحصاری شرکت چوهاداراوغلو 
در ایران اســت. کارخانه ما در شــهر ارومیه قرار دارد که به واسطه نزدیکی این شهر به مرز 
ترکیه این انتخاب صورت گرفته است. طراحی کارخانه نیز توسط شرکت چوهاداراوغلو انجام  
شــده به نحوی که ما بتوانیم انواع سیســتم های نمای یونیتایز و استیک و در و پنجره های 
آلومینیومی را نیز در داخل انجام دهیم. تمامی محصوالت و مواد اولیه ما از کشــور ترکیه و 
شرکت چوهاداراوغلو وارد می شود. تمامی پروفیل ها، یراق آالت، ملزومات و قطعات مورد نیاز 
ما که از ترکیه و سایر کشورهای اروپایی وارد می شود به وسیله دستگاه های مدرن و پیشرفته 

سی.ان.سی در کارخانه برش کاری و آماده شده و با ارسال به محل پروژه، نصب می شود.
 در مورد شرکت چوهاداراوغلو و پیشینه آن نیز کمی توضیح دهید.

شرکت چوهاداراوغلو شرکتی با پیشینه ای62 ساله در صنعت نما و در و پنجره آلومینیومی 
ترکیه بوده که در شــهر استانبول واقع شده اســت. این شرکت در 52 کشور در سراسر دنیا 
فعالیت دارد و محصوالت متنوع خود را عرضه می کند. شرکت چوهاداراوغلو پروژه های بسیار 
بزرگی در کشورهای اروپایی مثل آلمان، انگلستان، فرانسه، روسیه و برخی کشورهای منطقه 
مانند آذربایجان، ترکمنســتان و عراق انجام داده است. از ویژگی های شرکت چوهاداراوغلو 
به عنوان یکی از  شــرکت های صاحب سیســتم دیزاینر و سیســتم فروش، این اســت که 
تمامی مراحل تولید یک محصول شــامل سیســتم دیزاین، طراحی، قالب سازی، اکسترود، 
آنادایــز، مونتاژ و اجرا را خودش انجام داده و محصول نهایی را به مشــتریان ارائه می دهد. 
عالوه بر این، شــرکت چوهاداراوغلو جزء معدود شرکت هایی در میان شرکت های فروشنده 
سیستم های نمای آلومینیومی است که در زمینه اجرا نیز فعال است و بسیاری از پروژه های 

بزرگ را راسا انجام می دهد.
 شرکت نماکاران هزاره سوم چه محصوالتی را به بازار عرضه می کند؟

شــرکت ما تمامی محصوالت شرکت چوهاداراوغلو در زمینه نما و در و پنجره آلومینیومی 
را که بســیار گســترده اســت به بازار ایران عرضه می کند. تمامی سیستم های در و پنجره 
آلومینیومی شــامل لوالیی، کشویی، لیفت انداســالید، ترمال بریک، سیستم های نما شامل 
سیستم یونیتایز )Unitized( و سیستم استیک )Stick( در مدل هــای فریم لس، فول 
فریم لــس، درپوش دار و ترمال بریک و نماهای خاص یونیتایز از جمله محصوالت اصلی این 

شــرکت هستند. همچنین محصوالت خاصی مانند ورق های پانچ آلومینیومی و سیستم های 
آلومینیومی اوپن آفیس )پارتیشــن بندی(، انواع درهای ضدحریق، ضدگلوله، ضد انفجار، ضد 
ســرقت، درهای اتوماتیک و گردان و سایر محصوالت آلومینیومی در این شرکت تولید و به 

بازار عرضه می شوند.
 مهم ترین پروژه های کاری شــرکت نماکاران هزاره سوم در زمینه نما 

را نام ببرید؟
شرکت نماکاران هزاره سوم ماهیتا یک شرکت مهندسی نما و در و پنجره است و تمامی 
سیستم های نمای خشک شامل کرتین وال، شیشه، سرامیک و ... را کار می کند. شرکت ما 
پروژه های بزرگ و مهمی را تاکنون در کشــور انجام داده است که به صورت نمونه می توان 
به پروژه قو الماس خاورمیانه در سلمان شهر، ساختمان بانک صادرات ارومیه، پروژه میلینیوم 
در خیابان شــیخ بهایی تهران، برج رویال در خیابان وزرای تهران و ساختمان بورس اوراق 
بهادار در ســعادت آباد تهران اشاره کرد. پروژه های جدیدی نیز در دست اجرا داریم که هتل 
ایــران مال در اتوبــان همت و پروژه جهان کودک در چهارراه جهــان کودک از جمله این 

پروژه ها هستند.
 در مورد جدیدترین محصول و سیســتمی که نماکاران هزاره ســوم   

عرضه می کند، توضیح دهید.
سیســتم جدیدی که در شــرکت هزاره سوم به مشــتریان عرضه می شود سیستم نمای 

یونیتایز )Unitized( اســت که تاکنون به شــکل انبوه در داخل کشور 
تولید و عرضه نشده است.

 برای آشنایی بیشتر با سیستم یونیتایز، ابتدا کمی 
در مورد این سیستم توضیح دهید.

سیســتم های نمای کرتین وال به شــکل عمومی به 
دو بخــش تقســیم می شــوند که این سیســتم ها 

شــاملسیستم یونیتایز )Unitized( و سیستم 
استیک )Stick( است. در سیستم نمای استیک 
ابتدا براکت ها ، پروفیل ها و المل های عمودی و 
افقی به صورت جدا بر روی سازه نصب می شوند و 
در مرحله بعد شیشــه، بازشو، کامپوزیت، سرامیک 
و در صورت نیاز درپوش ها نیز نصب می شوند. در 
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عموما کارفرمایانی که قصد استفاده از این سیستم را داشتند به شرکت های خارجی مراجعه 
می کردند. بر همین اساس ما تالش کردیم کارخانه و روش تولید و مونتاژ سیستم هایمان را 
به گونه ای طراحی کنیم که هزینه اســتفاده از این سیستم به سیستم استیک نزدیک شود تا 
وجود سایر برتری های این سیستم باعث ترغیب کارفرمایان به استفاده از آن در داخل کشور 
شود. به هرحال قیمت تمام شــده مونتاژ و آماده سازی یونیت ها در داخل کشور از نمونه های 
تولیدشده در کشورهای دیگر بسیار پایین تر است و این مسئله به کارفرمایان کمک می کند 

تا با صرف هزینه کمتری از این سیستم در پروژه های خود استفاده کنند.
 به نظر شــما چه ویژگی خاصی در محصوالت شرکت نماکاران هزاره 
سوم وجود دارد که باعث می شود مشتریان از بین این همه شرکت نماکار، 

به شما مراجعه کنند؟
این ویژگی در واقع به شــرایط و نحوه ارائه محصوالت شــرکت چوهاداراوغلو در مقایسه 
با ســایر برندها و شــرکت های نماکار برمی گردد. شرکت چوهاداراوغلو یک شرکت صاحب 
سیســتم دیزاینر و سیستم فروش است و تفاوت عمده اش با سایر شرکت ها این است که تا 
پایان یک قرارداد کاری در ایران، پشتیبانی فنی و اجرایی کاملی از پروژه انجام می دهد. اکثر 
شرکت های خارجی پس از فروش مواد و متریال در بحث اجرا هیچ مشاوره و پشتیبانی فنی 
و اجرایی انجام نمی دهند. در حال حاضر ســوپروایزر مستقر شرکت چوهاداراوغلو در شرکت 
مــا در ایران حضور دارد که در اجرای پروژه ها به ما مشــاوره می دهد و کمک فنی می کند. 
از دیگر مواردی که شــرکت چوهاداراوغلو انجام می دهد بحث گارانتی محصوالت است و 
همچنین تســت هایی که پس از اجرای نما برای کارفرما انجام می دهد تا کارفرما نسبت به 
حسن اجرای کار اطمینان کاملی داشته باشد. این تست ها که شامل تست فشار و مکش باد، 
آب بندی و زلزله اســت در آزمایشگاه مجهز و پیشرفته شرکت چوهاداراغلو در ترکیه و سایر 

آزمایشگاه های بین المللی، برای پروژه های ما انجام می شود.
 در بحث گارانتی و خدمات پس از فروش، نماکاران هزاره ســوم   چه 

خدماتی برای یک نمای اجراشده ارائه می دهد؟
در همه پروژه های نماکاری معموال یک پروســه زمانی چندساله برای تضمین کار وجود 
دارد. در شــرکت چوهاداراوغلــو، عالوه بر این به همراه تمامی مــواد و قطعاتی که عرضه 
می کند یک گارانتی جداگانه به مشــتری ارائه می دهد. این شرکت به همراه تمامی قطعات 
آلومینیومی که عرضه می کند گارانتی 20 ساله ای که رنگ و کیفیت آن محصول را تضمین 
می کند نیز ارائه می دهد. ما نیز در شــرکت نماکاران هزاره ســوم معموال به مدت یک تا دو 
ســال یک پروژه را به لحاظ خدمات پس از فروش، پشتیبانی و حمایت می کنیم. در 
این مدت درصورتی که قطعه ای نیاز به تعویض داشته باشد اقدامات الزم را  
انجام می دهیم و پــس  از این مدت نیز برای تعمیر قطعات تا هر 

زمانی در خدمت پروژه خواهیم بود.

سیســتم یونیتایز که سیستم جدیدتر و مدرن تری است و شرکت چوهاداراوغلو نیز نزدیک به 
هشــتاد درصد از پروژه هایش را با این سیستم کار می کند، روش کار همان طور که از نامش 
پیداست به شکل یونیتـ  یونیت است؛ یعنی ابتدا یک یونیت نما به روش صنعتی در کارخانه 
مونتاژ گردیده و همه مصالح و ملزومات )شیشــه، پروفیل، یراق،کامپوزیت،سرامیک و حتی 
بازشو ها( بر روی یونیت مورد نظر نصب شده و در مرحله بعد یونیت آماده شده در یک مرحله 
بر روی نما نصب می شود. در این روش جدا از بحث افزایش سرعت و راندمان کار، موضوع 
عملکرد سازه ای این سیستم در زلزله است که هر یونیت به شکل جداگانه و منفصل از سازه 
اصلی و ســایر یونیت ها حرکت می کند. از دیگر مزایای سیستم یونیتایز این است که در این 
سیســتم الزم نیست حتما کل سازه اصلی به اتمام رسیده باشد تا نماکاری شروع شود بلکه 
می توان هم زمان با باالرفتن سازه، نمای کار را هم اجرا کرد که در پروژه های بلندمرتبه این 
موضوع به  ســرعت پیشرفت کار کمک زیادی می کند. از دیگر ویژگی ها می توان به کاستن 
عملیات اجرایی در محل پروژه ها در این سیستم اشاره کرد. شاید به دلیل اختالف هزینه ای 
که در این دو روش وجود دارد تاکنون در ایران استقبال زیادی از سیستم یونیتایز نشده است، 
ولی مزایای فراوان آن باعث شده که اخیرا بسیاری از پروژه های بزرگ برای افزایش کیفیت 

و باال بردن راندمان کاری به سمت استفاده از این سیستم گرایش پیدا کنند.
 در حال حاضر شرکت نماکاران هزاره سوم در چه پروژه ای از این 

سیستم استفاده می کند؟
پروژه جهان کودک با کاربری اداری ازجمله پروژه هایی اســت که شرکت نماکاران هزاره 
ســوم در حال اجرای نمای آن با سیســتم یونیتایز است. ارتفاع این پروژه 168 متر و سطح 

نمای آن 17000 مترمربع است.
 مزایای این سیســتم و خدمات شرکت شــما به پروژه هایی که از این 

سیستم استفاده کنند، چیست؟
همان طور که گفتم این سیســتم از جمله سیســتم های جدید و مدرن در سطح دنیا است 
و در ایران هم مدت زیادی نیســت که مورد اســتفاده قرار گرفته اســت. تا قبل از این هم 
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انجمن با همکاری همه فعاالن و زحمتکشــان صنف راه حل های مناســبی برای مشکالت 
ما ارائه دهد و بتوانیم با کمک هم مســائل و مشــکالتمان را در چارچوب قوانین و مقررات 
مدون حل وفصل کنیم. مورد دیگر تاثیری اســت که نوسانات ارزی بر کار ما دارد چون تهیه 
مواد اولیه مورد نیازمان با ارز انجام می شــود و این نوســانات می تواند تاثیر منفی زیادی بر 

عملکرد ما داشته باشد.
 به عنوان یکی از اعضا، از انجمن در، پنجره و نما چه انتظاری دارید؟

خوشــبختانه انجمن کارگروه های زیادی دارد که در بخش های مختلف می توانند به اعضا 
کمــک کنند. ازجمله در بخش آمــوزش که کارگروه مربوطه می توانــد با برگزاری کالس، 
کارگاه و دوره های آموزشــی و سفرهای تحقیقی، پژوهشــی و نمایشگاهی کمک زیادی به 
شرکت های نماکار کند، چون متاســفانه در بخش نما، هیچ فرصت آموزشی در کشور وجود 
نــدارد که شــرکت ها بتوانند نیروهای خــود را در این موارد آموزش بدهنــد. مورد دیگر در 
بحث های حقوقی اســت که کارگروه مربوطه می تواند با تهیه 
پیش قراردادهای قانونی به شــرکت ها در یکدست کردن 
نوع قراردادها و کم شــدن مشــکالت کاری آنها 
کمک کند. این بخــش می تواند به عنوان یک 
مرجع قانونی در رفع مشکالت و درگیری های 

بین شرکت و کارفرما حکمیت کند.

 به طورکلی، نمای آلومینیومی چه مزیتی بر سایر نماها دارد؟
مهم ترین موضوع در این مسئله بحث خدمات مهندسی نماست که باید مدنظر قرار بگیرد. 
در نماهای آلومینیومی مباحث مربوط به مهندســی نما مانند محاســبات، استاتیک، سرعت 
نصب و عملکرد در مقابل زلزله نسبت به سایر نماهای خشک به صورت جدی تر و علمی تری 
بررسی می شود. این موارد در پروژه های بلندمرتبه و برج ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است 

و رعایت آنها از بسیاری جهات الزم و ضروری است.
 ارزیابی شما از وضعیت فعلی بازار و چشم انداز آن چگونه است؟

در حال حاضر در بــازار پروژه های بزرگ و ســاختمان های بلندمرتبه که نیاز به طراحی 
و پشــتیبانی فنی خاصی دارند، بیشــتر شــرکت های خارجی و بین المللی فعال هســتند و 
شــرکت های داخلی ســهم زیادی از این بازار ندارند. اما در حوزه در و پنجره و پروژه های 
کوچک ساختمانی، شرکت های داخلی زیادی فعال هستند و نقش خوب و سازنده ای دارند.

 مشــکالت و موانعی که در سر راه فعالیت شرکت هایی مثل شما وجود 
دارد، چیست؟

مشــکالت اصلی ما در بحث قوانین و مقررات صنفی اســت. متاسفانه کارفرمایان و 
شرکت های نماکار آلومینیوم به دلیل سابقه کمی که این صنعت در کشور دارد 

آشــنایی چندانی با قوانین و مقررات قراردادها و دســتورالعمل های 
اجرایی ندارنــد. البته اخیرا انجمنی به نــام انجمن در و 

پنجره و نما تشــکیل  شــده که امیدواریم این 
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گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان
 با مهندس احمد واقف؛

آراتیل افسانه
 کهن ایران  زمین

 شرکت شــما از چه تاریخی فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون چه 
فراز و نشیب هایی را پشت سر گذاشته است؟

گروه آراتیل از ســال 1389 باهدف فعالیت در حوزه دکوراســیون داخلی، نماسازی و 
دکوراســیون شهری و محیطی کار خود را آغاز کرد و با طرح توسعه در حوزه طراحی و 

ساخت انواع محصوالت در و دکور استنلس استیل در داخل کشور ادامه فعالیت داد. پس 
از سال 1394 نیز با ساخت انواع محصوالت صنعتی در حیطه استانداردسازی کارخانه ها 
در واحدهــای تولیــدی صنایع دارویی و غذایی مطابق با اســتاندارد G.M.P فعالیت 
خود را گســترش داد. در طی مسیر رو به رشد نیز همیشه با تالش و پشتکار فراوان و 

آراتیل موجودی افسانه ای با سر انسان، بدن شیر و بال های عقاب که در فرهنگ ایران باستان، نشانی از برترین ها بوده است. گروه 
صنعتی آراتیل بیش از یک دهه در زمینه محصوالت اســتیل مشغول فعالیت بوده است. تالش فراوان مدیران این مجموعه، امروز 
آراتیل را به یکی از مشهورترین برندهای این حوزه در کشورمان تبدیل کرده است. گروه صنعتی آراتیل به طور کامال تخصصی درها 
و دیگر مصنوعات اســتیل را طراحی و تولید می کند. آراتیل با توجه به نیاز این سرزمین به طراحی مصنوعات استیل با سختکوشی 
تمام و بهره گرفتن از دانش روز و همچنین همکاری تنگاتنگ با مشــتریان و مصرف کنندگان، موفق به طراحی و ساخت تخصصی 
مصنوعات دکوراتیو استیل با باالترین کیفیت و در سطح رقبای خارجی شده است. در واقع آراتیل میهن عزیزمان را در این صنعت 
به خودکفایی رسانده و ظهور نامی نوین در عرصه مجموعه های دانش بنیان را در سطح جهان نوید داده است. بدون تردید رویکرد 
این گروه در تالش فراوان و به اشتراک گذاردن دانش این مجموعه در کنار ابداعات نوین و کیفیت بی بدیل محصوالت و همچنین 
حمایت کامل از مصرف کننده با ارائه خدمات مناسب پس از فروش، ماندگاری این برند را تضمین کرده است. افزون بر این، گروه 
صنعتی آراتیل با ســابقه ای طوالنی در زمینه های مشاوره، طراحی و ســاخت، نصب و اجرای پروژه های دکوراسیون های محیطی 
داخلی و شهری و با در اختیار داشتن کارشناسان باتجربه و نیز همکاري با شرکت هاي معتبر، ارتباطات گسترده اي با طیف مختلف 
این صنعت در ایران و کشورهاي همسایه برقرار کرده است. برای آشنایی بیشتر با فعالیت های این مجموعه به سراغ مدیر عامل 

پرتوان گروه صنعتی آراتیل، مهندس احمد واقف رفتیم و به گپ و گفت با ایشان نشستیم. با هم این گفتگو را می خوانیم:

اشــاره
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تخصص و تعامل باالی کارکنان مجموعه، امکان عبور از هر چالشی میسر شده است.
 در حال حاضر چه محصوالت و خدماتی توســط شــرکت آراتیل  

ارائه می شود؟
محصوالت گروه آراتیل به صورت کلی شــامل: درهای اســتنلس استیل ساختمانی، 
صنعتی، سازه ها و مجسمه های شهری و محیطی، انواع سایبان های ورودی و پارکینگی، 
پلکان تمام استیل رویال و دکوراسیون داخلی استیل است. انتخاب آپشن هوشمندسازی 

محصوالت آراتیل نیز از سال 94 برای مشتریان امکان پذیر شده است.
 در مورد انواع درهای تولیدی آراتیل توضیح دهید؟

درهای تولیدی در چند دسته کلی تقسیم بندی می شوند که شامل:
الف( درهای استنل استیل ساختمانی، پارکینگ، البی، ورودی ویال، باغ و...؛

ب( درهای اســتنل استیل بیمارستانی، صنایع دارویی، صنایع غذایی و صنایع نیازمند 
استانداردهای جهانی؛

ج( درهای استنلس استیل صنعتی و کشتارگاهی؛
درهای آراتیل ضدخش، مجهز به لوالی ضدســایش، قفل های ضد ســرقت آلمانی، 
فوم های صداگیر و درزبندهای انگلیســی، شیشــه ســکوریت و ضدگلوله و بازشوهای 

هوشمند از راه دور است.
 محصوالت دیگر خود مانند پلکان، ســایبان، دکوراســیون و... را 

معرفی و ویژگی  آنها را بیان کنید؟
در خصوص محصوالت، پله های اســتیل، ســایبان ها و نماســازی مطابق سفارش 
مشــتریان به صورت مجزا طراحی و در عملیات میدانی اجرا می شــود؛ اما در خصوص 
دکوراســیون، تولیدات به صورت آماده نیز موجود است. تمامی این محصوالت با ظرافت 
بسیار باالیی ساخته می شــوند که در بسیاری از موارد، در رقابت از محصوالت خارجی 

نیز پیشی گرفته اند.
 شرکت آراتیل چگونه توانســته به این تنوع تولیدی در محصوالت 

خود دست یابد؟
در حقیقت گروه آراتیل متشــکل از بخش طراحی، مهندســی، تولید، کنترل کیفی و 
خدمات پس از فروش است. در بخش طراحی، طراحان نوگرا و خالق با حمایت استادان 
بنام و برجســته ایران، محصوالت نوین را طراحی و ارائه می کنند. این طرح ها از واحد 
مهندســی با نقشه و دســتور روش تولید به مدیریت تولید ارسال می شود. حضور کادر 
مجــرب در هر یک از این بخش ها امکان دســتیابی به این تنوع در تولیدات با کیفیتی 

رقابتی در بازارهای جهانی را امکان  پذیر کرده است.

 برای بهره گیری از دانش و فناوری روز چه اقداماتی انجام می دهید؟
بخش طراحی به عنوان مهم ترین بخش آراتیل با همکاری طراحان و اساتید برجسته 
و حضور پیوســته در دوره های آموزشــی و کنفرانس ها، بازدید از نمایشگاه های داخلی 
و خارجــی مختلف و کار در محیطی دلپذیر و دلخواه طراحان، امکان رشــد روزافزون، 

به کارگیری دانش روز و همچنین تولید دانش را دارد.
 چه گواهینامه ها و استانداردهایی را تاکنون دریافت کرده اید؟

آراتیل در راســتای اجرای بهتر و کنترل فعالیت مجموعه، اقدام به دریافت استاندارد 
ISO 9001 ویرایــش 2015 در مدیریت کیفیت و ISO 10004 در پایش رضایت 
مشتریان کرده و همچنین در راستای تعهد اجتماعی خود در حفاظت از محیط زیست نیز 
اقدام به اخذ گواهینامه ISO 14001 کرده اســت. این مجموعه همچنین با همکاری 
ســازمان استاندارد برای نخســتین بار در خصوص تهیه و نگارش استاندارد ملی برای 

درهای استنلس استیل گامی بلند برداشته است.
 استنلس استیل چه امتیازاتی نسبت به دیگر مواد اولیه مشابه دارد؟
اســتنلس اســتیل به دالیل عدم زنگ زدگی در محیط های مرطوب، مقاومت باال در 
مقابل خورنده های اســیدی و مواد شــوینده، مقامت باال در برابر آسیب های فیزیکی و 
حرارتی و ثبات در رنگ، شکل و کارایی از طول عمر کاری بسیار باالیی برخوردار است. 
همچنین زیبایی و تنوع طرح های روی پروفیل و ورق های استیل چهره ای نوین و مدرن 

به محصوالت می دهد که موجب جلب توجه مشتریان می شود.
 با توجه به این که امروزه صنایع ساختمانی با سرعتی باال رو به رشد و به سمت مدرن 
شدن حرکت می کنند و با توجه به مواد جدید مورد استفاده در ساخت همچون استنلس 
اســتیل که استهالک، کهولت و تخریب در مرور زمان را ندارد، ما را بر آن داشته تا به 
فکر تولید محصوالتی با اســتفاده از این مواد باشــیم. در همین راستا تالش کردیم با 
همکاری و همیاری سایر تولیدکنندگان ایرانی آنان را در راستای این طرح میهنی یاری 

کنیم تا به سمت خودکفایی و بی نیازی از محصوالت خارجی گام برداریم.
 در حال حاضر، چه عواملــی در بازار بیش از همه برای فعالیت های 

شما مشکل ساز است؟
سود بسیار باالیی که به محصوالت وارداتی در بازار افزوده می شود سبب گرانی بیش  
از حد مواد اولیه و در پی آن افزایش بهای محصول نهایی شــده اســت. از سوی دیگر، 
کیفیت پایین و بهای سرسام آور پروفیل های استیل و یراق آالت وارداتی موجب شده تا 
رقابت با تولیدکنندگان خارجی دشوار شود چراکه بهای محصوالت داخلی رقابتی نیست 
و در شــرایط کنونی فقط با افزایش کیفیت تولید، به کارگیری دانش فنی باال و کاهش 

سود امکان ادامه فعالیت میسر می شود.
 شرایط فعلی و آینده بازار خود را چگونه می بینید؟

بازار کار پیشــتازان همیشه مناســب و رو به رشد است چراکه در هر زمان و مکان با 
تالش، پشتکار و بینش درست در مسائل جاری می توان شرایط را در بحرانی ترین حالت 

نیز تغییر داد. فقط با ایمان به خداوند یکتاست که کارها میسر می شود.
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گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مهندس رضا کاظمی ؛

هورام سازه؛
 سه گانه ای یگانه در صنعت کشور

شــرکت هورام  سازه پارسیان )هورامکو( تولیدکننده انواع سیستم های در و پنجره یو.پی.وی.سی، آلومینیوم و شیشه های دوجداره 
و ســه جداره عایق در سال 1386 فعالیت خود را در استان البرز و شــهر کرج با خط تولید در و پنجره یو.پی.وی.سی آغاز کرد. 
ضرورت تولید و اســتفاده از فناوری پیشــرفته در زمینه مصرف صحیح انرژی و جلوگیری از اتالف آن، کارآفرینی، ایجاد اشتغال و 
بومی ســازی فناوری ازجمله عوامل موثر در تصمیم بنیان گذاران شرکت هورامکو در تاسیس و راه اندازی این مجموعه بوده است. 
مجموعه عواملی که باعث شد مدیران شرکت همواره درصدد ارتقاء سطح کیفی و پیشرفت مجموعه هورامکو باشند و در سال های 
بعــد خط تولید آلومینیوم و شیشــه دوجداره را نیز به مجموعه اضافه کنند. کارخانه این مجموعه هم اینک در شــهر صنعتی کاوه 
)اســتان مرکزی( در صد کیلومتری تهران و در زمینی به وســعت 5000 مترمربع با 70 نفر پرسنل در سه بخش یو.پی.وی.سی، 
آلومینیوم و شیشــه دوجداره مشغول فعالیت است. تمام تالش مدیران جوان و خالق شــرکت هورام  سازه پارسیان در راستای 
کسب رضایت مشتری و انجام صادقانه تعهدات این شرکت بوده و جهت تحقق این امر استفاده از بهترین مواد و مصالح به لحاظ 
کیفیت چه در مورد محصوالت و چه در مورد ماشین آالت در دستور کار مدیران شرکت قرارگرفته است. انجام پروژه های متعدد در 
مدت  زمان کوتاهی که از تاسیس شرکت می گذرد نشان دهنده مسیر صحیح اتخاذ شده از جانب مدیران این شرکت است. وجود 
نمایندگی های فعال در نقاط مختلف کشــور و انجام پروژه های فراوان در اســتان های کشور نیز از دیگر افتخارات شرکت هورام  
سازه پارسیان است. توجه جدی به امر آموزش و تقویت سطح فنی نیروی کار از دیگر عوامل موفقیت هورامکو بوده که در گفتگو با 
مدیرعامل این مجموعه بارها به اهمیت آن اشاره شد. برای آشنایی بیشتر با مهندس رضا کاظمی، مدیرعامل شرکت هورام سازه 
پارســیان و عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان در و پنجره یو.پی.وی.سی ایران، گفتگویی با او انجام دادیم که در ادامه توجه 

شما را به مشروح آن جلب می کنیم:

اشــاره
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 درباره پیشینه شرکت هورام سازه پارسیان توضیح دهید؟
شرکت هورام سازه پارسیان که با برند هورامکو در زمینه تولید در و پنجره و شیشه دوجداره 
فعالیت می کند، ســال 1386 در اداره ثبت شــرکت ها به صورت رســمی ثبت شده است. این 
شــرکت از سال 1387 فعالیت خود را در استان البرز و شهر کرج شروع کرد و در سال 1389 
ضمن دریافت پروانه بهره برداری، به اســتان مرکزی و شهر صنعتی کاوه در 100 کیلومتری 
تهران انتقال یافت. گســترش فعالیت شــرکت و تهیه خطوط جدید تولید در و پنجره و خط 
صنعتی کامل شیشــه دوجداره در همین زمان اتفاق افتاد. ســال 1390 آغاز فعالیت گسترده 
و رشــد شــرکت هورامکو بود، چون ما عمال تا قبل از این زمان بــه تجهیز کارگاه، آموزش 
نیروی انسانی، تهیه ماشین آالت و تکمیل سخت افزاری و نرم افزاری مجموعه مشغول بودیم. 
در ســال های 1390 و 1391 که دوران خوب و پررونق صنعت یو.پی.وی.سی بود، ما هم با 
افزایش تقاضا از سوی بازار مواجه شدیم و شرایط کاری خوبی رقم خورد که باعث تثبیت ما 
در این صنعت شد. در سال های اخیر نیز باوجود رکودی که در همه عرصه ها در کشور شاهد 
آن بودیم مجموعه ما توانســته است به رشــد خود ادامه دهد، به گونه ای که در ابتدای سال 
1395 موفق شــدیم خط تولید آلومینیوم را در کارخانه راه اندازی کنیم. در حال حاضر شرکت 

هورامکو درزمینه تولید در سه مقوله یو.پی.وی.سی، آلومینیوم و شیشه فعالیت دارد.
 مساحت کارخانه و تعداد کارکنان مجموعه در حال حاضر چقدر است؟

فضای فعلی کارخانه در زمینی به مســاحت 5 هزار مترمربع و زیربنای 2200 مترمربع واقع 
شده است که در نظر داریم هزار مترمربع در سال آینده به آن اضافه کنیم. تعداد پرسنل ما در 
حال حاضر طبق لیست بیمه تامین اجتماعی 70 نفر است که در سال های رکود سعی کردیم 

تعداد نیروی کاری مجموعه را کم نکنیم.
 درباره محصوالت یو.پی.وی.سی هورامکو کمی توضیح دهید؟

فعالیت ما در بخش یو.پی.وی.ســی از سال 1387 آغاز شد و درواقع یو.پی.وی.سی اولین 
بخشــی اســت که هورامکو در آن فعالیت کرده است. سیاســت ما در بخش یو.پی.وی.سی 
تولید در تعداد باال بود و در ســال های اخیر که به دلیل رکود، بسیاری از همکاران مجبور به 
تعدیل نیرو شــدند ما نه تنها این کار را نکردیم بلکه ضمن حفظ نیروی کار که سرمایه واقعی 
هر صنعتی اســت، تالش کردیم شــرایط را برای افزایش و رشد ظرفیت نیز فراهم کنیم. بر 
همین اســاس در سال های اخیر عالوه بر دو خط دوســر که در مجموعه فعال بود یک خط 
تک سر، یک خط چهارسر و یک دستگاه خم پروفیل شش متری نیز اضافه کردیم. هم اینک 
مجموعه از نظر ماشــین آالت در شرایط خوبی اســت و توانایی اجرای باالیی به وجود آمده 
اســت. پروفیل های مورد استفاده در مجموعه هم از برندهای معتبر داخلی و هم پروفیل های 
خوب خارجی اســت و بســته به نوع پروژه، استفاده از یک نوع پروفیل را به کارفرما پیشنهاد 
می دهیم. ضمن این که کنترل کیفی روند تولید در مورد همه پروفیل ها اجرا می شــود و همه 

پروفیل ها با شرایطی یکسان و استاندارد تولید می شوند.
عالوه بر این، در ســال های اخیر فعالیت ما در زمینه برندینگ نیز گســترده تر شد و تالش 
کردیــم با معرفی ظرفیت ها و توانمندی های مجموعه مان به مشــتریان در انتخاب درســت 
کمک کنیم. باعث افتخار ماســت که با مشتریانی کار کنیم که به دلیل آگاهی و شناختی که 

از مجموعه ما پیداکرده اند ما را انتخاب می کنند.
توجه به بحث آموزش و ارتقاء سطح علمی و فنی نیروی انسانی نیز از دیگر مباحثی است 
که در مجموعه با جدیت پیگیری می شــود و تالش می کنیم دوره های آموزشــی به صورت 

مستمر برای پرسنل داشته باشیم.
 در مورد شرایط تولید شیشه دوجداره در هورامکو توضیح دهید؟

متاســفانه در صنعت در و پنجره توجه چندانی به شیشــه نشــده و بیشتر به نوع پروفیل و 
یراق آالت پرداخته شده است درصورتی که نزدیک به 70 درصد مساحت یک پنجره را شیشه 
تشکیل می دهد و وجود شیشــه استاندارد تاثیر زیادی بر بهبود عملکرد یک پنجره استاندارد 
دارد. نقش شیشه استاندارد در بحث عایق صوتی و حرارتی و حفظ انرژی در یک پنجره بسیار 
زیاد است و بخش عمده ای از این مباحث به نوع شیشه و نحوه به کارگیری آن مربوط است. 
به دلیل اهمیت این موضوع یکی از دوره های آموزشی که انجمن در و پنجره یو.پی.وی.سی 

در نمایشــگاه تهران در نظر گرفته است مربوط به شناخت انواع شیشه، نحوه عملکرد و تاثیر 
آن در ســاخت پنجره استاندارد است. مجموعه هورامکو به دلیل اهمیت بحث شیشه در تولید 
پنجره استاندارد، از سال 1394 درصدد اخذ گواهینامه استاندارد خط تولید شیشه دوجداره بود 
که موفق شدیم خردادماه سال 1395 این استاندارد را به دست آوریم. در حال حاضر خط تولید 
شیشه دوجداره ما با ظرفیت تولید ماهیانه 5 هزار مترمربع عالوه بر تامین نیاز کارخانه، اقدام 
به ارائه شیشــه دوجداره به دیگر همکاران می کند. موضوع دیگری که دراین بین وجود دارد 

عدم شناخت و آگاهی مردم نسبت به انواع شیشه و عملکردهای متنوع آن است.
 در مورد انواع شیشه ها یک مقدار بیشتر توضیح دهید.

انواع شیشه های هوشــمند، لمینیت، سکوریت، خودتمیزشونده، Low-i و... وجود دارد که 
هرکدام بــا عملکردهای متفاوتی که دارند می توانند در جاهای مختلف به کار گرفته شــود. 
به عنوان مثال در شیشــه Low-i )کم گســیل کننده یا کنترل کننده انرژی( که با استفاده از 
فناوری نانو تولید می شود، میزان حفظ انرژی و عایق حرارتی بودن چندین برابر بیشتر از سایر 
شیشه هاســت یا شیشه های خودتمیزشونده که این شیشه نیز با کمک فناوری نانو به شکلی 
طراحی و تولید شده است که در اثر باد، باران و آفتاب سطح آن خودبه خود تمیز می شود و در 
برج ها و ساختمان های بلندمرتبه مورد استفاده قرار می گیرد. شناخت و آگاهی مردم از عملکرد 
انواع شیشــه به ما کمک می کند تا با آسودگی بیشــتری از این شیشه ها در پروژه ها استفاده 

کنیم و به مشتریان بر اساس نیازشان پیشنهاد مناسب را ارائه دهیم.
 یک مشــتری چگونه باید نسبت به استاندارد بودن و رعایت موارد فنی 

تولید شیشه دوجداره اطمینان پیدا کند؟
متاســفانه راه مشخصی برای آزمودن موارد استاندارد شیشه برای مشتریان وجود ندارد. در 
واقع موارد فنی مثل نوع شیشه، میزان گاز آرگون استفاده شده برای ایجاد خالء، پرس مناسب 
شیشه، درزبندی و عایق بندی مناسب شیشه و سایر موارد توسط مشتری قابل آزمودن نیست 
و مشــتری باید بنا بر شناختی که از تولیدکننده دارد به او اعتماد کند. مشتری باید با جستجو 
در فضاهایی که وجود دارد تولیدکننده مناسبی که کیفیت کار و توانمندی اش را تائید می کند 

بیابد و سپس اقدام به خرید کند.
 درباره فعالیت مجموعه در زمینه آلومینیوم و شرایط کلی این بخش نیز 

توضیح دهید.
البته شــخصا قائل به چنین تفکیک و تقسیم بندی نیســتم و مباحثی مثل مقایسه پنجره 
آلومینیوم، یو.پی.وی.ســی، چوب، آلووود و... را نمی پسندم و معتقد به پنجره استاندارد هستم؛ 
یعنی در همه این زمینه ها باید به دنبال تولید پنجره باکیفیت و استاندارد باشیم و جنس مواد 
اولیه، ابتدابه ســاکن چندان مطرح نیست. همه این مواد و متریال برتری و مزایا و همین طور 
نقطه ضعف و ایرادهای خاص خود را دارند که بسته به نوع پروژه، عملکرد مورد نیاز و بودجه 

کارفرما می توان از هرکدام از این مواد استفاده کرد.
مجموعه هورامکو بر اســاس نیاز بازار و جامعه و تحقیقاتی که در سال 1394 انجام دادیم 
به این نتیجه رســید که بخش آلومینیوم را راه اندازی کند. در انتهای این سال اقدام به خرید 
ماشــین آالت ایتالیایی کردیم و در خردادماه 1395 با دو پروفیل خوب داخلی و خارجی شروع 
به تولید کردیم. البته به دلیل پیشینه ای که در بازار داشتیم توانستیم ظرف این شش ماهی که 
از آغاز کار بخش آلومینیوم می گذرد چندین پروژه خوب در تهران، کربال، خرمشــهر، همدان، 

ساوه، کرمانشاه، کرج، نوشهر، نور و شهرهای دیگر اجرا کنیم.
 یک مشــتری برای انتخاب یک مجموعه برای انجــام کار باید به چه 

مواردی توجه کند؟
اولین موضوعی که در این کار الزم اســت مورد توجه قرار گیرد توان اجرایی و مدیریتی و 
در مرحله بعد سابقه اجرایی آن مجموعه است. ما برای شروع کار بخش آلومینیوم ابتدا نیروی 
کار متخصص را پیدا کردیم. در مرحله بعد دســتگاه ها و ماشــین آالت مناســب را خریداری 
کردیم و در مرحله آخر اقدام به تهیه مواد اولیه استاندارد کردیم. درنهایت کنار هم قرار گرفتن 
همه این موارد به راه اندازی یک خط تولید خوب و تولید یک محصول اســتاندارد منجر شد. 
می بینید که برای پیشبرد این کارها نیاز به یک مدیریت و برنامه ریزی دقیق است تا هرکدام 
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از این مراحل به درســتی انجام شود و نتیجه نهایی کار مثبت باشد. مشتری نیز برای انتخاب 
یک مجموعه باید به این آیتم ها توجه کند تا انتخاب درستی انجام دهد.

 ظرفیت تولید در هرکدام از این بخش ها چقدر است؟
در بخش یو.پی.وی.ســی ظرفیت تولید ما روزانه 300 مترمربــع که تقریبا معادل 100 تا 
120 پنجره است. در بخش شیشه ظرفیت تولید ماهانه 7 هزار مترمربع است ولی تولید فعلی 
کارخانه 5 هزار مترمربع اســت. در بخش آلومینیوم هم به دلیل متفاوت بودن شرایط پروژه ها 

هنوز به عدد دقیقی ازنظر جامعیت آماری نرسیدیم.
 ظاهــرا در بخــش بازرگانی نیز فعال هســتید، در ایــن زمینه چه 

فعالیت هایی دارید؟
به نظر من یک تولیدکننده خوب باید بازرگان خوبی هم باشد تا بتواند شرایط موثری برای 
فعالیت خود فراهم کند. مجموعه ما از سال 1392 با توجه به شناختی که از بازار، مشتریان و 
شرایط کار داشتیم و طبق صحبت هایی که با مدیران مجموعه ویستابست انجام دادیم فروش 
پروفیل این شرکت را به مجموعه هایی که ساختار کاری، مدیریتی و مالی روشن و مشخصی 
داشــتند آغاز کردیم. در قدم اول مجموعه ما به عنوان نماینده فروش پروفیل ویستابست در 
استان های مرکزی و قم شروع به کارکرد که توانستیم مشتریان خوبی را برای این مجموعه 
جذب کنیم. البته نگاه ما به این کار فقط به عنوان فروشنده کاال نبود بلکه به عنوان مشاور در 
کنار این عزیزان بودیم و در حال حاضر نیز به این مشــتریان خدمات آموزشــی و مشاوره ای 
مختلفی ارائه می دهیم. در طول این ســال ها این رابطه دوطرفه از رابطه خریدارـ  فروشــنده 
بســیار فراتر رفته و ما توانستیم درزمینه های مختلفی باهم کارکنیم. در حال حاضر نیز عالوه 
بر پروفیل، درزمینه یراق آالت، ماشــین آالت، خدمات مشــاوره ای و... با شرکت های مختلف 

همکاری داریم.
 اخیرا نرخ تعرفه های گمرکی پروفیل افزایش زیادی پیداکرده است، این 

افزایش چه تاثیری بر بازار و شرایط کار شما دارد؟
می توان به این قضیه به دو صورت نگاه کرد، چون از طرفی افزایش تعرفه باعث می شــود 
از واردات پروفیل های بی کیفیت کاسته شود که نتیجه مثبتی به شمار می رود. از طرف دیگر 
افزایش قیمــت پروفیل های خوب خارجی می تواند باعث کاهش تقاضا و متعاقب آن کاهش 
واردات این محصوالت شود. وجود این محصوالت باکیفیت به دلیل ایجاد رقابت برای ارتقاء 
سطح کیفی محصوالت داخلی الزم است و در نبود این محصوالت رقابت نیز از بین می رود 

که این نکته برای پیشرفت صنعت ما نکته منفی به حساب می آید.
 ارزیابی کلی تان از صنعت و بازار فعلی در و پنجره چیست؟

طبق آمارهایی که وجود دارد در چهار سال اخیر میزان ساخت وساز بسیار کاهش پیدا کرده 
و پروانه های کمی در این خصوص صادر شده است. بسیاری از کسانی که در بخش ساختمان 

و مســکن فعال بودند نیز به دلیل رکود به وجود آمده از این بخش خارج شــدند. در مجموع 
وضعیت بازار و صنعت مسکن در ســال های اخیر شرایط چندان خوبی نداشت و فعاالن این 
صنعت سال های بدی را سپری کردند. البته با توجه به تحوالتی که در زمینه نرخ سود بانکی 
به وجود آمده انتظار می رود ســرمایه گذارانی که سرمایه خود را در بانک ها قرار داده بودند به 
سمت ساخت وساز متمایل شوند و رکود موجود در بازار و صنعت ساختمان پایان یابد. بسیاری 
از صنایع در این بازه زمانی افول ناگهانی را تجربه کرده اند و بخش مسکن نیز از این مسئله 
مســتثنا نبود و همچنین مسکن مهر که بســیاری از مشکالت امروز ما متاثر از سیاست های 
اشــتباه آن است نیز باعث تشدید وخامت آن شرایط شد و بسیاری از شرکت ها و اشخاص به 
امید ســود زیاد، بدون برنامه ریزی و آینده نگری در آن مقطع وارد صنعت در و پنجره شدند و 
اکنون دچار مشکل شده اند. درهرصورت در حال حاضر در این صنعت با باالنس نبودن عرضه 

و تقاضا مواجه هستیم و این مسئله به سادگی قابل حل شدن نیست.
 نقش انجمن ها و تشکل های صنفی در این شرایط چیست؟

انجمن هــا ضمانت اجرایی ندارند چون بودجه و ابــزار کافی برای این کار در اختیار ندارند. 
انجمن یک جامعه کوچک اســت که می تواند فرهنگ سازی کند و به آن جامعه برای پیشبرد 
اهدافش کمک کند. این کمک از طریق آموزش می تواند صورت گیرد. انجمن تولیدکنندگان 
در و پنجره یو.پی.وی.ســی با اینکه یک تشــکل نوپا است اما در حال برنامه ریزی بلندمدت 
برای آموزش اعضاء می باشــد. البته محدودیت های ســخت افزاری و کمبودهایی که انجمن 
دارد دست ما را برای انجام بسیاری از کارها بسته است. با این  حال اعضاء هیات مدیره تمام 
تالش خود را می کنند تا برنامه های مفیدی تدارک ببینند که به رشد و اعتالی صنف کمک 
کند. وظیفه اصلی انجمن آگاه ســازی و رشــد اعضاء و همچنین معرفی محصول استاندارد 
به مصرف کنندگان اســت تا آنها بتوانند تولیدکننده مناســب را شناسایی کنند و این می تواند 
کمکی مناســب هم به اعضاء و هم به مشتریان باشد. همچنین در کنار کمک های آموزشی 
می توان رایزنی هایی را در زمینه تبلیغات انجام داد تا اعضاء بتوانند با هزینه کمتری به معرفی 

شرکت خود بپردازند.
 به عنوان یکی از اعضاء هیات مدیره انجمن در و پنجره یو.پی.وی.سی، 

نظرتان پیرامون فعالیت سایر تشکل های مشابه چیست؟
نظر شــخصی من این اســت؛ تا زمانی که موازی کاری نباشد از هر تشکلی که در راستای 
کمــک به فعالیت صنفی صنعت در و پنجره اعالم حضور کنــد حمایت می کنیم و وجود این 
تشــکل ها را برای رشــد و توســعه صنف الزم می دانیم. از هر انجمنی که طبق قانون و در 
چارچوب های مشــخص و با رعایت اخالق تشکیل شود استقبال می کنیم و وجود انجمن های 
متعــدد را نه تنها نافی اهداف آموزشــی نمی دانیم بلکه بســیار هــم الزم می دانیم. باید همه 
تشکل ها و انجمن ها با هم افزایی و همفکری برای کمک به پیشبرد اهداف صنف قدم برداریم.
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تورم  مسکن 
و اقتصاد در مسیر 

تـــالقـــی
پنجره ایرانیان: اگر تورم عمومی به مســیر صعودی خود ادامه ندهد و از سوی دیگر رشد 

قیمت مســکن با زاویه فعلی ادامه یابد، احتمال این که این دو خط در سال آینده یکدیگر را 
قطع کنند وجود دارد.

به گزارش ایسنا، حرکت دو منحنی رشد قیمت مسکن شهر تهران با تورم عمومی اقتصاد 

نشــان می دهد در آبان ماه 1395 این دو شــاخص به نزدیک ترین حد خود طی چهار سال 

اخیر رســیده اند؛ اما در همین ماه افزایش 0.7 درصدی تورم، مقداری معادالت را به هم زد. 

اگر تورم مسکن بخواهد به دنبال نرخ تورم حرکت صعودی داشته باشد مجددا با رکود مواجه 

می شود. پس به نفع دست اندرکاران این بخش است که در این مسیر وارد نشوند.

اما بررسی دو منحنی تورم عمومی و تورم مسکن طی 14 ماه اخیر حاکی از آن است که 

در آبان ماه ســال جاری تورم عمومی 8.6 و تورم مســکن 7.3 درصد بود و اگر این دو خط 

بــه روال طبیعی خود همانند 14 ماه اخیــر ادامه دهد این احتمال وجود دارد که در ماه های 

آتی یکدیگر را قطع کنند.

منحنی تورم مسکن و تورم عمومی از مهر ماه 94 تا آبان ماه 95

پس از آن که تورم مســکن در دی ماه 1394 به پایین ترین حد خود رسید، بدترین شرایط 

را نســبت به نرخ تورم در 14 ماه اخیر تجربه کرد. در ماه مورد اشــاره تورم مسکن3.1- و 

تــورم عمومی 13.2 درصد بود که اختالف 16.3 درصدی را نشــان می داد؛ اما در ماه های 

پس از آن نزول قیمت مســکن متوقف و در پی کاهش نرخ تورم اقتصاد، قیمت مسکن ماه 
به ماه متعادل تر شد.

به دنبال مقاومت قیمت  مســکن نسبت به کاهش، در بهمن ماه 94 اختالف دو شاخص 

قیمت مسکن و تورم عمومی به 13.6 درصد رسید، در اسفندماه 94 این رقم 7.4 درصد شد 

و در فروردین 95 خود را به 6.5 درصد رســاند که این رفتار نشان می داد در بخش مسکن 

اتفاق هایی دارد رخ می دهد.

پس از امضای برجام در اواسط سال 1394 مسکن شهر تهران در فروردین ماه رشد 20.4 

درصدی معامالت و رشــد 4.3 درصدی قیمت را تجربه کرد که کارشناســان این مسئله را 

ناشــی از اثر روانی برجام عنوان کردند. اختالف تورم مســکن شهر تهران با تورم اقتصاد 

در این ماه 6.5 درصد بود.

در اردیبهشــت ماه نیز معامالت 8.2 درصد و قیمت 2.8 درصد رشد داشت. در خردادماه 

این ارقام به رشــد 0.6 و 3.5 درصد به ترتیب در معامالت و قیمت رسید. در تیرماه شاهد 

افزایــش 27.6 درصدی معامالت و 4.4 درصدی قیمت مســکن بودیم. در مردادماه نیز 

معامالت 30.1 و قیمت مســکن 7.6 درصد رشد داشت. معامالت در شهریورماه نیز 10.9 

و 2.3 درصد افزایش را در تعداد و قیمت تجربه کرد. در شــهریورماه نیز تورم مســکن در 

فاصله 6.5 درصدی با تورم عمومی بود.

در مهرماه 1395 نیز رشــد متوسط مســکن پایتخت ادامه یافت و معامالت و قیمت به 

ترتیب 10.6 و 5.9 درصد باال رفت که تورم مسکن به 2 درصدی تورم عمومی رسید.

همچنین آمار آبان ماه نشان می داد معامالت 4.1 درصد و قیمت مسکن شهر تهران 7.3 

افزایش داشــته اســت. در این ماه تورم مسکن خود را به نزدیک ترین حد با تورم عمومی 

طی ســه سال اخیر در مرز 1.3 درصد رســاند؛ به طوری که در ماه مورداشاره تورم مسکن 

7.3 و تورم اقتصاد 8.6 درصد بود.

اما درحالی که بسیاری افراد منتظر قطع خطوط تورم مسکن و تورم عمومی در ماه های 

آتی بودند، رشد تورم مقداری معادالت را به هم زد و از 7.9 درصد در مهرماه به 8.6 درصد 

در آبان ماه رسید که اگر این صعود ادامه یابد تورم مسکن شاید نتواند خود را به آن برساند. 

البته برای بخش مســکن که هم اکنون با حباب قیمت مواجه اســت جهش مجدد قیمت 

منطقی و عاقالنه نیست؛ چراکه این مسئله می تواند منجر به از دست رفتن مشتریانی شود 

که به زحمت طی یک سال اخیر جذب شده اند.

رفتار بازار مســکن شهر تهران حاکی از آن است که منحنی رشد معامالت در ماه های 

اخیر از شیب تند صعودی به شیب مالیم رسیده و احتماال اثر روانی برجام در بازار مسکن 

از بین رفته اســت. این اثر روانی طی یک ســال اخیر در هر دو شاخص تعداد معامالت و 

قیمت مســکن تاثیرگذار بود اما کارشناسان معتقدند اگر پول نفت به اقتصاد تزریق نشود 

این روند ادامه نخواهد یافت.

 از ســوی دیگر شهر تهران با مازاد 300 تا 400 هزار واحد مسکونی مواجه است که تا 

پر شــدن این خانه ها انتظار تورم ســنگین در بخش مسکن بعید به نظر می رسد و قیمت 

مســکن نهایتا می تواند خود را به تورم اقتصاد برســاند اما اگر بخواهد از آن سبقت بگیرد 

احتماال مجددا دچار افت معامالت و رکود خواهد شد.

یک تحلیلگر بازار مسکن بیان کرد: قبل از تحریم ها قیمت نفت 105 دالر بود و متوسط 

قیمت نفت در ســال جاری 39 دالر بود. درست است که بعد از برجام، تولید نفت به قبل 

از تحریم ها رســیده اما دو اتفاق در اقتصاد افتاده اســت؛ اول اینکه قبل از تحریم ها 270 

میلیارد دالر انرژی می فروختیم و االن کل فروش انرژی ســالیانه کشور 110 میلیارد دالر 

شده یعنی اقتصاد کشــور 160 میلیارد دالر کوچک شده است. از سوی دیگر منابع ناچیز 

فعلی که رقمی بالغ بر 34 هزار میلیارد تومان می شود به دو صندوق بازنشستگی اختصاص 

می یابــد که تا قبــل از این خودکفا عمل می کردند. پس پولی برای بخش مســکن باقی 

نمی ماند که انتظار جهش قیمت یا رونق داشته باشیم.

این استاد دانشــگاه افزود: تولید مسکن متناسب با نیاز نیســت، لذا به دست اندرکاران 

توصیه می کنم به دنبال یافتن راهکارهای بیزینس باشند. بیزینس امروز می گوید با توجه 

به اســکان جمعیت و کاهش مهاجرت، تولید مســکن در کالن شــهرها و با مساحت باال 

دیگر توجیه اقتصــادی ندارد، اما می بینیم که هنوز 11.2 درصد خانه های تولیدشــده در 

تهران بیش از 130 متر مســاحت دارند؛ یعنی شما برای کسانی خانه می سازید که اصال 
وجود ندارند.
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جزئیات دو راهکار برای ارتقای کیفیت
محیط زیستی شهرها

پنجره ایرانیان: شــورای عالی شهرسازی و معماری ایران در دولت یازدهم با هدف بهبود 
کیفیت محیط زیست، جلوگیری از تخریب سرمایه  طبیعی کل عرصه های سرزمین و حفظ 
توان اکولوژیک شــهرها به نحوی که حداقل اســتانداردهای زیست پذیری را حفظ کند، 
ضوابطی را مصوب کرده یا در حال تصویب اســت که در میان مدت و درازمدت در صورت 

رعایت آنها آینده  روشنی برای محیط زیست رقم خواهد خورد.
به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفته می شود، در سه استان مهم شمالی، 
حفظ عرصه های طبیعی، زراعی و باغی، اولویت تهیه طرح های شهری قرار گرفته است. با 
ورود به قرن بیســت و یکم و گسترش شهرها و توسعه آنها، محیط زیست و توجه به این 
موضوع مهم در دستور کار تمامی دولتمردان دنیا قرار گرفت. بر همین اساس، دولت ایران 
در دوره یازدهم )دولت تدبیر و امید(، محیط زیســت و حل مســائل آن را با رویکرد بهبود 

وضعیت زندگی در دستور کار خود قرار داد.
با این رویکرد، تمامی دســتگاه ها و ارگان های مرتبط، حل مســائل محیط زیست را به 
عنوان یکی از موضوعات تصمیم های اصلی خود گنجاندند. اگرچه همواره محیط زیســت 
یکی از موضوع های کالن تصمیم گیری ها توســط دولتمردان، ســازمان ها و دستگاه های 
مرتبط بود اما این مهم در دولت یازدهم به دلیل وضعیت ناهنجاری که محیط زیســت از 

نظر توسعه نامتوازن شهرها پیدا کرد اهمیت بیشتری یافت.
تخریب باغات، فروش قوانین تحت  عناوین مختلف، کاهش کیفیت ساخت و ساز، استفاده 
از مصالح غیراســتاندارد، عدم  تطابق طرح های تفصیلی که عمدتا توسط شهرداری ها آماده 
می شدند با طرح های جامع شهری که توسط شورای  عالی شهرسازی و معماری به عنوان 
طرح باالدســت مصوب می شد، همگی دست به دست هم دادند تا چهره شهرها دگرگون 
شــده و محیط  زیست دستخوش مخاطره شود. در این میان، سهم آالینده ها، موادسوختی 
غیراستاندارد و مســائلی از این دست نیز تاثیرات عمیقی بر محیط  زیست و کیفیت هوای 
شهرها گذاشتند و در نهایت شهرها با گسترش روزافزون خود و در دوره هایی نادیده گرفتن 
قوانین، به شــکل امروزی تغییر شکل و هویت دادند که ساماندهی این وضعیت در دستور 
کار دولــت یازدهم قرار گرفت. دولت یازدهم عزم خود را جزم کرد تا به کاهش مســائل 
زیســت محیطی بپردازد و در جهت بهبود محیط  زیست شهری و صنعتی گام های موثری 
بردارد. لزوم ساماندهی کیفیت زندگی در شهرها و توجه به محیط  زیست در دولت یازدهم 
با جلسه ای که در دفتر مقام معظم رهبری در 17 اسفندماه 93 تشکیل شد و تاکید ایشان 

بر لزوم حفظ باغات و جلوگیری از گسترش شهرها و عدم تخریب باغات در شهر تهران و 
سایر شهرها، در دستور کار جدی مجموعه وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت.

به دنبال دستور مقام معظم رهبری، شورای  عالی شهرسازی و معماری ایران، هشت بند 
کلی را بر اســاس فرامین رهبری برای حفظ باغات و محیط زیست شهری در دستور کار 
خود قرار داد که بخشــی از آنها شامل مکاتبه و پیگیری اراضی کالک لواسان و باغ سیب 
کرج، بوســتان مادر، ممنوعیت ساخت و ســاز در باغات کن، تثبیت بوستان بزرگ مابین 
بزرگراه شهید بابایی تا ارتفاعات قوچک به عنوان پارک عمومی در طرح تهران و همکاری 
همه دســتگاه ها با شهرداری جهت آماده شــدن فضا به منظور استفاده عمومی و مکاتبه با 

سازمان ثبت اسناد کشور در مورد تفکیک اراضی بود.
همچنین در همین رابطه نیز اداره کل راه و شهرســازی خراسان رضوی موظف به ارائه 
گزارشــی از وضعیت ساخت و ســاز در ارتفاعات جنوب شهر مشهد، سازمان محیط زیست 
مکلف به تدوین شــرح خدمات پیوست زیست محیطی برای کلیه انواع طرح های توسعه و 
عمران و ارائه موضوع جهت بررســی و تصویب نهایی به شورای عالی شد و در نهایت نیز 
دبیرخانه شورای عالی ماموریت پیدا کرد تا با همکاری شورای اسالمی شهر تهران و سایر 
دستگاه های مرتبط، موضوع ساخت و سازهای منطقه 22 شهر تهران را بررسی و گزارشی 
را به شــورای عالی ارائه کند که بررسی موضوعات فوق برخی به سرانجام رسیده و برخی 

نیز در دستور کار قرار دارد.
اگرچه وزارت راه و شهرســازی به صورت مســتقیم در مســئله محیط زیست مسئولیت 
نداشت اما به دلیل تصویب و ابالغ مصوبه های شهرسازی و ارتباط ویژه ای که شهرسازی 
و عدم تطابــق طرح هــای جامع به عنوان طرح های باالدســتی شهرســازی با طرح های 
تفصیلی که عموما توســط شــهرداری ها تهیه می شدند داشــت، این مهم در دستور کار 
جدی شــورای عالی شهرســازی قرار گرفت و از آن تاریخ تا به امروز مصوبه های فراوانی 
از ســوی شــورای عالی با مضمون توجه به محیط زیست صادر شــده است که عموما بر 
ممنوعیت ســاخت و سازهای بی ضابطه، حفظ باغات و فضاهای عمومی به نفع شهروندان 
و جلوگیری از گســترش حریم شــهرها و همچنین ساماندهی به ســاخت و ساز تمرکز 
دارند. از ابتدای دولت یازدهم، شــورای عالی در محورهای جلوگیری از تخریب ســرمایه 
طبیعی کل عرصه های سرزمین و حفظ توان اکولوژیک شهرها به نحوی که استانداردهای 



299

11
ه 2

ـار
شم

  
95

ن 
هم

  ب
هم

ل د
سـا

ن/ 
ـا

انی
یر

ه ا
ـر

نج
پ

ش
زار

گـ

زیســت پذیری را در خود حفظ کند سیاست صیانت از عرصه های باغی، زراعی، جنگلی و 
پرهیز از بارگذاری شهری در آنها و همچنین کنترل میزان ساخت و ساز و تراکم ساختمانی 
شــهرها را در اولویت برنامه های خود قرار داد و بر مبنای این رویکرد، جلسات، تشکیل و 
تحلیل ها برای دستیابی به مصوبه های جدید، پیِش رو و بازنگری در مصوبه های پیشین در 
دســتور کار قرار گرفت. این موضع گیری شورا، ضمن آنکه شامل مصوبه های فعلی و آتی 
اســت، بازنگری مصوبه های قبلی و حتی نظارت بر سایر کمیسیون های مرتبط همچون 

کمیسیون های ماده 5 را شامل می شود.
رویکرد جدید شورا در تصویب طرح های شهری استان های گیالن، مازندران و گلستان 
با حفظ عرصه های ارزشــمند طبیعی، باغی و زراعی و همچنین بارگذاری شهر در حداقل 
ممکن، ممانعت از ساخت و ســاز در پروژه هرمزان، تبدیل پادگان شهید فرامرزی ساری 
به فضای ســبز بر اساس طرح جامع شهر ســاری، حفاظت از ارگ علیشاه، تثبیت باغات 
کن، توقف کلیه فعالیت های ســاختمانی در بوســتان مادر و تثبیت کاربری آن به فضای 
سبز، مخالفت با اجرای پروژه پردیسبان در استان قزوین به دلیل عدم انطباق با طرح های 
فرادست و رعایت نکردن موارد مربوط به آب و محیط زیست، مخالفت با احداث مجموعه 
مسکونی در اراضی موسوم به تماشا واقع در جنوب شرق شهر پردیس به دلیل قرارگیری 

در منطقه حفاظت شده جاجرود، توقف صدور پروانه در باغات شهر کرج و کاخ 

مروارید، تثبیت 70 درصد اراضی باغ فرزانه شهر شیراز با کاربری فضای سبز، ابطال مصوبه 
کمیسیون ماده 5 شهر تهران درباره پروژه تجاری ـ اداری میدان ونک به دلیل مغایرت با 
مصوبه های بلندمرتبه سازی شهر تهران مصوب دی ماه 94، تصویب حریم پایتخت با تاکید 
بر صیانت از عرصه های طبیعی شمال و شمال شرقی تهران، ساماندهی تعاونی های مسکن 
واقع در عرصه های طبیعی شــمال و شمال شرق، بررسی مجدد طرح تفصیلی شهر تهران 
و اصالح مغایرت های آن با طرح جامع که باعث افزایش بارگذاری در ســطح شهر می شد 
و همچنین ورود به بحث ساماندهی ضوابط بلندمرتبه سازی در شهر تهران و سایر شهرها 
همچون مشــهد و تبریز بخشــی از مصوبه ها و تصمیم های محیط زیســتی شورای عالی 
شهرســازی و معماری ایران در دولت یازدهم بودند. گفتنی اســت، ریاست شورای عالی 
شهرســازی و معماری ایران را دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و دبیری شورا 
را نیز پیروز حناچی معاونت شهرســازی و معماری برعهده دارد. همچنین تمامی جلسات 
شــورای عالی شهرســازی و معماری ایران با حضور نمایندگانی از وزارت دفاع، ســازمان 
محیط زیســت، سازمان دهیاری ها و شهرداری ها، ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی، 
گردشگری، وزارت کشاورزی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزارت بهداشت، وزارت کشور 
و شــرکت های تابعه وزارت راه و شهرسازی 

تشکیل می شود.
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پنجره ایرانیان: در شرایطی که بین سال های 1381 تا 1392 قیمت زمین 14 برابر 
شده است، توان اقتصادی متقاضیان مصرفی به شدت افت کرد و مسکن در انتهای 

دولت دهم وارد عمیق ترین رکود خود پس از انقالب اسالمی شد.
به گزارش ایسنا، در بازه زمانی 1381 تا 1392 اتفاقات مختلفی با نوسانات فراوان 
در حوزه مسکن رخ داد. در این دوره 11 ساله تورم باعث افزایش قیمت 5.6 برابری 
شد، دالر 5 برابر افزایش یافت، قیمت زمین 14 برابر و قیمت ساختمان 11.6 درصد 
بــاال رفت که این آمار در چهره نمایی از ایــن بازه زمانی، باعث رکود بازار معامالت 

مسکن در سال 1392 شد.
قیمت هر متر مربع زیر بنای مســکونی طی 10 ســال گذشته با بیش از 10 برابر 
افزایــش در خرید و فروش  و بیش از هشــت برابر افزایــش در اجاره بها مواجه بود. 
همچنین طی 20 ســال اخیر قیمت خریــد و فروش خانه 60 برابر و قیمت اجاره بها 

50 برابر شده است.
با اینکه دولت های نهم و دهم با اجرای مسکن مهر تالش کردند تا مشکل مسکن 
را برای همیشه حل کنند، اما نه تنها این طرح به اهداف مدنظر خود مبنی بر ساخت 
ســالیانه دو میلیون واحد مسکونی نرسید، بلکه ســاخت و ساز دولتی که وزیر راه و 
شهرســازی دولت یازدهم آن را نوعی بســاز و بفروش دولتی قلمداد کرد، به رونق 
مسکن منجر شد تا قیمت مســکن شخصی در بازه زمانی 1386 تا 1392 با شتاب 
بیشتری نســبت به قبل، سیر صعودی به خود بگیرد. از سوی دیگر تزریق 50 هزار 

میلیارد تومان پول بدون پشتوانه برای طرح مسکن مهر به افزایش پایه پولی کشور، 
جهش قیمت دالر و نهایتا تورم اقتصادی انجامید. به بیان دیگر مســکن از یک سو 

مجرم دیابت پولی و از سوی دیگر قربانی سیاست های اقتصادی دولت قبل شد.
بخش اجاره اما در سال 1392 با افزایش قیمت چندانی مواجه نبود؛ چرا که جامعه 
هــدف این بخش، توان اقتصادی باالیی نداشــت. با این که برآورد می شــد بخش 
اجاره این عقب ماندگی را در طول زمان جبران کند اما سیاســت های انقباضی دولت 
روحانــی تا حدودی جلوی این خطر را گرفت و شــاهد بودیم که نرخ افزایش اجاره 
بها طی ســه ســال اخیر بیش از 10 درصد نبود. تحقیقات نشان می دهد حدود 15 
ســال طول می کشد تا از محل اجاره، قیمت ملک مســتهلک شود درحالی که این 
رقم در کشــورهای با نرخ تورم نزدیک به صفر 20 تا 25 ســال اســت؛ بنابراین در 
کشوری که 30 درصد تورم ساالنه دارد قناعت به حتی نرخ های اجاره جاری )که از 
دید مصرف کننده، نرخ های بســیار باالیی تلقی می شود( بیانگر آن است که مالکان 
کماکان به شدت به عایدی سرمایه ای یعنی افزایش قیمت های آتی، دل بستند بدین 
معنا که هنوز امالک و مســتغالت جزو دارایی های مورد عالقه  سرمایه گذاران است 
و تقاضا برای آن فراتر از تقاضای مصرفی می رود و زمین و ســاختمان هنوز دارایی 

سرمایه ای مهمی در کشور تلقی می شود.
در اقتصاد جهانی هرگاه تولید مســکن 4 تا 5 درصد بیش از نیاز کشورها باشد به 
کاالیی مصرفی تبدیل می شــود؛   در حالی که هم اکنون تعداد مســکن در ایران 4 

چه کسانی است؟رشد بی رویه مسکن سوغات
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یازدهم بوده اســت. معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در حال حاضر 120 هزار 
خانوار در طرح صندوق پس انداز یکم ســرمایه گذاری کرده اند که این استقبال و این 
آمار نشان دهنده اعتماد مردم به سیاســت های مجموعه وزارت راه و شهرسازی در 

طرح های مربوط به مسکن است.
وی این روش را ســالم ترین روش خانه دارکردن و حتی ســرمایه گذاری دانست 
و گفت: این روش که بر نظام پس انداز متکی اســت یکی از ســالم ترین روش های 
ســرمایه گذاری مسکن است که بر سرمایه بخش خصوصی و مردم متکی است و با 

نوسانات قیمت نفت تغییر نمی کند.
مظاهریان نرخ ســود تســهیالت را که در حال حاضر تک رقمی شده است و در 
بافت های فرســوده 8 درصد و در ســایر بافت ها 9.5 درصد شــده است را از دیگر 

اقدامات قابل توجه در حوزه مسکن دانست.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: سیاست های شفاف در حوزه مسکن به فعاالن 
عرصه ســاخت و ســاز دورنمایی می دهد که با اطمینان وارد عرصه های ساخت و 

ساز شوند.
وی تاکید کرد: مجموعه سیاســت های شفاف وزارت راه و شهرسازی، شرایطی را 
ایجاد کرد که تقاضای  کاذب شــکل نگیرد و همچنین به ســرمایه گذاران و فعاالن، 

قدرت برنامه ریزی داده و می دهد تا همزمان از طریق سپرده ها وارد بازار شوند.

درصد کمتر از تعداد خانوار است. در حال حاضر به ازای هر 104 خانوار 100 مسکن 
در ایران وجود دارد. این رقم البته در اوایل انقالب اسالمی 127 خانوار در مقابل 100 
مســکن بود. لذا با این که کار بزرگی در دوران انقالب اســالمی انجام شده، مسکن 
هنوز به نقطه عطف عبور از حالت کاالیی و ســرمایه ای به حالت مصرفی نرســیده 
است؛ زیرا الگوها تغییر کرده اند و با این که رشد جمعیت کاهش داشته، در بعد خانوار 
با افزایش قابل توجهــی مواجه بودیم. به عنوان نمونه با هر طالقی که رخ می دهد 

به تعداد خانوارها افزوده می شود.
از سوی دیگر معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در روزهای اخیر با 
انتقاد از نوسان شدید قیمت ها در بازه زمانی 81 تا 92 گفت: باید سیگنال های شفافی 
را به سرمایه گذاران منتقل کنیم و با رویکردهای مناسب به افزایش اشتغال در بخش 

مسکن که 13 درصد کل اشتغال کشور را شامل می شود بپردازیم.
حامد مظاهریان خاطرنشــان کرد: قــدرت خرید مردم در ســال های مورد انتقاد 
متناسب با باال رفتن قیمت زمین و ساختمان افزایش پیدا نکرد که راه حل این چالش 

تقویت طرف تقاضاست.
وی در تشــریح سیاســت های وزارت راه وشهرســازی به مجموعــه اقدام های 
وزارت خانه برای تامین تســهیالت و شــرایط خانه دار کردن متقضیان اشاره کرد و 
افزود: وزارت راه و شهرسازی همزمان با افزایش طرف تقاضا، افزایش طرف عرضه 
را نیز تقویت کرد. همچنین تجربه جهانی نشان می دهد که متقاضیان واقعی مسکن 
باید صاحب شــغل باشند و بر همان اســاس نیز راهکارهای مسکن برنامه ریزی و 

اجرا شد.
مظاهریــان صندوق پس انداز مســکن یکم را یکی از راهکارهــای وزارت راه و 
شهرســازی در دولت یازدهم برشــمرد و به میزان تســهیالتی که بانک مسکن به 
متقاضیان مسکن می دهد اشاره کرد و گفت: صندوق پس انداز یکم شرایطی را فراهم 
می کند که افراد با پس انداز، دو برابر میزانی که ودیعه در اختیار بانک به مدت یکسال 
می گذارند وام دریافت کنند که این رقم در شهرهای بزرگ، 80 میلیون، در شهرهای 
میانی60 میلیون و در شهرهای کوچک 40 میلیون تومان است و در عین حال خانه 
اولی ها و زوج ها می توانند به میزان 160 میلیون تســهیالت خرید مســکن دریافت 
کنند که این اقدام روشی قابل توجه برای خانه دار کردن متقاضیان مسکن در دولت 
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پنجره ایرانیان: ترافیک تهران به خاطر »تشــخیص نادرست« علت، با شیب تندی 
رو به افزایش اســت و  نسخه   تجویزشــده برای مهار ترافیک، چون پاسخگوی نیاز 
اصلی ســفرهای درون شــهری نبوده، »اثر وارونه« بر حجم عبور و مرور خودروها 

گذاشته است.
روزنامه دنیای اقتصاد در شــماره 3941 خود نوشــت، متولیــان ترافیک »تعداد 
خودروهای موجود در تهران« را علت بار ســنگین تردد عنوان می کنند. اما مقایسه 
»ســرانه خودرو« بین تهران و عمده ابرشهرهای جهان که تراکم جمعیتی باالتر و 
شــبکه بزرگراهی کمتر دارند، نشــان می دهد در تهران به ازای هر 1000 نفر، 471 
خــودرو وجود دارد که از »حداقل 500 تا حدود 800 خــودرو به ازای هر 1000 نفر 
در شــهرهای اروپایی، آمریکایی و کشورهای منطقه« پایین تر است. »آدرس غلط« 
درباره منشــا ترافیک و غفلت از الگوی موفق ابرشهرهای متراکم در مهار ترافیک، 

گره تردد در بزرگراه های تهران را به رغم حجم کمتر خودرو، پیچیده تر کرده است. 
در این میان، »تعجیل« در تکمیل شــبکه بزرگراهی آن هم زودتر از آنچه در افق 
زمانی طرح جامع تهران قید شــده است، باعث شده به تناسب افزایش عرصه تردد 
خودرو، »تحریک« تقاضای ســفر با خودروی شخصی اتفاق بیفتد و به جای سبک 
شدن بار تردد، »نرخ استفاده از خودروی شخصی« فراتر از حد معمول افزایش یابد. 
شــهرداران 11 کشــور، با توســعه مترو ــ نیاز اصلی تهران ــ و ممنوعیت احداث 

بزرگراه، استفاده از خودرو را کاهش داده اند.
مدیریت شــهری تهران در طول ســال های اخیر و به ویژه در اواخر دوره کنونی، 
دچار تشــخیص غلط شــد و این عدم تشــخیص صحیح، به تجویز ناشیانه نسخه 
ترافیکی برای معابر پایتخت انجامید. به دنبال این تجویز ناشــیانه، نسخه ناکارآمد 
بزرگراه ســازی که از اوایل هزاره ســوم میــالدی یعنی حداقل 10 ســال قبل در 

چرا خیابان های تهران پر ازدحام است؟

آدرس غلط ترافیک پایتخت
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دولت های محلی ابرشهرهای جهان به عنوان راهکار منسوخ شده تلقی شده و اکنون 
دیگر به عنوان راه حل تســهیل ترافیک استفاده نمی شود، در تهران مبنا قرار گرفت، 
اما این تجویز ناشــیانه در مهار و کنترل ترافیک تهران اثر وارونه گذاشت؛ به نحوی 
که هم آمارهای مدیریت شهری، هم گزارش پلیس راهور، هم شواهد موجود از آزار 
شــهروندان تهرانی و اتالف ســاعت ها وقت مفید آنها در ترافیک سنگین این تاثیر 
معکوس را تایید می کند. مدیران حوزه ترافیک شــهرداری حجم سنگین بار ترافیک 
پایتخت را به تعداد زیاد خودروها نســبت می دهند در حالی که منشا ازدحام در معابر 

شهر به »تعداد دفعات استفاده از خودرو« باز می گردد.
 آمارها و متغیرهای ترافیکی تهران و مقایســه آن با نســبت های جهانی نیز این 
گــزاره را تایید می کند که الزاما ارتباطی میان تعداد خودروها و بار ترافیک نیســت. 
برابر آخرین گزارش پلیس راهور تعداد خودروهای پالک تهران چهار میلیون و 193 
هزار و 946 دســتگاه و شمار جمعیت پایتخت نشینان هشت میلیون و 900 هزار نفر 
اســت. بر این اســاس ســرانه خودرو در تهران به ازای هر یک هزار شهروند، 471 
دســتگاه است. این سرانه در مقایسه با بســیاری از کشورهایی که دارای شهرهای 
نسبتا پرترافیک هستند، پایین تر است. طبق آخرین آمار انجمن جهانی تولیدکنندگان 
خودرو که به صورت عمومی منتشــر شده و مربوط به داده های سه سال قبل است، 
ســرانه خودرو به ازای هر یک هزار نفر در آمریکا 790 دســتگاه، در آلمان 568، در 
انگلیس 578، در کانادا 635، در کشــورهای منطقــه خاورمیانه 500 و در مجموعه 

کشورهای اروپایی به طور میانگین 451 دستگاه است. 
بنابراین ســرانه خودرو در تهران نسبت به اغلب کشــورها عدد باالیی محسوب 
نمی شــود. از ســوی دیگر تراکم جمعیت در شهر تهران نیز در مقایسه با بسیاری از 
ابرشهرهای دنیا پایین تر اســت و تهران از نظر تراکم جمعیت در رتبه بیست وپنجم 
جهان ایستاده اســت. به این ترتیب هر دو آمار سرانه خودرو و تراکم جمعیت نشان 
می دهــد تعداد خودرو در تهران زیاد نیســت بلکه تعداد دفعات اســتفاده از خودرو 
باال اســت.آمارهای شــهرداری و گزارش پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ 
نیز نشــان می دهد بین 45 تا 50 درصد از ســفرهای درون شهری روزانه تهران با 
خودرو شخصی انجام می شود. برابر آخرین آمار، شمار سفرهای درون شهری روزانه 
تهران 18 میلیون و 600 هزار ســفر اســت که تقریبا نیمی از این میزان با خودروی 
شــخصی انجام می شود و سهم مترو به عنوان پراستفاده ترین مد حمل ونقل عمومی 

در شهرهای جهان، در تهران فقط 16 درصد است.
این در حالی است که سهم خودروهای شخصی در پوشش سفرهای روزانه تهران، 
در دیگر ابرشــهرهای جهان عینا به مترو اختصاص می یابد. به عبارت دیگر حداقل 
40 درصد از ســفرهای درون شهری در کالنشهرهای اروپایی با مترو انجام می شود. 
افزون بــر این، در گزارش اخیر پلیس راهور تهران بزرگ نیز که هفته گذشــته در 
صحن علنی شــورای شــهر تهران ارائه شد، به صراحت عنوان شــده که بار تردد 
خودروهای شــخصی در تهران چهار برابر ظرفیت موجود شبکه معابر پایتخت است. 
ســردار مهماندار، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در همین گزارش تاکید می کند که 
اگر 10 بزرگراه جدید هم ساخته شود، وضعیت ترافیک تهران بهبود چندانی نخواهد 
داشت. معنای اظهارات صریح پلیس راهور تهران این است که نسخه بزرگراه سازی 

برای ترافیک پایتخت چاره ساز نیست.
بر اســاس این گزارش، تشخیص غلط مدیریت شــهری درخصوص عامل اصلی 
ازدحام ترافیک در تهران موجب شــده ابزارهایی که توســط شهرداری برای کنترل 
و محدودسازی استفاده از خودرو شــخصی به کار گرفته می شود، در تهران کم اثر و 
ناکارآمد بوده و بود و نبود آن برای بهبود اوضاع ترافیک پایتخت فرقی نداشته باشد. 
یکی از این ابزارها عوارض ساالنه خودرو است که در شهرهای دنیا معادل 10 درصد 
ارزش خودرو اخذ می شود، اما در تهران این عوارض معادل 1/ 0 درصد ارزش ریالی 
خودرو بوده و نزدیک به صفر اســت. بنابراین کارآیی اصلی این عوارض که کاهش 
استفاده از خودروی شخصی اســت، عمال با این نرخ پایین و غیربازدارنده، از دست 

رفته اســت. یک سرفصل عوارض دیگر نیز که می تواند به کاهش استفاده از خودرو 
شخصی منجر شود، عوارض سوخت است که با عناوینی نظیر مالیات بنزین در دنیا 

مرسوم است، اما در تهران اصال تعریف نشده است.
شــهرداری تهران و مجلس شــورای اســالمی نیز در ســال های اخیر نسبت به 
واقعی ســازی نرخ عوارض ســاالنه خودرو و پیش بینی مالیات از ســوخت مصرفی 
خودروهای شــخصی عزم جدی نداشــتند. شــاید علت این تعلل مسئوالن را باید 
در ناکافــی بودن امکانات حمل ونقل عمومی جســتجو کرد. بــه عبارت دقیق تر، از 
آنجاکه ناوگان حمل ونقل عمومی موجود تهران تقریبا اشباع شده و در ساعات پیک 
سفرهای درون شــهری، از مرحله اشباع نیز فراتر می رود، عمال امکان محدودسازی 
بیشــتر خودروهای شخصی برای تردد در سطح شهر وجود ندارد و در نتیجه دولت، 
مجلس و شــهرداری نیز اهتمامی در زمینه وضع قوانین بازدارنده استفاده از خودرو 
شــخصی نداشته اند. به این ترتیب تجویز ناشیانه بزرگراه سازی با این تصور غلط که 
تعداد خودروها در تهران زیاد اســت، سبب شد طی ســال های اخیر به جای اینکه 
مســئله ترافیک تهران به شکل اصولی حل شــود، برای تردد خودروهای شخصی 
بستر و عرصه وســیع تری فراهم شود؛ در حالی که این مدل از مدیریت ترافیکی از 
اوایل هزاره سوم در دنیا به کلی منتفی و منسوخ شده و به جای آن، ابرشهرهای دنیا 
توسعه مسیرهای مترو و پیاده رو را جایگزین پروژه های بزرگراه سازی کرده اند. به این 
ترتیب، نتیجه گیری مدیران شــهری از وضعیت ترافیک، همیشه به »ساخت خیابان 
و بزرگــراه« و صــرف هزینه های نجومی برای »میدان دادن بــه تردد خودروهای 
شــخصی« منجر شــده، درحالی که »محصول« این تصمیم طبق شواهد ، آمارهای 
رســمی و پیش هشدارهای کارشناســی، معکوس بوده و به نقض غرض منجر شده 
اســت؛ تا جایی که حجــم ترددها به چهار برابر معابر رســیده و طبق اعالم پلیس، 
ساخت بیش از این میزان باز هم می تواند تحریک تقاضای سفر با خودروی شخصی 

را به همراه داشته باشد و ترافیک را پیچیده تر کند.
همچنین معادل 94 درصد آنچه که باید در طول 20 ســال منتهی به سال 1404، 
»بزرگراه جدید« در تهران ســاخته می شد، طی یک دهه اخیر احداث شده است. در 
طرح جامع شــهر تهران، افق زمانی برای ایجاد و تکمیل شــبکه بزرگراه های شهر 
تهران، ســال 1404 تعیین شده است که تا آن زمان، باید حدود 550 کیلومتر شبکه 
بزرگراهی در تهران ایجاد شــده باشــد. اما تعجیل مدیران در ساخت بزرگراه بدون 
توجه به جدول زمانی و هدف پیش بینی شــده در طرح جامع تهران، طول شــبکه 
فعلی را به 520 کیلومتر رسانده است. حرکت منطقی با خط کش طرح جامع تهران، 
می توانســت جلوی ازدحام خودرو در خیابان ها را بگیرد و این حجم سنگین تردد را 
بین سال های آتی، توزیع کند. از ســوی دیگر، شهرداری برای سال جاری، ساخت 
16 کیلومتر از 30 کیلومتر بزرگراه باقی مانده را در دســتور کار قرار داده است که به 
این ترتیب، شــبکه، خیلی زودتر از آنچه باید ساخته شــود، تکمیل خواهد شد. این 
در حالی اســت که دولت های محلی ابرشهرها سال هاســت برای ساخت و توسعه 
معابر ســواره رو، با »مالحظه و احتیاط کامل« تصمیم گیری می کنند و به جای آن، 
سرمایه گذاری های شهری را بر توسعه مترو و مسیرهای پیاده رو، پایه ریزی کرده اند.

تجربه مدیریت ترافیک 11 کشور
مروری بر تجربه مدیریت ترافیک در دیگر شــهرهای بزرگ دنیا نشــان می دهد 
راهکارهای موثری برای مهار ترافیک وجود دارد که در تهران مغفول مانده اســت. 
اجرای برنامه پنج ســاله برای ممنوعیت تردد خودروی شــخصی در مرکز شــهر و 
سرمایه گذاری وســیع برای توسعه حمل ونقل عمومی و مسیرهای دوچرخه در شهر 
»اســلو« پایتخت نروژ یکی از این تجربه هاســت. همچنین مدیران شهری مادرید 
اســپانیا برای حل ترافیک خیابان های شــلوغ در مناطق مختلف شهر را شناسایی 
کرده اند و قرار است این معابر تبدیل به مسیرهای پیاده رو شود. به این ترتیب سهم 
ســفر با خودروی شــخصی در مادرید باید از 29 درصد فعلی به 23 درصد کاهش 
یابــد. تجربه کپنهاگ در دانمارک نیز ایجــاد بزرگراه های مخصوص دوچرخه برای 
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مهار ترافیک است. همچنین در شــهر نیویورک واقع در آمریکا، مناطق مجاز برای 
تردد خودروها محدودتر شــده و در مقابل، نواحی مختص عابران پیاده افزایش یافته 
اســت. تجربه موفق شهر استکهلم در سوئد نیز وضع »عوارض ازدحام« است که با 
اجرای آن شــهروندان ناچار خواهند بود بخشی از هزینه هایی را که به شهر تحمیل 
می کنند متناسب با میزان استفاده از خودرو شخصی در قالب عوارض بپردازند. وضع 
این قانون سبب کاهش 18 درصدی ترافیک در استکهلم شده است. لندن، پایتخت 
انگلســتان هم مدل دیگری از این راهــکار را پیاده کرده و به صورت روزانه »هزینه 
ترافیک« از مالکان خودروهای شخصی در حال تردد در شهر را دریافت می کند. این 
عوارض از ســال 2007 در لندن پیاده شــده و تصور دولت محلی لندن این بوده که 
می توان با وضع این عوارض از افزایش ترافیک جلوگیری کرد؛ این در حالی اســت 

که راهکار مذکور به کاهش ترافیک نیز منجر شده است.
در ادبیات اقتصاد شهری نیز از این عوارض به عنوان »بهای خدمات شهری« یاد 

می شود که استفاده کنندگان از این خدمات باید بپردازند.
در اغلب کشورهای اروپایی عالوه بر وضع عوارض ازدحام در خیابان های پرتردد، 
نســبت به کاهش سقف سرعت مجاز در خیابان ها به 50 کیلومتر و حتی در روزهای 
آلوده به کمتر از این میزان نیز اقدام می شــود. افزون بر این، مدیریت ســختگیرانه 
پارک حاشــیه ای خودرو ســبب شده شــهروندان اغلب تمایل چندانی به استفاده از 
وسیله نقلیه شخصی نداشته باشند. بررسی ها نشان می دهد در اسپانیا، فرانسه، یونان، 
ایتالیا، پرتغال، دانمارک و نروژ، شــهرداری ها با منابع حاصل از مالیات بنزین، 32 تا 
46 درصد از هزینه توســعه حمل ونقل عمومی را تامین می کنند. همچنین در ســال 
2006 مدیریت شهری سئول متوجه شد که ساخت بزرگراه های بیشتر پاسخ مناسبی 
برای از بین بردن ترافیک سنگین نیست. بنابراین مقرر شده تا سال 2030، استفاده 
از خودرو شــخصی را با اراده مردم، به صفر برساند. به بیان دیگر، اهتمام سئول این 
است که حمل ونقل عمومی را طوری توسعه دهد که شهروندان نیازی به استفاده از 
خودرو شخصی نداشته باشند و حمل ونقل عمومی را برای اغلب سفرها، توسعه دهند.
تهران یک مجموعه شهری متشکل از پایتخت و مجموعه شهرهای حومه است و 
نباید این واقعیت را در برنامه ریزی های ترافیکی نادیده گرفت. برابر آمار پلیس راهور، 
20 درصد بار ترافیک تهران را خودروهای شخصی حومه به تهران تحمیل می کنند. 
در صورتی که طی یک دهه اخیر مدیریت شــهری و دولت نسبت به تکمیل خطوط 
مترو شــهرهای اقماری اهتمام کرده بودنــد، این میزان به صفر نزدیک و یک پنجم 
بار ترافیک تهران به این ترتیب حذف می شد. برابر اطالعاتی که از قیمت تمام شده 
پروژه صدر ـ نیایش منتشر شده است، هزینه تمام شده این دو پروژه پیوسته، حدود 
چهارهزار میلیارد تومان بوده است. همچنین هزینه احداث و تجهیز هر کیلومتر خط 

مترو و ایستگاه نیز بین 200 تا 220 میلیارد تومان است. بنابراین شهرداری می تواند 
به جای تامین مالی پروژه های بزرگراهی با این منابع دست کم 20کیلومتر خط مترو 
بســازد. این در حالی است که هزینه بزرگراه ســازی در تراز صفر از تونل و بزرگراه 
طبقاتی کمتر اســت و بر این اساس با منابع مالی آن می توان بیش از این میزان بر 
خطوط مترو افزود. بودجه بزرگراه سازی پایتخت امسال 500 میلیارد تومان و بودجه 
مترو 2 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت یک به چهار دارند. این در حالی است که با 
توجه به تکمیل گنجایش تهران برای معابر بزرگراهی بر اســاس اهداف طرح جامع، 
بودجه 500 میلیاردی برای این بخش باال به نظر می رســد. همچنین گزارش پلیس 
راهنمایی و رانندگی در صحن شــورای شهر نشــان داد بسیاری از معابر بزرگراهی 
موجود دچار اشکال بوده و نیازمند اصالح هندسی است. رفع این نواقص و اشکاالتی 
که مسبب سنگین شدن ترافیک می شــود باید در مدیریت شهری اولویت بیشتری 

نسبت به ساخت بزرگراه های جدید داشته باشد.
دو روایت از ترافیک مهندسی شده

وجود دو فرضیــه درباره عامل اصلــی ترافیک فلج کننده تهــران در هفته های 
اخیر، بر ابهامات شــهروندان نسبت به ریشــه این معضل افزوده است. اظهارنظر 
و گمانه زنی های مختلفی درباره علت تشــدید ترافیــک تهران طی چند هفته اخیر 
مطرح شده است؛ اما در این فضای غبارآلود که در آن، درباره سهم عوامل مختلف 
بر ترافیک توافقی وجود ندارد، برخی از مدیران شهری دو فرضیه متفاوت را درباره 
علت تشــدید ترافیک مطرح کره اند که بر ابهامات شــهروندان افزوده و فضا را نیز 
قدری ملتهب کرده اســت. بر اساس هر دو فرضیه، جهش صعودی بار ترافیک در 
چند هفته گذشته »مهندسی شده« بوده و اغراضی از ایجاد آن دنبال می شود. برخی 
از اعضای شورای شهر تصور می کنند قرار است عامل مصنوعی افزایش ترافیک در 
آینده برطرف شــود تا افکار عمومی حل مشکل را به تدبیر مدیریت شهری نسبت 
بدهند و یک نمره مثبت در کارنامه شــهرداری در پایان این دوره مدیریت شهری 

ثبت شود.
 اما رحمت اهلل حافظی، رئیس کمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات شهری 
شــهرداری تهران درباره فرضیه دوم گفت: این طور به نظر می رسد که شهرداری 
از تشــدید تصنعــی ترافیک به عنوان ابزاری برای تحت فشــار قرار دادن دولت به 
منظور برچیدن دائمی نمایشــگاه بین المللی واقع در خیابان ســئول و جلوگیری از 
برگزاری نمایشــگاه در این مجتمع و همین طور مصلی، اســتفاده کرده است. این 
فرضیه با توجه به بی استفاده ماندن ثمره سرمایه گذاری حدود 1500 میلیارد تومانی 
شــهرداری تهران در حومه شهر برای احداث مجتمع نمایشگاهی شهرآفتاب، قابل 
بررسی است. به نظر می رســد مدیریت شهری با هدف واگذاری یا اجاره بلندمدت 
شهرآفتاب، با اقدامات تصنعی گره ترافیک تهران را کورتر کرده است تا نتیجه آن، 
جلوگیری از برگزاری تمام رویدادهای نمایشگاهی در مجتمع سئول و مصلی باشد. 
حافظی با اشــاره به اینکه ترافیک تهران طی هفته های اخیر در نیمه شمالی تهران 
بیشــتر تشدید شده است، اظهار کرد: قطعا بخشــی از این بار ترافیک به برگزاری 
نمایشــگاه  در مجتمع نمایشــگاه های بین المللی مرتبط بوده است، اما قاعدتا یک 
رویداد نمایشگاهی نباید ترافیک کل معابر نیمه شمالی شهر را تحت تاثیر قرار دهد.
روایت دیگری از ترافیک مهندسی شده تهران نیز این روزها نقل شده است. گفته 
می شــود که شهردار تهران در تغییر رئیس  پلیس راهور تهران بزرگ که تقریبا یک 
ماه قبل رخ داد، موثر بوده اســت. این خبر را حافظی در توییتر خود منتشــر کرد و 
اگرچه هیچ یک از مدیران شــهری تاکنون نسبت به آن واکنش رسمی نداشته اند، 
اما ســردار تیمور حسینی، رئیس پلیس پیشین راهور تهران بزرگ در واکنش به این 
موضوعــات اظهار کرد: »ترجیــح مي دهم در این باره صحبــت نکنم. آنچه عیان 
اســت چه حاجت به بیان است و باز کردن این مسئله شاید خیلي خوب نباشد.« در 
این فضای ابهام آلود شــهروندان تهرانی همچنان در انتظار موضع صریح و رسمی 

مدیریت شهری درباره این فرضیه ها و روایات متفاوت از ترافیک تهران هستند.
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پنجره ایرانیان: اجرای طرح مســکن اجتماعی که از زمــان روی کار آمدن دولت یازدهم 
مطرح شــده و همچنان درگیر مشکالت مسکن مهر است، با یک گام تئوریک برای ساخت 

100 هزار واحد مسکونی همراه شده است.
به گزارش ایسنا، مدل مسکن اجتماعی که هدف اصلی آن تامین مسکن اقشار متوسط به 
پایین جامعه اســت، از زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید مطرح شــده است؛ طرحی که 
گفته می شــود قصد ندارد مصائب مسکن مهر را تکرار کند و از فشار تورمی بر اقتصاد کالن 
خودداری خواهد کرد. با این وجود این طرح هنوز بر روی کاغذ باقی مانده و بنا به گفته  معاون 
وزیر راه و شهرســازی در مقیاس های کوچک در حال پیگیری اســت؛ زیرا بنا نیست سرعت 

جنبه  تبلیغاتی از جنبه  اجرایی آن بیشتر شود.
یکی از اهداف اصلی مســکن اجتماعی، نوسازی و بهســازی بافت های فرسوده است که 
برای این منظور 8 مدل نیز طراحی شــد اما به دلیل پاییــن بودن بازدهی این بافت ها برای 
ســرمایه گذاری، استقبال چندانی از آن نشده و تســهیالت ارزان قیمت 8 درصد نیز نتوانسته 

انبوه سازان را برای ورود به این طرح تشویق کند.
با این حال دولت اجرای مســکن اجتماعی را در سطوح مختلفی پی گیری می کند. اعطای 
کمک هزینه 30 میلیون تومانی بالعوض به خانوارهای دومعلولیتی سازمان بهزیستی و برخی 
اقشــار در کمیته امداد از جمله این اقدامات اســت. همچنین وزیر راه و شهرسازی در اواخر 
مهرماه اعالم کرد مقدمات مســکن اجتماعی با بحث توســعه ای شدن بانک مسکن در حال 

فراهم شدن است و گفت که این طرح قطعا باید پس از اتمام مسکن مهر باشد.
دولت برای چکش کاری مســکن اجتماعی، حتی از کارشناسان دولت فرانسه دعوت کرد تا 
در همایشــی به تشریح این طرح بپردازد که نشست پنجم این همایش در روزهای 12 و 13 
مهرماه با محوریت مســکن اجتماعی با سخرانی ژان لوک پوادون محقق مسکن اجتماعی از 
کشور فرانسه، پارسا ارباب عضو هیات علمی دانشگاه تهران و ماکان رفعت جو محقق مسکن 

اجتماعی از کشور فرانسه برگزار شد.
پیش از آن هم معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در دیدار با سفیر فرانسه با 
تاکید بر اینکه ســاخت مسکن اجتماعی از سال آینده در کشور آغاز خواهد شد، گفت: فرانسه 
در حال نوســازی 500 محله از محالت شهری خود است و این تجربه را ایران در 56 محله 

خود شروع کرده است.
طی روزهای اخیر نیز مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مســکن وزارت راه و شهرسازی 
از برنامه مشترکی بین وزارت راه و شهرسازی با سازمان برنامه و بودجه برای ساخت ساالنه 
100 هزار واحد مسکونی در سال برای اقشار کم درآمد با هدف رفع عارضه های فقر، بزهکاری 

و جدایی گزینی در شهرها خبر داد.
علی چگنی با اشــاره به اینکه مجموعه اقدامات وزارت راه و شهرســازی برای گروه های 
کم درآمد جامعه در دل خود مســکن اجتماعی را نیز نهفته داشت، تدوین دو برنامه کالن در 
دولت یازدهم با موضوع تامین مســکن اقشــار کم درآمد را تشریح کرد و گفت: توافق وزارت 
راه و شهرســازی با وزارت رفاه برای اجرای مســکن اجتماعی که به رغم کمبود منابع، فعال 
منتظر دریافت منابع، پایان و تحویل مســکن مهر به تمامی متقضیانش هســتیم و همچنین 
برنامه هایی که به صورت محدود با توافق وزارت راه و شهرســازی توسط بنیاد مستضعفان، 
ســازمان ملی زمین و مســکن و خیرین آغاز شده است بخشی از اقدامات ما در زمینه اجرای 

طرح مسکن اجتماعی است.
چگنــی تصریح کرد: در حال حاضر 12 هزار واحد برای گروه های کم درآمد و خانواده های 
دارای معلول تحت پوشش نهادها در دست ساخت است. به گفته وی، وزارت راه و شهرسازی 
با همکاری ســازمان مدیریت و برنامه ریزی، برنامه ای در حوزه مســکن اجتماعی در دست 
تهیه دارد که در کمیســیون زیربنایی دولت چندین جلسه درباره آن تشکیل جلسه داده و در 
ُشــرف نهایی شــدن و تصویب قرار دارد. چگنی گفت: بر اساس برنامه مشترک وزارت راه و 
شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ساخت ساالنه 100 هزار واحد به شرط تملیک، 
اجاره ای و تولید بسته کامل مسکن اجتماعی است که به زودی نهایی و مصوب خواهد شد.

وی در پاســخ به این پرسش که برای مکان یابی ساخت مسکن اجتماعی تا چه میزان به 
حقوق شــهروندی توجه شده است و آیا مســکن اجتماعی به اختالط طبقه پردرآمد، متوسط 

و کــم درآمد توجه دارد تا از دامن زدن به دوقطبی شــدن در جامعه جلوگیری کند؟ اینگونه 
پاســخ داد: بحث هایی که در کیتو پایتخت اکوادور در سومین کنفرانس اسکان بشر )هبیتات 
3( مطــرح بود به بحث تالش دولت ها برای عدم جداســازی اجتماعی تاکید دارد. بدین معنا 
نبایــد تمرکز فقر ایجاد کرد. زیرا تمرکز فقر، تمرکز بزهکاری اجتماعی و جدایی گزینی را در 

پی دارد و به این طریق است که عارضه های اجتماعی ایجاد می شود.
چگنی تاکید کرد: حقیقت این است که بهرحال ما این تجربه را به دست آورده ایم که نباید 
جدایی گزینی را گســترش دهیم بلکه باید در صدد رفــع عارضه های فوق )فقر، بزهکاری و 
جدایی گزینــی( بپردازیم. همچنین باید این نکته را نیــز مدنظر قرار دهیم که انجام پروژه ها 
نباید بزرگ و یک جانبه باشــد بلکه باید تلفیقی و ترکیبی باشــد تا بتوان در شرایط ممکن به 

اجرای آنها پرداخت.
وی ادامه داد: در حال حاضر، برنامه های وزارت راه و شهرســازی در طول دولت یازدهم 
توجه به بازسازی محالت در بافت های فرسوده است. به طوری که وزارت راه و شهرسازی از 
ابتدای کار خود بازســازی و بازآفرینی 270 محله را در دستور کار خود قرار داد. بدین منظور 
نیز در برنامه ششــم توسعه، توجه به بافت های فرسوده شهری و بازسازی محالت به عنوان 
یکی از احکام برنامه ششــم ارائه شد. در واقع یکی از اولویت های اول در حوزه مسکن توجه 

به بافت است.

یک گام تئوریک به سوی
 تحقق مسکن اجتماعی
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پنجره ایرانیان: نباید از جیب خزانه و دولت و با اتکا 
بر جیب مردم رای آوری کنیم، به طور قطع با این روند 

نمی توانیم به توسعه دست پیدا کنیم.
به گــزارش ایلنا، عباس آخوندی در مراســم انعقاد 
قــرارداد 36هزار میلیارد ریالــی با بخش خصوصی در 
بنادر مختلف کشــور با بیان اینکه در شــرایطی قرار 
گرفتیم که باید تغییر گفتمان در اقتصاد صورت بگیرد، 
گفت: اینکه با وجود خو گرفتن به این شرایط انگاره ها 

را تغییر دهیم کار بسیار دشواری است.
وی با اشــاره به بودجه ســال جاری و سهم بودجه 
عمرانی از این مبلغ گفت: بودجه سال جاری 320 هزار 
میلیارد تومان است کل بودجه ای که بعه بخش عمران 
اختصاص داده شــده 57 هزار میلیارد تومان است که 
این رقم به طور رسمی اختصاص یافته است و کمتراز 
20 درصد این مبلغ به شــکل واقعی محقق می شود و 
در   نهایت با انتشار اوراق از حداکثر بودجه عمرانی 25 

هزار میلیارد تومان محقق خواهد شد.
وزیر راه و شهرســازی با بیان ایــن که این رقم در 
ســال آینده به طور قطع تضعیف خواهد شــد، گفت: 
بودجه عمرانی ســال آینده به طور رســمی 40 هزار 

میلیارد تومان است حال این که چند درصد از این رقم 
تخصیص پیدا کند مشخص نیست.

وی معتقد اســت این یک هشدار بسیار بزرگ برای 
همه ماســت این هشــداری برای دولــت، ملت، قوه 
قضاییه و مجلس و فعاالن بخش خصوصی اســت و 

به طور قطع ادامه این روند امکان ندارد.
وزیر راه و شهرســازی افزود: این کــه بتوانیم تمام 
فعالیت های زیربنایی و عمرانی از جمله ساخت راه آهن، 
ایجاد فاضالب، تاســیس شبکه آب رسانی، گاز کشی، 
برق کشــی و سایر عملیات عمرانی را با اتکا بر بودجه 

دولت انجام دهیم رخ نمی دهد.
وی با اشاره به درآمدهای نفتی در سال آینده گفت: 
گمــان نمی رود کــه بیش از دو میلیــون و 300 هزار 
بشکه نفت در سال آینده به فروش برسد، چه انتظاری 

می توان از درآمدهای نفتی داشته باشیم.
وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه هر هزینه ای که 
در دولت ایجاد شد برگشت آن دیگر امکانپذیر نیست، 
گفت: دولت هزینــه پرداخت یارانه ها را ایجاد کرد که 
دیگر قابل برگشت نیست. اگر بخواهیم این هزینه ها را 
برگردانیم باید هزینه های زیادی را متحمل شویم. وی 

افزود: من دوبار هزینه های مسکن مهر را برگرداندم و 
تاوانش را هم پرداختم.

وزیر راه و شهرسازی با اشــاره به سهم زیاد بودجه 
جاری گفــت: در حالی که پیش از این ســهم بودجه 
جاری هفتاد درصد و ســهم بودجه عمرانی 30 درصد 
بود امروز ســهم بودجه جاری افزایش پیدا کرده و به 
90 درصد رسیده و سهم بودجه عمرانی تنها 10 درصد 

است.
وزیــر راه و شهرســازی گفــت: تغییــر پارادایم و 
انگاره هــای اقتصــادی به این معنا اســت که باید به 
این ســمت برویم که اقتصاد ایران منابع مالی توسعه 

زیربناهای کشور را تامین کند.
وی بــا بیان اینکه در ســه ســال گذشــته میزان 
ســرمایه گذاری ها در بخش بنادر بــه 10 هزار میلیارد 
تومان رسیده است، گفت: ما به این تغییر انگاره ایمان 
داریم و معتقد هستیم انجام پروژه های عمرانی چه در 
بخش جاده ای و چه در بخش دریایی با اتکا بر بودجه 

دولت غیرقابل انجام است.
آخونــدی با بیان اینکه الزمه تغییــر این انگاره این 
اســت که در آخر کار مصرف کننده نهایی باید هزینه 

وزیر راه و شهرسازی:

اقتصـاد بایـد 
عـوام فریبـانه
را کنار بگذاریم 
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توســعه را پرداخت کند، اظهار داشت: این تغییر انگاره 
به این معنا نیســت که دســت در جیب مردم کنیم. 
معتقدم این آغاز یک رشد پایدار است مشروط بر اینکه 

هم دولت و هم مجلس و هم مردم آن را بپذیرند.
وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه صحنه سیاسی، 
صحنه »هو« نیســت و نباید از جیب خزانه و دولت و 
با اتکا بر جیب مــردم رای آوری کنیم، گفت: به طور 
قطع با این روند نمی توانیم به توسعه دست پیدا کنیم. 
وی بــا تاکید بر اینکه باید اقتصاد عوام فریبانه را کنار 
بگذاریم ، ادامه داد: امروز نیاز به یکپارچگی بین مردم، 

دولت، رسانه داریم.
وی با اشاره به ساخت آزادراه های کشور با مشارکت 
بخش خصوصی گفــت: پیش از این تمام آزادراه های 
کشــورمان با مشــارکت بانک ها ســاخته می شد اما 
امروز آزادراه ها را با ســرمایه گذاران بخش خصوصی 

و غیربانکی می سازیم.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تمام توسعه بندر 
چابهار با ورود بخش خصوصی انجام شــود، گفت: به 
دنبال این هستیم که توســعه بندر شهید رجایی بندر 
جاســک با حضور بخش خصوصی انجام شود و برای 
اولین بار اســت که در این دوره بخش خصوصی وارد 
شبکه ریلی می شود و توانستیم فرودگاه ها را با فعاالن 

بخش خصوصی توسعه دهیم.
وزیر راه و شهرسازی با بیان این که سرمایه گذاری 
با حضور بخش خصوصی یک طرفه نیست و باید یک 
سرمایه گذاری برد برد باشــد، گفت: این امکان ندارد 
که بخش خصوصی را وارد ســاخت شبکه آزادراهی 
کنیم اما نرخ عوارضی را دولت تعیین کند به طور قطع 
در این شرایط بخش خصوصی وارد عرصه نمی شود. 
بخــش خصوصی در مدل های اقتصادی رقابتی پایدار 

ورود می کند.
آخوندی با تاکید بر اینکه من سریع الهجه هستم و 
پای صحبت های خود ایســتاده ام و همواره هزینه آن 
را پرداخت کرده ام، گفت: سرمایه گذاری روی مسکن 
مهر یک ســرمایه گذاری غیراقتصادی در کشور بود و 
در حالی که برای مسکن مهر بیش از صد هزار میلیارد 
تومان سرمایه گذاری انجام شد اما امروز می بینیم که 
هنوز یک ســوم جمعیت ایران در وضعیت بدمسکنی 
مطلق زندگی می کنند و این نشان می دهد که مسکن 

مهر کارآمد نبود.
عبــاس آخوندی با بیــان اینکه اگــر بخواهیم به 
فکر توســعه ایران باشــیم باید رودربایستی ها را کنار 
بگذاریم، گفت: توسعه ایران نیاز به صداقت، بردباری و 
فداکاری دارد و آنهایی که تنها از هزینه حرف می زنند 
نمی توانند به توسعه کشور کمک کنند. معتقدم باید با 

مردم صادق باشیم.
وی با اشاره به افزایش توان رقابت پذیری در عرصه 
بین المللی اظهار داشــت: آیا امروز می توانیم سازمان 

بنادر را در روابط جهانی محــدود کنیم. معتقدم بازی 
سازمان بنادر باید در اندازه اقتصاد جهانی باشد.

وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه نباید اقتصاد را 
برای قامت خود بدوزیم، ادامه داد: قامت اقتصاد ایران 
یک قامت جهانی اســت بنابراین بنــادر ما باید قدرت 

رقابت با سایر بنادر جهان را داشته باشند.
وی با بیان اینکه به طور قطع نمی توان با 100 فروند 
هواپیمای باالی 23 ســال عمر با کشورهای خارجی 
در عرصه های بین المللــی رقابت کرد، گفت: به طور 
قطع باید ناوگان هوایی کشــور را نوسازی کنیم. باید 
بنادر و فرودگاه ها و سیســتم ناوبری کشور را به دانش 
روز تجهیز کنیم باید شــبکه ریلی کشــور را به شبکه 
ریلی آســیا وصل کنیم و باید بتوانیم شبکه بزرگراهی 
کشــور را به شــبکه بزرگراهی جهان متصل کنیم در 
غیر اینصورت نمی توانیم در رقابت های جهانی سهمی 

داشته باشیم.
آخوندی ادامه داد:  اگر ما مهد تمدن ایران شــهری 
هســتیم و اگر معتقدیــم این زبان، حامــل تمدن در 
منطقه است در این شرایط بازی ایران در عرصه های 

بین المللی باید در خور تمدن ایران باشد.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: در این شرایط باید 
در یک قرارداد بتوانیــم 100 فروند هواپیما بخریم نه 
اینکه با چند واســطه هواپیماهای دســت دوم را وارد 

کشور کنیم.
عباس آخوندی با بیان اینکه تجارت ایران نباید فقط 
از تنگه هرمز انجام شــود، گفــت: از حیث موضوعات 
اســتراتژیک، ایران باید در دریــای عمان بندر بزرگی 
داشته باشــد. البته حداکثر استفاده از مزیت های تنگه 
هرمــز را خواهیم داشــت امــا بایــد پایگاهی هم در 

دریای عمان داشته باشیم بنابراین بندر چابهار اهمیت 
دوچندانی پیدا می کند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سرمایه گذاری های 
جدی در بندر شهید بهشتی چابهار گفت: امروز توسعه 
بندر چابهار با قرارداد 150 میلیون دالری سرمایه گذاران 
هندی و قرارداد 430 میلیون دالری از صندوق توسعه 
ملی انجام می شود. همچنین راه آهن چابهار به زاهدان 
در حال اجرا است و تا به امروز 50 درصد این پروژه از 

چابهار تا ایران شهر انجام شده است.
وی بــا بیان اینکه توجــه به بندر فقــط به عنوان 
عملکرد بندری نیســت، گفت: معتقــدم بنادر کانون 
توســعه هستند و نباید عملکرد آنها را تنها محلی برای 

باراندازها دانست.
آخوندی ادامه داد: امروز بندر امام آماده توســعه 11 
هزار هکتاری در بخش پســکرانه ها است. همچنین 2 
هزار هکتار از پسکرانه بندر شهید رجایی توسعه یافته و 
آماده واگذاری 2 هزار و 400 هکتار پسکرانه به بخش 

خصوصی است.
وی با اشــاره به ضرورت افزایــش جمعیت در بنادر 
جنوبی کشــور گفــت: 4.8 نفر در کیلومتــر مربع در 
بنادر جنوبی عین تهدید امنیت ملی اســت و باید دید 
اســتراتژیک بلندمدت داشته باشــیم و جمعیت بنادر 

جنوب را افزایش دهیم.
آخوندی همچنین با اشــاره به اهمیت افزایش روابط 
تجاری مردم شمال با کشــورهای حاشیه دریای خزر 
گفت: ســطح تجارت در دریای خــزر همواره به دلیل 
مســائل سیاسی پایین بوده است. حال این که معتقدم 
ظرفیت های بسیار زیادی برای افزایش روابط تجاری 

در منطقه وجود دارد.
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پنجره ایرانیان: در شــرایطی به ســه ماهه پایانی ســال 1395 نزدیک می شویم 
که افکار عمومی منتظر چهار تغییر در حوزه سیاســتگذاری بخش مسکن طی سال 

1396 هستند.
به گزارش ایسنا، شروع به کار مسکن اجتماعی، نوسازی بافت های فرسوده، مالیات 
خانه های خالی و جلوگیری از رویه شهرفروشــی در کالنشــهرها، انتظاراتی است که 

امید می رود با ورود به سال 1396 روند تحقق آنها سرعت بیشتری به خود بگیرد.
 مسکن اجتماعی در مقیاسی کوچک

دولت روحانی از زمان روی کار آمدن بحث مسکن اجتماعی را مطرح کرد اما هنوز 
مجال اجرایی نیافته اســت. اهمیت موضوع مسکن اجتماعی به دلیل حمایت از اقشار 
فرودست و طرحی جایگزین مسکن مهر به شاخصی برای مقایسه عملکرد دولت فعلی 
با دولت قبل تبدیل شــده است. البته وزارت راه و شهرسازی عباس آخوندی از زمان 
روی کار آمدن درگیر اتمام نیمی از مسکن مهر باقی مانده از دولت قبل است اما وعده 
داده شده که با اتمام مسکن مهر در سال جاری، طرح مسکن اجتماعی رونمایی شود. 
با این حال قطعا مقیاس مســکن اجتماعی از جهت تعداد واحد و جامعیت، کوچکتر از 

مسکن  در انتظار چهار دگرگونی
مســکن مهر خواهد بود؛ زیرا تالش می شود برای جلوگیری از خطر تورم عمومی از 
تزریق پول داغ در گســتره ای فراگیر خودداری شود. مشاور وزیر راه و شهرسازی در 
این خصوص می گوید: مسکن اجتماعی قرار است ضعیف ترین اقشار را تحت پوشش 
قرار دهد و دولت طبق قانون اساسی متعهد است مسکن همه خانوارها را تامین کند.

حســین عبده تبریزی مســکن اجتماعی را به معنای خانوارهایی دانست که امکان 
پرداخــت کامل اجاره خانــه خود را ندارند و یــا اگر به آنها وام تعلــق گیرد، امکان 
بازپرداخت کامل اقساط را دارا نیستند. او ادامه داد: هم اینک پرداخت بخشی از اقساط 
دهک های پایین از ســوی دولت در حال انجام اســت. سعی می کنیم در این راستا به 
ســمت تجربه های جهانی حرکت کنیم و پیش بینی می شود که مسکن اجتماعی در 

بودجه سال آینده وارد شود.
 اختصاص 315 میلیارد تومان برای بهسازی حاشیه شهرها

عباس آخوندی، نوسازی بافت های فرسوده و حل معضل حاشیه نشینی را به عنوان 
مهمترین طرح مســکنی وزارتخانه متبوعش عنوان می کند. امــا از زمانی که او 18 
آبــان ماه 1394 این صحبت را بیان کرد، روند بازآفرینی شــهری به دالیلی همچون 
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رکود مســکن و پایین بودن جذابیت سرمایه گذاری برای انبوه سازان در این بافت ها به 
کندی پیش رفت. دولت از ســال 1392 هدف گذاری برای نوسازی سالیانه 300 هزار 
واحد مســکونی را در دستور کار خود قرار داد و در حال حاضر سود تسهیالت نوسازی 
را به 8 درصد کاهش داده اســت اما تســهیالت دهی به بافت هــای ناکارآمد بیش از 
150 هزار فقره نبود با این حال مدیرعامل شــرکت عمران و بهســازی شهری، این 
تعداد را در شــرایط فعلی مناسب ارزیابی می کند. اما به نظر می رسد در کالنشهرهای 
تهران، مشــهد، اراک، بندرعباس، قم و شیراز وضعیت حاشیه نشینی به مرحله هشدار 
رســیده است. تا جایی که دولت در الیحه بودجه 1396 بالغ 220 میلیارد تومان برای 
ساماندهی حاشیه تمامی شهرها، 75 میلیارد تومان برای کالنشهر مشهد و 20 میلیارد 

تومان برای قم و شیراز اختصاص داده است.
 مالیات خانه های خالی برای جلوگیری از رکود منابع

طــرح اخذ مالیات از خانه های خالی به عنوان یکــی از اقدامات ضروری در جهت 
جلوگیری از راکد ماندن ســرمایه های کشــور از زمان دولت تدبیر و امید مطرح شده 
اســت. قانون مالیات بر خانه های خالی، پیش تر و قبل از سال 1380 نیز وجود داشت. 
اما از آنجاکه از یک سو از کارآمدی الزم برخوردار نبود و از سوی دیگر خانه های خالی 
نیز با شفافیت قابل شناســایی نبودند، در اصالحیه قانون و در اسفندماه 1380 حذف 
شــد. تا اینکه دیگر بار در اصالحیه سال 1394 این ماده قانونی با ترتیبات جدید احیا 

گردید. این طرح قرار بود از ابتدای سال 1395 اجرایی شود اما هنوز در انتظار رونمایی 
از سامانه شناسایی خانه های خالی در حالت استندبای قرار دارد.

مدیــرکل دفتــر برنامه ریــزی و اقتصاد مســکن وزارت راه و شهرســازی درباره 
اجرایی شدن قانون مالیات بر خانه های خالی و اصالحات احتمالی آن که چندی پیش 
از سوی معاون مسکن و ســاختمان اعالم شد، گفت : در اصالحیه قانون مالیات های 
مستقیم، مالیات بر خانه های خالی نیز گنجانده شده است. بدین ترتیب قانون هم شامل 

مالیات بر اجاره و هم مالیات بر خانه های خالی است.
به گفته علی چگنی، چنانچه یک واحد مسکونی به دالیلی خارج از اختیارات مالک 
خالی بماند، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی شود. اما چنانچه تعمدا به بازار اجاره 
عرضه نشــود، پس از گذشت مدت زمان یکسال، مشمول مالیات به صورت تصاعدی 

خواهد شد.
وی خاطرنشــان کرد: وزارت راه و شهرسازی و مشــخصا حوزه معاونت مسکن و 
ســاختمان و مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات حدود یکسال است که در راه اندازی 
سامانه شناســایی خانه های خالی در حال فعالیت هســتند. در همین راستا، با تمامی 
دستگاه های مرتبط ارتباط برقرار شده و طی نشست های متعدد روند کار بررسی شده 
اســت، اما اجرایی شدن برنامه و جمع بندی نهایی مســتلزم تکرار جلسات و حصول 

توافق است.
 امید پایان دادن به بی انضباطی در کالنشهرها

یکی از انتقاداتی که عباس آخوندی و کارشناســان حوزه شــهری همواره بر نظام 
مدیریت کالنشــهرهایی همچون تهران وارد می کنند معضل شهرفروشــی اســت. 
اعتراض به واگــذاری تراکم های بدون ضابطه و خــارج از چارچوب طرحهای جامع 
و تفصیلی، فروش حق نفس کشــیدن و فروش ســرانه فضای سبز به نفع درآمدهای 
شهرداری ها از مباحثی است که با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید مطرح شده است؛ 
زیرا مسئوالن دولتی معتقدند طی یک دهه قبل از آن مانیتورینگ نظارت بر عملکرد 

شهرداری ها خاموش بوده است.
بلندمرتبه سازی های خارج از ضابطه در مناطق یک، چهار و 22 شهر تهران از جمله 
فعالیت هایی است که شــورای عالی معماری و شهرسازی همواره بر لزوم جلوگیری 

از آن هشدار می دهد.
وزیر راه و شهرســازی نیز این فرآیند را آســیب به حقوق شــهروندی و آسیب به 
کلیه سطوح زندگی اجتماعی می داند. عباس آخوندی بیان می کند: اصلی ترین مسئله 
شــهرهای ایران به نظام توسعه شهری برمی گردد. ما در وضعیت بی انضباطی شهری 

بسیار گسترده ای به سر می بریم و باید آن را متوقف کنیم.
به گفته آخوندی، سوداگری که بر اساس بی انضباطی شهری ایجاد شد نظام تعادل 
شــهرها را با مخاطره جدی روبه رو کرد و این موضوعی ملی است که به 

ویژه در شهرهای بزرگ شاهد آن هستیم.
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پنجره ایرانیان: کارشناســان می گویند اگر قرار بود مسکن مشکل کم درآمدها را در 
جامعه شــهری ایران حل کند، امروزه مسکن مهر به عنوان بزرگ ترین چالش نظام 

اسکان در کشور مطرح نبود.
به گزارش ایسنا، همواره در محافل عمومی و سطوح اقتصادی از مسکن به عنوان 
مهم ترین چالش اقتصاد خانوار یاد می شــود. گذشته از این که مسکن کاالیی اساسی 
در زندگی است و به همین لحاظ طبق قانون اساسی، تامین مسکن ارزان برای اقشار 
جامعه و مناســب از وظایف دولت محسوب می شود، تمرکز صرف به مقوله مسکن 
بدون لحاظ جنبه های اجتماعی، سیاســی، فرهنگی، اقتصادی و شــغلی دردی را از 
اقشــار فرودســت دوا نمی کند؛ چراکه خانواده ها قبل از مسکن نیاز به شغل مناسب 
دارنــد و در این صورت می توانند مســکن خود را به صــورت تملیکی یا اجاره ای در 

فضایی متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی خود تامین کنند.
بیش از پنج دهه اســت که سیاســت تامین مســکن گروه های کم درآمد در حال 
پیگیری است ولی برنامه هایی که تاکنون لحاظ و پیاده سازی شده نتوانسته معضالت 

این بخش را به طور کامل حل کند. در ابتدای انقالب تقســیم زمین صورت گرفت، 
بعد مســکن با عنوان اجاره به شرط تملیک مطرح شــد و در دولت های نهم و دهم 
به عنوان مســکن مهر اجرایی شد که همه به نوعی در قالب مسکن اجتماعی بود اما 
هریک از این طرح ها ســال ها بعد مشــکالت خود را نشــان داد. دولت قبل با ارائه 
طرح مســکن مهر از سال 1386 بنا داشت در دو قالب خودمالکی و دولتی، بیش از 
4 میلیون مســکن بســازد. جدا از این که این طرح، اقتصاد کشور را در معرض خطر 
تــورم و افزایش پایــه پولی قرار داد، در جانمایی، المان هــای اجتماعی، فرهنگی و 
نیز زیرســاخت ها و روبناهای ایــن طرح دقت کافی صورت نگرفــت؛ تا جایی که 
عباس آخوندی از آن به عنوان »فاجعه« یاد کرد. دولت قبل که قرار بود ســالیانه دو 
میلیون مســکن مهر بسازد کال در عرض شش سال حدود یک میلیون واحد ساخت 
و یک میلیون دیگر را به عهده دولت روحانی گذاشــت که 300 هزار واحد آن باقی 
مانده و قرار اســت تا ســال آینده تمام شــود. 117 هزار واحد نیز به دلیل جانمایی 
نامناســب که از ابتدای طرح باید دقت می شد روی دست دولت روحانی باقی ماند تا 

مسکن همه  مشکالت 
می کند؟ حل  ا  ر م  د مر
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ثابت شود ساخت وســاز دولتی می تواند خسارات تریلیون تومانی به کشور وارد کند؛ 
درحالی که بخش خودمالکی مســکن مهر که پرداخت تسهیالت به مردم بود بسیار 

راحت تر و زودتر اجرا شد.
اما یکی از چالش های طرح، کم توجهی به جنبه های اجتماعی مسکن مهر بود که 
کارشناسان انتقاداتی به آن وارد می کنند و آن را شهروند زدایی کم درآمدها می نامند. 
اطهاری ـ کارشــناس مسکن ـ دراین باره می گوید: تله های فضایی فقر زمانی است 
که انسان محیطی را می سازد و در آن یک سری روابط اقتصادی - اجتماعی تکرار 
می شود. آنچه حاشیه نشینی نامیده می شود درواقع شهروند زدایی کم درآمدهاست که 

به اصطالح برنامه هایی مثل مسکن مهر هم هیچ دردی از آن ها دوا نکرد.
او بیان می کند: حتی در محیطی که مسکن مهر ساخته شده چون سرمایه اجتماعی 
وجود ندارد و به صورت اتفاقی دورهم جمع شــده اند بدتر هم هســت. سرمایه های 
اجتماعی که در این سکونتگاه های غیررسمی پیرامونی یا به قول رایج حاشیه نشینی 
هست از خیلی آســیب های اجتماعی جلوگیری می کند. آنجا هیچ سرمایه اجتماعی 

وجود ندارد چون مردم به صورت اتفاقی دورهم جمع شده اند.
مســکن مهر ازیک طرف امکانات تفریحی و فرهنگی شــهرهای بزرگ را ندارد 
و از ســوی دیگر از هوای ســالم، علقه های فرهنگی، المان های روستایی همچون 
همبستگی فامیلی، نسلی و امورات کشاورزی محروم است. لذا فضای این سایت ها 
مستعد ایجاد افســردگی ساکنان است. ساکنان یا باید به طور مداوم برای هر تفریح 

معمولی از این محله ها دور شــوند یا به ناچار در این فضا باقی بمانند که هردو اقدام، 
زندگی این افراد را از حالت تعادل خارج می کند.

محمدمهدی مافی در این زمینه می گوید: اگر بخواهیم مهم ترین مشــکل مسکن 
مهر را نام ببریم باید بگوییم تاثیر شهرســازی و معماری بر جرم خیزی در این پروژه 
تعریف نشــده است. به همین دلیل مســکن مهر می تواند فضایی مستعد برای بروز 

ناهنجاری های اجتماعی باشد.
این کارشناس مسکن بیان می کند: با بیان این که هیچ جایی برای بحث و بررسی 
درزمینه جرم خیزی در مســکن مهر دیده نشده اســت، گفت: عدم وجود المان های 
فرهنگی، قومی، ســنی و ســنتی در این محدوده ها قطعا باعث بروز مشکالتی در 
آینده خواهد شد. در محدوده های قدیمی شهر، عواملی همچون علقه های فرهنگی، 
بومی، وابســتگی به معماری و ارتباط عاطفی افراد بــا یکدیگر باعث بازدارندگی از 
وقوع جرم می شــود. معروف اســت که می گویند اگر می خواهی کاری انجام دهی 
که با عرف اخالقی جامعه ســازگار نیست جایی برو که تو را نشناسند. مسکن مهر 

می تواند همان جا باشد.
همچنین عضو هیات مدیره شــرکت عمران و بهسازی شهری با بیان اینکه امروز 
نیازمند بازتعریف سیاســت های توسعه مسکن در کشور هستیم، افزود: اگر قرار بود 
مســکن مشکل کم درآمدها را در جامعه شــهری ایران حل کند امروزه مسکن مهر 
به عنوان بزرگ ترین چالش نظام اسکان در کشور مطرح نبود. متاسفانه مسکن مهر 
تمام نهادها و ظرفیت های مســکن کشور را به خود اختصاص داده و به دلیل اینکه 

مشکالت آن از ابعاد متفاوتی نشأت می گیرد پرداختن به آن بسیار هزینه بر است.
مجید روستا گفت: مســکن محصول واقعیت های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، 
فرهنگی و انســانی یک جامعه اســت که در ایران این تعریف نادیده گرفته 
می شود و تصور ما امروزه از مسکن یک کاال است درحالی که باید مسکن 
را در قالب یک فرایند شــناختی به عنوان عاملی که به شــکل گیری 

جامعه کمک می کند نگاه کنیم.
روســتا همچنین به نهاد توسعه گر اشــاره کرد و افزود: آنچه 
به عنوان نهاد توســعه گر تعریف شده می تواند در حوزه مسکن 
کم درآمدها قابلیت اجرا داشــته باشــد. دولت ها و نیز بخش 
خصوصی در برنامه خود تاکنون به مســکن اقشار کم درآمد 
توجه نداشته اند و اگر نهادهای توسعه گر با سیاست و تعاریف 
ادبیات جدید شــهری به عنوان نهادهای واسطه در بازآفرینی 
شهری حضور یابند باید به توانمندی، قابلیت ها، نظام کسب 
درآمد، ذخیره و قرض گرفتن اقشار کم درآمد توجه کنند تا در 

توسعه گری این حوزه دچار مشکل نشویم.
عضو هیــات مدیره شــرکت عمران و بهســازی شــهری 
ایران گفت: اگر قرار اســت مســکن تدریجی به عنوان یک نظام 
برنامه ریزی اســکان اقشار کم درآمد نهادینه شــود باید چالش های 
آن ازجملــه قوانین و ضوابط شــهرداری درخصوص مجوز ســاخت و 
مســائل مربوط به نظام بانکی رفع شــود و به بازنگری در طرح های جامع 
و تفصیلــی و نظام تعریف کاربری زمیــن بپردازیم که این نظام تعریف کاربری 
زمینی مهم ترین ابزار کســب درآمد در طرح های توسعه شهری است که باید تغییر 
کند. همچنین باید قوانین اســتاندارد ساخت و حوزه نظام مهندسی بر اساس مسکن 
تدریجی در اولویت قرار گیرد و در این راستا به سیاست های متناسب با نظام معیشتی 

اقشار کم درآمد برسیم.
وی تاکید کرد: امیدوارم با تنوع بخشــی سیاســت ها متناســب با نظام معیشــتی 
اقشــار کم درآمد و تعریف اسکان این اقشار بتوانیم ســرمایه اقشار کم درآمد را که 
کم توقع ترین گروه ها هســتند جهت دهی، ســازماندهی و مدیریت کنیم که این امر 

شبکه سازی اجتماعی را به عنوان اسکان جامع شهری به همراه دارد.
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پنجره ایرانیان: دست اندرکاران بخش مسکن امیدوارند با 
خروج غیرتورمی از رکود، شکســتن قیمت زمین، نوسازی، 
دو اقدام اصالحی در بخش فــروش، یک اصالح قانونی و 
یک اقــدام تقویتی در بخش حمایت، رونــد آرام این حوزه 
برای خروج از حالت ســنتی ســرمایه ای به کاالی مصرفی 

سرعت بگیرد.
به گزارش ایســنا، دولت یازدهم جنب وجوش برای ایجاد 
ساختار پایدار در بخش مســکن را آغاز کرده که در بعضی 
سطوح به موفقیت های نسبی رسیده و در بعضی دیگر چندان 
توفیق نیافته اســت. با این حال تالش ها برای تقویت طرف 
تقاضا، نوسازی بافت های فرسوده، اصالحاتی در قانون پیش 
فروش، ایجاد شفافیت در بازار معامالت، اصالح مبحث 18 
و 19 مقررات ملی ســاختمان و ایجاد نهاد توسعه ای مسکن 

ادامه دارد.
بخش مســکن در ایــران طی حداقل پنج دهه گذشــته 
همواره بــا توجه به ســاختار غیرعلمی خود، نبــود آمار از 
ظرفیت و تقاضای بازار، کمبود عرضه نسبت به تقاضا، وجود 
غبارآلود  بی رویه،  مهاجرت های  غیرمتخصص،  ســازندگان 
بــودن فضای معامــالت و حاکمیت فضای ســوداگری در 
مسیری قرار داشته که از یک طرف با فرسودگی زودهنگام 
مواجه شــده و از ســوی دیگر با مقداری شدت و ضعف در 
هر دهه یک یا دو بــار در ادوار رکودی و حبابی قرار گرفته 
است. در این شرایط جراحی در هفت قسمت از پیکر مسکن 

ضروری به نظر می رسد.

 خروج غیرتورمی از رکود
بخش مســکن دارای رابطه پیشــین با 78 بخش اقتصاد 
و رابطه پســین با 56 بخش اقتصادی با ضریب انتشار 1.2 
است. یعنی به ازای هر یک اشتغال 1.2 اشتغال غیرمستقیم 
ایجاد شده اســت. همچنین سهم مســکن و ساختمان در 
اشتغال مستقیم کشور حدود 12 درصد و تعداد شاغالن این 
بخش نیز 3.1 میلیون نفر هستند. با این حال این مسکن از 
سال 1391 وارد رکودی بی سابقه شده که هنوز ادامه دارد و 
پیش بینی ها حاکی از ادامه  این وضعیت است. دولت از سال 
گذشته تالش هایی را برای رونق مسکن به کار گرفت. ابتدا 
وام های 35 میلیونی خرید مســکن را به 60 میلیون تومان 
افزایش داد، بعد وام زوج ها را به 160 میلیون تومان رساند و 
همین رقم را به بافت های فرسوده نیز اختصاص داد، سپس 
با پرداخت تسهیالت 150 میلیون تومانی به ساخت مسکن 
موافقت کرد و در ادامه به شرکت های لیزینگ اجازه فعالیت 
مشــروط بر عدم استفاده از منابع بانکی را داد و سپس سود 
تســهیالت خرید و ساخت مســکن در بافت فرسوده را به 
9.5 و 8 درصــد کاهش داد. با این که ایــن اقدامات باعث 
افزایــش تقاضا برای دریافت وام خانه اولی شــد و آن را از 
رقم روزانه 220 نفر در انتهای سال قبل به روزانه 1000 نفر 
طی روزهای اخیر رساند اما به نظر می رسد اتکای صرف به 
یــک آیتم نمی تواند این بخــش را از رکود خارج کند و باید 

راهکارهایی همسو در این جهت دنبال شود.
 با این که طی دو ســال اخیر فعاالن بخش مسکن عنوان 

کردند که مسکن در حال خروج از رکود است، در سال جاری 
تعداد معامالت نه تنها رشــد چندانی نیافت بلکه در بعضی 
ماه ها نســبت به ماه مشابه ســال قبل با افت همراه بود. در 
آخرین آمار که مربوط به مهرماه 1395 اســت 10325 مورد 
معامله آپارتمان مســکونی در پایتخــت صورت گرفت. این 
رقم در شهریورماه 14287 مورد بود  که نشان می دهد تعداد 
معامالت در مهرماه 38 درصد نسبت ماه قبل و 10.9 درصد 
نســبت به ماه مشابه سال قبل افت داشته است. با این حال 
قیمت ها مقداری رشد را تجربه کرد. در مهرماه متوسط یک 
متر مربع واحد مسکونی شهر تهران 4.44 میلیون تومان بود 
که نســبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 1.6 
و 5.9 درصد افزایش نشــان داد که سیگنالی مبنی بر رونق 
مسکن ارسال نمی کند؛ زیرا هنوز قیمت مسکن پایتخت 2.8 

درصد از تورم عمومی پایین است.
 مدیریت قیمت زمین

کارشناســان، راهکار اصلــی کاهش قیمت مســکن را 
مدیریــت زمین عنوان می کنند. در حــال حاضر زمین بین 
70 تا 90 درصد قیمت مســکن را در شــهرهای کشور به 
خود اختصاص می دهد و 20 تا 30 درصد به هزینه ســاخت 
مربوط می شــود. یعنی اگر آپارتمانی 4 میلیون تومان در هر 
متر مربع قیمت داشــته باشد، بین 2.8 تا 3.4 میلیون تومان 
به هزینه زمین و 0.6 تا 1.2 میلیون تومان به هزینه ساخت 
برمی گردد؛ لذا می شود با مدیریت زمین، قیمت مسکن را در 
کشــور تا 50 درصد کاهش داد. برای این منظور وزیر راه و 

7جراحی بر پیکر بخش مسکن
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شهرســازی مدل پنجم قیمت گذاری زمین را پیشنهاد کرد. 
10 سیاســت مدنظر عباس آخوندی بــرای مدیریت اراضی 
دولتی که اردیبهشــت ماه سال جاری به سازمان ملی زمین 
ابالغ شد، از طریق اعمال »نظام جدید قیمت گذاری زمین« 

به اجرا درمی آید. 
آخوندی اخیرا با انتقاد از نگاه تجاری به زمین های دولتی، 
خواستار طراحی مدلی متفاوت از 4 دهه گذشته در واگذاری 
این اراضی شــده بود. جزئیات این مدل کــه بازار زمین را 
در خدمت سیاست گذاری های اجتماعی قرار می دهد، حاکی 
اســت هر نوع واگذاری عمده یا محــدود اراضی دولتی، با 
لحاظ »ارزش اعتباری« زمین که کامال از »ارزش فیزیکی 
و قیمت تجاری« مجزا و تفکیک شــده است، انجام خواهد 
شد و »ارزش اعتباری« تابعی از دو مولفه »میزان جمعیت« 
و »سطح خدمات« مناطق شــهری است. واگذاری اراضی 
براســاس »ارزش اعتباری« باعث می شــود بازار زمین در 
نقش اهرم تنظیم جمعیت شهری، به ناموازنه شدید جمعیت 
در شــهرهای بزرگ و کوچک پایان دهــد. در حال حاضر، 
میانگین تراکم جمعیت در کشــور،   46 نفر در کیلومتر مربع 
اســت؛ اما در تهران و البرز، میــزان تراکم جمعیت، بیش از 
10 برابر و در برخی دیگر از اســتان ها، یک ششم میانگین 
کشوری است. آخوندی، چهار الگوی »تعیین قیمت« اراضی 
در دولت های پس از انقالب را حاوی نواقص و اشــکاالتی 

می داند.
 نوسازی شهرهای فرسوده

پس از طی بیش از چهار دهه زندگی شهرنشینی در ایران 
به دلیل بی توجهی به ســاخت و ســاز، هم اکنون شهرها با 
پوســیدگی از درون مواجه شــده اند. دولت یازدهم به دنبال 
ناکارآمدی و صرف هزینه برای ساخت مسکن مهر که دور 
بودن از زیرســاخت های شــهری را در سیاست خود جدی 
نگرفت، بر آن شد تا مسکن مهر را ادامه ندهد و به جای آن 
نوسازی بافت های فرســوده را به عنوان مهم ترین سیاست 
کاری خود در نظر بگیرد؛ سیاستی که البته از نبود منابع مالی 
کافی رنج می برد. با این که شرکت عمران و بهسازی شهری 
هشــت مدل را برای بهسازی و نوســازی طراحی کرده، به 
نظر می رســد بخــش خصوصی هنوز مایل نیســت به این 
بافت ها ورود پیدا کند. به دنبال این معضل، شرکت بهسازی 
و نوسازی مدلی جدید را طراحی کرده که که می تواند امتیاز 
خوبی برای ورود انبوه سازان برای مشارکت با دولت باشد و 
آن مدل زمین صفر اســت. بدین صــورت که دولت اراضی 
و امالکی کــه در محدوده های هدف در اختیــار دارد را با 
قیمت صفر در دوره مشــارکت ساخت در اختیار انبوه سازان 
قرار می دهد و با آنها توافق می کند که با رقم ثابت ســود در 
پایان دوره ســهم خود را بردارند و هرچه باقی ماند عایدی 

دولت شود تا از طریق آن پروژه های بعدی را تعریف کند.
 دغدغه تامین منابع مالی اولیه

اولین دغدغه برای تولید مســکن، منابع مالی اســت که 
تالش شــد طی دهه های قبل از طریق ابزارهایی همچون 
"پیش فروش" تامین شود. اما این ابزار طی دو دهه از اجرای 

آن به دلیل سوءاســتفاده های مالی و کالهبرداری ناشی از 
فروش ملک توسط پیش فروشندگان به دو یا چند نفر، بسیار 
زود ناکارآمدی خود را نشــان داد و هم اکنون کمتر متقاضی 
پیدا می شود که به پیش فروش اعتماد کند. بر همین اساس 
دولــت تصمیم گرفت تا اصالحاتی در این قانون انجام دهد 
و دســتورالعمل آن 21 شــهریورماه با امضــای وزیر راه و 
شهرسازی برای اجرا در قراردادهای پیش فروش ساختمان 
ابالغ شد. طبق این اصالحیه حاال دیگر دفاتر مشاور امالک 
حق انعقاد قــرارداد پیش فروش را ندارنــد و تنها می توانند 
متعاملین را به دفاتر اســناد رسمی معرفی کنند. البته قانون 
نگفته که دفاتر امالک هیــچ اقدامی در بحث پیش فروش 
انجام ندهنــد بلکه بــرای جلوگیری از سوءاســتفاده 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 توانند بابت کاری که انجام می دهند 
هزینه دریافت کنند.  اما انبوه سازان می گویند این اصالحیه 
رابطه انبوه سازان و امالک را قیچی می کند. مجید نیک نژاد 
عضو هیات مدیره  کانون انبوه سازان با بیان اینکه مشاوران 
امالک با توسعه گران همپوشــانی دارند، اظهار کرد: قانون 
پیش فروش با گرفتن اختیار عقد قرارداد از مشاوران امالک 
بخش پیش فروش توســعه گران را قیچی کرده است. این 
خودش ضد توســعه عمل می کند. سپس غیرقانونی دفاتر 
اســناد رســمی را وارد ماهیت معامله کردند و بعد بانک را 
درگیــر کردند. در حالی که انبوه ســازان باید حق مدیریت 
دارایی های خود را داشته باشند. اصال کسی که دارای پروانه 
فعالیت نباشد طبق قانون حق ندارد وارد این بخش شود. اما 
از ســال 1375 اجازه دادند تا هرکســی به این بخش وارد 
شود و حاال می خواهند جلوی آن را بگیرند و با قانون فعلی 
همــه چیز را غیراجرایی کردند. لذا باید مســئوالن دولتی و 
مجلســیان، نظرات کارشناسان را بشنوند و به اتفاق یکدیگر 

تصمیمی درست برای این قانون بگیرند.
 فضای تیره در بازار معامالت

گام دومی که نیاز به بازنگری در آن احســاس می شــود 
شفافیت در بازار معامالت است. از زمانی که عباس آخوندی 
بر مســند وزارت راه و شهرســازی قرار گرفت، دسترســی 
آزاد شــهروندان به اطالعات این وزارتخانه را ســرلوحه کار 
خــود قرار داد کــه یکی از این اقدامات ایجاد ســامانه بازار 
امالک اســت. با این که هنوز این سامانه به تمام نقاط کشور 
تســری پیدا نکرده اما در کالن شهر تهران راه اندازی شده و 
حاال دیگر کلیه معامالت مســکن ثبت و کد رهگیری ارائه 
می شــود. این فرآیند تا حد بســیاری به شفافیت و مبارزه با 
رانت اطالعاتی کمک کرده است. اما هنوز یک پاشنه آشیل 
در روند خرید و فروش ملک خودنمایی می کند و آن استفاده 
از ابزارهای نوین همچون رایانه برای جســت وجوی امالک 
است. با این که طی سال های اخیر دفاتر و سامانه هایی برای 
عرضه و فروش الکترونیکی مسکن راه اندازی شده، به نظر 
می رســد هنوز پختگی الزم را ندارد و باید دولت نهادهایی 

برای تقویت این بخش ایجاد کند.

 سازندگان غیرحرفه ای
اما یکی از مهم ترین عوامل ایجاد فرآیند بیمارگونه بازار 
مسکن، کمبود عرضه نسبت به تقاضا بوده که باعث شده 
بازار این بخش از یک ســو به دست افراد غیرمتخصص 
بیفتد که نتیجه  آن فرســودگی پیش از موعد ساختمان ها 
و هدررفــت انرژی بوده اســت. طبق برآوردها متوســط 
عمر ســاختمان در ایران 20 ســال و هدررفت انرژی در 
بخش مســکونی ایران 5 تا 6 برابر کشــورهای اروپایی 
اســت. همچنین مصرف انرژی ســالیانه در ایران معادل 
2200 میلیون دالر برآورد شــده است. با این وجود طی 
20 سال گذشــته اقدام موثری برای جلوگیری از اتالف 
انرژی در ساختمان ها انجام نشده و این در شرایطی است 
که هدفمندســازی یارانه ها تاثیر چندانی در جلوگیری از 
اتــالف انرژی ایجاد نکرد. به همین دلیل مســئوالن به 
فکر افتادند تا بخش مســکونی را در برابر نابودی انرژی 
مجهز کنند. رونــد اصالح مباحث 18 و 19 مقررات ملی 
ساختمان که وزارت راه و شهرسازی آن را دنبال می کند و 
سخت گیری شهرداری ها در صدور مجوزهای ساختمانی 
می تواند به این هدف کمک کند. همچنین سازمان نظام 
مهندسی باید ارجاع کار ساخت و ساز را به مهندسان واجد 
صالحیت بســپارد و با رویه بعضــا صوری اعمال نظارت 

مبارزه کند.
 خالء نهاد توسعه ای مسکن

هفتمین و شاید مهم ترین قدم دولت برای ایجاد تعادل 
در بازار مســکن، افزایش قدرت خرید اســت که چالشی 
جدی محســوب می شود. تامین مالی مسکن طی 4 دهه 
گذشــته در ایران از طریق بانک رهنــی به عنوان نقطه 
کانونی، دو نهــاد پولی و مالی یعنی بانک ســاختمان و 
شرکت های ســرمایه گذاری ساختمانی در حلقه نخست و 
موسســه پس انداز و وام منطقه ای با هــدف تامین مالی 
بخش مسکن در هر اســتان انجام می شد که بنا به نظر 
کارشناسان، چندان موفق عمل نکرده است. در این شرایط 
پیشنهاد توسعه ای شدن بانک مسکن مطرح شد که دولت 
با جدیت آن را دنبال می کند و موفق شده تا در اصالحیه 
بودجه 1395 ســرمایه بانک مســکن را 4 برابر افزایش 
دهد. بدین ترتیب بانک مسکن به بانک اول کشور تبدیل 
می شود. توانمندسازی »خانوارهای فاقد مسکن به منظور 
افزایش توان و قدرت خرید مســکونی«، »فعاالن بخش 
مسکن و ســاختمان« و »بانک ها و موسسات تخصصی 
فعال در بخش مســکن و ســاختمان« سه بخش اصلی 
در جهت فعالیت توسعه ای بانک مسکن عنوان می شود. 
بنا به پیشنهاد مشــترک وزارت راه و شهرسازی و بانک 
مسکن در چارچوب این سه توانمندسازی، برای نخستین 
بار دستورالعمل تاســیس و راه اندازی موسسات پس انداز 
و تســهیالت مسکن به شــکل منطقه ای اخیرا در بانک 
مرکزی و شــورای پول و اعتبار به تصویب رســید که به 
گفته  بت شــکن مدیرعامل بانک مسکن، یک گام بزرگ 
در جهت بهره مندی از ظرفیت نهادی بازار مسکن است.
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بخش دوم از ضابطه 714 )دستور العمل اجرایی نما(
نماهای کامپوزیت

مهندس شهرام علیزاده، مدیر عامل شرکت آلوکد

مطالب طرح شده در این نوشتار، دستورالعمل اجرایی نما )ضابطه 714( می باشد که توسط 
سازمان برنامه به ارگان های اجرایی از مورخ 1/10/ 95 ابالغ گردیده و الزم االجرا می باشد. 

این دستور العمل با توجه به اهمیت ویژه آن عینا نقل می گردد.
در مطالب آینده به قســمت های دیگر نما نیز می پردازیم و در انتها سعی خواهیم کرد نتایج 

مثبت و منفی هر کدام از فصل ها را بررسی کنیم.
پانل کامپوزیت شــامل ترکیبی از الیه های فلز به هم چســپیده است که به ایجاد سازه و 
ساختاری صلب منجر می گردد. شــکل اصلی و اساسی پانل کامپوزیت شامل دو ورق نازک 
اســت که به یک مغزه سبک متصل شده و توسط آن از یکدیگر جدا شده اند. فاصله دو ورق 
تعیین کننده صلبیت کامپوزیت نهایی اســت و هر چه فاصله بیشــتر باشد، توانایی و کارایی 

پوششی محصول نهایی باالتر خواهد بود.
پانل های کامپوزیت با توجه به ضخامت و نوع آلیاژ آلومینیوم، الیه ها، نوع رنگ به کار رفته 
در پوسته بیرونی و نوع و ضخامت مواد به کار رفته در الیه میانی و پوشش سطح آلومینیوم، 

انواع مختلفی داشته و هر کدام کیفیت و کاربرد معینی دارند.

پانل کامپوزیتی آلومینیومی متشکل از سه قسمت عمده است: دوالیه آلومینیوم به ضخامت 
3/0 تا 5/0 میلی متر ، یک هســته از جنس پلیمر ترموپالســتیک )معموال پلی اتیلن( یا یک 
مــاده معدنــی پر کننده به ضخامت 3 تــا 5 میلی متر که در بین ایــن دو الیه قرار می گیرد 
و الیه خارجی که دارای یک پوشــش آســتر از رزین اپوکســی و یک الیــه پلی وینیلیدن 
فلوراید)PVDF( یا پلی استر )PE (جهت تثبیت رنگ می باشد. روی سطح پانل کامپوزیت 

آلومینیوم با یک الیه فیلم پلیمری محافظت می شود.
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 انواع پانل کامپوزیت 
1. تقسیم بندی از لحاظ نوع الیه میانی 

الیه میانی پانل کامپوزیتی آلومینیومی می تواند از مواد مختلفی تشکیل شود.
1( پلی اتیلن 

B1 2( الیه میانی ضد حریق
3(  الیــه میانی ضد حریق A2 که معموال از هیدروکســید آلومینیوم یا دیگر مواد معدنی 

ساخته می شود.
پلی اتیلن اســتفاده شــده در الیه میانی این پانل ها الزم است غیرقابل اشتعال باشد، اما بر 
حسب حساسیت و وجود مواد اشتعال زا در نزدیکی این پانل ها، از الیه میانی با خاصیت حریق 

B1 و A2 نیز می توان استفاده کرد.
2. تقسیم بندی از لحاظ نوع پوشش 

بر اساس نوع روکش سطح پانل ها به سه دسته تقسیم می شوند.
)PE( پوشش پلی استر )الف

این پوشــش تا حدی در مقابل اشعه ماوراء بنفش مقاوم می باشد. برحسب میزان درخشش 
آن، پوشش به دو گروه مات و براق طبقه بندی می شود. ساختار فشرده مولکول ها رنگ سطح 
را صاف و درخشنده می ســازد. توصیه می شود کاربرد این پوشش بر روی بخش آلومینیومی 

داخلی پانل یا برای دکوراسیون داخلی باشد.
)PVDF( پوشش پلی وینیلیدن فلوراید )ب

 PVDF و پوشــش نانویی PVDF به دو گروه پوشــش معمولــی PVDFپوشــش
تقسیم بندی می گردد.

 پوشــش معمولی PVDF، قابلیت ضد اســیدی، ضد قلیایی و با دوام در محیط و شرایط 
آب و هوایی خشن داشته و برای روکش دیوارهای خارجی کابرد دارد. رنگ رویه این پانل ها 
بخش عمده نور خورشــید را بازتاب داده و در نتیجه انرژی تابشــی ورودی به ســاختمان را 

کاهش می دهد.
 پوشش نانویی PVDF، به عنوان پوششی روشن محسوب می گردد . شامل موادی با ابعاد 
نانومتر بوده که پانل را از آلودگی محافظت می کند، همچنین خاصیت "خودتمیزی" داشــته و 

در نتیجه به راحتی از آب و باران و گردو غبار و آلودگی پاک می گردد.
)FEVE( پوشش فلوئورواتیلن وینیل اتر )ج

 پوشش رویه پلیمر ـ  فلوئور مقاومت مناسبی در برابر شرایط آب و هوایی دارد. در مقایسه 
با PVDF، رنگ های زنده تر و تازه تری ضمن حفظ درخشندگی باال ارائه می کند.

د( پانل مقاوم در برابر آتش 
هسته مرکزی این پانل ها از ترکیب پلی الفینی غیر هالوژنی و پرکننده های معدنِی کندکننده 
سرعت سرایت شعله به سایر نقاط و مواد ضدحریق در اندازه های نانومتری در مرکز کامپوزیت 
می باشد. در واقع هسته ترموپالستیکی شامل عنصر ضدآتش و تاخیراندازی شعله هستند که 
سبب می گردد این ترکیب آتش گرفته و هنگام آتش سوزی از خود گاز مضری متصاعد نکند. 

این مواد دارای خاصیت پایداری در برابر شرایط آب و هوایی هستند.
3. تقسیم بندی از لحاظ نوع مغزه عایق

انواع متنوعی از مــواد و فوم های ورقه ای دارای ضخامت های مختلف را می توان به عنوان 
مغزه پانل های کامپوزیتی مورد استفاده قرارداد: 

 پشم معدنی
 مغزه های کاغذی النه زنبوری

 ورق های صلب پلی استایرنی لبه دار
IB ورق های صلب پلی استایرنی 

 فوم های پلی یورتانی )پلی ایزو ســیانورات یک شکل اصالح شده از پلی یورتان است که 
مقاومت باالتر و آتش گرفتگی کمتری دارد(

ورق های پلی استایرنی که توسط حرارت دادن گرانول های پلی استایرنی و ذوب کردن آنها 
باهم و به همراه مخلوطی از بخار و پرس تولید می شــوند که باعث اعمال هزینه کمتری در 
مــواد اولیه در قیاس با فوم های پلی یورتانی می گردد. با این حال، پلی یورتان عایق بهتری در 

مقایســه با پلی استایرن است. )پلی یورتان با ضخامت 25 میلی متر خواص عایقی یکسانی با 
پلی استایرن های با ضخامت 40 میلی متر دارد و ساخت آنها نیز ساده تر است.(

اســتفاده از هرگونه مغزه با نوع و ضخامت خاص وابســته به سختی مورد نیاز کل پانل و 
خواص و کارایی حرارتی و صوتی مورد نیاز می باشــد. در حالت کلی در موارد فومی، هر چه 
چگالی باالتر باشــد، پانل مستحکم تر و سخت تر اســت و هرچه چگالی و تراکم کمتر باشد، 

خواص عایقی آن بهتر است.
فوم های پلی یورتانی و پلی ایزو سیانورات را می توان در حین تولید به روش های فوم دهی 

پیوسته، ریزش عمودی و ریزش افقی اجرا کرد.
چسپ ها

به منظور جلوگیری از الیه الیه شــدن محافظ ها و حمل کننده ها و یاتاقان ها، بر اســاس 
فشــار و تنش های متحمل شده احتمالی که ممکن اســت میان الیه ها ایجاد گردد و میزان 
نیاز به مقاومت حرارتی الزم اســت از اتصال دهنده و چســپ مناسب استفاده شود. برخی از 
این چســپ ها تنش برشی تا 28 مگاپاســکال را تحمل می کنند. هزینه های نسبی استفاده از 

چسپ های مختلف در قیاس با هزینه پانل ها قابل توجه نیست.
سه نوع چسپ به طور عمده در تولید پنل های ساندویچی الیه الیه استفاده می شود:

 چسپ های اتصاالت نئوپرنی 
 پلی یورتان های یک و دو جزئی 

 اپوکسی های یک و دو جزئی 
رواداری ها و مشخصات

ضخامت 4 میلی متــر پانل های کامپوزیتی از متداول ترین ضخامت ها در ایران می باشــد. 
در پانل هــای با کاربرد خارجی با حداقل ضخامــت 4 میلی متر، ضخامت ورق آلومینیوم روی 
پانل هــای با کاربرد خارجی باید حداقل 0/4 میلی متر و ضخامت آلومینیوم زیرین باید حداقل 

0/3 میلی متر باشد.
رواداری های ابعادی

اندازه گیری هــای ابعادی باید بر اســاس اســتاندارد ASTM D638-02  انجام گیرد و 
مقادیر حداکثر مجاز رواداری های ابعادی به شرح جدول  زیر می باشد: 

 
کیفیت ظاهری سطح 

ســطوح خارجی پانل باید کامال تمیز و عاری از هرگونه آلودگی باشند. روکش سطح نباید 
زدگی، نقص و خط و خش داشــته باشــد. هچگونه برآمدگی و برجستگی و زدگی در سطوح 

پانل وجود نداشته باشد.
سطح قابل پذیرش باید فاقد نقص ظاهری مطابق جدول زیر باشد.
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 خواص فیزیکی و مکانیکی 
حداقل مشــخصات فیزیکــی و مکانیکی قابل قبول پانل کامپوزیــت در جدول زیر آورده 

شده است.

 
آزمایشــات مقاومت چسپندگی، ضربه پذیری، مقاومت سایشــی و مقاومت شیمیایی باید 
مطابق اســتاندارد AAMA2605 انجام شود. همچنین ضریب انبساط گرمایی باید مطابق 

استاندارد ASTM D976 اندازه گیری شود.
انواع سیستم های نصب پانل های کامپوزیت آلومینیوم 

سیستم های مختلف نصب پانل کامپوزیت آلومینیوم به شرح زیر است: 
1. روش ثابت

2. روش آویزان
H ،  L 3. روش

4. روش ثابت ـ ریلی
5. روش هوک

)Fixing( سیستم ثابت
در این روش، کامپوزیت پس از برش و ایجاد شــیار در آن به صورت ثابت یا پرچ بر روی 

زیرســازی آلومینیومی یا فوالدی متصل شــده اســت. در فاصله پانل های نصب شده جهت 
آب بندی نما از تســمه ای از جنس پانل و چسپ های پلی اورتان استفاده می گردد. این روش 
نصب، ساده ترین روش نصب می باشد که مراحل نصب آن از سرعت باالیی برخوردار است.

سیستم ثابت با زیرسازی فوالدی
در این سیستم جهت اجرای قاب اصلی زیرسازی از پروفیل های فوالدی با مقطع متناسب با 
ابعاد و نیروهای باد وارده استفاده می شود. همچنین جهت سخت شبکه افقی و عمودی متصل 
به قاب اصلی که محل نصب پانل های کامپوزیت را مشخص می کنند از پروفیل های فوالدی 
مشابه استفاده می گردد. در این نوع سیستم ثابت کلیه اتصاالت فوالدی به وسیله جوش انجام 
می پذیرد و تنها جهت نصب پانل های کامپوزیت بر روی پروفیل ها از نبشــی های آلومینیومی 
استفاده می گردد. آب بندی در این سیستم توسط چسپ سیلیکون یا نوارهای الستیکی صورت 
می پذیرد. در پروژه های بزرگ این سیستم توصیه نمی شود، چرا که امکان رگالژ سیستم وجود 
ندارد. مزایای این روش صرفه جویی در هزینه، امکان آب بندی کامل، امکان تعویض هر پانل 
به صورت مجزا، اســتحکام مناســب در مقابل باد و تنش های احتمالی می باشد و معایب آن 

امکان خوردگی فوالد در مناطق اسیدی و با رطوبت باال است.
سیستم ثابت با زیرسازی آلومینیوم

در این سیســتم جهت جلوگیری از خورندگی بین فوالد ســاختمان و آلومینیوم از الستیک 
دی الکتریکال اســتفاده می گردد. این سیستم دارای قابلیت رگالژ بیشتری نسبت به سیستم 
ثابت فوالدی است و همچنین به علت اســتفاده از آلومینیوم، سازنده نگهدارنده آن سبک تر 
می باشــد. آب بندی در این سیســتم مانند سیستم ثابت فوالدی توســط چسپ سیلیکون یا 

نوارهای الستیکی صورت می پذیرد.

 

)Hanging( سیستم آویزان
در این روش،  پانل ها با اســتفاده از شــیارهای تعبیه شده، بر روی پروفیل های مخصوص 
آلومینیومی نصب می گردند. در این حالت به دلیل عدم استفاده از پیچ یا پرچ، سرعت کار باال 
بوده، امکان جداســازی و تعویض هر یک از قطعات به طور جداگانه وجود داشته و همچنین 

به دلیل کاربرد پروفیل های ناودانی شکل آلومینیومی، نیازی به آب بندی نما وجود ندارد.
در این سیستم، پس از اجرای قاب فوالدی جهت شکل گرفتن ساختار زیرسازی، نبشی های 
فوالدی با ســوراخ لوبیایی روی قاب مطابق با آکس بندی ارائه شــده در نقشه های اجرایی، 
نصــب می گردند. در مرحله بعــد، ناوانی های ریلی آلومینیومی با مقطع مشــخص در اکس 
نبشــی های فوالدی به وسیله براک  های آلومینیومی با دو سوراخ لوبیایی به زیرسازی متصل 
می شــوند. در این سیستم همانند سیستم ثابت آلومینیومی و نبشی فوالدی استفاده می گردد. 
پانل های کامپوزیت به وســیله اتصاالت آلومینیومی به شــکل ناودانی که در داخل قطعات 
آلومینیومی می باشــند، بر روی آنها نصب می گردند. در این روش پانل های کامپوزیت بعد از 
برش و مونتاز شــیارهای چکمه ای خورده و بــر روی ریل های آلومینیومی قابل رگالژ نصب 

شده و امکان برداشت هر پانل به صورت جداگانه می باشد.
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مراحل اجرای زیرسازی در روش آویزان:
1. انجام رول بولت و اتصال قوطی های فوالدی عمودی و افقی 

2. جوش قوطی های فوالدی 
3. نصب براکت فوالدی

4. نصب نبشی آلومینیومی 
5. نصب ناودانی ریلی 

6. نصب بولت
7. شیار و برش پانل 
8. خم و مونتاژ پانل

در این روش لبه های برگشــتی پانل هــای کامپوزیت آلومینیوم پانچ می شــوند که جهت 
سهولت نصب باید پانچ پانل های کامپوزیت آلومینیوم با دقت باال صورت گیرد.

 
 

در صــورت صدمه احتمالی بــه پانل های کامپوزیت آلومینیوم تعویض پانل ها به ســهولت 
امکان پذیراســت. با توجــه به اینکه تمام اجزای زیرســازی و روســازی از جنس آلومینیوم 
می باشــند، انقباض و انبســاط اجزاء در اثر تغییر دما مشــابه هم بوده که ایــن امر از تغییر 
شکل دادن و خردشــدن جلوگیری می کند. در صورت نفوذ آب به زیرسازی نمای آلومینیوم 
کامپوزیت، به دلیل اســتفاده از آلومینیوم و بولت های اســتیل در زیرسازی، زنگ زدگی اتفاق 
نمی افتد. امکان تشــکیل پیل الکتریکــی وجود ندارد در نتیجه ذرات گرد و غبار بر ســطح 
آلومینیوم کامپوزیت کمتر جذب می گردد. این روش مناسب جهت نصب پانل های آلومینیومی 
کامپوزیت عمودی بوده و در آن نیاز به استفاده از چسپ های سیلیکون و یا الستیک آب بندی 
نمی باشــد، که با توجه به کوتاه بودن عمر چسپ های سیلیکون و الستیک آب بندی استفاده 
نکردن از موارد فوق از نقاط قوت این سیســتم به شــمار می آید. به دلیل امکان وجود جریان 
هوا در پشــت پانل های کامپوزیت آلومینیوم، تعریق در پشت پانل ها اتفاق نمی افتد و قطعات 

متناسب با وزن خود روی بولت ها قرار می گیرند.
این روش هزینه باالتری نسبت به سایر روش ها داشته، امکان آب بندی کامل در آن وجود 
ندارد، باید از محصوالت مقاوم تر و با آلیاژ مناســب اســتفاده شود و امکان تعویض یک پانل 
به تنهایی وجود ندارد )جهت تعویض یک پانل، الزم اســت ســایر پانل ها از ریل مشخص، 
خارج گردند(، در پانل ها در باد شدید لرزش ایجاد می شود و امکان جدا شدن آنها در بادهای 

خیلی شدید وجود دارد.
)H ،L( سیستم هوک

این روش مشــابه روش آویزان اســت با این تفاوت که پانل هــا بالفاصله بعد از برش در 

پروفیل های مخصوص  Hشــکل و  L شــکل قرار می گیرند. از مزایای این روش به سرعت 
اجرای باال و تمیزی اجرا و هزینه کمتر می توان اشــاره کرد. معایب این روش، عدم آب بندی 
%100 و همچنین عدم امکان تعویض پانل، در صورت نیاز می باشــد و در صورتی که پانل ها 
به ابعاد بزرگ اجرا شــود، تغییر شکل و سرو صدای پانل در هنگام باد و بارندگی مشکل ساز 

خواهد بود.
در این روش، زیرسازی با استفاده از پروفیل های فوالدی بر روی نما نصب شده، سپس با 
اســتفاده از پروفیل های آلومینیومی با سطح مقطع H، پانل های کامپوزیت آلومینیومی بدون 

نیاز به لبه های برگشتی، متصل می شوند.
در سیســتم هوک پس از اجــرای کمربندی ها و براکت های فلــزی، ناودانی های ریلی به 
براکت های فلزی توســط پیچ های کاســه نمدی متصل می گردند. در این سیستم با توجه به 
لوبیایــی بودن براکت های اتصال دهنده ناودانی های ریلی به زیرســازی آهنی امکان حرکت 

ناودانی های ریلی در صفحه عمود بر ناودانی ها وجود دارد.

 

سیستم ثابت ـ ریلی
در ایــن روش جهت جلوگیری از خوردگی بین فوالد و آلومینیوم از زیرســازی آلومینیومی 
اســتفاده می گردد. این سیستم دارای قابلیت رگالژ کامل نسبت به روش ثابت فوالدی است 
و به علت استفاده از آلومینیوم، دارای سازه سبک تری نسبت به روش ثابت فوالدی می باشد. 
آب بندی در این سیستم با استفاده تسمه ای از جنس پانل در درزهای عمودی و دو لبه برگشته 

در درزهای افقی صورت می پذیرد.
هنگامی که در طراحی ســاختمان، کاربرد پانل های عریض مد نظر باشــد، استفاده از این 
سیستم مناسب است. این روش جهت ســاختمان هایی که در آنها از پانل های با ابعاد بزرگ 
استفاده می شود و ساختمان هایی که در طراحی آنها پانل های افقی دیده شده یا ساختمان های 

بلند یا فضاهایی با نیروی فشار باد باال، مناسب است. 

  

سایر روش ها
طراحی و اجرای نمای آلومینیوم کامپوزیت، هرگز به استفاده از روش های ذکر شده محدود 
نخواهد بود،  بلکه امکان طراحی و اجرا به روش های دیگری بســته به نحوه طراحی، حجم 
پروژه، نحوه کاربری، امکانات منطقه ای و خواسته های کاربر میسر است. از جمله این روش ها 

می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
T و انواع H استفاده از مقاطع پروفیل های خاص مانند انواع 

 استفاده از مقطع نبشی به جای قوطی در زیرسازی
 نصب مستقیم بر روی سازه موجود )در مقاوم سازی ساختمان(

 طراحی و تولید مقاطع خاص پروفیل با آلیاژ خاص و پوشش رنگ خاص
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چکیده:
این مقاله به آنالیز رئولوژیکی و مکانیکی فرموالسیون یو.پی.وی.سی با مواد اولیه، بازیافتی 
و پیگمنت شــده که در تولید پروفیل ساختمانی اســتفاده می شود، پرداخته است. نشان داده 
شده اســت که ویسکوزیته برشــی، خواص کششــی و خواص حرارتی مکانیکی دینامیک 
فرموالسیون های مختلف به نوع اســتبالیزر، دمای فرآیندی و تمرکز پیگمنت وابسته است. 
پروفیل هایی که با استبالیزر پایه سرب ساخته شده اند از مقاومت به ضربه باالتری نسبت به 
پایه کلســیم زینک برخوردارند و تفاوت کوچکی در دمای انتقال شیشه ای  Tg ، مودول ذخیره 

E در آزمایشات برای همه فرموالسیون ها گزارش شده است. 
مقدمه:

اســتبالیزرها نقش مهمی در تولید پروفیل های یو.پی.وی.سی دارند و از آن در برابر تجزیه 
حرارتی و UV محافظت می کنند. انواع متفاوتی از استبالیزرها وجود دارند که شامل ترکیبات 
 Ba/Zn ســرب )سولفات سرب و اســتئارات( ، ترکیبات تین و کادمیم، و نمک های پیچیده

و Ca/Zn می شوند. 
اثر کیفی فلزات ســنگین استفاده شده در اســتبالیزرهای یو.پی.وی.سی به خوبی برای ما 
آشکار اســت. فرم سرب به دلیل اثرات تجمعی اش، به شــدت برای انسان مضر و خطرناک 
اســت و سبب کم خونی، اثرات نورولوژیکی، آســیب به کلیه، عقیمی و سقط جنین و احتماال 

سرطان می شود.
تین فلزی عموما بی ضرر شناخته شده است، اگرچه ترکیبات اورگانوشن می تواند برای ریه 
سمی وخطرناک باشــد. کادمیوم آسیب هایی به کلیه می رساند و در بعضی مواقع سبب بیش 

فعالی و کم خونی می گردد. 
کلســیم و زینک هر دو به عنوان بی ضرر برای بدن انسان شناخته شده اند، بنابراین از لحاظ 

زیست محیطی برای تولید پروفیل های یو.پی.وی.سی مناسب ترند. 
آزمایشات:

مواد اولیه فرموالســیون پروفیل یو.پی.وی.ســی از شرکت پروفیل سازی روزوین 
تهیه شد. این فرموالســیون ها شامل سیستم های اســتبالیزر پایه سرب و کلسیم 

زینک است. در این مقاله از فرموالسیون پیگمنت شده و بازیافتی نیز استفاده شد. 
قالب گیری تزریق: جهت ســاخت نمونه تست کشش، پیچش و تست ضربه از تمامی 
ترکیب ها با استفاده از دستگاه تزریق مدل EASYMASTER با قطر ماردون 45 میلیمتر و 
نسبت L / D 18 ساخته شد . همه نمونه ها به مدت 48 ساعت قبل از تست در شرایط اتاق 

قرار داده شدند. تعداد 10 نمونه برای همه آزمایشات استفاده گردید. 
آنالیزهــای رئولوژیکی: آنالیزهــای رئولوژیکی همه مواد توســط دســتگاه رئومتر 
Rosand مدل RH7 انجام شد. داده های رئولوژیکی همه مواد در محدوده نرخ برش بین 

10 الی 1000 معکوس ثانیه در دماهای 170، 180 و 190 انجام شدند. 
آنالیزهای مکانیکی: خواص کششــی نمونه ها مطابق با استاندارد ASTM638 انجام 
شــد، و از دستگاه تست کشش گیل آزما برای انجام آزمایشات استفاده گردید. سرعت تست 
کشــش 50میلی متر بر دقیقه در نظر گرفته شد. خواص پیچشی نمونه ها مطابق با استاندارد 
ASTM790 با اســتفاده از دســتگاه گیل آزما به همراه لودسل 2.5 کیلو نیوتنی استخراج 
گردید. خواص ضربه نمونه ها هم با اســتفاده از دستگاه پرتاب وزنه و تست ضربه معین شد. 
در دستگاه نیروی بیشینه N ، انرژی بیشینه j و انرژی کل J ثبت گردید و مقاومت ضربه با 

تقسیم انرژی بیشینه به ضخامت سطح مقطع نمونه به دست می آید. 
آنالیزهای حرارتــی مکانیکی دینامیک: آنالیزهای حرارتــی مکانیکی دینامیک نمونه ها با 
استفاده ازدستگاه آزمون Polymer Lab mark 2 انجام شد. نمونه ها به ابعاد 35×13×3 
میلی متر در DMTA به صورت پایه دوگانه نصب گردید. نمونه از دمای محیط 25 درجه الی 

دمای 150 درجه با نرخ حرارتی 2 درجه در دقیقه با فرکانس 1 هرتز تست گردید. 
نتیجه گیری و بحث و گفتگو: 

رئولوژی: آنالیز رئولوژیکی ترکیبات یو.پی.وی.ســی دردمای 170 درجه )شکل 1( ، 180 
درجه )شــکل 2( و 190 درجه )شکل 3( در محدوده نرخ برش 100 الی 500 معکوس ثانیه 
انجام شد. رئوگرام اثر نوع استبالیزر و دمای فرآیندی را روی رئولوژی انواع یو.پی.وی.سی ها 
نمایش می دهد. نتایج نشــان می دهند که ویسکوزیته مواد اسبتالیزد شده توسط Ca/Zn و 
ســرب تقریبا همسان هستند، به خصوص در دماهای باال. ویسکوزیته یو.پی.وی.سی بازیافت 

البراتوار، مرکز توسعه تحقیقات روزوین

توانایی رئولوژیکی و مکانیکی فرموالسیون 
یو.پی.وی.سی تجاری



شــده از استبالیزر پایه سرب نشان داده شد که از مواد اولیه بیشتر است، که نشانگر به وجود 
آمدن شبکه های CrossLink مازاد ناشی از حرارت انتقال یافته حین عملیات بازیافت است. 
نتایج در شکل 1 نشان می دهدکه ویسکوزیته یو.پی.وی.سی پیگمنت شده از مواد اولیه کمتر 
اســت و این بیانگر این است که مواد پیگمنت تاثیر Shear Thinning روی ویسکوزیته 

مذاب یو.پی.وی.سی دارد.
 اگرچه این برای ما مشــخص اســت که ویســکوزیته برخی ازپلیمرها به دما حساس تر از 
بعضی دیگر اســت. و این تفاوت به ســبب ســاختار مولکولی خصوصی خود پلیمر است که 
ممکن است جریان پلیمر را محدود کند. جریان پلیمر باید مقداری انرژی جذب کند به سبب 
ایــن که بتواند به نیروهــای بین مولکولی فائق آید، و این پدیده به نام انرژی فعال ســازی 
جریان شناخته می شــود. در فرموالسیون یو.پی.وی.سی این انرژی فعال سازی برای هر نوع 
اســتبالیزر متفاوت است، بنابراین افزایش دمای متناسب با هر یک از استبالیزرها الزم است 

تا جریان مذاب رخ دهد.
ویسکوزیته توسط رابطه آرهنیوس به دمای مذاب پلیمر مرتبط می شود:

μ=eEa/RT

که μ ویسکوزیته پلیمر ، A ثابتی است که به پلیمر وابسته است ، Ea انرژی فعال 
سازی جریان ، R ثابت گازها و T دما در درجه کلوین است. 

خــواص رئولوژیکــی تمامی ترکیبات از یو.پی.وی.ســی در دماهــای 170 ، 180 و 190 
اندازه گیری گردید، به جهت اینکه تاثیرتغییر دما روی ویسکوزیته جریان درمحدوده نرخ برش 
10 تا 500 معکوس ثانیه مشخصه ســازی شــود. این داده برای محاسبه انرژی فعال سازی 
اســتفاده گردید Ea در نرخ برش های 50 ، 100 و 150 معکوس ثانیه برای هر ماده و نتایج 
در شــکل 4 نمایش داده شــده اســت. مقدار Ea برای ترکیبات مختلف نشان داده شده که 
بــا افزایش نرخ برش کاهش می یابد که بیانگر انرژی پایین مــورد نیاز برای جریان در نرخ 
برش های باالســت. عموما مقدار Ea برای اسبتالیزر Ca/Zn بیشتر از Pb است. همچنین 
قابل اشــاره است که بیشترین مقدار انرژی فعال ســازی برای یو.پی.وی.سی بازیافت شده با 

اســتبالیزر Pb در نرخ برش های باال مشاهده شده است. این انرژی فعال سازی باال در نرخ 
برش های باال می تواند به علت کراس لینک شدن دوباره باشد. 

به جهت بررسی پایداری حرارتی نســبی ترکیبات مختلف، آنالیز رئولوژیکی دردمای 180 
درجه در رئومتر با نرخ برش ثابت 0.5 معکوس ثانیه صورت گرفت. نتایج در شکل5  افزایش 
شــدیدی در ویســکوزیته با افزایش زمان در رئومتر به استثنای یو.پی.وی.سی پیگمنت شده 
نشان می دهد. یو.پی.وی.سی پیگمنت شــده کاهش در ویسکوزیته بعد از گذشت حدود 45 
دقیقه نشــان داد. شــایان ذکر اســت که نرخ تغییر در ویســکوزیته برای مواد بازیافت شده 
بیشتراســت که به مفهوم این است که ماده ضعیف تر نسبت به مواد اولیه پایدار شده است و 

این ناشی از تاریخچه تحمل حرارتی است.
خواص مکانیکی: تاثیر سیستم استبالیزر روی مدول کششی ترکیبات درشکل 6 نمایش 
 Ca/Zn ، داده شده است. نتایج تفاوت ناچیزی در مودول کششی بین ترکیبات پایدارشده با
Pb و بازیافتی نشــان می دهد. کمترین مقدار مودول برای یو.پی.وی.سی پیگمنت شده قابل 
مشــاهده است. نوع استبالیزر و تاریخچه حرارتی یو.پی.وی.سی تاثیر کمی روی ازدیاد طول 
در شکســت برای تمامی نمونه های پی.وی.سی دارد، در شکل 7 نمایش داده است. مودول 
پیچشی پایین برای یو.پی.وی.سی بازیافت شده و یو.پی.وی.سی پیگمنت شده گزارش شده 
 Pb اســت ) شــکل 8 ( . کمینه مودول ضربه برای مواد بازیافتی و بیشترین مقدارآن برای
 CrossLink همان گونه که در شکل 9 مشخص است گزارش شده است. نشان می دهد که

شدن سبب ترد شدن مواد می گردد. 
این تغییرات در خواص مکانیکی تمایل به بیان مورفولوژی متفاوت که در ترکیبات متفاوت 

به سبب وجود انواع استبالیزر ، تاریخچه حرارتی و افزودنی پیگمنت به وجود آمده را دارد. 
 tan Delta آنالیز حرارتی مکانیکی دینامیک: ترموگرام در شکل 10 تاثیر استبالیزر روی
و انتقال فاز یو.پی.وی.سی دارد. ترموگرام به وضوح انتقال فاز یا Tg همه مواد را در محدوده 
93 الی 95 درجه نشــان می دهد. مقادیر ضبط شــده در محدوده 0.93 الی 0.95 اســت که 
 LogE ،نشــان می دهد مواد نسبتا با خواص ویسکوالستیکشان سازگار هستند. مودول ذخیره

در40درجه )شکل 12( تغییر بسیار کوچکی در ارتباط با نوع استبالیزر نشان می دهد.
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یکی از عوامل مهمی که در گرمایش زمین و به دنبال آن افزایش انتشار گازهای 
گلخانه ای موثر است، استفاده نادرســت و گسترده از انرژی گرمایی است. به عنوان 
 مثال در بیشتر کشــورهای صنعتی حدود 35 درصد از کل انرژی مصرفی در بخش 
ســاختمان های مسکونی و تجاری به کار می رود و بیش از نیمی از این مقدار صرف 
گرمایش و سرمایش ساختمان در فصول گوناگون می شود که می بایست این میزان 
مصرف انرژی به حداقل برسد. یکی از روش های موثر در این زمینه، استفاده از عایق 
دمایی در ساختمان هاست. بدون شک، پنجره های عایق )پنجره های دو و چندجداره( 
به علت میزان ظرفیت گرمایی و مقاومتی که در برابر انتقال گرما و ســرما دارند، در 
کاهش بار حرارتی و برودتی و درنتیجه عدم نیاز به اســتفاده بیشــتر از سوخت های 

فسیلی در ساختمان ها نقش عمده ای ایفا می کنند. 
مهم ترین هدف از تولید و استفاده از این پنجره ها مقرون به صرفه بودن آن به سبب 
صرفه جویی در مصرف انرژی و عایق بودن آن نســبت به فضای بیرونی ساختمان 
اســت. از آنجایي که حدود 40 درصد از انرژی تولیدشــده در داخل منازل، از طریق 

در و پنجره هــاي نامناســب به هدر می رود، با نصــب در و پنجره هاي عایق دارای 
شیشــه های چند جداره این اتالف انرژی به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت 
و کاهش چشــمگیر هزینه های سبد خانوار را نیز در بر خواهد داشت. این پنجره های 
بســیار بادوام با طول عمر حداقل 35 ســال، به مراتب بیشتر از پنجره هاي قدیمي و 
سنتي عمر می کنند. این پنجره ها همچنین در برابر عوامل جوي، اشعه ماوراءبنفش 
و بســیاري از اسیدها مقاوم هســتند، نیاز به حفاظت و نگهداري خاصي ندارند و با 
مواد پاک کننده مناسب به آسانی تمیز می شوند اما پنجره هاي قدیمي اعم از چوبي و 
فلزي تقریبا هر دو ســال یک بار نیاز به رنگ آمیزی دارند تا از تغییر رنگ، خمیدگي، 
پوســیدگي و زنگ زدگی محفوظ بمانند. این پنجره ها بــازده انرژي منازل را به طور 
محسوسي بهبود می بخشــند و به علت به کارگیری نوارهاي آب بندی الستیکي، از 

ورود هرگونه آلودگي محیطي به داخل ساختمان جلوگیري می کنند.
 در و پنجره هاي دوجداره با داشتن قفل هایی که در چندین نقطـــه تعبیه  شده اند، 
بسیار ایمن تر از پنجره هاي قدیمي هستند. ازلحاظ ظاهري، این پنجره ها با طرح ها و 

مزایای استفاده از پنجره های عایق با 
شیشه های چندجداره؛

پنجره هایی برای تمام فصول
احمد جهان بین، عضو تحریریه پنجره ایرانیان
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رنگ های متنوع، در نماي ساختمان ، زیبایي فوق العاده ای ایجاد می کنند؛ به طوری که 
امروزه در و پنجره هاي دوجداره در ســبک های مختلف وجود دارند؛ از طرح هایي که 
مانند پنجره های چوبي قدیمي به نظر می رســند تــا طرح هاي نویني که محبوبیت 
بسیاري در میان صاحبان منازل قدیمي و نوین پیداکرده اند. همچنین این پنجره ها با 
استفاده از پروفیل های ویژه بازسازي به راحتی امکان جایگزیني با پنجره هاي قدیمي 

را بدون نیاز به تخریب دارا هستند. 
اگر در محلي ممـــلو از ساختمان یا در مرکز شهـــري شلوغ زندگي می کنید که 
صداهاي ناهنجار باعث آزارتان می شود، باید بدانید که پنجره هاي عایق با شیشه های 
چند جداره، نه تنها داراي خاصیت عایق دمایي هستند، بلکه از ورود سروصدا به داخل 
منازل نیز جلوگیري می کنند. موارد یادشــده تنها بخشي از مزایاي در و پنجره هاي 
عایق هســتند که ســعی می کنیم در ادامه با ارائه آمار و ارقام و مقایسه کارایی این 

نوع پنجره ها، مزایای آنها را مشخص کنیم.
چگونه از هوای آلوده شهرهای بزرگ در امان بمانیم؟

همان طور که می دانید هوا در ســواحل دریا، مناطق جنگلي و کوهســتان ها بسیار 
نشــاط آور و مفرح اســت. اصلی ترین عامل کیفیت هواي مطلــوب در طبیعت، باال 
بودن تعداد یون های منفي در این مناطق است. تحقیقات علمي ثابت کرده است در 
مناطقي که هوا از یون منفي باالیي برخوردار است، هوا پاکیزه تر و ابتال به افسردگي، 
آســم، بیماری های ریوي و قلبي، آلرژي و میگرن کمتر دیده می شود و انسان ها از 

سالمت، آرامش، نشاط، توان کاري و انرژي باالتري برخوردارند.
به عنوان مثال تعداد یون های منفي در هر ســانتی متر مکعب از هواي کوهســتان 
10000 عدد، در مناطق جنگلي 4000 عدد ولي در شــهرهای آلوده ای مانند تهران 
باوجود تولید مداوم و پرحجم هواي آلوده فقط 100 عدد است. به طورکلی در طبیعت 
یون هــای منفي به آلودگی ها و ذرات معلق هوا که داراي یون مثبت هســتند جذب  

شده و باعث حذف آلودگی ها از هوا می شوند.
نیاز به هواي پاک و نشاط آور از ضروریات زندگي پراسترس و ماشیني انسان امروز 
اســت تا جایی که در بسیاري از کشــورها هم زمان با طراحي دستگاه های مناسب 
گرمایش و ســرمایش در ساختمان ها، نسبت به طراحي و اجراي دستگاه های تامین 
کننده کیفیت هوا )تهویه مطبوع( براي ســاکنان ســاختمان نیز اقدامات گسترده ای 
انجام می دهند تا افراد با اســتفاده از کیفیت هواي ایجادشــده در ساختمان، سالم تر، 

بانشاط تر و توانمندتر زندگي کنند.
راهکارهای مناسب جهت بهره مندی از هواي سالم

اگر در شــهرهای بزرگ با هواي آلوده زندگي می کنید با اســتفاده از راهکارهای 
زیر می توانید در اتاق یا آپارتمان محل کار یا ســکونت خود از هواي پاک و نشاط آور 

بهره مند شوید.
1. استفاده از دستگاه تصفیه هوا

2. استفاده از در و پنجره هاي دوجداره
با توجه به نفوذ هوا از طریق درز پنجره ها و شیشــه ها به داخل ســاختمان ، بهتر 
اســت عالوه بر استفاده از دستگاه تصفیه هوا در داخل نسبت به تعویض پنجره هاي 
قدیمــي که درزهاي زیــادي دارند و باعث ورود دائمي هواي آلوده شــهر به داخل 
فضاي زندگي شما می شوند با پنجره هاي بدون درز دوجداره اقدام کنید. خصوصا که 
تعویــض پنجره هاي قدیمي با این پنجره هاي جدید نیازي به تخریب، عملیات بنائي 
و حتي مرمت نقاشــي فضاي داخلي ساختمان شــما ندارد. در غیر این صورت براي 
اســتفاده از هواي پاک و مطبوع دســتگاه تصفیه هوا الزم است ضمن بستن کامل 
دریچه های کولر )در پائیز و زمســتان( نسبت به گرفتن کامل درز پنجره هاي درزدار 

قدیمي اقدام کنید.

لزوم تعویض پنجره های قدیمی
تعویض پنجره های قدیمی ازجمله مواردی است که نقش موثری در بهبود شرایط 
آب وهــوای داخل ســاختمان و همچنین کاهش آلودگی هوای خارج ســاختمان ها 
دارد. با توجه به این مســئله که میزان پنجره هــای قدیمی موجود تقریبا چهار برابر 
پنجره های دوجداره استفاده شده در ساختمان ها است لزوم توجه بیشتر به این مسئله 

روشن می شود. تعویض پنجره های قدیمی مزایای زیادی دارد ازجمله:
1. بهینه سازی طرح قدیمی به طرح روز

2. رفع معایب حاصل از استهالک پنجره های قدیمی
3. صرفه جویی در مصرف انرژی

4. رفع آلودگی ها صوتی و تنفسی
با تعویض پنجره های قدیمی می توانیم بسیاری از معایب جاری حاصل از استفاده 
از پنجره های قدیمی را اصالح کرده و محیطی عاری از آلودگی ها صوتی و تنفســی 
داشــته باشیم. امروزه مصرف انرژی یکی از دغدغه های مهم در عرصه های مختلف 
به شــمار می آید و با اســتفاده از پنجره های دوجداره می توان بیش از 80 درصد در 
مصرف انرژی صرفه جویی کرد. جداره های داخلی و ســاختار شبکه ای پروفیل های 
در و پنجره و شیشــه های دوجداره با گاز میانی آرگون، این محصول را مانعی قوی 
در برابر آلودگی ها صوتی و تنفســی کرده و مانعی جدی در مقابل هدر رفتن انرژی 

نیز محسوب می شود.
عوارض و آثار ناشی از آلودگی هوا

منابع انتشــار آلودگی به دو گروه ثابت و متحرک تقســیم بندی می شــوند. منابع 
ثابت آلودگی هوا شامل: نیروگاه ها، کارخانه ها، مراکز تجاری و مسکونی، کشاورزی، 
اصناف و... هســتند. منابع متحرک آلودگی هوا نیز شامل انواع وسایل نقلیه موتوری 

از موتورسیکلت تا کشتی و هواپیما می شود.

با توجه به اینکه بخش ساختمان با مصرف حدود 35 درصد از کل انرژی مصرفی 
سهم باالیی را به خود اختصاص می دهد، استفاده از راهکارهای عملی و بهینه سازی 
مصرف ســوخت در بخش ساختمان بســیار حائز اهمیت است. سهم منابع ثابت در 
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آلودگی هوای شهر تهران 20-25 درصد است که به طور متوسط سهم منابع خانگی 
و اداری در تولید انواع آالینده های هوا به شرح ذیل است:

    

درمجموع سهم کلیه منابع ثابت در تولید انواع آالینده ها به شرح ذیل است:

 
بر اساس مطالعات و بررســی های صورت گرفته، در و پنجره های دوجداره تا 40 
درصد اتــالف انرژی را کاهش می دهنــد. با توجه به اینکه 80 درصد از ســوخت 
مصرفی در بخش خانگی گاز طبیعی و مابقی آن گازوئیل اســت میزان صرفه جویی 
ســاالنه حاصل از به کارگیری پنجره های دوجداره با درزبندی مناسب مطابق جدول 

زیر به دست می آید:
میزان صرفه جویی ساالنه:

حــال در صورت صرفه جویی مصرف ســوخت در یک ســاختمان می توان انتظار 
داشت متناسب با آن از خسارات و آلودگی ها ناشی از مصرف سوخت نیز کاسته شود. 
این آلودگی ها و خســارات شــامل آلودگی هوای داخل منازل، خسارات و آلودگی ها 
مربوط به اســباب و اثاثیه )نشســت دوده و گرد غبار و از بیــن رفتن جنس آنها در 
صورت واکنش بین ترکیبات آلودگی ها با اجناس و غیره( و خســارات بهداشــتی و 
خطر ســالمت و بهداشت افراد خانواده اســت. عالوه بر اینکه در صورت استفاده از 
در و پنجره های دوجداره از خســارات و آلودگی های فوق کاســته می شود، وقت و 

هزینه های مربوط به جبران خسارات نیز کاسته خواهد شد.
مقدار صرفه جویی در انرژی برای یک واحد مسکونی

برای بررسی میزان تاثیر استفاده از پنجره عایق در کاهش مصرف سوخت، کاهش 
آلودگی هوا و ســایر مزایای آن با ذکر مثال و ارائه آمار و ارقام به بررســی دقیق تر 
موضوع می پردازیم. در این مثال ســعی شده است از پارامترهای میانی و حد واسط 
اســتفاده شود تا میزان خطای کمتری را شاهد باشــیم. مثال ارائه شده از یک واحد 
مسکونی در شهر تهران انتخاب شده که تقریبا می توان آن را نمونه متوسط واحدهای 
ساخته شــده در شهرهای بزرگ و کوچک محسوب کرد. با توجه به این موضوع که 
معموال در شهرهای بزرگ اجرای واحدهایی با متراژ پایین تر و در شهرهای کوچک تر 

واحدهای با متراژ باالتر ساخته می شود، این واحد انتخاب شده که مشخصات آن در 
جدول زیر به صورت خالصه آمده است:

واحد مسکونی نمونه جهت محاسبه

حال با توجه به شــرایط این واحد، محاســبه بر مبنای وجود پنجره معمولی یک 
جداره و پنجره آلومینیومی و یو.پی.وی.ســی با شیشه دوجداره انجام و نتایج مقایسه 
می شود. گفتنی اســت، پروفیل آلومینیوم مورد آزمایش از نوع نرمال بوده و پروفیل 
آلومینیوم ترمال بریــک به دلیل برخورداری از فناوری متفاوت، نتایج مشــابهی با 

پروفیل یو.پی.وی.سی دارد. 

    

برای محاسبه بار گرمایش و سرمایش، اختالف دمای داخل و بیرون در زمستان و 
تابستان به صورت زیر فرض می شود:

زمســتان: دمای آسایش داخل 24 درجه سانتی گراد، دمای متوسط بیرون 4 درجه 
سانتی گراد، اختالف زمستانه 20 درجه کلوین

تابستان: دمای آسایش داخل 26 درجه سانتی گراد، دمای متوسط بیرون 36 درجه 
سانتی گراد، اختالف تابستانه 10 درجه کلوین

الف( پنجره معمولی تک جداره
اتالف حرارتی از کل پنجره های آلومینیومی در زمستان:

Q=UACT=(1.8×5.8+ 0.45×7.5)x20x7=1934.1w 
اتالف حرارتی از کل پنجره های آلومینیومی در تابستان:
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Q=UACT=(1.8×5.8+0.45×7.5)x10x7=967.05w 
ب( پنجره آلومینیومی با شیشه دوجداره

1178.1w :اتالف حرارتی از کل پنجره های آلومینیومی در زمستان
589.05w :اتالف حرارتی از کل پنجره های آلومینیومی در تابستان

ج( پنجره یو.پی.وی.سی با شیشه دوجداره
812.7w :اتالف حرارتی از کل پنجره های یو.پی.وی.سی در زمستان

406.35  w اتالف حرارتی از کل پنجره های یو.پی.وی.سی در تابستان
با فرض 20 ساعت زمان روشن بودن تجهیزات گرمایش در زمستان و 12 ساعت 

روشن بودن تجهیزات سرمایش در تابستان خواهیم داشت:
الف( بار حرارتی پنجره معمولی تک جداره:

در زمستان: )همه پنجره های واحد(
QTw=QxH=1934.1×20=38.682 kwhr/day

در تابستان: )همه پنجره های واحد(
QTw=QxH=967.05×12=11.605 kwhr/day

ب( بار حرارتی پنجره آلومینیومی با شیشه دوجداره:
در زمستان: )همه پنجره های واحد(

230562kwhr/day
در تابستان: )همه پنجره های واحد(

7.697kwhr/day 
ج( بار حرارتی پنجره یو.پی.وی.سی با شیشه دوجداره:

در زمستان: )همه پنجره های واحد(
160254kwhr/day 

در تابستان: )همه پنجره های واحد(
4.876kwhr/day 

مقایسه فوق نشان می دهد که در صورت اســتفاده از پنجره دوجداره آلومینیومی 
و یو.پی.وی.ســی به میزان 58 درصد )در زمستان و تابستان( کاهش مصرف انرژی 

نسبت به استفاده از پنجره معمولی تک جداره خواهیم داشت.
سایر هزینه ها: )سایر صرفه جویی ها(

همان گونه که می دانیم انتقال حرارت به سه طریق صورت می گیرد که عبارت اند 
از رســانایی، همرفت و تابش. آنچه تاکنون گفته شد میزان تاثیر پنجره دوجداره در 
کاهش انتقال حرارت از طریق رســانایی اســت. این در حالی اســت که استفاده از 
این گونــه پنجره ها در کاهش انتقال حرارت از دو طریق دیگر )همرفت و تابش( نیز 

تاثیر بسزایی دارد. این اثرات در ادامه توضیح داده می شوند:
 )Convection( 1 . همرفت

پنجره های دو جداره به جز تغییر در ضریب انتقال حرارت باعث می شــوند تا نفوذ 
هــوا از بیرون به داخل و بالعکس به حداقل برســد. حرکت مولکول های هوا توام با 
جابجایی انرژی حرارتی اســت. به واقع مانند آن اســت که هر مولکول هوا همانند 
یــک خودرو، انرژی را با خود حمل کرده، از محیــط خارج می کند. یکی از مواردی 
که باعث افزایش تعداد دفعات تعویض هوای داخل شده و اتالف حرارتی را به اندازه 
یک سوم تعداد دفعات تعویض هوا در حجم داخلی ساختمان ایجاد می کند، درزبندی 
نامناسب پنجره ها است. پنجره های دوجداره به دلیل درزبندی کامل موجب می شوند 
تا از ورود نســیم سرد در زمســتان و نسیم گرم در تابستان به داخل جلوگیری شود. 
درنتیجه شــرایط آســایش حرارتی با صرف انرژی کمتری قابل حصول است. ورود 
نســیم ســرد از پنجره های فوالدی بدون درزبندی را تقریبا همه در زمستان تجربه 
کرده اند و گاهی برای مبارزه با آن از نوارهای درزگیر استفاده می شود که تا حدودی 

مشــکل را کاهش می دهد، اما عمر کم و کیفیت پایین درزبندی باعث می شــود که 
مشکل کامال مرتفع نشود.

کاهش نفوذ هوا همچنین باعث کاهش ورود گردوغبار شده که خود ضمن کاهش 
هزینه های نظافت و نگهداری باعث افزایش سالمت و بهداشت ساکنین نیز می شود.

)Cold Radiation( 2 ـ تابش سرد
عامل دیگری که موجب ســلب آسایش حرارتی در ساختمان های موجود می شود 
تابش ســرد از سطوح است. در واقع هر سطح دمای خود را به محیط تابش می کند. 
اگر در مقابل ســطح یخ با دمای صفر درجه قرار بگیرید دمایی را احســاس خواهید 
کرد که ترکیبی اســت از دمای هوا و دمای یخ و موجب می شود فرد، دمایی بینابین 
را احساس کند. همین اصل در پنجره ها نیز رخ می دهد. با توجه به آنکه پنجره های 
فوالدی با شیشه یک جداره دمای بیرون را به راحتی به داخل منتقل می کنند )برای 
مثال در دمای 5-  درجه هوای بیرون دمای ســطح شیشــه در داخل به حدود صفر 
می رسد( حالت مشابه ایستادن مقابل یک سطح یخ برای ساکنین رخ می دهد. عکس 
این مســئله در تابســتان های گرم نیز تکرار می شــود که خود موجب اتالف شدید 
انرژی می شــود. توجه داشته باشــید به ازای ایجاد هر یک درجه سانتی گراد تغییر 
دمای داخل اتاق، میزان مصرف انرژی ساختمان 6 درصد افزایش می یابد. این بدان 
معنی اســت که در صورت تغییر 5 درجــه ای دمای داخل، مصرف انرژی 30 درصد 
بیشتر می شود. در صورت استفاده از پنجره های یو.پی.وی.سی که دارای شیشه های 
دوجداره بافاصله پرشده از گاز خنثی باشد، دمای سطح شیشه های داخلی و پروفیل ها 
تقریبا با دمای هوای اتاق برابری می کند. درنتیجه در داخل فضایی که پنجره یو.پی.

وی.سی دارد در مقایســه با اتاقی که پنجره های فوالدی یک جداره دارد، احساس 
حرارتی مطلوب تری در تابســتان و زمستان برای ساکنان ایجاد می شود. پنجره های 
دوجــداره آلومینیومی از نوع ترمال بریک نیز بــه خاطر خاصیت ویژه ای که این نوع 
آلیاژ دارد و نوع طراحی آن و نیز عایق بودن این سیستم پروفیلی، دقیقا همین شرایط 

را ایجاد می کنند.
نمودارهای زیر اثرات دوجداره بودن شیشــه و نیز اثر گاز خنثی در کاهش ضریب 

انتقال حرارت شیشه را نشان می دهند.
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قابلیت های صوتی پنجره های دوجداره
صوت توسط اختالف فشــار موجود در هوا ایجاد می شود و سرعت آن بستگی به 
مشــخصات فیزیکی ســیالی دارد که صوت در آن انتشار یافته و مستقل از تغییرات 
فشار آن است. واحد سنجش صوت دســی بل است )1/0 بل را دسی بل می گویند(. 
عوامل وابســته به صوت عبارت اند از: فشــار متوسطـ  فرکانسـ  طول موجـ  دامنه 

ـ سرعت.
فرکانس قابل شنیدن برای انسان بین 20 تا 20000 هرتز )تعداد چرخش در ثانیه( 
است. افزایش نوســان میزان صدا به منزله افزایش صدای مزاحم است. اصواتی که 
فرکانس آن ها 128 الی 512 هرتز باشــد را اصوات بم و اصواتی که فرکانس آن ها 
بین 512 الی 2548 هرتز باشــد را اصوات زیر می نامند. اصوات با فرکانس کمتر از 
25 هرتز، مادون صوت و اصوات بیش از 25 کیلوهرتز، مافوق صوت نامیده می شود.

عوارض ناشی از اصوات
از دست دادن قدرت شنوایی ازجمله اثرات مستقیم صداست. صدای مداوم و حتی 
غوغای غیر آزاردهنده نیز برای انسان مضر است و حساسیت گوش را نسبت به انواع 
صداها کمتر می کند. شنیدن صدایی با شدت 100 دسی بل در مدت 10 دقیقه نیاز به 
استراحت 20 دقیقه در محیط کامال آرام دارد. بیماری عصبی، تحریک پذیری شدید، 
گرفتگی عضالنی، شــوک عصبی، آلرژی، از دســت دادن تعادل بدن، سوءهاضمه، 
امراض قلبی و بســیاری از بیماری های دیگر نیز می تواند ناشــی از آلودگی صوتی 
باشد. تحقیقات انجام شده درباره آلودگی صوتی در ایران نشان داده که در شهرهای 
بزرگ متوســط آلودگی صوتی 75-80 دسی بل و در شهرهای کوچک 55 دسی بل 

است.
میزان شدت صوت در برخی از مراکز به شرح ذیل است:

به کارگیری پنجره های عایق و شیشه های دوجداره یکی از راه های کاهش آلودگی 
صوتی اســت. این شــیوه ازآن رو مهم و اساسی به نظر می رســد که با استفاده از 

شیشــه های معمولی به صورت دوجداره، حدود 40 دســی بل شدت صوت را کاهش 
خواهد داد.

میزان عبور نور در شیشه دوجداره
پنجره دوجداره با شیشــه ســاده معمولی از دوجداره شیشه شفاف تشکیل شده که 
خاصــــیت بازتاب نوری ندارد و نور خورشید را بدون انعکاس از خود عبور می دهند، 
در شکل زیر میــزان عبــور گرمای حاصله از تابش نور خورشید و همچنین میزان 

عبور نور مرئی )روشنایی( را در پنجره با شیشه دوجداره ساده مشاهده می کنید.
 

شیشــه دوجداره رفلکس به طورمعمول از یک جداره شیشــه شفاف و یک جداره 
شیشــه رفلکس تهیه می شود. از دیگر ویژگی های این نوع شیشه دوجداره؛ عدم دید 
از بیرون در روز )در شب این ویژگی برعکس می شود(، بازتاب نور، کاهش ورود گرما 
از طریق نور و زیباسازی نمای ساختمان به دلیل استفاده از شیشه های رنگی است.

میزان عبور نور در شیشه دوجداره رفلکس برابر با 61 درصد و میزان عبور گرمای 
حاصل از تابش خورشید 63 درصد است.

الزم به ذکر اســت این مقایســه تنها بیانگر میزان عبور و عایق بندی در برابر نور 
خورشید است و نه میزان عایق بندی در برابر سرما و گرما.

میزان مصرف انرژی پنجره ساختمان
 پنجره ها از مهم ترین اجزای ســاختمان هســتند. پنجره تامین کننده نور، گرما و 
زیبایی در ســاختمان است و همچنین می توان با باز و بسته کردن پنجره به محیط 
بیرونی دسترســی داشت و ضمن تصفیه مناسب، هوای مطلوبی به دست آورد. البته 
اگر پنجره به طور صحیح ســاخته و به کار گرفته نشــود و یا در طراحی ســاختمان 
دیدگاه های انرژی رعایت نشود و پنجره در موقعیت مناسب قرار نگیرد، عامل اصلی 

افت حرارتی و برودتی در فصول سرد و گرم سال می شود.
از نظر میزان مصرف انرژی پنجره ای که مقاومت حرارتی آن بیشتر باشد مناسب تر 

است و به طور کمی میزان مقاومت حرارتی پنجره به عوامل زیر بستگی دارد:
1. نوع شیشــه مورداستفاده )شیشه، پالســتیک، شیشه های با ضریب صدور انرژی 

پایین و شیشه های هوشمند(
2. تعداد الیه های شیشه موجود در پنجره )شیشه تک جداره، دوجداره و ...(

3. ضخامت الیه هوایی ایجادشده بین دو شیشه
4. مقاومت حرارتی یا ضریب هدایتی قاب پنجره

5. درزبندی و هوابندی در هنگام نصب
هر یک از پارامترهای فوق نیز به مواد تشــکیل دهنده پنجره و کیفیت ســاخت آن 

وابسته است.
پارامترهای اساسی جهت دسته بندی پنجره ها ازنظر کارایی انرژی به شرح زیر است:
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        )Air Leakage( نرخ نشت هوا
اتالف حرارتی و گرمای خورشید ورودی به ساختمان سبب جابجایی هوا از روزنه ها 
و درزهای موجود در قســمت های مختلف پنجره می شــود. برای این منظور به منظور 
مقایســه کارایی پنجره ها از پارامتر نرخ نشت هوا  )AL( استفاده می شود. AL کمتر 

بیانگر جابه جایی کمتر هوا از میان درزهای پنجره است.
)Visible Ttansmittance( ضریب عبور نور

ضریب عبور نور به خصوصیات اپتیکی الیه شیشــه مورداستفاده در پنجره بستگی 
دارد و ضریــب عبور نور بیشــتر در پنجره بیانگر عبور نور مرئی در طول روز اســت. 
پنجره های دوجداره با عبور نور بیشتر به منظور دید بهتر و حداکثر استفاده از روشنایی 

در طول روز مناسب تر هستند.
)Solar Heat Gain Coefficient( ضریب گرمای ورودی تابش خورشید

ضریب گرمای ورودی تابش خورشــید )SHGC( بیانگر بخشی از انرژی گرمایی 
تابش مســتقیم خورشید است که از میان پنجره عبور می کند و وارد اتاق می شود و یا 
در شیشه جذب می شود و ســپس به اتاق انتقال می یابد. SHGC کمتر، بیانگر ورود 

گرمای کمتر خورشید به داخل ساختمان است.
 )U-Factor( ضریب انتقال حرارتی کلی

افت حرارتی از پنجره با ضریب انتقال حرارت کلی پنجره بیان می شود. مقدار عایق 
بودن پنجره در برابر عبور گرما با ضریب عایق حرارتی )R-Value( بیان می شود که 
ضریب عایق حرارتی عکس ضریب انتقال حرارت است. ضریب عایق حرارتی بزرگ تر 
در پنجره ها بیانگر تبادل حرارت کمتر میان اتاق و محیط بیرون از طریق پنجره است.

نور خورشید از سه طیف اصلی تشکیل  شده است:
ماوراءبنفش: تابش بلندمدت این پرتو موجب تغییر رنگ اجســام ازجمله پرده، 
فرش و غیره می شود. به این منظور جهت جلوگیری از تابش این طیف باید به ضریب 

عبور اشعه ماوراءبنفش از شیشه توجه کرد.
نور مرئی: ورود نور مرئی به منزل به صورت کنترل شــده موجب دید صحیح چشــم 
جهت مشــاهده اجسام می شــود. میزان تابش تحت عنوان روشنایی مطرح می شود. 
جهت تنظیم حداکثر و حداقل میزان روشــنایی می بایست به ضریب عبور نور مرئی از 

شیشه و همچنین ضریب بازتابش نور مرئی توجه داشت.

نور مادون قرمز: مادون قرمز آن بخش از انرژی خورشیدی است که به صورت حرارت 
احساس می شود. تقریبا دوسوم از انرژی ورودی و خروجی از راه پنجره به صورت تابش 
در طیف مادون قرمز جریان می یابد. در مناطق گرمســیر و پرآفتاب، تابش این طیف از 
نور به داخل ســاختمان موجب افزایش سریع دما می شود. این پدیده بار سنگینی را به 
سیستم خنک کننده ســاختمان تحمیل کرده و سبب افزایش مصرف انرژی می شود، 
به همین ترتیب بخش قابل توجهی از گرمای درون ســاختمان در مناطق سردسیر در 
همین طیف از راه پنجره ها به بیرون تابیده می شود. با انتخاب ترکیب مناسبی از انواع 
شیشــه رنگی، رفلکس، لمینیت و دوجداره می توان جریان نور و ورود و خروج انرژی از 

ساختمان را کنترل و آرامش ساکنان آن را تامین کرد.
نگاهی گذرا به موارد فوق نشــان می دهد انتخاب یک پنجره مناسب تاثیر فراوانی 
بــر کاهش میــزان مصرف انرژی، کاهــش آلودگی های صوتی و تنفســی، کاهش 
هزینه های خانوار و آســیب های جانبی بر سالمت افراد جامعه دارد. همانطور که در 
مثال ها بیان شد استفاده از پنجره عایق با شیشه چند جداره از جمله مواردی است که 
باید در مقررات جدید نظام مهندسی ساختمان بر آن تاکید ویژه شده و نظام مهندسی 
ساختمان این مسئله را به عنوان یک فوریت در برنامه کاری خود لحاظ کند. ظاهرا در 
تدوین مقررات جدید نظام مهندســی ملی ساختمان تمهیدات ویژه ای در این مورد در 
نظر گرفته شده است؛ اما به نظر می رسد لزوم اجرای صحیح و نظارت دقیق بر حسن 
انجام آن نیز بسیار حائز اهمیت است و مسئوالن، کارفرمایان، مهندسان و آحاد جامعه 
باید نسبت به این موضوع حساســیت بیشتری داشته باشند. قوانین مربوط به اقتصاد 
مقاومتی نیز لزوم توجه جدی به این مســئله را روشــن می کند و برنامه توسعه و سند 
چشــم انداز 1404 نیز از جمله مواردی است که باید توجه به این مسئله را به صورت 

جدی در آن پیگیری کرد.
منابع مورد استفاده:

1. طباطبایي، ســید مجتبي. محاســبات تاسیســات ساختمان، شــرکت انتشاراتي 
روزبهان، چاپ هشتم، 1381؛

2. عرب زاده اسفرجاني، ساناز و سیامک کاظم زاده حناني، »بررسي پارامترهاي مؤثر 
در میزان مصرف انرژي در بخش مسکوني در ایران«؛

3. جزوه آموزشی آژانس حفاظت محیط زیست )USEPA( ـ منابع آلودگی هوا.





نشریـه پنجره ایرانیـان
اولین ماهنامه تخصصی صنعت در و پنجره و بهینه سازی انرژی ایران
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نیازمندی های صنعت در وپنجره، فرصتی رایگان برای رونق کسب و کارنیازمندی های صنعت در وپنجره، فرصتی رایگان برای رونق کسب و کار

استخدام کارشناس فروش 
ETEM ارائــه دهنده سیســتم  های  دفتر شــرکت 
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 ماشین آالت
فروش نقدی و اقساطی ست دوسر 7 تایی صفر یلماز 
با دو ســال گارانتی ، 10 سال خدمات پس از فروش و 

نصب و راه اندازی رایگان.
جوش دوسر یلماز ، برش تکسر پالسماک.

تلفن: 09123304851

فروش دستگاه شیشه دوجداره cms )کم کارکرده(
دستگاه های زیر به فروش می رسد:

1-دستگاه شستشــو     2-پرس پانل         3-پلی سلفاید          
4-بــرش CNC               5-فریزر، هیتر   6-تزریق گاز          
7-ســیلیکاژل پرکن     8-بوتیل زن          9-میزگردون          

10-هاتملت
نصب و راه اندازی به عهده فروشنده می باشد.

تلفن: 09120344123

استخدام
upvc و آلومینیوم ترمال برک  بازاریاب دروپنجــره 

وکرتن وال )تهران(   
تلفن: 021-22910366

UPVC فروش دستگاه های دست دوم
دستگاه های زیر به فروش می رسد:

1-تمیزکــن کابان )دو موتــوره(                             2-تمیزکن طاها با یراق )دو موتوره(        
3-تمیزکن مورات )دو موتوره(    4-زهوار مورات        

5-کپی فرز، تخلیه آب مورات             6-ســت کامل ماشین آالت هگسان       
7-ست 7تایی دوسر ETM                 8 -دستگاه شستشو شیشه ایستاده 1700
تلفن: 021-22010115

نیازمندی های پنجره

جذب نمایندگی فعال
شرکت پنجره عایق پردیس تولیدکننده در و پنجره های 
upvc، آلومینیومی و شیشه های دوجداره تمام صنعتی 

در سراسر کشور نمایندگی فعال می پذیرد.
 Pardis.win.t@gmail.com                :جهت ارتباط
تلفن: 22977375-021  ـ 09124399078

فروش خط تولید پنجره

شرکت آق پروفیل)آک پروفیل( جهت تکمیل کادر فروش 
خود در دفتر تهران به یک نفر کارشــناس فروش )ترجیحا 

خانم( نیازمند است.
aman.pourGhaz@gmail.com
تلفن: 44388696

  upvcفروش خط تولید در و پنجره
یک کارگاه ساخت در و پنجره در حال کار با کلیه متعلقات 
کارکرده در حد نو به فروش می رسد. یک دستگاه پن ماک 
با جوش دوســر و اره آتشــی، یک دستگاه رل فریمینگ 

گالوانیزه)خم گالوانیزه(، یک دستگاه باتی پن تک سر و ...

تلفن: 09143018319 - 36374365 )041(

فروش دستگاه 

ست کامل 6 تکه با مارک آی کار، آکبند به فروش می رسد.

مرادی: 09121953526

فروش خط تولید پنجره
شرکت آرنا تیراژه پنجره یک ســری کامل خط تولید در و 
پنجره upvc با جوش دو ســر و گوشه پاک کن و ... با مارک 

آلوماتیک اکوالین در حد نو به فروش می رسد. 
خوانساری: 09127024305

upvc خریدار ضایعات
بهترین خریدار ضایعات یو.پی.وی.سی ـ آخرین قیمت را از 

ما بخواهید.
رستمی: 09127659460
رحمانی: 09195493935

روحش شاد و یادش گرامی

جناب آقای مهندس معماری

مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض کرده 
و برای آن مرحومه علو درجات را از خداوند منان خواستاریم. 

مارا در غم خود شریک بدانید.
نشریه پنجره ایرانیان



استخدام کارشناس فروش 
شرکت پرســان صنعت آریا، نماینده رسمی یراق آالت 
GU آلمان در ایران به منظور تکمیل کادر فروش خود از 
کارشناسان فروش خانم وآقا دعوت به همکاری می نماید.
تلفن: 5-88679304 ـ فکس:  88850413
Email: info@parsansanat.com

درج نیازمندی ها در سایت
و نشریه پنجره ایرانیان

رایگـان می باشد

نیازمندی های صنعت در وپنجره، فرصتی رایگان برای رونق کسب و کار

استخدام تکنسین
استخدام تکنســین و تعمیر کار حرفه ای ماشین آالت 

UPVC و شیشه دوجداره
تلفن: 021-26414129

استخدام کارشناس فروش 
شــرکت پنجره عایق پردیس جهت تکمیل کادر فروش 
خود جهت فروش پنجره upvc، آلومینیومی و شیشه های 

دوجداره تمام صنعتی دعوت به همکاری می کند.
 Pardis.win.t@gmail.com     :جهت ارسال رزومه
تلفن: 22977375-021  ـ 09124399078

آگهی استخدام
بــه بازاریاب با تجربه در و پنجــره با حقوق ثابت و 

پورسانت باال نیازمندیم.
تلفن: 021-22915162  021-22916476          
 09123264705

آگهی استخدام
شــرکت صنایع آلومینیــوم آبســکون تولیدکننده 
پروفیل های صنعتی و ســاختمانی و سیستم های در و 
پنجره و نمای آلومینیومی جهــت تکمیل کادر فروش 
دفتر تهران جهت موقعیت های شغلی کارشناس فروش 

و حسابدار فروش دعوت به همکاری می نماید.
متقاضیــان محترم می توانند رزومــه خود را به ایمیل 
sales@abescon.ir یا شماره تلگرام 09122894784 

و یا تماس با تلفن 72564 ارسال نمایند.

فروش ماشین آالت
ماشین آالت تکســر UPVC ترک، ست 5 تایی و 
6 تایی، پرس)پانچ گوشــه آلومینیوم( بصورت نقد و 
اقســاط بلندمدت و با دو سال گارانتی و تحویل روز 

بصورت ویژه به فروش می رسد.
تلفن: 021-26414203

استخدام کارشناس فروش
 شرکت فرگان آســیا جهت تکمیل کادر فروش خود جهت 
پنجره یو پی وی سی و آلمینیوم از کارشناسان محترم خانم 

یا آقا دعوت به همکاری می نمایید.
تلفن: 88719893-88718854

آگهی استخدام
به تعــدادی بازاریاب در و پنجــره آلومینیوم ترمال بریک 

نیازمندیم، با پورسانت باال.
تلفن: 66603812 ـ 66603789

آگهی استخدام
یک شرکت تولیدی معتبر جهت فروش در و پنجره نیاز 

به بازاریاب دارد. )حقوق + پورسانت( 
تلفن : 22059962
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فروش فوری
یک واحد تولیدی در و پنجره یو.پی.وی.سی به همراه کلیه 
ماشین آالت و امکانات، در زمینی به مساحت 3000 متر مربع 
و 710 متر ســوله و بنا واقع در قزویــن جاده بوئین زهرا به 

فروش می رسد.
 تماس: 09123097149

نیازمندی های پنجره

فروش دستگاه اسپیسرحرارتی
کارکرد: 2ماه)درحد نو(

مارک دستگاه: رو لوشن
شرایط: اقساط 15 ماه 

044-32382687-9
 09143459479

آگهی استخدام

استخدام بازاریاب در و پنجره مجرب و با سابقه کاری 

تلفن: 09123254866




















































