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پنجرهایرانیان؛ دبیر انجمن صنفی ،کارفرمایی تولیدکنندگان در و پنجره ایران یکی
از اصلیتریــن مباحث حال حاضر صنعت در و پنجره را فعالیت شــرکتهای بدون
شناسنامه و نامعتبر عنوان کرد.
وحید جاللی پور با اشــاره به این موضوع گفت :در کشــور ما صنعت در و پنجره
درحالتوسعه اســت و باید با برنامهریزی و نظارت دقیق فعالیتهای تولیدکنندگان
بدون شناســه را ســاماندهی کنیم تا همانند ســایر مجموعهها بتواننــد مطابق با
سیاستهای انجمن و همسو با صنعت در و پنجره فعالیت داشته باشند.
جاللی پور بــا تاکید بر اینکه معیارهای مختلفی بــرای قیمتگذاری وجود دارد
گفت :میتوان نوع متریال بهکاررفته و میزان دســتمزد ساخت را مهمترین شاخص
قیمتگذاری در این صنعت عنوان کرد.
در انجمن جلسات مکرری در این خصوص داشتیم و هزینههای تولید و دستمزد را
محاسبه کرده و به تراز قیمتی مشخصی برای محصوالت استاندارد که تولیدکنندگان
آن تحت نظر انجمن هســتند رسیدیم و بهعنوان شاخص قیمتی مشخص کردهایم.
درحالحاضر ابعاد اســتاندارد و مصرفی که توســط مجموعههای شناسنامهدار تولید
میشود ،قیمت واحد و مشخصی دارند.
وی با اشــاره به اینکه ادامه فعالیت نادرست مجموعههای بیشناسه اثرات منفی
زیادی در پی خواهد داشت ،افزود :قیمتهای متفاوتی که از سوی تولیدکنندگان به
مشتریان ارائه میشــود ،اختالف زیادی دارند که بعضا قیمتهای کارشناسی نشده
اســت .عمدتا این موارد از ســوی تولیدکنندگان بی شناسه ارائه میشود و باعث از
دست رفتن اعتماد مصرفکنندگان به تمام فعاالن این صنعت میشود .الزم به ذکر
است سیاستهای انجمن ساماندهی و شناسنامهدار کردن آن واحدها است و توقف
هیچ واحد تولیدی در دستور کار انجمن نیست.

عرضه سیستم لیفت اند اسالید فاپیم توسط اورین آلومینیوم
پنجرهایرانیان؛ شــرکت اورین آلومینیوم تجارت بهزودی سیستم لیفت اند اسالید
فاپیم ( )Fapimایتالیا را در سبد کاالیی خود عرضه خواهد کرد.
سیســتم لیفت اند اسالید  300و  400کیلوگرم فاپیم ایتالیا متناسب با پروفیلهای
داخلی و خارجی از شــهریور امسال در ســبد کاالیی شرکت اورین آلومینیوم تجارت
قرار خواهد گرفت.
گفتنی اســت ،اورین آلومینیوم تجارت نمایندگی رســمی یراقآالت در ،پنجره و
نمــای آلومینیومی فاپیم  Fapimایتالیا Ragni ،ایتالیــا و  AAترکیه در ایران را
در اختیار دارد.

افتتاح شعبه جدید وین بست در کهریزک
پنجرهایرانیان؛ وین بست شعبه جدیدش را در کهریزک افتتاح کرد.
شــرکت وین بســت ،تولیدکننده در و پنجره و خمکاری پروفیل بهمنظور گسترش بازار و
افزایش میزان خدمات به مشتریان اقدام به راهاندازی شعبه جدیدی در منطقه کهریزک کرده
اســت .این شعبه تمامی محصوالت و خدمات شرکت وین بست را به عموم مشتریان بهویژه
ساکنین منطقه کهریزک و مناطق جنوب تهران در سریعترین زمان ممکن ارائه میدهد.
گفتنی اســت ،وین بست درزمینه ســاخت و مونتاژ انواع در و پنجره و همچنین خمکاری
پروفیلهای یو.پی.وی.سی فعالیت دارد.

اخبـارصنعتپنجره

ن گلستان
افتتاح انبار وین کالس در استا 
پنجرهایرانیان؛ انبار وین کالس در استان گلستان افتتاح شد.
انبار دپوی پروفیل وین کالس در اســتان گلســتان بر عهده شرکت عایق پنجره سیمرغ
گلســتان با مدیریت آقای صبوری قرار گرفت .ازاینپس مشــتریان این پروفیل در اســتان
گلســتان میتوانند محصوالت موردنظر خود را از طریق شرکت عایق پنجره سیمرغ گلستان
تامین کنند.
گفتنی اســت ،سبد محصوالت پروفیل وین کالس شــامل پروفیل  4حفره نانوتکنولوژی
ســری  ،60پروفیل  5حفره نانوتکنولوژی ســری  ،60پروفیل کشویی جفت ریل سری ،70
پروفیل کشویی تکریل سری  ،90کاورهای آلومینیومی رنگی و  ...است.

افزایش  ۹.۷درصدی تولید آلومینیوم در کشور

شکست قهرمانانه ممیپور با انصراف از مقابله با حریف اسرائیلی
پنجرهایرانیان؛ حســین ممیپور در فینال مســابقات جهانی تنیس معلولین 2018
ترکیه ،قهرمانانه از بازی در مقابل تنیسباز اسرائیلی انصراف داد.
حسین ممیپور در مســابقات جهانی  2018تنیس معلولین که در کشور ترکیه در
حال برگزاری بود ،موفق به شکســت رقیب قدر اندونزیایی خود  Afitriadiشد و
به فینال مسابقات راه یافت .این ورزشکار اندونزیایی مهدی طیبی را از دور مسابقات
حذف کرده بود.
رقیب ممیپور در فینال ،ورزشکاری از کشور اشغالگر قدس بنام  Stokolبود که
ممی پور قهرمانانه از رقابت با ورزشکار اسرائیلی انصراف داده و از قهرمانی مسابقات
جهانی تنیس معلولین بازماند.
حســین ممیپور عضو تیم تنیس با ویلچر آذربایجان شرقی بوده و از سال 1378
عنوان اول ایران را نیز در اختیار دارد .وی همچنین تنها تنیسبازی اســت که برای
یک دوره در مسابقات پاراالمپیک در سال  2012نماینده کشورمان بوده است.
گفتنی است هافمن ،حامی این ورزشکار غیور و قهرمان ملی است.
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پنجره ایرانیان؛ شرکتهای بزرگ آلومینیوم کشور در  ۲ماهه نخست امسال  ۹.۷
درصد آلومینیوم بیشتر تولید کردند.
به گزارش روابط عمومی ســازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران،
شــرکت های ایرالکو ،المهدی و هرمزال طی ماه های فروردین و اردیبهشــت۶۰ ،
هزار و  ۹۴۷تن آلومینیوم (خالص ،بیلت ،آلیاژ ،ئی سی و براده) تولید کردند .این رقم
در مدت مشابه سال گذشته ۵۵ ،هزار و  ۵۶۸تن بود.
از این میزان ،شرکت های «ایرالکو»  ۳۰هزار و  ۳۳تن« ،هرمزال»  ۱۹هزار و ۲۴
تن و «المهدی»  ۱۱هزار و  ۸۹۰تن آلومینیوم تولید کردند.
شرکت آلومینای ایران طی  ۲ماهه امسال ۱۴۷ ،هزار و  ۴۹۸تن «بوکسیت»۴۱ ،
هزار و  ۵۲۳تن «پودر آلومینا» ۷۰ ،هزار و  ۵۸۹تن «هیدرات آلومینیوم» و  ۲۳هزار
و  ۵۸۶تن «آهک» تولید کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ( ۱۱۵هزار
و  ۴۱تن بوکســیت ۴۱ ،هزار و  ۵۸۲تن پــودر آلومینا ۶۹ ،هزار و  ۴۲۵تن هیدرات
آلومینیوم و  ۲۳هزار و  ۳۰۸تن آهک) ،به ترتیب  ۲۸درصد افزایش ،یک دهم درصد
کاهش ۱.۷ ،درصد افزایش و یک درصد افزایش یافت.
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انجمن در ،پنجره و نمای استان تهران رسمیت یافت
پنجره ایرانیان؛ وزارت تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی گواهینامه ثبت انجمن صنفی
کارفرمایی تولیدکنندگان در ،پنجره و نمای ساختمانی استان تهران را صادر کرد.
اعضای هیات رئیســه انجمن تولیدکنندگان در ،پنجره و نمای ســاختمانی استان
تهران در نشســتی خبری که در تاریخ  21خردادماه برگزار شــد ،خبر صدور مجوز
فعالیت این انجمن را رسما اعالم کردند.
اعضــای حاضر در این جلســه ضمن ارائه گزارشــی از روند تالشهای صورت
گرفتــه تاکنون ،به توضیح اهداف کلی و نیز اهــداف کارگروههای هفتگانه این
انجمن پرداختند.
در بخشــی از این نشســت مهندس رضایی ،دبیر انجمن ضمن اعالم خبر تعیین
اعضای هیات مدیره  عنوان کرد که در اردیبهشــتماه امســال و با حضور نماینده
وزارت کار انتخابات هیات مدیره برگزار شده و افراد زیر برای یک دوره سه ساله به
عضویت این هیات درآمدند:
اعضای اصلی :محمدحســین فریور از شرکت واالد ،وحید احمدسلطانی از شرکت
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اســپیرال ،حمیدعموشعبانی از شــرکت آلومینیوم میهن کار ،آرش فداکار از شرکت
سایتال ســاخت ،حسین باوفا از شرکت آلومات ،آرش فرخ آشتیانی از شرکت پنجره
دیبا  و رسول گیالنی از شرکت پنجره نیکان
اعضای علیالبدل هیات مدیره :علیاکبر فتحاللهی از شرکا آران سیج و امیرحسین
عموشعبانی از شرکت نگارین پنجره آفتاب
بازرس اصلی :محمد بخشی از شرکت آلومینیوم البرز
بازرس علیالبدل :مهدی عموشعبانی از آلومینیوم پیمان
اعضای هیات رئیسه انجمن نیز در اولین جلسه هیات مدیره انتخاب که در نتیجه
محمد حســین فریور و وحید احمد سلطانی به ترتیب به عنوان رئیس و نایب رئیس
و حمید عموشــعبانی به عنوان خزانهدار و ابوالفضــل رضایی به عنوان دبیر انجمن
انتخاب شدند.
گفتنی اســت مشرح گزارش این نشست در همین شــماره نشریه پنجره ایرانیان
منتشر شده است.

اخبـارصنعتپنجره

نمایشگاه آثار تجسمی و نقاشی معماران ایرانی با حمایت ونوس شیشه برگزار شد
پنجرهایرانیان؛ نمایشــگاه گروهی آثار تجسمی و نقاشی معماران ایرانی با عنوان
«سرودههای روی داربست» با حمایت ونوس شیشه در گالری سایه برگزار شد.
نمایشگاه گروهی آثار تجسمی و نقاشی معماران ایرانی که روز جمعه  4خردادماه از

ساعت  ۱۷تا  ۲۱افتتاح شد تا  ۲۲خردادماه  ۱۳۹۷پذیرای عموم بازدیدکنندگان بود.
گفتنی اســت ۲ ،اثر هنری شیشــهای از تولیدات شــرکت ونوس شيشــه نیز در
نمايشگاه «سرودههای روى داربست» به نمايش گذاشته شده بود.

پنجره ایرانیان؛ نمایشــگاه صنایع شیشه دوسلدورف ( )Glasstecاز  1تا  4آبان
ماه  ۱۳۹۷در شهر دوسلدورف کشور آلمان برگزار میشود.
نمایشــگاه صنایع شیشــه دوســلدورف نهتنها رویدادی جهانی در صنعت شیشه
دنیاســت ،بلکه بزرگترین نمایشــگاه جهان برای صنعت شیشه و تامینکننده آن
بهشمار میرود.
نمایشــگاه صنایع شیشه نمایشــگاهی منحصربهفرد در سراسر جهان است ،زیرا
هیچ رویداد دیگری در جهان که شــامل طیف کاملی از محصوالت شیشــهای  -از
محصوالت ،روشها و دســتگاههای تولید تا برنامههای گوناگون بازیافت شیشه -
باشد وجود ندارد.

بازدیدکنندگان و غرفه داران این نمایشــگاه از حوزههای مختلفی چون مهندسی
مکانیک ،معماری ،ساختمان ،طراحی داخلی و دکوراسیون و صنایع فناوری اطالعات
در این رویداد حاضر خواهند شد.
محصوالت شیشــهای ،تکنولــوژی تولید ،روشهای تولید شیشــه و محصوالت
پایانی ،ابزار ،قطعات یدکی و تعمیر و نگهداری کارخانه ،انرژی خورشیدی ،عایقهای
حرارتی و ...برخی از مهمترین عناوین و محصوالت این نمایشگاه بینالمللی صنعت
شیشه است.
گفتنی اســت؛ عالقهمندان به حضور در این نمایشــگاه میتوانند برای کســب
اطالعات بیشتر به سایت رسمی این رویداد مراجعه کنند.
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عرضه محصوالت جدید پارس یراق پروفیل
پنجرهایرانیان؛ شــرکت پارس یراق پروفیل در راســتای پیشــبرد تولیدات خود
درزمینــه انواع پروفیــل و ملزومات دکوراتیو ،محصوالت جدیدی به ســبد کاالی
خود اضافه کرد.
پارس یراق پروفیــل ،گلهای دکوراتیو برجی و آبشــاری در رنگهای مختلف،
کانکتور فوالدی ورق  2.5میل در ســایزهای مختلــف و پروفیل ریل مخصوص را
برای عرضه به مشتریان به خط تولید ارسال کرد .پارس یراق پروفیل همچنین توری
پلیسه تک پروفیل با یراقآالت ساده حداکثر با  6یراق پالستیکی را به مرحله تولید
رسانید .این نوع توری پلیسه شامل یک پروفیل (قاب دورادور و پروفیل حامل) بوده
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و دارای شش یراق پالســتیکی ( 4گوشه +2حامل) است .توری مخصوص درهای
وردی اماکن عموی ،مغازه ها ،ادارات و ...نیز آماده عرضه به بازار است.
گفتنی اســت ،شــرکت پارس یــراق پروفیل در زمینــه تولید انــواع یراقآالت
یو.پی.وی.ســی پروفیلهای توری ثابت ،لوالیی ،رولینگ ،پلیسه و پرسان (سیستم
جدید نصب از داخل) و کلیه پروفیلها و یراقآالت دکوراتیو انواع کانکشن فوالدی،
آلومینیومی ،زاماکی و انواع زاماک تکپیچ و دوپیچ ،عیار لنگه ،انواع گوشــه اسپیسر،
زیر شیشه ثابت و قابل تنظیم ،انواع ریل کشویی ،گردگیر ،درپوش آب ،عیار لنگه و
درپوش پروفیل فعالیت میکند.

حضور پنج شرکت خارجی در نمایشگاه صنعت ساختمان شیراز
پنجرهایرانیان؛ بیســتمین نمایشــگاه بینالمللی صنعت ساختمان با حضور فعاالن و
تولیدکنندگان برتر این حوزه در کشــور و همچنین پنج شــرکت از کشــورهای ژاپن،
چین ،فنالند ،ترکیه و امارات متحده عربی ،تیرماه  ۹۷در محل دائمی نمایشــگاههای
بینالمللی استان فارس در شیراز برگزار میشود.
به گزارش عصر نمایشگاه ،مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی فارس ،با بیان
این مطلب در نشست خبری افزود :این نمایشگاه با همکاری انجمن صنفی انبوهسازان
مسکن و ساختمان استان فارس برگزار خواهد شد و تاکنون حدود  60درصد از فضای
اختصاصیافته به آن با حضور شرکتهایی از سراسر کشور ازجمله ،فارس ،سمنان ،یزد،
مرکزی ،تهران ،اصفهان و آذربایجان غربی و همچنین نمایندگان محصوالت خارجی
پنج کشور یادشده تکمیلشده است.
ســید محمود موسوی با بیان اینکه این نمایشگاه در پنج سالن برگزار میشود ،اظهار
داشت :بیش از  100شــرکت داخلی و تولیدکنندگان انواع مصالح ساختمانی ،تولیدات
خود را که شامل گچ ،ســیمان ،آجر ،سنگ معدنی و مصنوعی و همچنین درهای ضد
سرقت ،لوله و اتصاالت و یراقآالت است در این نمایشگاه عرضه میکنند.
وی بیان کرد :سیســتمهای هوشمند ساختمانی ،آسانســور ،باالبر ،کناف ،میلگرد ،
دکوراســیون داخلی و نمای خارجی و همچنین سایر دستاوردها و فناوریهای نوین در
حوزه صنعت ساختمان نیز در این نمایشگاه ارایه خواهد شد.
رئیس انجمن صنفی انبوهســازان مسکن و ساختمان فارس نیز در این نشست گفت:
ایجاد ارتباط و همافزایی هرچه بیشتر بین تولیدکنندگان ،ارتقای علمی و کیفی صنعت
ســاختمان ،فراهم آوردن زمینه مناسب برای انتقال نوآوریهای جدید در این صنعت با
شاخصهای فنی و منطبق با آییننامههای صادرشده و آگاهی بخشی به عموم ،ازجمله
اهداف برگزاری این نمایشگاه است.

دبیر انجمن صنفی انبوهســازان مسکن و ساختمان فارس هم در این نشست اظهار
داشــت :برای برگزاری هرچه بهتر این نمایشــگاه به سازمانها و نهادهای مرتبط با
صنعت ســاختمان ازجمله اداره کل راه و شهرسازی ،ســازمان نظاممهندسی ،بنیاد
مســکن ،کانون سراســری انبوهســازان ایران و ســازمان صنعت ،معدن و تجارت،
اطالعرسانی شده است.
احمدرضا جوکار افزود :همچنین باهدف آشــنایی شــرکتکنندگان با مباحث فنی و
آییننامههای صنعت ســاختمان ،در حاشیه برپایی این نمایشگاه که به مدت چهار روز
ادامه دارد ،کارگاههای آموزشی با حضور استادان شاخص این صنعت برگزار خواهد شد.
بیستمین نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان از  12تا  15تیرماه  97در محل دائمی
نمایشگاههای بینالمللی فارس واقع در شهرک گلستان شیراز برپا میشود.
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نمایشگاه بینالمللی جامع صنعت ساختمان اصفهان 97
پنجرهایرانیان؛ بیســت و یکمین دوره نمایشگاه بینالمللی جامع صنعت ساختمان اصفهان
مهرماه  97برگزار میشود.
بیســت و یکمین دوره نمایشگاه بینالمللی جامع صنعت ســاختمان اصفهان از  11تا 14
مهرمــاه  97در محل دائمی نمایشــگاههای اســتان اصفهان برگزار میشــود .زمان بازدید
نمایشگاه از ساعت  16تا  22روزهای یادشده است.
گفتنی اســت ،عالقهمندان به حضور در این نمایشــگاه میتوانند برای ثبتنام و کســب
اطالعات بیشتر به سایت نمایشگاه مراجعه کنند.

شانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان کرمان

نخستین نمایشگاه بینالمللی مسکن ،شهرسازی و شهر هوشمند
پنجرهایرانیان؛ نخستین «نمایشــگاه بینالمللی مسکن ،شهرسازی ،شهر هوشمند و
صنایع وابســته» و «همایش فرصتهای سرمایهگذاری در مسکن و شهرسازی» آبان
ماه سال  97در مصالی تهران برگزار میشود.
نخستین نمایشــگاه بینالمللی مسکن ،شهرسازی ،شهر هوشــمند و صنایع وابسته
( )Iran Urban Expo 20و همایش فرصتهای ســرمایهگذاری در مســکن و
شهرســازی با رویکردی نوین در ایجاد تعاملی ســازنده و ایجاد همبستگی و همافزایی
ملی و بینالمللی از  27تا  29آبان ماه سال  97برگزار میشود.
این دو رویداد با حمایت وزارت راه و شهرســازی ،وزارت کشــور (مرکز توسعه دولت
الکترونیک ،فناوری اطالعات و آمار) ،نهاد ریاســت جمهوری (مرکز فناوری اطالعات،
ارتباطات و امنیت) ،ســازمانها ،نهادها ،انجمنها و اتحادیههای داخلی و بینالمللی در
محل شبستان مصالی امام خمینی (ره) تهران برگزار میشود.
ارتقا کیفیت شهرنشــینی ،تحقق برنامههای توســعهای مســکن ،شهرسازی و شهر
هوشمند ،بسترســازی بهمنظور ایجاد محرک اقتصاد مسکن ،کار ،اشتغال و کارآفرینی،
آشــنایی بــا جدیدترین فناوریهــا و نوآوریهای نوین صنایع و تجهیزات مســکن و
شهرســازی ،توسعه بازار شهر هوشــمند ،ارائه آخرین دســتاوردهای فنآوری روز در
حوزه شهرهای هوشمند ،اســتفاده از ظرفیتها و دستاوردهای شهرهای خواهرخوانده،
کمک به بهســازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری ،ازجمله اهداف این
نمایشــگاه بهعنوان جامعترین نمایشــگاه مدرن و متناسب با شرایط روز ایران و جهان
در بخش مسکن ،شهرســازی و شهر هوشمند در ایران است که طی سه روز بهمنظور
تحول در آینده مســکن ،شهرسازی و شهر هوشمند به شما اجازه مشارکت و دسترسی
به پروژههای عظیم و کالن ســاختمانی و انبوهســازی مسکن کشــور و نفوذ به جمع
حرفهایها را میدهد .گفتنی اســت ،عالقهمندان به حضور در این نمایشگاه میتوانند
برای کسب اطالعات بیشتر به سایت نمایشگاه مراجعه کنند.
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پنجرهایرانیان؛ شانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان کرمان شهریورماه
 97برگزار میشود.
شــانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ســاختمان کرمان و پنجمین نمایشگاه
تخصصی کاشی سرامیک ،ســنگهای تزئینی لوله و اتصاالت شیرآالت بهداشتی،
تجهیزات حمام ســونا ،تجهیزات آشــپزخانه ،ســیمان و افزودنیهــا بتن از  6تا 9
شهریورماه  97در سایت نمایشگاههای بینالمللی جنوب شرق برگزار میشود.
گفتنی است ،زمان بازدید نمایشــگاه صنعت ساختمان کرمان از ساعت  17تا 22
روزهای یادشده خواهد بود.
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عضویت مدیرعامل هافمن در تحریریه فصلنامه مرکز تحقیقات
پنجرهایرانیان؛ مهندس حمیدیه ،مدیرعامل شــرکت هافمن عضــو تحریریه فصلنامه
گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه ،مسکن و ساختمان شد.
مرکز تحقیقات راه ،مسکن و ساختمان و گواهینامه فنی این مرکز نامی آشنا برای تمامی
تولیدکنندگانی است که به رعایت اســتانداردهای روز دنیا و کیفیت باالی محصوالتشان
عالقهمند هستند .گواهینامه فنی مرکز تحقیقات برای محصوالت تولیدی ،نشان کیفیت و
اعتبار در بازار و نزد مصرفکنندههای ایرانی است.
فصلنامه گواهینامه فنی مرکز تحقیقات در حالی وارد پنجمین ســال انتشار خود میشود
که تعدادی از مدیــران مجموعههای موفق صنعت ســاختمان در تحریریه این فصلنامه
عضویت دارند .این فصلنامه شــامل اطالعــات مفید و تخصصی مختلفی پیرامون صنعت
ساختمان و مباحث فنی آن است؛ معرفی مرکز تحقیقات و عملکرد بخشهای آن بهعنوان
یک مرکز علمی و تحقیقاتی ،اهمیت و جایگاه گواهینامه فنی درزمینههای مختلف صنعتی
کشور ازجمله صنعت ســاختمان و همچنین مقاالتی پیرامون محصوالت و پیشرفتهای
شرکتهای مختلف ازجمله مباحثی هستند که در این فصلنامه مطرح میشوند.

گفتنی است ،هافمن ازجمله تولیدکنندگان مطرح پروفیل یو.پی.وی.سی در کشور است.

اپل به دنبال شرکت در صنعت ذوب آلومینیوم
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پنجرهایرانیان؛ شرکت اپل اعالم کرده که قصد دارد با همکاری دو شرکت اصلی تولیدکننده
آلومینیوم جهان ،به ترویج فرایند ذوب آلومینیوم سازگار با محیطزیست کمک کند.
به گزارش معدن نيوز ،دو شــرکت آلکوا ( )Alcoaو ریوتینتو که بزرگترین تولیدکنندگان
آلومینیوم در جهان هستند با تشکیل یک شرکت مشترک بانام  Elysisو همکاری با یکدیگر
قرار است فناوری جدیدی را ایجاد و ثبت اختراع کنند.
هدف از این همکاری مشترک ،دستیابی به تولید و تجاریسازی بیشتر در مقیاس بزرگتر
و برنامهریزی برای صدور مجوز فناوری در سال  ۲۰۲۴است.
این فناوری جدید ســبب کاهش انتشــار گازهای گلخانهای ناشی از فرایند ذوب آلومینیوم
خواهد شد.

راهاندازی نمایندگی فروش و انبار محصوالت دکتر وین در استان فارس
پنجرهایرانیان؛ دکتر وین نمایندگی فروش و انبار محصوالتش در اســتان فارس
را راهاندازی کرد.
دکتر وین ،تولیدکننده مقاطع مختلف پروفیل در و پنجره یو.پی.وی.سی در راستای
توســعه بازار و گسترش میزان خدمات به مشتریان سراسر کشور اقدام به راهاندازی
و افتتاح نمایندگی و انبار محصول در اســتان فارس کرد .نمایندگی رســمی فروش
پروفیل دکتر وین در شــیراز آماده ارائه خدمات به عموم مشــتریان این شرکت در
استان فارس و استانهای همجوار است.
دکتر وین که موفق به دریافت گواهینامه تائید استاندارد بینالمللی  RALدر تولید
پروفیل یو.پی.وی.سی از موسسه  TÜVآلمان شده در نظر دارد با اعطای نمایندگی
به اســتانهای مختلف ضمن توســعه بازار و افزایش خدمات ،از هزینههای جانبی
مشــتریان مانند کرایه حمل بار و ...بکاهد و محصوالت خــود را در کمترین زمان
ممکن به دست مصرفکننده برساند.
گفتنی است ،شرکت کاروانسرای نازنین ،تولیدکننده پروفیل یو.پی.وی.سی با نشان
دکتر وین ازجمله برندهای مطرح تولیدکننده پروفیل یو.پی.وی.سی در کشور است.

اخبـارساختوساز

ترفندهای زیرپوستی بنگاهداران متخلف
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پنجره ایرانیان؛ استفاده حداکثری برخی دفاتر مشاور
امالک از شــرایط فعلی که بازار مسکن تا حدودی به
رونق رسیده ،فریاد اعتراض خریداران و فروشندگان را
درآورده است.
به گزارش ایســنا ،بازار مسکن شهر تهران با التهاب
 ۳۰تا  ۷۰درصد قیمتها که از طریق انتقال ســرمایه
از بازارهای موازی ایجاد شــده ،ایــن روزها به میدان
تاخت و تاز برخی دفاتر مشــاور امالک تبدیل شــده
اســت .با اینکه نایب رییس اتحادیه امالک میگوید
غالب متخلفین ،فاقد پروانه کسب هستند ،گزارشهای
دریافتــی از متعاملیــن حاکی از آن اســت که عمده
شگردهای زیرپوســتی مشاوران در دفاتر دارای پروانه
کســب انجام میشود .در ادامه با برخی از این ترفندها
آشنا شوید.
بســیاری از فروشــندگان گزارش دادهاند که مشاور
امالک به مــا میگوید قیمت را باال بگیر و در ادامه با
یک تیر دو نشان میزنند؛ از طرف فروشنده ،سهمی از
مبلغ اضافی را طلب میکنند.

بعد به خریدار میگویند با توجه به اینکه مبلغ مورد
نظر فروشــنده باالتــر از مبلغ مدنظر شماســت ،یک
شیرینی به ما بدهید تا برایتان تخفیف بگیریم.
یکــی دیگــر از ترفندهای این روزهــای برخی دفاتر
امالک این اســت که دریافت کمیسیون بعضا دو تا سه
برابر را شرط داللت بر روی فایل مورد نظر قرار میدهند.
در این وضعیت ،مشاور امالک در نشستها بینابین
را میگیرد؛ به خریــدار میگوید برایت با قیمت خوب
میخرم و به فروشــنده میگوید خوب میفروشــم و
نهایتا از هر دو طرف پول اضافه دریافت میکند.
جملهی "شما قیمت منطقه ما را خراب میکنید" این
روزها زیاد از بعضی مشــاوران امالک شنیده میشود.
به فروشندگانی که قیمتهای پایینتر از مظنه منطقه
ارائه میدهند میگویند قیمت محله ما باالتر از رقمی
است که شــما پیشنهاد دادهاید و ما با این قیمت روی
فایل شما کار نمیکنیم؛ چون "برای دفتر ما افت دارد!
" حتی شــنیده میشــود که میگویند "با این قیمت
آبروی منطقــه میرود! " اما واقعیت آن اســت که با

توجه به ارتباط نرخ کمیســیون با قیمت ملک ،هرچه
قیمت باالتر باشد نرخ کمیســیون نیز بیشتر میشود.
طبق اعالم اتحادیه امالک ،مبلغ کمیســیون خرید و
فروش امالک در شــهر تهران تا ســقف  ۵۰۰میلیون
تومان نیم درصــد و از  ۵۰۰میلیون تومان به باال ۲۵
صدم درصــد از هر طرف معامله بــه اضافه  ۹درصد
ارزش افزوده مبلغ کمیسیون است.
این روزها تالش برای فروش خانههای کلیدنخورده 
بعضا تا  ۸سال ساخت شدت گرفته است .طی سالهای
اخیر که مسکن در رکود قرار داشت بسیاری از واحدها
فروش نرفتند .در شهر تهران  ۴۹۰هزار واحد مسکونی
خالی وجود دارد.
بعضی دفاتر مســکن و مشاور امالک ،صرفا با هدف
دریافت کمیســیون در روزهای اخیر واحدهای نوساز
یا  ۵تا  ۸ســال ســاخت را که با هزینههای سالهای
قبل ساخته شده به اسم نوساز و با قیمتهای فعلی به
فروش میرسانند.
تا اینجای کار که یک کارغیراخالقی انجام شــده
اســت؛ اما اتفاق بدتر آن است که اغلب قراردادها را با
مبایعهنامه میبندند و اگر فروشنده سند نداشته باشد یا
روی خانه بدهکار باشد ،خریدار فعلی برای رسیدن به
سند ،وارد بازی پردردسری شده است.
گاهــی از اوقــات ودیعههــای اخــذ شــده هرگز
بازنمیگردد .ایــن موضوع زمانی اتفــاق میافتد که
خریدار اظهار میکند خانه را پســندیده اســت .در این
حالــت ،بنگاهدار ،مبلغی را به عنــوان ودیعه از خریدار
دریافت میکند.
اما اگر در ادامه ،خریدار یا حتی فروشــنده از معامله
منصرف شــدند ،در برخی موارد گزارش شــده ،مبلغ
ودیعه هرگز باز نمیگردد.

رونق تولید  ۲۰هزارمیلیاردی شد
پنجرهایرانیان؛ رقم پرداختی در طرح رونق تولید از ابتدای سال گذشته تا پنجمین
روز از خرداد امسال از مرز  ۲۰هزار میلیارد تومان گذشت.
به گزارش ایســنا تا پایان ســال  ۱۳۹۶و در قالب «طرح رونق» تولید  ۴۲هزار و
 ۴۰۵بنگاه تولیدی ثبتنام کردند که از این تعداد در زمان مذکور به  ۲۷هزار و ۹۳۸
واحد تولیدی مبلغی معادل  ۱۸هزار میلیارد و  ۸۶۴میلیون تومان پرداخت شد؛ طرحی
که جهت اجرا در ســال جاری نیز از ســوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت به ستاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارســال شده و در انتظار تصویب توسط این ستاد و ابالغ
آن از سوی معاون اول رئیسجمهوری است.
بنا بر اطالعاتی که از ســوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت منتشــر شده ،با توجه
به اینکه طرح رونق تولید در ســال جاری بهصورت مجزا از طرح ســال گذشته کلید
نخورده و همچنان بهعنوان دنباله طرح قبلی در حال اجراست ،تاکنون  ۲۸هزار و ۸۳۹
واحد تولیدی و صنعتی رقمی معادل  ۲۰هزار و  ۴۳۱میلیون تومان دریافت کردهاند.

با تفکیک رقم پرداختی در طرح رونق تولید طی سال گذشته و دوماهه سال جاری
میتوان دریافت که طی حدود دوماهه اخیر رقمی معادل هزار و  ۵۷۹میلیارد تومان
به  ۹۰۱واحد تولیدی و صنعتی پرداخت شده است.
گفتنی اســت ،سال  ۱۳۹۶دومین ســالی بود که شــبکه بانکی برای حمایت از
بنگاههــای کوچک و متوســط و تامین مالی ویژه برای تولیــد ورود کرد تا در کنار
تســهیالت عمومی که به بخش مختلف اقتصادی در طول ســال پرداخت میشود،
این بخشها نیز مورد توجه قرار گیرد و از ســهم مشخصی برخوردار شوند؛ بنابراین
قرار بر این شــد تا اعتباری معادل  ۲۰هزار میلیــارد تومان جهت پرداخت  ۱۰هزار
واحد صنعتی در نظر گرفته شــود که تا پایان ســال گذشته درمجموع به  ۲۷هزار و
 ۹۳۸واحد تولیدی مبلغی معادل  ۱۸هزار میلیارد و  ۸۶۴میلیون تومان پرداخت شــد.
حال این رقم تا پایان پنجمین روز از خردادماه سال  ۱۳۹۷به رقمی معادل  ۲۰هزار
و  ۴۴۳میلیون تومان رسیده است.
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پنجره ایرانیان؛ براســاس اعالم شرکت عمران شهر
جدید پردیس ،پیمانکار فاز  ۵قول مساعد داده تا ظرف
روزهای آینده واحدهای آماده را تحویل دهد و عملیات
ساخت و ساز در فازهای  ۵و  ۹جدید را از سر بگیرد.
به گزارش ایسنا ،در روزهای اخیر متقاضیان مسکن
مهر فاز  ۵پردیس گالیههایی نســبت به عدم تحویل
واحدهای خود با گذشت سه ماه از وعده داده شده ابراز
کردند .بر این اســاس بین شــرکت توسعه شهرسازی
ایرانیان به عنوان پیمانکار و شرکت عمران شهر جدید
پردیس برای ایجاد گشایشهایی در این زمینه  توافق
شده است.
روابط عمومی شــرکت عمــران پردیــس در این
زمینه اعالم کــرد :با توافقات صــورت گرفته ما بین
شــرکت عمران شــهر جدید پردیــس و انجمن انبوه
ســازان (شرکت توســعه شهرســازی ایرانیان) ،مقرر
شــد از روزهای آینده قفل واحدها باز شــود و تحویل
واحدهای آماده به متقاضیان آغاز شود .همچنین طبق

این تفاهم بین دو طرف تعیین شــد که همانند گذشته
شرکت عمران شهر جدید پردیس طبق کارکرد شرکت
ســازنده ،پرداختی مالی داشته باشــد .بعد از رفع این
مشکالت فی مابین ،شرکت توسعه شهرسازی ایرانیان
متعهد شــد پیمانکاران خود را مجــددا به فازهای  ۵و
 ۹جدید پردیس فرابخواند تا هرچه ســریعتر ســاخت
پروژههای مسکن مهر از سر گرفته شود .گفتنی است
پیش از این اختالفاتی میان شرکت عمران شهر جدید
پردیس و پیمانکار فاز  ۱۱پردیس وجود داشته که بعد
از جلســات مختلف و توافقات حاصل شــده ،شرکت
توسعه شهرسازی نیز متعهد شد اکیپهای اجرایی خود
را به محــل پروژهها بازگرداند و بعــد از وقفهای چند
روزه ،کار ساخت پروژهها را مجددا آغاز کند.
در هفتههای گذشــته گروهی از متقاضیان مسکن
مهــر فاز  ۵پردیــس در اعتراض بــه افزایش  ۷تا ۸
میلیون تومان واحدها که قبال قیمت آن نهایی شــده
بود با خبرنگاران تماس گرفته و اعالم کردند که قصد

دارند روز جمعه  ۴اردیبهشت ماه در اطراف این واحدها
چادر بزنند.
به دنبال آن با پیمانکار مربوطه تماس گرفتیم .ایرج
رهبر ادعا کرد شرکت عمران از متقاضیان  ۷۵میلیون
تومان گرفته ولی به ما  ۵۶میلیون تومان داده اســت.
پــس از آن روابط عمومی شــرکت عمران اعالم کرد
که پس از گذشت  ۶ســال ،پیشرفت فیزیکی شرکت
ســازنده در فاز  ۵و  ۹جدید ،در بخش ســاخت حدود
 ۷۱درصد و پیشــرفت فیزیکی در بخش آمادهسازی و
محوطهسازی حدود  ۲۸درصد بوده که از کلیه فازهای
مسکن مهر شهر جدید پردیس عقبتر بوده و شایسته
نیست متقاضیان محترم این فاز نیز بیشتر از این منتظر
تکمیل واحدهای خود باشــند .حاال هم ظاهرا عمران
و پیمانکار به توافق رســیدهاند تا واحدهای متقاضیان
را تحویل دهند .با این وجود پیگیریهای رســانهای  
از متقاضیان و مسووالن برای حصول نتیجهی نهایی
ادامه خواهد یافت.
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پنجره ایرانیان؛ پژوهشــگر اقتصاد توسعه با تاکید بر
اینکه جناحبازهای آمریــکا نمیخواهند ایران به بلوغ
اقتصادی برسد چون در این صورت دیگرکسی جلودار
کشورمان نیست ،گفت :دالر رابطه معکوسی با مسکن
دارد و با رشــد نــرخ باید قیمت مســکن کاهش پیدا
میکرد نه افزایش.
کمال اطهاری با اشــاره به اینکه هسته سخت تورم
در ایران رانت اســت ،اظهار کرد :این رانت ناشــی از
انحصار سیاســی و اقتصادی است که حاکم شده و بقا
پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه این دولت هم موفق به شکســتن
انحصار نشــده اســت و به همین دلیل نمیتواند رونق
اقتصادی ایجاد کند بیان کرد :سیســتم تراکمفروشی
برای اداره کشور در دولت نهم و دهم تبدیل به اساس
اقتصاد شــد .در آن زمان اعالم میشــد که مســکن
لکوموتیو اقتصاد اســت و یک سیستم نئوفئودالیسم یا
پولداری را بهجای سرمایهداری ایجاد کردند.
وی بــا یادآوری اینکه صندوقهای قرضالحســنه
بهجای اینکه برای تاســیس از بانــک مرکزی مجوز
بگیرنــد از مراکز غیرمرتبط اجازه میگرفتند ،بیان کرد:
یک نمونه سیســتم رانتخواری پنهــان بابک زنجانی
بود .نمونههای بســیاری از این نوع رانت را میتوان در
اقتصاد کشور مشاهده کرد.
پژوهشــگر اقتصاد توســعه ادامه داد :زمانی که سود
بانکی تا  30درصد افزایش یافت بخش صنعت و تولید
ایران کامال از پا افتاد .اطهاری با بیان اینکه همچنان
نوسانات نرخ ارز ،افزایش قیمت مسکن و سایر موارد در
کشور پیش میآید یادآور شد :در دولتهای نهم و دهم
در برخی سالها بهای مسکن را تا  100درصد افزایش
دادند .نمونه آن سال  86و اواخر سال  90بود.

وی با تاکید بر اینکه این بازیها اقتصاد کشور را دچار
معضل اساســی کرد ،تصریح کرد :یکی از سیاستهای
اشتباه بانک مرکزی در دولت دوازدهم برای جلوگیری
از خروج نقدینگی به ســمت ارز افزایش سود بانکی به
 20درصد بود .درواقع بانــک مرکزی این کار را برای
بانکهایی انجام داد که در حال ورشکســتگی بودند.
بــا این کار  20درصد به قیمت مســکن افزوده شــد
درصورتیکه هیچ معاملهای انجام نمیشود.
وی بیــان کرد :درواقع داراییها را  20درصد افزایش
دادند تا بتوانند سود بانکی  20درصدی را پرداخت کنند.
برای این کار معامالت صوری آغاز شد.
پژوهشگر اقتصاد توسعه در ادامه با اشاره به افزایش
قیمت مســکن طی ماههای اخیر بیــان کرد :به بهانه
افزایش نرخ ارز ،مســکن گران شــده است درحالیکه
مســکن یک کاالی ریالی اســت و رابطه معکوسی با
دالر دارد .هرچه قیمت ارز باال برود بهتبع آن مســکن
باید ارزان شود.
اطهاری در ادامه با اشــاره بــه اینکه در دولتهای
گذشــته در دوران رونق مسکن ساالنه تا  100میلیارد
دالر رانت زمین ایجاد شده بود ،بیان کرد :دولت کنونی
در مقابل یک رانت انباشته در حوزه مسکن و زمین قرار
داشت که نتوانست آن را از بین ببرد.
این پژوهشــگر اقتصاد توســعه با بیان اینکه رانت،
اخــاق ،پاداش بهاندازه تالش و شایســتگی را از بین
برده اســت ،گفت :محیطزیســت کشــور از این نوع
رانتجویی در حال از بین رفتن است .انسان هم برای
رانتجویان مهم نیست و اقتصاد را نابود میکند.
وی در ادامــه به موضوع خروج آمریــکا از برجام و
تحریمهای ایران اشــاره کرد و گفت :به نظرم اقتصاد
ایــران با یک قیچی دوتیغه روبرو اســت که اســاس

ثبات اقتصادی ،اجتماعی و سیاســی را تحت تاثیر قرار
میدهد .یک تیغه آن جناح بازهای (جنگی) آمریکاست
که بلوغ اجتماعی ،اقتصادی و سیاســی ایران را نشانه
گرفته اســت .در این جناح اسرائیل ،عربستان و آمریکا
قرار دارنــد که نمیخواهند دموکراســی ایران به بلوغ
برســد چراکه در این صورت ایران به یک الگو در میان
کشورها تبدیل میشود.
اطهــاری با بیان اینکه این الگــو میگوید با تکیهبر
نظام اســامی میتوان به دموکراسی رسید اظهار کرد:
در این صورت کشــورهایی ازجملــه آمریکا نمیتوانند
اسالمهراسی داشته باشند و در چنین کشوری هرکسی
بهاندازه شایستگی خودش پاداش میگیرد.
این پژوهشگر اقتصاد توسعه بیان کرد :تیغه دوم این
قیچی گروهی از افراد در کشــور هســتند که هرگونه
تحرک اقتصادی ،اجتماعی و سیاســی مانع رانتجویی
این قشــر میشود؛ بنابراین از هر کوششی برای بر هم
زدن فضای اقتصادی کشور فروگذار نیستند.
پژوهشــگر اقتصاد توسعه با یادآوری اینکه در دولت
نهم و دهم نه بحث موشــکی مطرح بود و نه مســائل
هســتهای تصریح کرد :در آن زمان اقتصاد کشــور به
ســمت بلوغ حرکت میکرد که بازهــم رئیسجمهور
وقت آمریکا ایران را محور شرارت اعالم کرد .بهتازگی
نیز ترامپ ،رئیسجمهوری کنونی این کشــور با دالیل
مســخره نتانیاهــو از برجام خارج شــد چراکه پس از
انتخابات اخیر ریاست جمهوری کشور اقتصاد در مسیر
درســتی قرار گرفته بود و اگر آمریکا این کار را انجام
نمیداد به تعبیر آنها کار از دستشان درمیرفت.
اطهاری تاکید کرد :واقعیت آن اســت وقتی ایران به
بلوغ در حوزههای اقتصادی ،سیاســی و اجتماعی برسد
دیگرکسی جلودار آن نیست.

اخبـارساختوساز
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پنجرهایرانیــان؛ کاهش نرخ ســود بانکی در ســال
گذشــته عالوه بر التهاباتی که در بــازار ارز و طال به
وجــود آورد ،یک خالء مهم در اقتصاد کشــور را هم
هشــدار داد و آن عدم وجود زیرســاختهای صنعتی
موثر برای جذب ســرمایههای خارجشــده از بانکها
بود؛ صنعتی که میتوانــد محققکننده کلیدواژههای
«تولید»« ،ارزشافزوده» و «اشتغال مولد» باشد.
به گزارش ایسنا ،سرمایهگذاری در بخشهای مختلف
صنعتــی تاثیر زیــادی در افزایش نرخ رشــد اقتصادی
کشــورها دارد .به همیــن دلیل ضمــن اینکه دولتها
برای توســعه صنایع داخلی سرمایهگذاری زیادی انجام
میدهند ،تــاش برای جذب ســرمایههای خارجی در
بخشهای مختلف صنعتی هم به شرطی از اولویتهای
مهم اســت که در داخل سرمایهای نباشد .درحالیکه در
کشور ما به نظر نمیرسد ما کمبود سرمایه داشته باشیم،
اما این سرمایهها بهجای تولید و ایجاد ارزشافزوده وارد
چرخــه فعالیتهای صرفا مالی و اصطالح ًا ســفتهبازی
شده است .اتفاقی که نهتنها هیچ ارزشی نمیتواند تولید
کند ،بلکه عمال باعث شده تا دیگر هیچ سرمایهداری هم
رمق نکند وارد فعالیتهای تولیدی یا صنعتی شود که با
انواع ریسکها و مالیاتها مواجه است.
تولیدات صنعتی در کنار تولیدات کشاورزی و معدنی
و خدمــات از اصلیترین سرچشــمههای تولید ثروت
در هر جامعهای هســتند .بخش کشــاورزی در کشور
به دلیل وجود شــرایط اقلیمی نامناســب و کمآبیها
عمال قدرت تولید انبوه را ندارد و اساســا با این شرایط
خشکسالی نباید هم داشته باشد چراکه مث ً
ال اگر قرار
باشــد در یک منطقهای ما هندوانه بکاریم و در عوض
منابــع آبی آن منطقه را مصرف کنیــم و باعث ایجاد
خشکسالی شــویم گزینه بهتر میتواند عدم کشت و
واردات این محصول باشد.
فعالیتها در بخشهای خدماتی در ســالهای اخیر
و با تقویت زیرســاختهای ارتباطاتی از رشــد خوبی
برخوردار بوده و ما شــاهد انواع خدمات سنتی و جدی
بر بســتر اینترنت هســتیم ،همان چیزی که امروزه با
عنوان اقتصاد دیجیتال شناخته میشود .نمونه موفق و
بارز این خدمات تاکسیهای اینترنتی و فروشگاههای
مجازی هســتند که البته در برطــرف کردن نیازهای
خدماتی شــهروندان بسیار موثر بودهاند .این فعالیتها
در تولید ثروت نقش مهمی دارند اما حلقه گمشدهای به
نام ایجاد اشتغال را نمیتوانند فراهم کنند .این خدمات
به دلیل اینکه با سیســتمهای الکترونیکی و هوشمند
سروکار دارند نیروی انسانی کمتری را طلب میکنند؛
بهطوریکه حتی بســیاری از کارشناســان از اشتغال
زدایی این خدمات همصحبت میکنند.
از اینها گذشته اما بخش صنعتی ،اصلیترین مهره

تولیــد ثروت در یــک جامعه ـ مخصوصــا در جوامع
درحالتوســعه که به فناوریهای پیچیدهتر دسترسی
ندارند ـ میتواند باشد .در همین حوزه است که مفهوم
مهــم و ثروت آفرین «تولید» خود را بیشــتر نشــان
میدهد .تولید صنعتــی عالوه بر اینکه میتواند ثروت
آفرین باشد و به رشــد اقتصادی یک کشور بیانجامد
اساســا «نیرو بر» هم هســت .نیروی انسانی از برگ
خریدهای اصلی تولیدات صنعتی است که میتواند به
ایجاد اشتغال در جامعه کمک شایانی کند.
امــا اینکه چرا این اتفاق در کشــور مــا نمیافتد و
سرمایهداران ســرمایههای خود را به بخشهای غیر
تولیــدی همانند بــازار ارز و یا ســکه میبرند و یا در
بانک میگذارند به نظر میرســد به خاطر بازار سودآور
و کمخطر این حوزهها باشد .بازار آزاد ارز هم که مدتی
است غیرقانونی اعالمشــده و جای خود را به مسکن
داده است .آنهم نه ساخت مسکن بلکه خریدوفروش
آن! تولیدات صنعتی باوجود انواع و اقســام مالیاتها و
همچنین بازار پررونــق واردات ،به حوزهای پرخطر و
کم بازده برای سرمایهداران تبدیلشده است که کمتر
کســی ریســک آن را قبول میکند .بهطوریکه حتی
برخی کارخانههای ریشــهدار و قدیمی مانند یخچال
ســازی «ارج» هم در این آشــفتهبازار نتوانست دوام
بیاورد و سال گذشته ورشکستگی خود را اعالم کرد.
در همین باره حســین خزلی خرازی ،کارشناس بازار
ســرمایه ،با بیان اینکه بهطور پیشفرض اگر شــرایط
عدم اطمینان در کشــور حاکم نبــود ،بهترین گزینه

برای ســرمایهگذاری ســهام و بورس است ،گفت که
به دلیل وجود شــرایط عدم اطمینان سرمایه در کشور،
ســرمایهداران ترجیــح میدهند داراییهــای خود را
بهصورت ثابت مانند مســکن ،طال و ارز تبدیل کنند و
کمتر به سراغ حوزههایی مانند بورس میروند.
وی با بیان اینکه بازار مســکن به لحاظ اقتصادی به
اشباع رسیده اســت ،اضافه کرد :بااینحال سفتهبازها
همیشه بازار مســکن را جذاب میبینند .سفتهبازی به
این معنا اســت که آنها مســکن را بهمنظور مصرف
نهایی نمیخرند بلکــه آن را بهعنوان کاالیی باارزش
میخرند تا بعدا گرانتر بفروشند.
با ایــن کار آنها هــم میتوانند ســود کنند و هم
میتوانند در شــرایط تورمی ،ارزش پول خودشــان را
حفظ کنند تا ثروتشــان کم نشــود .اگر سرمایهها هم
به ســمت سفتهبازی در بازار مســکن برود ،هیچ رشد
اقتصادی ایجاد نمیشود.
به نظر میرســد در این شــرایط که دولت با انواع و
اقسام مسائل اقتصادی و در صدر آنها معضل بیکاری
روبهرو اســت توجه و تمرکز بیشتر بر روی حل مسائل
پیش روی صنعــت ازجمله پدیده قاچاق و مالیاتهای
سنگین کشــور میتواند بسیار گرهگشا باشد .البته باید
توجه داشــت که صنایع داخلی انحصاری و فرمایشی
هم نمیتواننــد بازدهی الزم را برای اقتصاد کشــور
داشته باشند .چراکه یک صنعت زمانی میتواند موفق
باشــد که در آن اصــل ابتدایی رقابــت آزاد (با دیگر
تولیدکنندگان داخلی) حاکم باشد.

57
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پنجرهایرانیان؛ دبیر کانون سراسری انبوهسازان کشور
گفت :برای رونق بخشــی به ساختوساز باید دولت نرخ
تسهیالت ساخت و تولید را کاهش دهد و با درنظر گرفتن
معافیتهای مالیاتی هزینههای ساخت را کاهش دهد.
فرشید پورحاجت با بیان مطلب فوق تاکید کرد :کانون
سراســری انبوهسازان بستههای پیشــنهادی خود را به

وزارت راه ارائه داده است و امیدواریم که دولت با تقویت
تسهیالت ســاخت در بافتهای فرسوده ،شرایط را برای
رونق در بافتهای فرسوده فراهم کند.
پورحاجت با بیان اینکه دولت اخیرا پیشــنهاد کاهش
نرخ سود تســهیالت خرید مســکن ونیز کاهش مدت
بازپرداخت اقســاط تسهیالت در بافتهای فرسوده را به

مهلت جذب اعتبارات عمرانی تا پایان شهریور تمدید شد
پنجره ایرانیــان؛ نمایندگان مجلس در مصوبهای ،مهلــت جذب اعتبارات تملک
داراییهای سرمایهای و مالی را تا پایان شهریور  ۹۷تمدید کردند.
به گزارش ایســنا ،نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز  9خرداد ماده واحده طرح
تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و مالی سال  ۹۶کل کشور
را در ســه بخش تصویب کردند .در بند الف این ماده واحده آمده اســت که مهلت
تعهد و پرداخت اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و مالی قانون بودجه سال ۹۶
کل کشور اعم از وجوه نقد و اوراق بهادار (اسناد خزانه ،اوراق مشارکت و سایر اسناد
مالی اســامی) تا پایان شهریور ماه  ۱۳۹۷تمدید میشود .مانده وجوه مصرف نشده
اعتبــارات فوقالذکر حداکثر تا دهم مهرماه  ۱۳۹۷به خزانهداری کل کشــور واریز
میشود .مهلت ارسال صورتحســاب دریافت و پرداخت نهایی نیز تا پایان مهرماه
 ۱۳۹۷تعیین میشود.
در بند «ب» این ماده واحده آمده که استفاده از اوراق اسناد خزانه اسالمی در کلیه
مصارف مربوط به طرحها و پروژههای مربوطه از جمله تملک اراضی بالمانع است.
طق بند «پ» ماده واحده ،اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و مالی
موضوع این قانون از شــمول حکم ماده واحده قانــون اصالح مواد  ۶۳و  ۶۴قانون
محاســبات عمومی کشور مصوب  ۱۳۷۹ /۱۲/ ۱۵و اصالحیه  ۱۳۹۳ /۱۲ /۴آن در
مورد مهلت مقرر برای هزینهکرد اعتبارات عمرانی و ارسال صورتحساب دریافت و
پرداخت نهایی مستثنی است.

شــورای عالی پول و اعتبار ارائه کرده اســت که شورای
مذکور با این پیشــنهاد موافقت کرده اســت تاکید کرد:
دولت به دنبال آن اســت که در حوزه احیای بافتهای
فرســوده طرف تقاضا را تقویت کند این در حالی اســت
که تقویت تسهیالت ساخت در حوزه بافتهای فرسوده
سبب میشود که سازندگان به سمت ساختوساز در این
بافتها گرایش پیدا کنند.
وی با تاکید بر اینکه البته بدون شــک سیاســت اصلی
دولت درروند احیــای بافتهای فرســوده ،تقویت طرف
تقاضا است خاطرنشان ساخت :این در حالی است که دولت
میبایست با کاهش نرخ ســود تسهیالت ساخت و تولید،
انبوهسازان را به ساختوساز در این بافتها ترغیب کند.
ایشــان با یــادآوری این موضوع که ساختوســاز در
بافتهای فرسوده با مصائب بیشماری برای انبوهسازان
و سازندگان همراه اســت و بنابراین دولت میبایست با
مشوقهای مختلف ،جذابیتهای ســرمایهگذاری برای
انبوهســازان ایجــاد کند تاکید کرد :فرمول پیشــنهادی
انبوهســازان به دولت درباره احیای بافتهای فرســوده
این بوده کــه دولت با پرداخت تســهیالت ارزانقیمت
به تولیدکنندگان و درنظــر گرفتن معافیتهای مالیاتی،
زمینه جذب انبوهسازان و سازندگان حرفهای به بافتهای
فرســوده را فراهم کند و سپس انبوهسازان در مرحله بعد
و پس از اتمام تولید مســکن نسبت به فروش اقساطی
واحدهای ساختهشده به متقاضیان مسکن اقدام کنند.
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پنجره ایرانیان؛ کمیته روابط کار شــورای عالی کار
در آخرین نشست خود ،ضمن تصویب کلیات آییننامه
تبصــره یک ماده  ۷قانون کار ،مشــاغل پشــتیبانی،
پروژههای عمرانی ،کارهای ساختمانی و کارگاههایی را
که با ماهیت غیرمستمر تشکیل میشوند جزو کارهای
موقت تعریف کرد.
علی خدایی ،رییــس کانون هماهنگی شــوراهای
اسالمی کار استان تهران ،در گفتوگو با ایسنا ،درباره
تدوین آییننامه تبصره یک ماده  ۷قانون کار در کمیته
روابط کار اظهار کرد :کمیته روابط کار شــورای عالی
کار تاکنون چند جلســه برای بررسی و تهیه و تدوین
آییننامــه مذکور و تعیین حداکثــر مدت موقت برای
کارهای با جنبه غیر مســتمر تشکیل داده و نمایندگان
کارگری و کارفرمایی پیشنهادات خود را مطرح کردند.
وی ادامه داد :در طول جلســات تمهیداتی اندیشیده
شد تا به یک راهکار مطلوب برسیم و در نهایت مالک
تعیین سقف مدت قرارداد در مشاغل غیرمستمر را سه
سال در نظر گرفتیم به این نحو که هر کار یا پروژهای
که به شــکل موقت تعریف میشود کارفرما اجازه دارد
در آن کار و پروژه ،با نیروی کار قرارداد موقت ببندد و

چنانچه بعد از سه سال آن پروژه تداوم داشت و کارفرما
همچنان کارگر را به کارگرفت یا کارگر جدیدی جذب
کرد ،باید با نیروی کار قرارداد دائم ببندد.
عضو کانون عالی شــوراهای اســامی کار افزود :با
وجود زمانبــر بودن تعریف کارهای غیر مســتمر در
نهایت تعریف کارهای غیرمســتمر به این شــکل بود
که کارگاههایی که عمال با ماهیت غیرمستمر تشکیل
میشوند و تاریخ پایانی برای فعالیتشان تعیین میشود،
مثل مشاغل پشتیبانی ،کارهای ساختمانی و سدسازی
و طــرح های عمرانــی همه جزو کارهــای موقت و
غیرمستمر به شمار میروند.
خدایی با اشــاره به تصویب کلیات آییننامه مذکور
در آخرین جلســه کمیته روابط کار ،در پاســخ به این
پرسش که آیا کارفرمایان با تعیین سقف سه ساله برای
قراردادهای موقت مخالف بودند؟ گفت :صورتجلســه
از ســوی کارگران و کارفرمایان امضا شــده و کلیات
آییننامه بر همین اساس به تصویب رسیده است البته
یکی از نمایندگان کارفرمایی حاشیهای بر صورتجلسه
نوشــته است که اگر سقف زمانی از  ۸سال کمتر شود،
دچار مشکل میشود.

بــه گفته نماینــده کارگران در شــورای عالی کار،
آییننامه مذکور برای اجرایی شــدن به تصویب هیات
وزیران نیاز دارد به همین جهت به وزیر کار ارجاع شده
تا پس از بررسی و تصمیمگیری نهایی در این خصوص
به هیات دولت ارائه شود.
بر اســاس ایــن گزارش ،در راســتای ســاماندهی
قراردادهای موقت در مشــاغل غیرمستمر پیش نویس
آییننامه تبصره یک ماده  ۷قانون کار از سوی وزارت
کار تدوین شد و معاونت روابط کار پیشنهاد کرد سقف
زمانی انعقاد قــرارداد موقت با نیروی کار شــاغل در
مشــاغل غیرمستمر سه سال تعیین شود به نحوی که
در صورت تداوم کار از ســال چهــارم به بعد با کارگر
قرارداد دائم بسته شود.
اما این پیشنهاد با اســتقبال کارفرمایان مواجه نشد
چرا که معتقدند بودند ســقف زمانی در مشــاغل غیر
مســتمر باید به تناســب نوع کار و پروژه متغیر باشد.
تبصره یــک ماده  ۷قانون کار ،وزارت کار را مکلف به
تدوین آییننامــه حداکثر مدت موقت برای کارهای با
ماهیت غیرمستمر کرده است که این تبصره قانونی تا
به حال اجرا نشده است.
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پنجرهایرانیان؛ باوجود آنکه قرار بود پروژه مسکن مهر در طرح دولتی ،شــمع یازدهمین ســال تولد خود را هم فوت
سال  ۱۳۹۶به اتمام برسد ،پایین بودن سرعت ارائه خدمات کنــد .محمدرضا رضایی کوچی ـ رئیس کمیســیون عمران
و زیرســاختها این طرح را به سال  ۱۳۹۷کشاند و بیم آن مجلس ـ درخصوص آخرین وضعیت مسکن مهر گفته است:
میرود که کار تعداد اندکی از واحدهای نیمهکاره به ســال حدود  ۲۲هزار واحد مسکن مهر آماده بهرهبرداری است که
قســمت عمدهای از این واحدها یا مشــکل برق دارند و یا
 ۱۳۹۸کشیده شود.
به گزارش ایسنا ،مسئوالن دولتی وعده دادهاند که مسکن درگیر مسائلی از قبیل آب هســتند که عمال بهرهبرداری را
مهر امســال به اتمام میرســد .این طرح در قالب استانها امکانپذیر نمیکند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به وجود  ۹۰هزار
به بیش از  ۹۰درصد پیشــرفت فیزیکی رسیده است .طرح
مســکن مهر ،شهریور امســال در قزوین به پایان میرسد ،واحد مســکن مهر در پرند اظهار داشــت :تقریبا بزرگترین
پایان مسکن مهر در کردستان سال جاری خواهد بود ،استان ســایت مسکن مهر در این شــهر وجود دارد و طبیعی است
گلســتان هم همینطور ،در اردبیل پیشرفت مسکن مهر  ۹۹که باید بر اساس توافقات قبلی زیرساختهای اصلی ازجمله
درصد اســت ۱۰ ،هزار واحد در پرند آماده افتتاحشده و حدود محوطهســازی ،دسترســی به جاده و همچنیــن امکاناتی
همچون آب ،برق و گاز توسط دولت انجام شود که امروز با
 ۲۵هزار واحد در پردیس به بهرهبرداری رسیده است.
بااینحــال هنــوز پروژه مســکن مهر از نبــود خدمات ،توجه به جلسهای که برگزار شد ،دستگاههای اجرایی متعهد
زیرســاختها و انشــعابات رنج میبرد .به گفتهی مسئوالن شدند همزمان با بهرهبرداری از این واحدها و هنگام تحویل
شــرکت عمران شهرهای جدید ،بیش از  ۳۰۰برج بلندمرتبه آنها به مردم مسئله آب ،برق و گاز آنها هم حل شده باشد
در پرند وجود دارد اما آتشنشــانی این شهر هنوز از امکانات و دیگر مردم مشکالت اینچنینی نداشته باشند.
یکــی از انتقادات به طرح  ۲میلیــون و  ۲۰۰هزار واحدی
الزم برخوردار نیســت .نبــود آب و برق و گاز هم به معضل
اصلی این روزهای بســیاری از سایتهای مسکن مهر آماده  مســکن مهر آن اســت که دولتهای نهــم و دهم بدون
امکانســنجی وارد آن شدند که به هزینهی  ۹۰هزار میلیارد
افتتاح تبدیل شده است.
تجدید وعدههای مکرر مسئوالن وزارت راه و شهرسازی تومانی این طرح طی  ۱۱ســال منجر شد .دولتهای نهم و
مبنی بر اتمام مســکن مهر باعث ایجــاد نوعی بیاعتمادی دهم قرار بود ســالیانه یکمیلیون مسکن مهر بسازند و حتی
شــده؛ درحالیکه این وزارتخانه تقصیــری در پایین بودن بعضی از ســالی  ۲میلیون واحد صحبــت میکردند .با این
سرعت ارائه خدمات ندارد و قصور دستگاههای خدماترسان حســاب این طرح باید حداکثر سهســاله تمام میشد؛ اما بر
باعث طوالنی شــدن پروژه شده اســت .سالهای  ۱۳۹۵و اســاس آماری که اخیرا قائممقام وزیر راه و شهرســازی در
 ۱۳۹۶مســئوالن میگفتند میــراث دولتهای نهم و دهم ،مســکن مهر ارائه کرده  ۶۰درصد واحدهای تحویلی مسکن
امســال دیگر به پایان میرســد؛ اما این اتفاق نیفتاد تا این مهر شامل بیش از یکمیلیون واحد در دولتهای یازدهم و

دوازدهم بوده است.
بنا به گفته وزیر راه و شهرســازی تاکنون  ۹۰هزار میلیارد
تومان خرج ابنیه و زیرســازهای مســکن مهر شــده است.
مســئوالن میگویند این طرح  ۱۰هزار میلیارد تومان دیگر
پول نیــاز دارد؛ هرچند که کارشناســان معتقدند با  ۱۰هزار
میلیارد تومان هم این پروژه بسته نمیشود.
اخیرا هزار میلیارد تومان از محل فروش اراضی دولتی،
 ۲۵۰میلیــارد تومان از محل یارانهها به وزارت نیرو و هزار
میلیارد تومان اسناد خزانه با سهم  ۸۰درصدی وزارت نیرو
برای بهبود وضعیت زیرســاختی این طرح ،تنها بخشــی
از این کمکها بوده اســت .بااینوجــود  ۳۰۰هزار واحد
مسکونی ساختهشده به علت نبود خدمات زیربنایی ،امکان
تحویل ندارند .همچنین  ۱۰۰هــزار واحد ،بدون متقاضی
هســتند .احمد اصغری مهرآبادی ـ قائممقــام وزیر راه و
شهرســازی در طرح مســکن مهر ـ گفته است :درصدد
هســتیم این واحدها را در اختیار نهادهــای حمایتی قرار
دهیم تا با مســاعدت دولت و ایــن نهادها ،مددجویان در
آنها ساکن شوند.
مهرآبادی به نیاز  ۱۱هزار میلیارد تومانی واحدهای مسکن
مهر باقیمانده برای بســته شدن پرونده این پروژه در کشور
اشــاره کرد و افزود :از این میزان  ۴۰هــزار میلیارد ریال به
خدمات زیربنایی اختصاص دارد.
وی وصولی اقساط واحدهای تمامشده را در کشور مناسب
ارزیابــی کرد و ادامــه داد :تاکنون  ۱۸هــزار میلیارد تومان
وصولی اقســاط تنها در بانک مسکن داشــتهایم که از این
محل برای باال بردن ســقف وامهــا و پرداختهای موردی
دیگر استفادهشده است.
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پنجره ایرانیان؛ بــا اینکه آمارهای متفاوتی بین ۷۰۰
تا  ۸۵۰هزار نفر برای افق جمعیتی شهر جدید پرند ارائه
میشود ،این ارقام هیچ تناسبی با تعداد ساکنان فعلی آن
ندارد؛ به بیان دیگر میلیاردها تومان که برای ایجاد این
شهر هزینه شده بالاستفاده مانده است.
به گزارش ایسنا ،بر اساس سرشماری نفوس و مسکن
ســال  ۱۳۹۵جمعیت پرند  ۵۰هزار و   ۲۳۷نفر است؛ در
حالی که تنها از طریق مســکن مهر باید تا کنون ۲۳۰
هزار و  ۴۰۰نفر در این شــهر ساکن میشدند .بررسیها
از علت بیاقبالی به شــهر جدید پرند به نبود خط ریلی
مناســب ،نداشتن زیرساختهای شــهری و عدم ایجاد
زیرساختهای شغلی مناســب در این شهر برمیگردد.
حتی واحدهای ســاخته شده مسکن مهر این شهر فاقد
انشعابات است.
بیش از  ۲۰ســال از تاسیس شهر جدید پرند میگذرد
اما جمعیت این شــهر در چند سال اخیر رشد شتابانی را
تجربه نکرده است .نگاهی به طرحهای جامع پرند نشان
میدهد افق جمعیتی شهر در برنامه مصوب سال ۱۳۷۷
معادل  ۸۰هزار و  ۵۰۰نفر و در طرح بازنگری توســعه و

عمران شهر جدید پرند مصوب  ۱۳۸۴معادل  ۱۵۰هزار
نفر پیشبینی شــده بود .تصمیم دولت نهم برای اجرای
سیاست مســکن مهر در پرند مستلزم تغییری دوباره در
طــرح جامع بود و این اتفاق نیز افتاد .مطابق طرح جامع
شهری مصوب سال  ۱۳۸۷افق جمعیت  ۷۰۰هزار نفری
برای شهر پرند پیشبینی شده که  ۱۳برابر جمعیت فعلی
آن است.
از  ۹۵هزار واحد مســکن مهر پرند که آن را پایتخت
مســکن مهر مینامند حدود  ۷۲هزار واحد آن تکمیل
شده و  ۱۰هزار واحد دیگر آماده است .البته  ۷۰۰۰واحد
نیز متقاضی ندارد .با همه این تفاصیل آتشنشــانی این
شــهر که دست کم  ۳۰۰برج بلندمرتبه دارد از امکانات
الزم برخوردار نیست.
همچنیــن نیازهــای دیگــری همچون مــدارس،
بیمارســتان ،فضاهای فرهنگی و  ...در شهر جدید پرند
مشهود است و برای رسیدن به شرایط مطلوب باید همه
دستگاه های متولی وارد میدان شوند.
در هفتههای اخیر اعضای کمیســیون عمران مجلس
شورای اسالمی از شهر جدید پرند بازدیدی داشتند که در

جریان این سفر ،کاستیهای این شهر را از نزدیک دیدند.
متــرو پرند نیز ماههاســت که از کمبــود بودجه رنج
میبرد .خــط  ۸مترو تهران به طول  ۵۰کیلومتر از حرم
حضرت امام خمینی (ره) به ســمت شهر آفتاب و از آنجا
به فرودگاه امام خمینی رســیده و قرار است و در نهایت
به شــهر پرند متصل شود که حدفاصل فرودگاه تا شهر
پرند هنوز تمام نشده است.
مردادمــاه  ۱۳۹۶هابیــل درویش مدیرعامل ســابق
شــرکت متروی تهران و حومه در آییــن افتتاح خط ۸
مترو تهران گفته بود :امروز این خط پتانسیل الزم برای
رسیدن به شهر جدید پرند را دارد و با اندک اعتبار الزم
به این شهر میرسد .این خط پیشبینی شده که در آینده
از اینجا به قم نیز متصل شود.
برای رســیدن متــرو به پرنــد ،علیاکبــر طاهری،
مدیرعامل ســابق شرکت عمران پرند ،پیشنهاد داده بود
کــه در صورت گرفتن مجوز از هیــات وزیران ،آمادگی
داریم تهاتــر اراضی برای تامین منابع مالی مترو پرند را
انجام دهیم که ظاهرا هنوز این موضوع در حد پیشنهاد
باقی مانده و عملیاتی نشده است.
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نشانههای افزایش معامالت مسکن در سال جدید
پنجرهایرانیــان؛ اولیــن آمارهای ارائهشــده از تعداد
معامالت مســکن شــهر تهران حاکــی از افزایش ۷
درصدی قراردادهای خریدوفروش دارد.
به گزارش ایســنا ،پسازآنکــه در فروردینماه و بر
اساس آمار رسمی بانک مرکزی معامالت مسکن ۶.۳
درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهشیافته بود
آمار اتحادیه امالک که معموال چند روز زودتر از بانک
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مرکزی ارائه میشود حاکی از آن است که خریدوفروش
خانه در تهران  ۷درصد نســبت به اردیبهشت پارسال
رشد داشته است.
اتحادیــه امالک همچنین گزارش داده که متوســط
قیمت مسکن شهر تهران با اینکه نسبت به فروردینماه
 ۲۰درصد کاهش نشــان میدهد نسبت به اردیبهشت
ســال قبل  ۲۹.۵درصد افزایشیافته اســت .از سوی

دیگر آمارهای ارائهشــده از وضعیت بازار مسکن شهر
تهران در ســهماهه پایانی سال قبل حاکی از آن است
که بیشترین خریدوفروش ازنظر متراژ به واحدهای ۷۵
مترمربع و بیشــترین خریدوفروش ازنظــر عمر بنا به
واحدهای  ۱۴ســال تعلق دارد .این نمایه حاکی از آن
اســت که به دنبال افزایش قیمت مسکن در سهماهه
پایانی سال قبل متقاضیان به سمت واحدهای کوچک
متراژ و دارای سن باال ســوق یافتهاند .افزایش نسبی
معامالت مســکن در اردیبهشــتماه در شرایطی رقم
خورده که بنا به گفته کارشناســان بازارهای طال و ارز
به حد نهایی ظرفیت خود رســیدهاند و ازاینپس انتظار
میرود تقاضا برای مســکن بهعنوان یک دارایی ثابت
افزایش پیدا کند.
بااینحــال ثبات معامالت میتواند نشــاندهنده آن
باشد که بازار مسکن ظرفیت افزایش بیش از  ۳۰درصد
قیمت را ندارد .هرچند بعضی کارشناســان و همچنین
برخی نمایندگان مجلس معتقدند بازار مسکن به سمت
رشــد قیمتها پیش میرود .بااینحال این خطر وجود
دارد که در صــورت افزایش تدریجــی قیمتها بازار
مسکن با خطر رکود تورمی مواجه شود.

با تخلف در اجرای نمای ساختمانها برخورد میشود
پنجرهایرانیان؛ رئیس کمیســیون شهرسازی شورای شهر تهران گفت :بناهایی که
بعد از شــکلگیری کمیتههای نما اقدام به ساخت نمای شیشهای کردهاند ،مرتکب
تخلف شدهاند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ،محمد ساالری با اشاره به ساختمانهایی که
بعد از شــکلگیری کمیتههای نما اقدام به ســاخت نمای شیشهای کردهاند ،گفت:
سازندگان این بناها مرتکب تخلف شدهاند و چون اصول شهرسازی و معماری را در
حوزه نما رعایت نکردهاند باید قلعوقمع و جمعآوری شوند.
رئیس کمیســیون شهرسازی شورای شهر تهران با ابراز مخالفت نسبت به جریمه
سازندگان این بناها گفت :جریمه راهکار حل مشکل نیست ،زیرا به شهرداری مناطق
انگیزه میدهد که برای اینگونه تخلفات مجوز دهند تا بخشــی از درآمد خود را از
این ناحیه تامین کنند.
وی با بیان اینکه ما از شــهرداریها خواســتهایم این موارد را برای تصمیمگیری
به کمیسیون ماده  100بفرســتند ،اظهار کرد :گاهی اوقات دی دهایم که تخلفاتی در
فرآیند تصمیمگیری در کمیته نماهای خاص در معاونت شهرســازی وجود دارد که
برخی ســازندگان در خصوص بعضی از ســاختمانها تصمیم بــه ایجاد نمای تمام
شیشهای گرفتهاند.
وی افزود :ســاختمان  TODعباسآباد نمونهای اســت که ما بهشدت نسبت به
ســاخت آن اعتراض کردیم و آنها هم ملزم شــدند که در تصمیمگیریهای بعدی
این روند را ادامه ندهند.
ســاالری تصریح کرد :برخی ساختمانهای بزرگمقیاس هستند که شهرداری در
این موارد یک کمیته نمای خاص را در مرکز شــکل میدهد و نسبت به آن تصمیم
میگیرند.

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران خاطرنشان کرد :بهموجب مصوبه
شورای شهر ،کمیتههای نمای مناطق شکلگرفته است .دستورالعملی که بر اساس
آن در کمیتههای نما تصمیمگیری میشــود ،اساس ًا ایجاد نمای تمام شیشهای ،تمام
فلزی و یا تمام کامپوزیت اســت که ممنوع اعالمشده؛ پس از زمانی که کمیتههای
نمای مناطق شکلگرفتهاند ،ســعی کردیم که در فرآیند تصویب نمای ساختمانها
این موضوع رعایت شود.

اخبـارساختوساز

احتمال افت قیمت مسکن در نیمه دوم امسال

بدعهدی فروشندگان ،پدیده جدید بازار خریدوفروش مسکن
پنجرهایرانیان؛ بدعهدی فروشــندگان واحدهای مســکونی در موعد مقرر در دفاتر
مشــاوران امالک برای امضای مبایعهنامهها ،پدیده جدید بازار خریدوفروش مسکن
است که به نابسامانیهای این روزهای بازار دامن میزند.
به گزارش ایرنا ،بازار مســکن در شرایطی وارد فصل نقلوانتقالها و رونق خرید و
اجارهشده است که انتظار میرود با توجه به آغاز پرداخت تسهیالت از محل صندوق
پسانداز مســکن یکم و کاهش نرخ ســود آن و نیز تسهیل شــرایط پرداخت وام از
محل اوراق حق تقدم ،شــهروندان بیشــتری برای خرید خانه به بازار مراجعه کنند.
این در حالی اســت که باوجود افزایش قابلتوجه قیمت خانه در ماهها اخیر ،مشاوران
امالک از پدیده انصراف دقیقه نودی فروشــندگان خبــر میدهند زیرا از این هراس
دارند که قیمتها در هفتهها و ماههای آتی رشــد بیشتری داشته باشد و آنها از این
بابت زیان کنند.
در شرایط معمول پسازاینکه نمایندگان دفاتر مشاوران امالک واحدهای مسکونی
را در مناطق مختلف شــهر به رؤیت خریداران میرســانند و متقاضی ملک را پسند
میکند ،خریدار و فروشــنده برای امضای مبایعهنامه در زمان مشخصی در بنگاههای
معامالت ملکی حضور مییابند اما در شرایط کنونی بازار فروشندگان حاضر به امضای
قرارداد نمیشوند و از تصمیم فروش در لحظات آخر منصرف میشوند.
یکی از متقاضیان خرید مســکن در منطقه مرکزی شــهر تهران به خبرنگار ایرنا
میگوید :در یک ماه گذشــته چند واحد مسکونی در حوالی میدان جمهوری را پس از

رؤیت برای خرید انتخاب کردیم اما زمانی که قرار بود مالک آن برای امضای قرارداد
در بنگاه معامالت ملکی حاضر شــود ،از این کار امتناع کرد .ســعید مؤذنی فراهانی
گفت :به علت افزایش قیمتهای مســکن و نبود ثبات در نرخها ،طی  30روز گذشته
برای چهارمین بار با این پدیده مواجه شده و نتوانستم خانه موردپسند خود را بخرم.
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پنجره ایرانیان؛ نظرسنجی انجام گرفته از شهروندان
تهرانی نشان میدهد  ۵۴درصد آنها معتقدند رونق بازار
مسکن در نیمه دوم سال جاری فروکش میکند و رشد
قیمتها حداقل  10درصد کاهش مییابد.
به گزارش ایسنا ،نتایج یک نظرسنجی از شهروندان
نشان میدهد  ۵۴درصد معتقدند التهاب بازار مسکن در
نیمه دوم ســال جاری فروکش میکند و میانگین رشد
قیمت مســکن به صفر تا  ۲۰درصد میرسد .همچنین
 ۱۸درصد مخاطبان گفتهاند که رشــد قیمتها بین ۳۰
تا  ۵۰درصد خواهد بود و تنها  ۵درصد معتقدند رشــد
قیمت مســکن به بیش از  ۵۰درصد میرسد .از سوی

دیگر آنها معتقدند ادامه رشــد قیمتها به رکود مجدد
بازار مسکن منجر خواهد شد.
کارشناســان معتقدند ادامه روند فعلی بازار مسکن به
رکود تورمــی در این بازار منجر خواهد شــد و بخش
مسکن که دقیقا در نیمه دوم سال  ۱۳۹۶وارد فاز پیش
رونق شده بود ،مجددا به رکود خواهد رسید.
اردیبهشت ماه  ۱۳۹۷باالترین تعداد معامالت مسکن
شهر تهران طی دو سال اخیر به ثبت رسید .با این وجود
میانگین قیمتها  ۳۵درصد افزایش پیدا کرد .در منطقه
 ۵که رتبه اول را در تعداد معامالت مسکن شهر تهران
همواره به خود اختصاص میدهد ،میانگین قیمت ۵۳.۵

درصد نسبت به اردیبهشت ماه پارسال رشد کرد.
از عوامل اصلی رشد یکباره قیمت مسکن به انباشت
تقاضای پنج ســاله ،باال رفتن تدریجــی قدرت خرید
متقاضیان ،افزایش تســهیالت بانکی تا ســقف ۱۶۰
میلیون تومان ،التهاب بازار ارز و ســکه و تورم انتظاری
در بازار مســکن مربوط میشــود .البته در این شرایط
واسطههای ملکی بهعنوان عامل ثانویه در ایجاد گرانی
عمل کردند .اغلب دفاتر مشــاور امالک با ترفندهایی
همچون سهمخواهی از مبلغ قرارداد به افزایش قیمت
دامن زدند.
یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی
با بیان اینکه تکرار رکود بیخ گوش بازار مســکن است،
میگویــد :مردمی که برای اخذ وام مســکن اقدام به
ســپردهگذاری یکساله کردهاند ،اکنون به دلیل افزایش
قیمت مسکن و کاهش ارزش پول ملی نگرانند.
سیدکمالالدین شــهریاری با تاکید بر اینکه مفهوم
افزایــش قیمت طــا و ارز ،کاهش تــوان مالی مردم
اســت ،تصریح کرد :فقیرتر شــدن طبقــه ضعیف که
فاقد داراییهای ارزی و طال هســتند ،با شرایط فعلی
مشخص است.
به گفته شــهریاری سیاســتهای بانک مرکزی در
خصوص کنترل بازار ارز سوداگری را از این بازار خارج
کرد و به سمت مسکن سوق داد .رویه فعلی میتواند در
درازمدت باز به رکود مسکن منجر شود.

63
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اولین نمایشگاه شهر هوشمند در ایران برگزار میشود
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پنجره ایرانیان؛ برای اولین بار در ایران قرار اســت
آبان ماه ســال جاری ،نمایشــگاه شــهر هوشمند با
محوریت مواردی همچون دولت هوشــمند ،ساختمان
هوشمند ،حملونقل ،محیطزیست و اقتصاد هوشمند با
حمایت وزارت راه و شهرسازی برگزار شود.
به گزارش ایسنا ،طی ســالهای اخیر موضوع شهر
هوشــمند در ایــران همواره مطرح شــده و حتی پنج
شــهر ارومیه ،اصفهان ،تهران ،مشهد و تبریز بهعنوان
شــهرهای هوشمند ایران معرفی شــدند .با این وجود
کارشناســان معتقدند این شهرها هنوز با شاخصهای
نویــن در ایــن زمینه فاصلــه دارند و لــزوم ارتقای
تکنولوژی ،ایجاد زیرســاخت و بحث و تبادل نظر در
این زمینه احساس میشود.
بر این اســاس نمایشــگاه بینالمللی شهر هوشمند
برای نخســتین بار در کشــور با حمایــت وزارت راه
و شهرســازی ،وزارت کشــور (مرکز توســعه دولت
الکترونیــک ،فناوری اطالعات و آمار) ،نهاد ریاســت
جمهوری (مرکز فناوری اطالعات ،ارتباطات و امنیت)،
ســازمانها ،نهادها ،انجمنها و اتحادیههای داخلی و
بینالمللی همزمان با برگزاری نخســتین نمایشــگاه
مسکن ،شهرسازی برگزار خواهد شد.
این نخستین باری اســت که مفهوم شهر هوشمند
کانــون توجه یــک نمایشــگاه بینالمللــی در ایران
شــده اســت که محورهایی از جمله دولت هوشمند،
ســاختمانهای هوشــمند ،حمــل و نقل هوشــمند،
محیطزیســت هوشمند ،اقتصاد هوشــمند ،تجهیزات
زیرســاختی اطالعات و مخابرات ،سالمت و آموزش و
انرژی را در برمیگیرد.
شــهر هوشمند به شهری گفته میشود که بر اساس
آخرین نظریههای تکاملیافته مدیریت شهری بر پایه
فناوری اطالعات و ارتباطات ،دارای شش معیار اصلی
حکمرانی هوشمند ،شهروند هوشمند ،محیط زندگی و
محل زندگی هوشــمند ،اقتصاد هوشمند ،حمل و نقل
هوشمند و انرژی هوشمند باشد.
شهر هوشــمند یک منطقه شهری است که از انواع
مختلــف سنســورهای الکترونیکی بــرای جمعآوری

اطالعــات و تحلیــل آنها اســتفاده میکنــد که این
اطالعــات برای مدیریــت داراییها و منابع شــهری
کارآمد است .این پروســه ،شامل اطالعات جمعآوری
شده از شــهروندان ،دســتگاهها و منابع شهری است
که پردازش و تجزیهوتحلیل میشــود تــا به نظارت
و مدیریــت ترافیک و حمل و نقل ،سیســتم ،نیروگاه،
آب ،تامین شــبکههای ،زباله ،مدیریت ،قانون اجرای
سیســتمهای اطالعاتــی و مــدارس و کتابخانهها و
بیمارستانها و دیگر خدمات اجتماعی کمک کند.
شهرهایی مثل ســونگدو و سوون و محله گنگنم از
شهر ســئول (کره جنوبی) ،استکهلم (سوئد) ،واترلو در
اونتاریو و کلگری در آلبرتا (کانادا) ،تایپه (تایوان) ،میتاکا
(ژاپن) ،گالســکو (اســکاتلند) ،نیویورک و الگرانج از
جورجیا (آمریکا) و در نهایت سنگاپور همه از شهرهایی

بودهاند که برای تالشهایشــان در زمینه اضافه کردن
شبکههای پرسرعت و خدمات الکترونیکی که به پایدار
کردن محیطهای خالق ،رشــد و همگانی شدن شهر
کمک میکردهاند از آنها تقدیر شده است.
در این نمایشــگاه که از  ۲۷تا  ۲۹آبان ماه در محل
مصلی تهران برگزار خواهد شــد ،محورهای مسکن و
شهرسازی نیز درکنار شهر هوشــمند مورد توجه قرار
خواهد گرفت که انبوه ســازان و سازندگان پروژه های
کالن مســکن ،بررسی دســتاوردها و توانمندیهای
شــهرداریهای کشــور ،موضوع پســماند و بازیافت
زباله ،انرژی نو در مســکن و شهرســازی و مهندسین
مشــاور ،طراحان و معماران پروژههای کالن شهری
از اصلیترین محورهای مورد توجه نخستین نمایشگاه
بینالمللی شهر هوشمند خواهند بود.

خرم رئیس سازمان نظاممهندسی استان تهران شد
پنجرهایرانیان؛ احمد خرم با کســب  ۲۱رای از مجمــوع  ۲۵آرای ماخوذه بهعنوان رئیس
سازمان نظاممهندسی ساختمان استان تهران انتخاب شد.
در پی تعلیق پروانه اشــتغال به کار حسن قربانخانی رئیس ســابق سازمان نظاممهندسی
ساختمان استان تهران ،جلسه هیات مدیره این استان برای انتخاب رئیس جدید برگزار شد که
طی آن احمد خرم وزیر اسبق مسکن و رئیس کنونی انجمن انبوهسازان تهران بهعنوان رئیس
سازمان نظاممهندسی ساختمان استان تهران منصوب شد .خرم ،تنها کاندیدای این پست بود.

خرم با کســب  ۲۱رای و  ۴رای ســفید از مجموع  ۲۵رای ماخوذه بهعنوان رئیس سازمان
نظاممهندسی استان تهران انتخاب شد.
انتخاب خــرم در حالی صــورت گرفته که چنــدی پیش فرجاهلل رجبی رئیس ســازمان
نظاممهندسی ساختمان کشور طی نامهای که هیات مدیره استان تهران نوشته بود بر حمایت
از حســن قربانخانــی تاکید کرده و گفته بــود که او همچنان قربانخانی را رئیس ســازمان
نظاممهندسی استان تهران میداند.

اخبـارساختوساز
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پنجره ایرانیان؛ پیرو حادثه تلخ آتشسوزی و از بین
رفتن ســاختمان پالسکو و تالش صورت گرفته برای
ســاخت مجدد آن و در پی توقف عملیات گودبرداری،
بنیاد مستضعفان بیانیهای را جهت تنویر افکار عمومی
منتشر و تاکید کرد که بنیاد برای تامین حقوق صاحبان
ســرقفلی ،رعایت قوانیــن و مقررات ،در کنار ســایر
دستگاههای مسئول با همه توان خود تالش میکند.
به گزارش ایســنا ،در این بیانیه آمده اســت :بیش
از یک ســال از حادثه پالســکو ســپری شده است و
تالشهــا برای احداث مجدد این ســاختمان کماکان
ادامه دارد .هرچند از ابتدا هم ،احداث مجدد ساختمان
پالسکو با چالشها و مشــکالت جدی مواجه بود اما
بنیاد مستضعفان با احساس مسئولیت ملی و مدیریتی،
تالش کرد ضمن ایجاد همدلی و یافتن راهحل مناسب،
بــرای هر یک از چالشهــا زمینــه الزم را بهمنظور
بازسازی این ارزش از دست رفته فراهم کند.
مســائل و مشکالت زیادی ســد راه احداث مجدد
ساختمان شــدند .بنیاد مســتضعفان با درک کامل از
فاجعــه و بــه دور از نگاه بنگاهی یا ســازمانی  با دید
ملی و از منظــر حاکمیتی برای جبران  یک ارزش  از
دست رفته و کمک به کسبه آسیبدیده کامال منعطف
عمل کرد تا جایی که زمین متعلق به این بنیاد موسوم
به "پارکینگ اکبر" همجوار ملک پالســکو به جهت
محدودیتهای قانونی برای تخصیص تراکم شــهری
در منطقه  برای دست یافتن به تراکم  قانونی مورد نیاز
جهت تامین  ۶۰۰واحــد تجاری با صرف هزینه برای

رفع تصرف به زمین فعلی پالســکو برای اجرای پروژه بتنی کار احداث ساختمان تاکنون متوقف شده است.
تعجیل  بنیاد مســتضعفان برای ســاخت پالسکو و
در نظر گرفته شد.
بــا امید به همدلی برای یک مطالبه ملی و همچنین بازگشت کسبه به ســاختمان به مراتب بیش از برخی
از سرگیری هر چه سریعتر کسبوکار مالکان سرقفلی ذینفعــان اســت و این یک واقعیت مهم اســت که:
پالسکو همزمان رایزنی با  سازمانهای مسئول برای برای ســاخت پالسکو در پاســخ  به مطالبات مردمی،
دســت یافتن به نتیجه در صدور و اجازه آغاز عملیات دســتگاههای ذینفع باید از منظر ملی و فراجناحی  و
ساختوســاز ادامه یافت؛ اما متاسفانه نهتنها برخی از کسبه محترم با همدلی برای حل مشکالت این پروژه
کســبه پالسکو و نهادهای مســئول به تسریع فرآیند همراهی و یاری کنند ،نباید مانع بنیاد مســتضعفان در
کمک نکردنــد بلکه حاشیهســازیها ،اظهارنظر غیر اجرای این پروژه ملی شــد و با طرح حواشی و مسائل
کارشناسی و بعضا احساســی و فاقد پشتوانه فنی کار کماهمیت  کار را بیش از این به تاخیر انداخت همانگونه
که ریاست بنیاد مستضعفان از ابتدا اعالم کردهاند بنیاد
را پیچیدهتر از گذشته کرد.
بعد از چند ماه تالش و به دنبال صورتجلسه مکتوب بر اســاس قوانین و استانداردهای روز با تمام امکانات
با مقامات شــهرداری و قضایی در اواخر سال  ۹۶بنیاد آماده ســاخت جایگزینی فاخر برای پالسکو است .اما
مســتضعفان ،کار گودبرداری و همزمــان آزمایشها   درعینحال اگر خواســت کســبه و مقامات مسئول در
مکانیــک خاک را آغاز کرد که بــا ممانعت و مخالفت انجام کار بهصورت دیگری باشــد بنیاد مستضعفان از
ادامه کار از طرف کســانی که خود را مالکان سرقفلی منظر مالک ،مخالفتی با آن  نخواهد داشــت و در آن
در ســاختمان  ۵طبقه باقیمانده از پالســکو معرفی شرایط هم آماده هرگونه همکاری هست.
در انتها تاکید میکنیم :شــرط الزم و اساسی برای
کردهاند روبرو شــد که این ممانعت با پرتاب سنگ به
طرف کارگران و مهندســان بنیاد هم همراه شد .این ایجاد جایگزینی فاخر ،همدلی و همراهی دستگاهها و
در شــرایطی است که  ســاختمان  ۵طبقه مذکور  از مقامات ذیربط اســت و بنیاد مستضعفان  برای تامین
استانداردهای روز ساختمان ،انطباق با ضوابط شهری حقوق صاحبان ســرقفلی ،رعایت قوانین و مقررات و
مصوب و امکاناتی از قبیل پارکینگ ،سیســتم اعالم و احکام قضایی و شــهری در کنار ســایر دستگاههای
مسئول با همه توان خود تالش خواهد کرد
اطفاء حریق برخوردار نیست.
بدیهی اســت زمان منتظر هیچکــس نمیماند و تا
از طرفی باوجود صورتجلســه مکتــوب با مقامات
ذیربط ،از طرف شــهرداری منطقه کارگاه ساختمان دومین ســالگرد این حادثه تلخ فرصــت زیادی باقی
پالسکو از اوایل اسفند  ۹۶پلمپ و با استقرار بلوکهای نمانده است.
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پنجره ایرانیان؛ اســتاد و پژوهشــگر دانشگاه میامی
آمریکا با انتقاد از نبود توجه به کارهای میدانی در رشته
زمینشناسی در دانشگاهها ،گفت :تاکنون برای ساخت
کدام یک از ســاختمانهای ایران از یک زمینشناس
مشورت گرفته شده است؟
دکتر «آرش شــریفی» در گفتوگو با ایسنا ،در پاسخ
به این پرسش که تفاوت تدریس زمینشناسی در ایران
و کشورهای دیگر چیست؟ اظهار کرد :من زمانی درس
خواندهام که خیلی از تغییر و تحوالت در سیستم آموزشی
ایران اعمال نشده بود 30 .سال پیش وارد دانشگاه شدم
و  26سال پیش فارغالتحصیل لیسانس شدم.

از آن زمان یکســری تغییرات ایجاد شده ،بهعنوان
مثال حجم دروس در گروههای آموزشــی کم و زمان
فارغالتحصیلی هم کوتاهتر شده و متأسفانه به کارهای
میدانی بهعلت مشکالت و هزینههای ترابری اهمیت
کمتری داده میشود.
وی با بیان اینکه این عوامل باعث شــده تا کیفیت
آموزش زمینشناسی در دانشــگاهها افت کند ،گفت:
من با دانش زمینشناســی دوره لیسانسم اگر خودم را
با دانشجویان کارشناســی خارج از ایران مقایسه کنم
اطالعات علمی بیشــتری دارم و تنها تفاوتی که وجود
دارد این است که آنجا همفکری و کارگروهی آموزش

پالسکو ،نماد یک ساختار خراب است
پنجره ایرانیان؛ عضو شــورای شــهر تهــران تاکید کرد کــه در تصمیمات برای
ساختمان پالسکو باید از نظر نمایندگان کسبه استفاده شود.
به گزارش ایســنا ،احمد مسجدجامعی صبح امروز در تذکر پیش از دستور خود در
جلسه شورای شــهر تهران با اشاره به کلنگزنی پروژه پالسکو گفت :پالسکو نماد
یک ساختار خراب است.
وی با بیان اینکه پالســکو بعد از بازار تهران بورس تولید پوشاک در کشور بود که
هزاران نفر به صورت مســتقیم و غیرمستقیم با آن در ارتباط بودند ،تصریح کرد :با
فرو ریختن پالسکو اقتصاد پوشاک صدمات زیادی دید.
وی بــا بیان اینکه ســاخت پالســکو دارای ابعاد و اضالع مختلف اســت ،گفت:
شــهرداری ،میراث فرهنگی ،مالکان و غیره در این ســاخت و ساز دخیل هستند اما
متاسفانه از نقطه نظر اعضای اصناف استفاده نمیشود.
مســجدجامعی افزود :باید نمایندگان کسبه نیز در جلسات حضور داشته باشند و از
نظرات آنها استفاده شود.

داده میشــود اما در ایران همه قائم به ذات هســتیم
و کار گروهی بلد نیســتیم .در نتیجه خرد جمعی آنجا
موجب شــده آنها پیشرفت بهتری داشته باشند و این
انزواطلبی ما سبب میشود فعالیتهای علمی آن گونه
که باید سرعت و کیفیت الزم نداشته باشد.
استاد دانشــگاه میامی آمریکا خاطرنشــان کرد :از
مسئوالن آموزشی انتظار میرود دورههای آموزشی یا
دهههای آموزشی را ارزیابی کنند چون ،همه شاخههای
علــم همچنین نیازهای علمــی و در مجموع نیازهای
کشور در حال تغییرات است و ما باید گروهی را داشته
باشــیم که بر مبنای این نیازها دروس دانشــگاهی را
بــرای گروهها طراحی و بهروز کنــد و از هزینه برای
آموزش و تحقیق بیشــتر ابایی نداشته باشیم چون اگر
این هزینهها انجام نشود نتیجهاش فجایعی است که در
کشــور میبینیم که تنها بهعلت نداشتن زمینشناسان
کارآمد اتفاق میافتد و هیچ کس هم پاسخگو نیست.
شــریفی با بیان اینکه نباید وضع به جایی برســد
که داوطلب ورود به دانشــگاهها در دوره کارشناسی و
تکمیلی از این رشــته گریزان باشند و یا با اکراه آن را
انتخاب کننــد ،تصریح کرد :هر کار و هر قدم عمرانی
که برداشته میشــود نیازمند حضور یک زمینشناس
باشــعور مجرب اســت ،ســادهترین کار در این زمینه
ساختمانســازی اســت و پرســش من اینجاست که
تاکنون برای ساخت کدام یک از ساختمانهای ایران
از یک زمینشــناس مشورت گرفته شــده است؟ در
بهترین حالت باالجبار مکانیــک خاک را اندازهگیری
میکنند و نســبت به شناســایی واقعــی زمین که از
زمینشناسان برمیآید بیتوجهی کامل میشود  .
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پنجــره ایرانیان؛ معاونت مســکن و ســاختمان راه
و شهرســازی اســتان کردســتان گفت :در موضوع
عرضه و تقاضا نیز مســکن حوزهای اســت که دولت
نباید بهطور مســتقیم به آن ورود پیدا کند بلکه باید با
سیاستگذاریهای مشخصی در این زمینه اقدام کند.
خســرو ویســی در گفتوگو با خبرنگار ایسنا اظهار
کرد :اگــر دولت همانند طرح مســکن مهــر خود را
مســتقیما درگیر ساختوســاز کند موفق نخواهد بود،
بلکه ساختوســاز باید توســط خود مــردم و بخش
خصوصی صورت گیرد و دولت هم حمایتهای الزم را
به عمل آورد که مهمترین آن پرداخت تجهیزات است
که اکنون بهخوبی پرداخت میشود.
وی ادامه داد :در ســال  90تا  92همزمان با تورمی
که در بازار طال ،سکه و ارز به وجود آمد قیمت مسکن
هم افزایش سرسامآوری داشــته است .از سال  92به
بعد شاهد بازار آرام و ســاکنی در حوزه مسکن بودیم
بهطوریکه مســکن وارد دوره رکود شد و معضالتی
همچون بیکاری و موضوعات مرتبط به رکود در حوزه
خود را موجب شد.
معاونت مســکن و ســاختمان راه و شهرسازی استان
کردســتان ،با تاکید بر اینکه قیمت مسکن از سال  92به
بعد افزایش نداشــته است افزود :طی دو سه ماه اخیر که
باز شاهد افزایش قیمت ارز ،دالر ،سکه و طال هستیم بازار

مسکن نیز متاثر از این بازارها دچار تغییراتی شده است.
وی با اشــاره به اینکه مادامی که قیمت تمامشــده
یک کاال بــه دلیل افزایش قیمــت تکتک اجزای
تشکیلدهنده آن افزایش مییابد ،امری طبیعی است
که مســکن هم از این بازار و افزایش قیمت تبعیت
کند ،عنوان کرد :مســکن کاالیی است که بیش از
چند مصالح ساختمانی در آن وجود دارد و قیمت آن
متاثر از قیمت بازار است ،در نتیجه با افزایش قیمت
این مصالح ،شــاهد افزایش در قیمت خریدوفروش
آن هستیم.
معاونت مسکن و ســاختمان راه و شهرسازی استان
کردســتان ،ادامه داد :افزایش قیمت مســکن در چند
ماه اخیر چشــمگیرتر بوده است که اگر افزایش قیمت
بازارهای دیگر کنترل نشــود ،ممکن اســت ،افزایش
قیمت مســکن در ماههای آینده غیرقابل پیشبینی و
کنترل باشد.
وی بــا اعــام اینکــه افزایش قیمت مســکن در
استانهای دیگر از جمله تهران بیشتر بوده و آمار نشان
میدهد از اردیبهشــتماه سال گذشته تا امسال قیمت
مسکن افزایش  30درصدی داشته است بیان کرد :این
تغییرات در اســتانی همچون کردستان اینگونه نبوده
است اما ،گرانی همیشه از استانهای بزرگ و پایتخت
شروعشده و بعد به شهرستانها هم سرایت میکند.

ویســی اعالم کرد :با این اوصاف پیشبینی میشود
که موج گرانی قیمت مسکن که متاثر از سایر بازارهای
دیگر است ،به شهرهای کوچک هم سرایت کند.
وی با اشاره به عوامل موثر در افزایش قیمت مسکن
و کنترل آن تشریح کرد :بحث عرضه و تقاضا از جمله
موارد مهم و موثر بر قیمتهاســت ،مادامی که عرضه
زیاد و تقاضا کم باشد قیمتها کم میشود و برعکس،
جمعیتی که در دهه  60بــه دنیا آمده اکنون متقاضی
مسکن هســتند و تقاضا زیاد شده است که اگر عرضه
کم نشود قیمتها افزایش مییابد و بازار خریدوفروش
تغییر خواهد کرد.
معاونت مسکن و ســاختمان راه و شهرسازی استان
کردســتان ،قیمت تمامشده محصوالت و تاثیر پذیری
ایــن بــازار از بازارهای دیگر را از دیگــر عوامل موثر
بر افزایش قیمت مســکن ذکر کرد و افزود :در بحث
عرضه و تقاضا نیز مســکن حوزهای اســت که دولت
نباید بهطور مســتقیم به آن ورود پیدا کند بلکه باید با
سیاستگذاریهای مشخصی در این زمینه اقدام کند.
وی ،سیاســتگذاریهای دولت در حوزه مسکن را
تاکنون مطلوب ارزیابی و خاطرنشــان کرد :تشــکیل
صندوق پسانداز مســکن یکم بــرای خانه اولیها از
موفقترین سیاستگذاریهای دولت در حوزه مسکن
بوده است.
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پنجره ایرانیان؛ ســاختمان پالسکو که اواخر دی ماه
ســال  ۱۳۹۵در آتشسوزی بی سابقه فرو ریخت ،پس
از حدود  ۱۷ماه بالتکلیفی و اعتراض کســبه نســبت
به نامشــخص بودن آینــده و زندگیشــان ،با حضور
مدیرعامل بنیاد مســتضعفان به عنوان مالک پالسکو،
گودبرداریاش آغاز و وعده داده شد تا  ۲۴ماه آینده این
ساختمان قدیمی تجاری را در همان  ۱۵طبقه میسازند
و به کسبه آسیب دیده تحویل می دهند.
به گزارش ایســنا ،ســیام دی ماه سال  ۱۳۹۵آتش
ســوزی در طبقه نهم و دهم باعث شــد ساختمان ۵۳
ســاله پالســکو آتش بگیرد و فرو بریزد و همه چیز بر
صاحبان سرقفلی و کسبه ساختمان پالسکو خراب شود.
حــاال بیش از حــدود  ۱۷ماه از آتــش گرفتن و
فرو ریختن ســاختمان  ۱۵طبقه پالسکو می گذرد
و کسبه آســیب دیده این ساختمان تجاری قدیمی
هنوز به مغازهها و ســاختمانی که قرار بود دو ساله
ساخته شود نرسیدهاند.
تــا اینکه امــروز ( 25خرداد) محمد ســعیدی کیا -
مدیرعامل بنیاد مستضعفان  -به عنوان مالک در مراسم
گودبرداری ســاختمان پالسکو حاضر شد و اعالم کرد
که با کمک استادان دانشگاه و پیمانکار ،این ساختمان
 ۲۴ماهه در همان  15طبقه تحویل می شــود که البته
سرقفلیهای پالسکوی جدید حق صاحبان قبلی است
که آسیب دیده هستند.

وی افزود :تاکنون هم اگر این ساختمان آماده نشده
و به کسبه آســیب دیده تحویل داده نشد به دلیل این
بود که بنیاد مســتضعفان تنها تصمیــم گیرنده در این
زمینه نبود و مشــکالت زیادی به وجود آمد .اما امروز
با توافقات صورت گرفته با اســتاندار تهران مقرر شــد
گودبرداری آغاز شــود و هر چه سریعتر این ساختمان
را بسازیم.
مدیرعامــل بنیاد مســتضعفان گفت :برای ســاخت
ســاختمان پالســکو در شــکل جدید ،بــه طراحی و

نقشــههای جدید نیاز داریم ،چرا که در گذشــته قرار
بود ساختمان شمالی پالسکو هم تخریب شود و به بنا
و سازه جدید اضافه شــود ،اما در پی اعتراضات کسبه
ساختمان شمالی مقرر شد با هزینه و مسئولیت خود آنها
این ساختمان مقاوم سازی شــود و مورد بهره برداری
قرار گیرد .اما کار اجرایی از امروز برای گودبرداری برج
آغاز شــده اســت و همزمان با آن از استادان دانشگاه
کمک گرفتهایم نقشــه جدید را بر اساس زیر بنایی که
در اختیار داریم طراحی کنیم.

افت معامالت در مناطقی که قیمت مسکن جهش کرد
پنجــره ایرانیان؛ نایب رییس اتحادیه مشــاوران امالک با اعالم ایــن خبر که در مناطقی
همچون  ۵ ،۲و  ۴که قیمتها نســبت به میانگین شهر تهران از رشد بیشتری برخورار بوده،
معامالت در روزهای اخیر کاهش یافته اســت گفت :فروشــندگانی که قیمتهای نامتعارف
پیشنهاد میدهند از نیمه دوم تیرماه به تدریج مجبور به پایین آوردن نرخها میشوند.
حسام عقبایی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :با توجه به افزایش نسبی معامالت مسکن در
تهران و کل کشور که به رشد حبابگونه قیمتها منجر شد ،بهتدریج در روزهای اخیر شاهد
کاهش حجم معامالت در مناطقی مثل  ۵ ،۲و  ۴بودیم .این موضوع ،مبین آن است افزایش
قیمتی که در اردیبهشت  ۱۳۹۷ایجاد شده در بازار ننشسته و به مذاق خریداران سازگار نیست؛
زیرا هم قیمتها واقعی نیست و هم قدرت خرید آن وجود ندارد.
وی افزود :به نظرم التهاب بازار مســکن در ماه مبارک رمضان کاهش یافته و از  ۲۰تیرماه
به بعد فرصت خوبی برای انجام معامالت اســت .نیمه دوم تیرماه فروشندگان ،قیمتها را به
قیمت واقعی نزدیک میکنند و خریداران هم به سمت آنها خواهند رفت.
نایب رییس اتحادیه مشــاوران امالک با بیان اینکه رشد قیمتها به سطح ماههای پایانی
ســال قبل برمیگردد ،تاکید کرد :برای فروشــندگانی که قصد ســودجویی نامتعارف و ارائه
قیمتهــای غیرمنطقی دارند به نظر من خریداری وجود نخواهد داشــت .بنابراین پیشبینی
میکنیم آنها رقمهای مورد نظر خود را به قیمت واقعی که همان قیمتهای رشد یافته اواخر
سال  ۱۳۹۶است برسانند.
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پنجرهایرانیان؛ با توجه به دورههای رکود و رونق مســکن
در چهــار مقطع بعد از انقالب اســامی بعضی تحلیلها بر
حبابی بودن بازار فعلی مسکن تاکید دارد اما یک کارشناس
معتقد است قیمتهای فعلی حباب نیست بلکه نوعی اصالح
قیمت بر اساس وضعیت فعلی اقتصاد است.
به گزارش ایســنا ،پرش یکباره قیمت مسکن این تصور
را ایجــاد کرده که قیمتهای فعلی حباب اســت و در آینده
تخلیه میشود .وزیر راه و شهرسازی این اتفاق را به شرایط
سیاسی مرتبط میداند و میگوید که این اتفاق زودگذر است.
برخی کارشناســان حوزه مسکن از جمله مسووالن اتحادیه
امالک نیز با ذهنیت ایجــاد هیجان ،پیشبینی آرامش بازار
مسکن در نیمه دوم سال جاری را دارند؛ اما یک اقتصاددان،
نظریــه حباب قیمتها را رد میکنــد و میگوید قیمتهای
فعلی مسکن ،خودرو ،طال و سایر کاالها نوعی اصالح قیمت
اســت که بر اساس پارادایمهای کلی و رشد نقدینگی ایجاد
شده است .اثرات مخربی هم دارد که راهکار آن به اصالحات
ساختاری ،ارتباطات بینالملل و اصالح سیاستهای پولی و
بانکی مربوط میشود.
بررسی علل و ریشه نوســانات دورهای در تمام سطوح از
جمله بخش مســکن به عواملی همچون پیشبینیناپذیری
سیاســتهای اتخاذ شده از سوی کشــورهای رقیب ،عدم
توانایی در کنترل نرخ تورم و عــدم توانایی در جلوگیری از
هجوم نقدینگی سرگردان به سمت داراییهای ثابت مربوط
میشود .واقعیت آن اســت که رشد قیمت مسکن نسبت به
تورم عمومی در پنج ســال گذشته پایینتر بوده اما با خیزش
بی ســروصدای نقدینگی از رقم  ۴۵۰هزار میلیارد تومان در
ابتدای دولــت یازدهم به  ۱۴۶۳هزار میلیارد تومان در پایان
سال  ،۱۳۹۶ناگهان اقتصاد ایران در معرض حمله این غول
سرگردان قرار گرفت .ســودهای موهوم حاصل از پسانداز
در سیســتم بانکی سربرآورد و چهار بازار ارز ،سکه ،مسکن و
اخیرا بورس را مورد هدف قرار داد.
نقدینگی که از دو بخش شبه پول و پول تشکیل میشود
در حال حاضر از  ۱۲۸۲هزار میلیارد تومان شــبه پول و ۱۸۰
هزار میلیارد تومان پول تا رقم  ۱۴۶۳هزارمیلیاردی افزایش
یافته اســت .رشد نقدینگی در سالهای اخیر همواره یکی از
انتقادات کارشناســان به عملکرد بانک مرکزی بوده اســت.
این در حالی اســت که در ماههای اخیر نیز با شدت گرفتن
نوسانات بازار ارز این تاکید وجود داشت سرگردانی نقدینگی
و حجم باالی آن موجب شــده تا یکی از راههای ورود ،بازار
ارز و تقاضــا برای خرید دالر باشــد .ازاینرو بانک مرکزی
سیاســتهایی همچون پیشفروش ســکه و انتشار اوراق
سپرده با سود  ۲۰درصد را از بهمنماه در دستور کار قرار داد.
سپس دولت سیاست تکنرخی کردن نرخ دالر را بهیکباره
در روز  ۲۰فروردین اجرا و اعالم کرد که فروش دالر باقیمت
باالتر از این رقم ،قاچاق محسوب میشود؛ سیاستهایی که

یک کارشناس اقتصاد مسکن آن را نوعی شوخی میداند.
سلمان خادمالمله میگوید :نقدینگی سرگردان بهیکباره
در بخشهایی کــه هماکنون دچار جهش قیمت شــدهاند
مستقرشــده و با ادامهی این وضعیت به ســمت رکود پیش
میرویم .تا آن زمان همین وضعیت رشد قیمتها ادامه پیدا
میکند .البته این را نباید با حباب اشــتباه گرفت بلکه نوعی
هماهنگی با انتظارات تورمی است .کاری هم از دست دولت
برنمیآید و دالر  ۴۲۰۰تومان هم بیشــتر به یک شــوخی
خندهدار شبیه است.
با توجه به طوالنی شدن دوره رکود مسکن و اثرپذیری از
جهش قیمت ارز و سکه انتظار میرفت که قیمت مسکن در
ســال  ۱۳۹۷با شیب مالیمی افزایش پیدا کند اما متقاضیان
این حوزه بهیکباره در فروردین و اردیبهشــتماه امســال
بــا افزایش  ۲۹و  ۳۵درصد قیمتها غافلگیر شــدند .قیمت
در بعضی مناطق تهران تا  ۵۳درصد رشــد کرد .مشاهدات
میدانی حاکی از آن اســت که بعضی دفاتر مشــاور امالک
شهر تهران به ایجاد هیجان کاذب در این بازار رو آوردند و با
استدالل تورم انتظاری در این بخش ،متقاضیان را متقاعد به
خرید زودهنگام کردند که باعث رشد زودتر از موعد قیمتها
شدند؛ اما کارشناســان معتقدند عطش فعلی بازار مسکن به
تدریج فروکش میکند و تا یک ســال آینده این حوزه وارد
رکود خواهد شد؛ بنابراین دود این رفتار بعضی بنگاهداران به
چشم خریداران فعلی و خود صنف مشاوران امالک میرود.
بخش مسکن از انتهای سال  ۱۳۹۱به دنبال رشد یکباره
قیمت وارد رکود معامالت و ثبات قیمت شد که بیش از پنج
ســال طول کشــید .این بخش ،قبل از آن نیز در سالهای
 ۱۳۸۱ ،۱۳۷۴ ،۱۳۶۸و  ۱۳۸۶دچــار حباب قیمت شــده و
هــر بار به رکود برخورده اما مدت زمان رکود ســال ۱۳۹۱
طوالنیتــر از دورههای قبلی بود و حاال هم که مســکن با
رشد یکباره قیمت مواجه شــده ،افزایش معامالت چندان
زیاد نیســت و به حــدود  ۱۶درصد رشــد نقطهبهنقطه در
اردیبهشــتماه  ۱۳۹۱رسیده اســت .این نمایه حاکی از آن
اســت که نمیتوان تحوالت قیمتی اخیر را به رونق نسبت
داد و از ســوی دیگر بخش مســکن حداقل در کوتاه مدت
نســبت به بازارهــای رقیب از ظرفیت کمتری برای رشــد
برخوردار است.
بررسی رشــد یک سال اخیر سه بازار رقیب یعنی مسکن،
سکه و بورس نشــان میدهد با اینکه مسکن  ۲۹.۵درصد
نســبت به مدت مشابه ســال قبل افزایش قیمت را تجربه
کرده ،رشــد آن دقیقا به همین میزان پایینتر از ســکه قرار
دارد .میانگین قیمت مســکن شــهر تهران که در فروردین
 ۱۳۹۶بالغبر  ۴میلیون و  ۳۷۰هزار تومان بوده ،در فروردین
مــاه  ۱۳۹۷به رقم  ۵میلیون و  ۵۳۰هزار تومان رســیده که
رشد  ۲۹.۵درصد را نشان میدهد .همچنین سکه بهارآزادی
که در تاریخ  ۱۷اردیبهشت  ۱۳۹۶بر مدار قیمت یکمیلیون

و  ۱۶۳هزار تومان قرار داشــته ،در  ۱۷اردیبهشت  ۱۳۹۷به
یکمیلیون و  ۸۵۰هزار تومان رســیده که رشد  ۵۹درصد را
به ثبت رسانده است .شاخص بورس تهران هم از  ۲۸اسفند
 ۱۳۹۵تا  ۲۸اســفند  ۱۳۹۶با  ۱۹۰۵۵واحد افزایش به ۲۴.۶
درصد رشد رسیده است.
بازار مســکن با توجه به آنکه این کاال  ۱۷.۵درصد باالتر
از تــورم نقطهبهنقطه قرارگرفته هماکنون مشــتریان موثر
خود را از دســت داده و ســهم این گروه نسبت به تقاضای
سرمایهگذاری ،کمتر شــده است .با این وضعیت ،متقاضیان
موثر احتماال باید تا تثبیت قیمتها منتظر بمانند بلکه قدرت
خرید آنها نسبت به تورم افزایش پیدا کند.
بــا اینکه نظرات مختلفی از تخمیــن زمان تثبیت قیمت
مسکن توسط کارشناسان اعالم میشــود ،باید منتظر ماند
تا اثر پارامترهای بیرونی که منجر به رشــد این بخش شده
از بین برود .ســلمان خادمالمله ـ کارشناس اقتصاد مسکن ـ
معتقد اســت :تا زمانی که اصالح پارادایم انجام نشود ادامه
وضعیــت آجدار و مریز فعلی ،شــرایط فعلــی را طوالنیتر
میکنــد .معتقدم بحران بخشهای مختلف از جمله حوزهی
مســکن بزرگ است و اگر فکری برای آن نشود میتواند به
حوزههای اجتماعی سرایت کند.
وی میگوید :هماکنون کسانی که منابعی در اختیار دارند
به ســمت کاالهایی میبرند که بتوانند خــود را با افزایش
قیمتها هماهنگ کنند .در مقطعی ســودهای باالی بانکی
پرداختشــده که نقدینگی را به ســمت خودش جذب کرده
اســت .از نیمهی دوم سال گذشته با کاهش نرخ سود بانکی
به  ۱۵درصد ،نقدینگی به ســمت آیتمهایی سوق پیداکرده
که ارزش پول افراد را حفظ کند .این آیتمها عبارتند از طال،
خودرو ،مســکن و اخیرا بورس که در دو روز گذشــته رشد
تاریخی داشته اســت .با وضعیت فعلی انتظار دالر  ۱۲هزار
تومانی هــم چندان دور از ذهن نیســت؛ بنابراین نمیتوان
تصویر روشــنی از آیندهی بازار مسکن ارایه داد .آنچه مسلم
اســت اینکه با توجه به کاهش ســهم متقاضیان واقعی و
همچنین اثرپذیری بازار مســکن از جهش بازارهای موازی
که منتــج به هماهنگی این بخش با بازارهای رقیب شــده
نمیتــوان دو واژهی «رونق» و «حبــاب» را به بازار فعلی
مسکن نسبت داد.
بر اساس آخرین آماری که بانک مرکزی از تحوالت بازار
مسکن در شــهر تهران مربوط به اردیبهشتماه سال جاری
منتشر کرده است ،متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای واحد
مسکونی به حدود پنج میلیون و  ۹۸۰هزار تومان رسیده که
در مقایســه با فروردین  ۸.۲و نسبت به اردیبهشتماه سال
گذشته تا  ۳۴.۸درصد افزایش قیمت دارد .تعداد معامالت به
حدود  ۱۹هزار و  ۱۰۰واحد رســیده که نســبت به فروردین
 ۲۷۸.۷و در مقایســه با اردیبهشت سال گذشته  ۱۶.۷درصد
افزایش یافته است.

69

اخبـارساختوساز

قیمت مسکن در یکماه به اندازه یکسال تکان خورد
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پنجره ایرانیان؛ دبیر کانون سراســری انبوهســازان
مســکن گفت :افزایــش قیمتها در بازار مســکن در
یکماهه به اندازه یک ســال و حتی بیشــتر بوده و این
موضوع به دلیل تالطمی اســت که افزایش نرخ ارز در
بازار مسکن ایجاد کرده است.
فرشــید پورحاجت در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :از
سال گذشــته و پس از دوران پنج ساله رکود ،شاهد آن
هستیم که بازار مســکن در کشور رشد داشته و مجددا
رونق پیدا کرده است.
پیش بینیهای انجام گرفته در خصوص آنکه از نیمه
دوم ســال  96بازار از رکود خارج شــود ،محقق شد و

تقریبا وارد یک رونق منطقی شدهایم.
وی افزود :نوسانات ارزی و کاهش ارزش پولی کشور
که ابتدای ســال  97رخ داد باعث شــد تا بازار مسکن
دچار تالطم شــود و سیر افزایشــی در بازار مسکن به
وجود آید.
دبیر کانون سراسری انبوهســازان مسکن تصریح
کرد :افزایش افسار گسیخته قیمت دالر و نرخ ارز در
بازار ،تبعاتی را برای بازار مسکن داشت به شکلی که
اکنون شاهد یک رشــد غیر متعارف در بحث قیمت
مسکن هستیم.
پورحاجــت بیان کرد :وقتی کــه در یک ماه حدود 9

ممنوعیت پیشفروش آپارتمان در روسیه
پنجره ایرانیان؛ فروش مسکن در مرحله ساختوساز در روسیه ممنوع میشود.
به گزارش ایســنا از وستی ،والدیمیر پوتین ،رئیسجمهور روسیه فرمانی را به اجرا
خواهد گذاشــت تا سازندگان آپارتمانهای تجاری و مسکونی در این کشور ،تنها در
صورت اتمام پروژههای خود امکان فروش آن را داشته باشند.
ایــن قانون به جهت حمایت از مصرفکنندگان تهیه شــده تا جلوی ســودجویی
ســازندگان مسکن در روسیه که عالوه بر اســتفاده از سرمایه خریداران ،از وامهای
بلندمدت بانکی نیز بهرهمند میشود ،گرفته شود.
برخی از سازندگان آپارتمان در روســیه باوجود دادن تعهد برای انجام پروژههای
خود در کمتر از یک ســال ،بیش از  ۸۰درصد از مبلغ واحد آپارتمانی را از مشتریان
دریافت میکنند و گاهی تا دو سال نیز به تعهد خود عمل نمیکنند.
اجرای این قانون با مخالفت شرکتهای انبوهساز روسی مواجه شده و رایزنیهایی
با مقامات دولتی این کشور در جریان است اما رئیسجمهور روسیه از تصمیم قطعی
خود برای اجرای آن خبر داده است.

درصد افزایش قیمت مسکن مشــاهده میشود ،یعنی
افزایش غیر طبیعی است .هیچوقت شاهد آن نبودهایم
که بازار مســکن در یک ماه حــدود  9درصد افزایش
قیمت داشته باشد اما اکنون با نوسانات قیمت ارز با این
موضوع مواجه شدهایم.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت یکساله بازار مسکن
نیز هیچگاه در این حد نبوده اســت ،ادامه داد :افزایش
قیمتها در بازار مســکن در یک ماهــه به اندازه یک
ســال و حتی بیشتر بوده اســت و این موضوع به دلیل
تالطمی است که افزایش نرخ ارز در بازار مسکن ایجاد
کرده است.

اخبـارانرژی و فناوری

محبوبترین کشورها برای سرمایهگذاری تجدیدپذیر

مسابقه ملی آبشیرینکن خورشیدی برگزار میشود
پنجره ایرانیان؛ دومین جشــنواره انرژی خورشــیدی
دانشــگاه صنعتی امیرکبیر با رویکرد آبشیرینکنهای
خورشیدی از  ۱۷تا  ۱۹اردیبهشتماه در دانشگاه صنعتی
امیرکبیر برگزار شد.
به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،دانشکده مهندسی
مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران و انجمن علمی
دانشجویی دانشــکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی
امیرکبیر دومین دوره جشــنواره انرژی خورشــیدی را با
هدف «ایجاد اجمــاع ملی بهمنظــور افزایش بهرهوری
از نخبــگان جهــت خودکفایــی در حــوزه انرژیهای
تجدیدپذیر» برگزار کردند.
این مســابقه در  ۳بخش لیگ آب صنعتی ،آب شــرب
خانگــی و  ZLDبرپا شــد .ایــن جشــنواره  ۱۷تا ۱۹
اردیبهشــتماه در دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر با حضور
فعاالن این حوزه برگزار شد.
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پنجره ایرانیان؛ چین ،آلمان و انگلســتان در گزارشــی
که از ســوی یک شرکت مشــاوره انگلیسی منتشر شد،
محبوبترین کشــورها برای ســرمایهگذاری تجدیدپذیر

شناخته شدند.
به گزارش ایسنا ،شاخص "جذابیت کشور برای انرژی
تجدیدپذیر" که از ســوی شرکت Ernst & Young

منتشر شد ۴۰ ،کشور جهان را براساس سرمایه گذاریها
و فرصتهــای بهکارگیــری انرژیهــای تجدیدپذیــر
طبقهبندی کرده است.
چین برای سومین بار متوالی در صدر این فهرست قرار
گرفت و آمریکا که سال گذشته تحت تاثیر سیاست انرژی
دونالد ترامپ ،رییس جمهور این کشور به جایگاه چهارم
تنزل کرده بود ،امســال به جایگاه سوم ارتقا یافت .آلمان
جای هند را که به دلیل نگرانیها نسبت به تعرفه واردات
تجهیزات خورشیدی به جایگاه چهارم سقوط کرد ،گرفت
و در رتبه سوم ایستاد.
بر اســاس گزارش رویترز ،با وجــود اینکه آمریکا
تعرفههایی را برای واردات فوتوولتائیک خورشیدی و
ماژولها در ســال جاری وضع کرد تاثیر این اقدام تا
حدود زیادی از سوی بازارها جذب شد و تحت الیحه
اصالحــات مالیاتی کــه اخیرا در آمریــکا به تصویب
رسیده اســت پروژههای بادی مشمول کاهش یارانه
قرار نمیگیرد.
در این گزارش آمده است :تعرفههای دولت آمریکا برای
واردات تجهیزات خورشــیدی ،تاثیر محدودی بر توســعه
انرژی خورشــیدی در این کشــور خواهد گذاشت با این
حال احتماال باعث گسترش بیشتر پروژههای بادی بزرگ
خواهد شــد .در این بین ،هلند به دلیل گســترش توسعه
انرژی تجدیدپذیر از رتبه پانزدهم به نهم جهش پیدا کرد.
طبق گــزارش این غــول خدمات حرفــهای ،جایگاه
انگلیس با وجود کاهش چشــمگیر ســرمایهگذاری این
کشــور در سال گذشته ،ســه رتبه بهبود یافت و به رتبه
هفتم صعود کرد.
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ابداع سیستم خورشیدی برای تصفیه آب
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پنجره ایرانیان؛ دسترسی به آب تمیز و قابل شرب یکی از
مشکالت مهم و جدی جهان است ،ولی گروهی از محققان
دانشــگاه بوفالو موفق به استفاده از نور خورشید برای تصفیه
آب شدهاند.
به گزارش نیواطلس ،وسیلهای که توسط این پژوهشگران
ابداع شــده با استفاده از صفحات ســیاهرنگ کربنی قادر به
تصفیه آب با دقت و کیفیتی مناسب است.
این دستگاه تصفیه آب ساده و کموزن است و لذا میتوان
حملونقــل آن را بهراحتی انجام داد .برای اســتفاده از این
دستگاه باید آب در داخل محفظه شفاف و پالستیکی آن که
از جنس پلیاتیلن اســت ،جمع شود و سپس دستگاه مذکور
در زیر نور خورشید قرار بگیرد .گرم شدن تدریجی آب باعث
تبخیر آن شده و بخارآب تشکیل شده کمکم ارتفاع گرفته و
در تماس با صفحات پالستیکی سردتر و باریک قرار میگیرد
و مجددا به مایعی پاک و تصفیه شده مبدل میشود.
این آب بر روی سطح پالســتیکی به سمت پایین جاری
شده و در نهایت برای نوشــیدن توسط انسان قابل استفاده
خواهد بود .با استفاده از این سیستم میتوان هر ساعت ۲.۲
لیتر آب را تصفیه کرد.
زمان عرضه نهایی این محصول و قیمت آن هنوز اعالم
نشده است.

آخرین خبرها از تولید آب از هوا
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پنجــره ایرانیــان؛ معاون وزیر نیرو در امــور آب و آبفا گفت :امــکان تولید آب از هوای
مرطــوب وجود دارد اما در حال حاضر این طرح در حــد تحقیقات و نمونههای کوچک در
حال اجراست.
عباس ســروش در گفتوگو با ایســنا ،با بیان اینکه اجرای این طــرح نمیتواند حالل
مشــکالت منابع آبی باشــد ،اظهار کرد :تمامی کارهای الزم در حــوزه تحقیقات در حال
انجام اســت اما به نظر میرسد که این طرح نتواند مشکالت انسانی را در حوزه منابع آبی
برطرف کند.
چنــدی پیش نیز جهانگیر حبیبی ،معاون حفاظت و بهرهبرداری شــرکت مدیریت منابع
آب ایران ،با بیان این که تولید آب توســط این دستگاه در حجم کوچک امکانپذیر است،
به گفت :بسته به میزان سرمایهگذاری فرد میتوان در مورد میزان تولید آن صحبت کرد.
به گفته وی ،اینکه بتوان مشــکل بحران آب را با کمک چنین دســتگاهی برطرف کرد
به اعتقاد من امکانپذیر نیســت و تنها میتوان از این دســتگاه در مصارف کم بهطور مثل

برای باغچه یا تامین آب روستاهای دور افتاده استفاده کرد ،البته بهکارگیری از آن دستگاه
نیازمند شــرایط خاص جغرافیایی است .معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت مدیریت منابع
آب با بیان این که الزم اســت در ابتدای این طرح بهصورت پایلوت در یک منطقه اجرایی
شــود ،ادامه داد :هر ایده تحقیقاتی که بتواند به تولید آورده برای کشور منجر شود از سوی
شرکت مدیریت منابع آب و شرکت آب و فاضالب کشور حمایت میشود اما به نظر میرسد
که این طرح نتواند حالل مشکالت آبی باشد.
این در حالی اســت که شرکت سازنده دســتگاه تولید آب از هوا در نامههای متعددی به
مسئوالن دولت و نمایندگان مجلس بهطور موکد "از آمادگی خود برای حل مشکل کمآبی
کشــور" سخن گفته و معتقد اســت" :این دســتگاه میتواند چالش تامین آب را به شکل
قابلتوجهی برطرف کند".
در نامههایی که از سوی این شــرکت سازنده به مسئوالن دولتی و مجلس ارسال شده،
با معرفی "دســتگاه تولید آب از رطوبت هوا" با ظرفیت تولید روزانه بین  ۱۰۰۰تا ۲۵۰۰۰
مترمکعب آب ،اینطور مطرح شــده است که آمادگی نصب آن در هر منطقه ،حتی مناطق
خشــک و کویری وجود دارد و قیمت هر دســتگاه به حجم  ۱۰۰۰مترمکعب  ۴.۵میلیارد
تومان و در حجم  ۲۵۰۰۰مترمکعب حدود  ۷۰میلیارد تومان اعالم شــده اســت .همچنین
این شــرکت مدعی اســت که جهت احیای زایندهرود در زمان پرآبی  ۸۰دستگاه ۲۵۰۰۰
مترمکعبی مورد نیاز است.
گفتنی اســت در سال  ۱۳۹۱دســتگاه تولید آب و رطوبت هوا با ظرفیت تولید روزانه بین
 ۱۰۰۰تــا  ۲۵۰۰۰مترمکعب آب موفق به اخذ تاییدیه از دانشــگاه صنعتی امیرکبیر جهت
ثبت اختراع شد دستگاهی که با دریافت هوا ،رطوبت ایجادی را باردار کرده و به آب تبدیل
میکند .پیگیریهای ایســنا برای اثبات میزان تاثیرگذاری این اختراع و استفاده انبوه از آن
برای حل مشکل آب کشور ادامه خواهد داشت.

اخبـارانرژی و فناوری

اراضی خاتونآباد آماده واگذاری برای شهرک انرژیهای تجدیدپذیر

استفاده از جزر و مد آب برای تامین انرژی هتل
پنجره ایرانیان؛ هتل لوکسی که توسط جزر و مد انرژی
مــورد نیاز خــود را تامین میکند یکــی از معماریهای
مارگوت کراسوویچ است.
بــه گــزارش ایســنا ،هتلــی در  Hainanبا هدف
خودکفایی و پایداری طراحی شــده اســت .این پروژه تا
سال  2020به اتمام میرسد و به طور بالقوه اولین هتل با
انرژی مثبت در جهان خواهد بود.
این هتل در یک منطقه با انرژی زیاد در خط ساحلی که
در معرض بادها و امواج باال اســت قرار دارد .توربینهای
آبی کمی در شــن و ماســه قرار گرفتهاند و انرژی جزر
و مــد را برای تامین انرژی هتل مهــار میکنند .هتل با
تولید انرژی بیشتر نسبت به نیازهای خود قابلیت ذخیره و
ارسال انرژی را دارد.
این هتل به شــکل یک ســفینه فضایی ساخته شده و
شامل دو پوشــش فوالدی در آلومینیوم است .همچنین
به صورت نیمه در آب قرار دارد و دارای  30اتاق است.
معماران اظهار کردند که ایده ســاخت هتل از نوســان
صخرهها و نیروی جزر و مد الهام گرفته شده است.
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پنجــره ایرانیان؛ معــاون هماهنگی امــور اقتصادی و
توسعه منابع استاندار کرمان از آمادگی استان کرمان برای
واگــذاری  ۵۰۰هکتار از اراضــی خاتونآباد برای احداث
شهرک انرژیهای تجدیدپذیر خبر داد.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان ،محمدجواد
فدائی در جلســهای بررسی مســائل و مشکالت احداث

شــهرک انرژیهای تجدیدپذیر اســتان کرمــان اظهار
کرد :با توجه به بررســیها و بازدیدهای انجامشده۵۰۰ ،
هکتار زمین در خاتونآباد برای ایجاد شهرک انرژیهای
تجدیدپذیر قابلواگذاری اســت که البتــه به دلیل وجود
طرحهای مرتعداری باید مراحل قانونی مربوطه طی شود.
وی ضمن موافقت با اســتفاده ســرمایهگذار از امکان

پســت  ۴۰۰و ۱۳۲کیلوولــت بهطور کامل ،یادآور شــد:
چنانچه بر اســاس مطالعات انتقال انرژی به شبکه ،نیاز
به امکانات جدید باشد ،ســرمایهگذار باید هزینه خود آن
امکانات را فراهم کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار
کرمان با اشاره به اینکه پیشبینی میشود که در شهرک
انرژیهای تجدیدپذیر خاتونآباد تا ســقف  ۲۰۰مگاوات
انرژی تجدیدپذیر تولید شــود ،تصریح کرد :درصورتیکه
مطالعات انتقال به شــبکه امکان افزایش تولید را نشــان
دهد ،ســقف تولیــد افزایشیافته و مجــوز متقاضی که
شرکت توســعه انرژی طلوع خلیجفارس میباشد ،اصالح
خواهد شد.
فدائی با اشــاره به موافقت با کلیات واگذاری حدود ۳۰
هکتــار زمین برای راهانــدازی انرژیهای تجدیدپذیر در
منطقه بردسیر برای جمعا  ۱۴مگاوات و انجام استعالمات
از طریق جلســه پنجره واحد سرمایهگذاری ،تصریح کرد:
اداره مســکن و شهرســازی اســتان مصوبات کارگروه
زیربنایی و شورای توســعه و مدیریت استان را اخذ کند،
بهنحویکــه پس از یک ماه از ایــن تاریخ عقد قرارداد و
تحویل زمین صورت پذیرد.
وی گفت :شــرکت توســعه انرژی طلوع خلیجفارس
بهعنوان ســرمایهگذار باید پس از تحویل زمین ،قرارداد
 PPAرا منعقد کرده و پسازآن حداکثر ظرف شــش ماه،
بخش اول پروژه را به بهرهبرداری برساند.
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انرژی تجدیدپذیر یکمیلیون شغل ایجاد میکند

پنجره ایرانیان؛ استفاده از انرژی تجدیدپذیر کمک خواهد
کرد ظرف  ۱۲سال آینده یکمیلیون شغل جدید در آمریکای
التین ایجاد شود.
به گزارش ایســنا ،گیلرمو مونت ،کارشــناس ســازمان

بینالمللــی کار در بیانیهای اظهار کــرد حداقل یکمیلیون
شــغل جدید در نتیجه اســتفاده از انرژیهای تجدیدپذیر،
بهــرهوری باالتر انــرژی در ســاختمانها و تقاضای باالتر
برای خودروهای برقی و همچنین تغییرات فناوری دیگر در

آمریکای التین ایجاد خواهد شد.
به گفته این کارشــناس ،پیادهســازی فناوریهای جدید
تا سال  ۲۰۳۰در راستای سیاســتهای دولت و ابتکارهای
خصوصی میتواند به ایجاد  ۴میلیون شــغل غیرمســتقیم
کمک کند.
مونت خاطرنشان کرد پیشــرفت در سیاستهای حمایت
از محیطزیســت نیز همه فعالیتهای تولیدی شامل انرژی
تجدیدپذیر ،کشــاورزی ،حملونقل ،ساختوساز ،معدنکاری
و شیالت را پوشش خواهد داد.
دراینبیــن ،خــوزه مانوئل ســاالزار اکســیریناش ،مدیر
منطقهای ســازمان بینالمللی کار گفت :چالش دستیابی به
پایداری محیط زیســتی یکی از عوامل قدرتمند تاثیرگذار در
آینده کار در منطقه آمریکای التین است.
طبق گزارش ســازمان بینالمللــی کار ،حدود  ۷۵میلیون
نفر در سراســر قاره آمریکا در بخشهایی مانند کشاورزی،
گردشــگری و شیالت فعالیت میکنند که نسبت به تغییرات
جوی آسیبپذیر هستند.
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پنجره ایرانیان؛ تفاهمنامه همــکاری منطقه ویژه انرژیهای تجدیدپذیر و منطقه
ویژه علم و فناوری سیستان و بلوچستان با حضور معاون رئیسجمهور به امضا رسید.
به گــزارش مهر ،با حضور معاون رئیسجمهــور تفاهمنامه همکاری منطقه ویژه
انرژیهــای تجدیدپذیر و منطقه ویژه علم و فناوری در سیســتان و بلوچســتان به
امضا رسید.
ســورنا ســتاری در این نشست اظهار داشــت :در استان سیســتان و بلوچستان
ظرفیتهای متعددی در بخشهای گردشــگری ،صنایعدستی و منابع طبیعی وجود
دارد که باید برای حل مشکالت موجود در استان از آنها بهرهبرداری کرد.
وی با اشــاره به اینکه راهحل مشــکالت استان پول نیســت بلکه ذهن خالق و

نوآورانه اســت ،افزود :به مدد ذهن خالق و دانش  امروز  ۳۴۰۰شرکت دانشبنیان
در کشــور فعالیت دارند و بســیاری از این شرکتها توسط جوانان و در سطح کالن
ملی مطرحشدهاند.
وی با تاکید بر ضرورت توجه به نیروی انســانی بیان کرد :باید از نیروی انسانی
بهعنوان بزرگترین ســرمایه ،بهرهبرداری کرد زیرا انسان با کمک اندیشه و ذهن
خالق میتواند راهگشای مشکالت باشد و توسعه را بدون منابع مالی محقق سازد.
معاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهور تصریــح کرد :نــوآوری ،حمایت از
شــرکتهای دانشبنیان و توجه به نیروی انســانی از مهمترین مباحثی هستند
که باید موردتوجه باشند.

اخبـارانرژی و فناوری

آیا دوران طالیی تجدیدپذیرها نزدیک است؟
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پنجره ایرانیان؛ طی چند سال اخیر بحث داغی در خصوص
رشد نقش تجدیدپذیرها به ضرر سوختهای فسیلی بهویژه
در تولید برق وجود داشته است.
به گزارش ایسنا ،برخی میگویند تجدیدپذیرها یک تهدید
جدی برای سوختهای فســیلی نیستند و بر این باورند که
به دلیل هزینههای باال و یارانههای دولتی ضروری ،ممکن
اســت تا سال  ۲۰۴۰تنها سهم اندکی داشته باشند .از سوی
دیگر ،دیگــران بر این باورند که هزینهها بهســرعت رو به
کاهش است و ممکن است تجدیدپذیرها سهم قابلتوجهی
در تولید برق پیدا کرده و نهتنها زغالسنگ بلکه گاز طبیعی
را نیز از این نظر کنار بزنند.
این حقیقت هم وجود دارد که اوضاع به دلیل پیشرفتهای
فناوری ،بهسرعت در حال تغییر است .هزینه سربهسر منابع
انــرژی تجدیدپذیر مختلف به میــزان قابلتوجهی کاهش
یافته و انرژی خورشــیدی و بادی پیشــتاز هستند .ظرفیت
نیروی بادی جهانی از  ۹۳گیگاوات در ســال  ۲۰۰۷به ۵۴۰
گیگاوات در پایان ســال  ۲۰۱۷رســید .در این بین ،ظرفیت
خورشیدی از  ۱۰۰گیگاوات در سال  ۲۰۱۲به  ۴۰۵گیگاوات
در سال  ۲۰۱۷رســید که افزایش چهار برابری داشته است.
فوتوولتائیک خورشــیدی حتی از ظرفیت انرژی هســتهای
( ۴۰۳گیگاوات در سال  )۲۰۱۷فراتر رفت.
نقــش تجدیدپذیرهــا در ســبد انرژی اندک اســت ،اما
بهسرعت رشد میکند و ظرف چند دهه آینده احتماال رقیب
ســختی برای نفت و گاز خواهد بــود .مطمئنا منابعی که از
نظر اقتصادی مقرون به صرفه بوده ،به راحتی دسترسپذیر
و دوستدار محیطزیست هستند ،تا سال  ۲۰۴۰راهشان را به
صدر منابع انرژی خواهند گشود.

در گذشــته هزینه بــاالی تولیــد انــرژی تجدیدپذیر،
ســرمایهگذاری در این بخش را محدود کرده بود .با اینهمه
به دلیل پیشــرفتهای فناوری ،کاهــش هزینه مجاز برق
برای انرژی خورشــیدی فوتوولتائیک و بادی رقابتپذیری
این منابع را در برابر فناوریهای تولید نیروی شــناخته شده
مانند زغالســنگ و گاز طبیعی افزایش داده است .در سال
 ۲۰۱۷متوســط هزینه مجاز تولید بــرق آمریکا بدون یارانه
برای فوتوولتائیک  ۵۴دالر به ازای هر مگاوات ســاعت بود
درحالیکه برای انرژی بادی فراساحلی  ۵۱دالر ،تولید نیروی
گازســوز  ۴۹دالر ،زغالسنگ  ۶۶دالر و هستهای  ۱۷۴دالر
بود .رونــد کاهش مداوم هزینههای انــرژی تجدیدپذیر به
افزایش ظرفیت و سرمایهگذاری منجر شد.
در ســال  ۲۰۱۷حدود  ۲۶۰گیــگاوات ظرفیت تولید نیرو
افزوده شــد .صنعت تجدیدپذیر  ۲۸۰میلیارد دالر در ســال
 ۲۰۱۷ســرمایهگذاری کرد و  ۹۸گیگاوات خورشیدی و ۵۲
گیگاوات بــادی اضافه کرد .هــر دو مجموعا  ۵۸درصد در
مقایســه با  ۲۸درصد گاز ( ۳۸گیگاوات) و زغالسنگ (۳۵
گیگاوات) اضافه کردند .هیدرو و هســتهای نیز به ترتیب ۱۹
و  ۱۱گیگاوات اضافه کردند.
با وجود کاهــش هزینه مجاز تولید برق ،مشــکل واقعی
تجدیدپذیرها این اســت که زمانی که هوا آفتابی نیســت و
بــادی نمیوزد ،چه اتفاقی میافتــد .ماهیت متناوب جریان
برق از منابع خورشــیدی یا بادی همچنان یک مشکل مانده
است .بنابراین انرژی تجدیدپذیر برای تامین هر گونه کمبود
یا پیک تقاضا همچنان به شبکه متکی است.
تســا بزرگترین باطری لیتیوم یونی جهان را در دسامبر
ســال  ۲۰۱۷در "اســترالیای جنوبی" نصب کرد که مانع از

وقوع رویداد ناخوشــایندی میشود که در سال  ۲۰۱۶اتفاق
افتاد و کل این ایالت به خاموشــی فرو رفت .افت قابلتوجه
قیمــت باطری و ســایر تدابیــر کاهش هزینــه به بخش
تجدیدپذیر کمک خواهد کرد مســتقل از یارانههای دولتی
و بدون تکیه بر حمایت شبکه ،رشد کند.
برتری ســوختهای فســیلی که در ســال  ۲۰۱۷حدود
 ۸۵درصد از مجموع ســبد انرژی را تشــکیل دادند به نظر
میرسد از سوی دو مدعی به چالش کشیده خواهد شد :نفوذ
خودروهــای برقی و منابع انرژی تجدیدپذیر .این دو با تغییر
اذهان عمومی که به میزان فزاینده نگران انتشــار گازهای
گلخانهای و محیطزیست اســت ،حمایت یافتهاند .چند دهه
آینده بــرای بخشهای نفــت ،زغالســنگ و گاز طبیعی
بهخصوص در بخشهای حملونقــل و نیرو چالشبرانگیز
خواهد بود .زغالسنگ در حال حاضر رو به افول است و گاز
طبیعی در نوبت بعدی قرار دارد.
طبق مطالعات بلومبرگ نیو انرژی فاینانس ،انرژی بادی و
خورشیدی تا سال  ۲۰۴۰سهم بزرگی از ظرفیت نصب شده
جهانی را در مقایســه با ســال  ۲۰۱۶به دست خواهند آورد.
ســهم هر دو از  ۱۲درصد در ســال  ۲۰۱۶به  ۴۶درصد در
ســال  ۲۰۴۰افزایش خواهد یافت درحالیکه انتظار میرود
نقش سوختهای فسیلی در تولید نیرو کوچک شود.
ما مطمئنا نمیتوانیم اســتفاده از سوختهای فسیلی را در
زندگی روزمره حذف کنیم و بخش یکپارچهای از زندگی ما
برای مــدت طوالنی خواهد بود .بــا اینهمه دوران طالیی
انرژیهای تجدیدپذیر نزدیک است زیرا هزینه آنها نسبت به
سوختهای فسیلی رو به کاهش است و این تحول ،کیفیت
زندگی بسیاری از بخشهای جامعه را بهبود خواهد بخشید.
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آیفون لوکس  ۴۵۰۰دالری با شارژر خورشیدی عرضه میشود
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پنجره ایرانیان؛ یک شرکت روس تولیدکننده لوازم
جانبی گوشیهای هوشــمند فروش نسخهای لوکس
از گوشــی آیفون ایکس را آغاز کرده که  ۴۵۰۰دالر
قیمت دارد و مجهز به صفحات خورشیدی برای تامین
انرژی خود است.
به گزارش خبرگزاری مهر ،این شــرکت که خاوریار
نام دارد ،نام  محصول تازه خود را آیفون ایکس تسال
گذاشته که یادآور نام شرکت تسال سازنده خودروهای
برقی و صفحات خورشیدی نیز هست.
در واقع آنچه که این گوشی را از گوشی اصلی آیفون
متمایز میســازد یک قاب ضخیم اســت که بهطور
مســتقیم به آیفون ایکس متصل شــده و متشکل از
یک صفحه خورشیدی برای شارژ باتری گوشی است.
شرکت ســازنده مدعی است این قاب ضد آب است و
در برابر گردوخاک نیز مقاومت کافی دارد.
خاویــار تنها قصــد داردکه فقــط  ۹۹۹واحد از این
گوشــی را تولید کنــد و بعد از آن تولید این گوشــی
متوقف میشود.
میزان حافظه آیفون یادشــده  ۶۴گیگابایت بوده و
البته مدل  ۲۵۶گیگابایتی آن هم موجود است.
این شرکت قبال هم گوشیهای لوکس و گرانقیمت
تولید کرده که از جملــه آنها میتوان به مدلی ۲۵۰۰
دالری از یکی از گوشــیهای نوکیــا و مدلی ۳۰۰۰
دالری از ساعت هوشمند اپل اشاره کرد.

بزرگترین باتری دنیا در استرالیا آغاز به کار کرد
پنجره ایرانیان؛ الون ماســک مدیرعامل تســا با عمل به وعده خود توانست در
مدت زمانی کمتر از  ۱۰۰روز بزرگترین باتری لیتیومی دنیا را در جنوب اســترالیا
آماده بهرهبرداری کند.
به گزارش خبرگزاری مهر ،باتریهای لیتیومی امروزه بهطور گسترده در گوشیها،
لپتاپها و دوربینها مورد استفاده قرار میگیرند .اما استفاده از باتریهای لیتیومی
غولپیکر و دارای ظرفیت باال بهمنظور تامین برق هزاران خانوار امری تازه است.
این باتــری جدید که بهطور آزمایشــی برق مورد نیاز چندیــن خانوار را هم در
جنوب استرالیا تامین میکند باعث صرفهجویی حیرتآور  ۹۰درصدی در هزینههای
پرداختی برق این خانوارها شده است.
شرکتی به نام نئوئن کنترل و مدیریت این باتری غولپیکر را بر عهده دارد .الون
ماسک در نوامبر سال گذشته قول داده بود تا در مدتی کمتر از  ۱۰۰روز این باتری
غولپیکر لیتیومی را آماده استفاده کند.
وی تــا بدان حد از توانایی خود برای عمــل به وعدهاش مطمئن بود که تضمین
کرد اگر نتواند ظرف مدت اعمالشــده باتری یادشــده را تحویل دهد  ۵۰میلیون
دالر قبض برق کل منطقه را خواهد پرداخت و بعد از تکمیل باتری یادشــده آن را
بهرایگان در اختیار مقامات محلی قرار میدهد.
این باتری که حدود یک هفته زودتــر از ضرباالجل اعالمی آماده بهرهبرداری

شــده  ۱۰۰مگاوات ســاعت ظرفیت دارد و برای تولید برق به تعداد زیادی توربین
بادی مرتبط است.

اخبـارانرژی و فناوری

توسعه نیروگاههای خورشیدی در اردکان
پنجره ایرانیان؛ معاون فرماندار اردکان با اشــاره به
توســعه صنعت پاک نیروگاههای خورشــیدی در این
شهرستان ،از صدور  10مجوز ایجاد نیروگاه خورشیدی
جدید در اردکان خبر داد.
مصطفی پوردهقان اردکان در گفتوگو با خبرنگار
ایســنا در بازدیــد از مراحل پایانی ســاخت نیروگاه
خورشیدی اردکان ،از توجه این شهرستان به صنعت
پاک تولید برق خورشــیدی و صدور  ۱۰مجوز دیگر

در ایــن رابطه خبر داد .وی با اشــاره به این که این
نیروگاه به عنوان اولین نیروگاه تولید برق خورشیدی
در شهرستان اردکان به شــمار میرود ،اظهار کرد:
این مجموعه اولین طرح تولید برق خورشــیدی در
شهرستان اردکان به ظرفیت  ۱۰مگاوات است که در
آیندهای نزدیک به بهرهبرداری رسمی خواهد رسید.
معاون اردکان از ســرمایهگذاری مشترک ایران و
آلمان در این طرح ارزشــمند خبر داد و تصریح کرد:

این نیروگاه برق خورشــیدی با ســرمایهگذاری بالغ
بر  ۵۰۰میلیارد ریال از ســوی ســرمایهگذار داخلی
و تکنولــوژی یک شــرکت آلمانــی در اردکان به
بهرهبرداری خواهد رسید.
پوردهقان با اشــاره به توســعه صنعــت پاک تولید
برق خورشیدی ،خاطر نشــان کرد :مجوز  ۱۰نیروگاه
خورشیدی دیگر نیز در شهرستان صادر شده است که
به مرور زمان به بهرهبرداری خواهند رسید.

توسعه همکاریهای دو پژوهشگاه در حوزه تجدیدپذیرها
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پنجره ایرانیان؛ رییس پژوهشکده محیط زیست پژوهشگاه نفت از همکاری علمی
این پژوهشــگاه با پژوهشــگاه نیرو خبر داد و گفت :این همکاری در راستای تولید
فناوریهایی برای تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر و کاهش مصرف انرژی است.
دکتــر ابراهیم عالیی در گفتوگو با ایســنا از همکاری پژوهشــگاه صنعت نفت
بــا وزارت نیرو در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر خبــر داد و افزود :به دلیل تحقیقات
گسترده پژوهشگاه نیرو در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر با نظر مساعد دکتر توفیقی
رییس پژوهشگاه صنعت نفت ،همکاریهایی را با این پژوهشگاه آغاز کردیم.
وی با اشــاره به اجرای پروژههایی در راستای بهینهسازی مصرف انرژی و توسعه
فناوریهای کاهش مصرف انرژی در پژوهشــگاه صنعت نفت ،خاطر نشان کرد :از
این رو با تعامالتی که میان این دو پژوهشــگاه ایجاد شد ،به این نتیجه رسیدیم که
در برخی از حوزههای تحقیقاتی مانند توســعه فناوریهای انرژیهای نو میتوانیم
همافزاییهای خوبی داشته باشیم.
عالیی توســعه فناوریهای کاهش میزان مصرف و شــدت مصرف در تاسیسات
نیروگاهی در وزارت نیرو و پاالیشــگاهها و پتروشــیمی و یا مجتمعهای گازی را از
جمله زمینههای همکاری این دو پژوهشــگاه نام برد و یادآور شد :بر این اساس قرار
شــد در این حوزهها پروژههای مشترکی تعریف شــود .در حال حاضر مقدمات این
مطالعات آغاز شده و تفاهمنامههای آن نیز به امضا رسیده است.
رییس پژوهشــکده محیط زیست پژوهشــگاه صنعت نفت ،با بیان اینکه گامهای
اولیه برای تعریف یکســری از پروژههای مشــترک برداشته شده است ،اظهار کرد:
از آنجایی که این طرحها در ســطح ملی برگزار میشــود ،نتایج آن در حوزه کاهش
مصرف و شــدت انرژی و همچنین توسعه فناوری در راستای انرژیهای نو میتواند
در ســطح ملی اثرگذار باشــد ،ضمن آنکه ما را در کاهش مصرف انرژی نیز یاری
خواهد کرد.
عالیی زمینههای همکاری این دو پژوهشــگاه را شامل انرژی باد و زمین گرمایی
دانســت و در عین حال افزود :به عنوان مثال انرژی باد در همه مناطق ایران قابل
بهرهبرداری نیست ،ولی به دلیل شــرایط اقلیمی مناطق نفتخیز جنوب میتوان از
انرژیهای تجدیدپذیر متنوعی برای تامین انرژی مورد نیاز بهره برد.
وی با اشاره به طرحهای تحقیقاتی انجام شده در پژوهشگاه صنعت نفت در زمینه
تولید فناوریهای مورد نیاز در حوزه کاهش مصرف انرژی ،گفت :این تحقیق موجب
شــد که در سال گذشته اولین آزمایشگاه ارزیابی تجهیزات خورشیدی در پژوهشگاه
راهاندازی شود و این آزمایشگاه آماده ارائه خدمات به متقاضیان است.
عالیی با بیان اینکه پژوهشــگاه نفت یکی از مراکز علمی پیشرو در زمینه استفاده
از انرژیهای خورشــیدی اســت ،اظهار کرد :در حال حاضر یک مزرعه انرژیهای
خورشیدی در این پژوهشــگاه با توان  20کیلووات تبدیل انرژی خورشیدی به برق

راهاندازی شده است.
دکتر محمدایمان غیاثی ،مدیر پروژه در گفتوگو با خبرنگار ایسنا مطالعه در زمینه
تولید برق از انرژی خورشیدی را از طرحهای تحقیقاتی پژوهشگاه صنعت نفت ذکر
کرد و گفت :در این راستا اقدام به راهاندازی نیروگاه  20کیلووات خورشیدی کردیم.
برق تولید شده وارد مدار پژوهشگاه صنعت نفت شده است.
غیاثی با بیان اینکه به دنبال این طرح ،پروژه ایجاد آزمایشــگاه تســت تجهیزات
خورشــیدی حرارتی در دستور کار قرار گرفت ،اضافه کرد :از حدود سال  83از سوی
ســازمان ملی استاندارد ایران ،استانداردهای ملی برای تجهیزات حرارتی خورشیدی
مانند آبگرمکنها و کلکتورهای خورشــیدی تعریف شد ،ولی در ایران هیچ مرجعی
برای تست این تجهیزات و ارائه گواهینامه کیفیت وجود نداشت.
غیاثــی با تاکید بــر اینکه واردات تمــام تجهیزات حرارتی خورشــیدی بدون انجام
تســتهای خاصی صورت میگیرد ،ادامه داد :از ســوی دیگر بــه دلیل افزایش قیمت
انرژی ،افراد بیشــتر به سمت استفاده از تجهیزات خورشــیدی روی آوردهاند؛ ازاین رو
شرکتهای بسیار زیادی وارد حوزه واردات و تولید تجهیزات حرارتی و خورشیدی شدند.
مدیر پروژه انرژیهای خورشــیدی ،یادآور شــد :به منظــور جلوگیری از واردات
تجهیزات حرارتی و خورشیدی با هر کیفیتی به کشور نیاز به فیلترهایی در این زمینه
است که در این راستا اقدام به راهاندازی آزمایشگاه مرجعی در این زمینه کردیم.
وی راهانــدازی این آزمایشــگاه را با حمایت ســازمان ملی اســتاندارد و معاونت
علمیوفناوری ریاســت جمهوری دانســت و اضافه کرد :بــا حمایتهای نهادهای
دولتی این آزمایشگاه در حال تجهیز است .ماموریتهای این آزمایشگاه مرجع تست
تجهیزات حرارتی ـ خورشیدی تعریف شده است.
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تولید هیدروژن از آب در حضور نور خورشید با فناوری نانو
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پنجره ایرانیان؛ محققان کشــور ،نانوفتوالکتروکاتالیستی را
طراحی کردند که با بازده باالیی قادر اســت در فرایند تولید
هیدروژن از آب در حضور نور خورشید شرکت کند.
به گزارش ســتاد توسعه فناوری نانو ،هماکنون بیش از ۸۵
درصــد تولید و مصرف انرژی در دنیــا ،مبتنی بر انرژیهای
تجدیــد ناپذیر نظیر ســوختهای فســیلی اســت .یکی از
محصوالت احتراق ســوختهای فسیلی ،گاز دیاکسیدکربن
اســت که به بروز مشکالت محیط زیستی از جمله گرمایش
زمین منجر خواهد شــد .با توجه بــه محدود بودن این منابع
ســوختی و معایب ناشی از مصرف آنها ،توجه به انرژیهای
تجدیدپذیر و بیپایان نظیر انرژی خورشیدی از اهمیت باالیی
برخوردار شده است.
بــه گفتــه دکتر عمــران مرادلــو عضو هیــات علمی
دانشــگاه الزهرا هیدروژن یکی از حاملهای انرژی پاک
اســت که میتواند جایگزین ســوختهای فسیلی شود.
این ســوخت پاک میتوانــد افزون بر اســتفاده بهعنوان
ســوخت ،در خودروهای هیدروژنی و الکتریکی مبتنی بر
پیلهای ســوختی ،در صنایع دیگر از جمله صنعت برق و
نیروگاههای سیکل ترکیبی بهعنوان خنککننده ژنراتورها،
در تولید آمونیاک ،و یا در هیدروژناسیون ترکیبات غیراشباع
هیدروکربنی بهکار گرفته شود.
وی در ادامه به معرفی تحقیق انجام شده پرداخت و عنوان
کــرد :مهمترین نکته در تولید هیــدروژن ،کاربرد روشهای
کامال ســازگار با محیطزیســت اســت تا بتوان هیدروژن را

بهعنوان سوخت پاک مطرح کرد؛ یکی از این روشها ،روش
فتوالکتروشــیمیایی اســت که اخیرا مورد توجه محققان قرار
گرفته است.
به گفته این محقق ،با توجه به نتایج حاصل شــده ،به نظر
میرسد نانوساختارسازی ،راهکار بسیار مناسبی برای افزایش
بازدهی فتوالکتروکاتالیستی هماتیت است.
مرادلــو با اشــاره بــه اینکه پژوهــش اخیــر در مقیاس
آزمایشــگاهی انجــام شــده اســت ،اقدامــات الزم جهت
تجاریسازی این طرح را بدین شرح بیان کرد :البته به دلیل
پایداری مناسب و بازدهی قابلقبول فتوالکتروکاتالیست سنتز
شــده ،با طراحی رآکتورهای مناسب میتوان این طرح را در
مقیاس پایلوت نیز اجرا کرد.

وی خاطرنشــان کرد :منتهــا باید در نظر داشــت که در
کل ،یکی از محدودیتهای مهــم هیدروژن بهعنوان حامل
انرژی پاک ،ذخیرهســازی آن اســت؛ از اینرو تجاریسازی
تولیــد هیدروژن جهت کاربردهای ســوختی با رفع این نوع
محدودیتهــا امکانپذیر اســت .به همین دلیل اســت که
گروههای تحقیقاتی زیادی در کشــورهای توسعهیافته نظیر
آلمــان بر روی این موضوع در حــال انجام طرحهای عظیم
تحقیقاتی هستند.
این محقق خاطرنشان کرد :این نانوفتوالکتروکاتالیست که
از مادهی ارزانقیمت اکسید آهن (هماتیت) تهیه شده است،
پایــداری باالیی دارد و قابلیت تولید هیــدروژن ،بدون تغییر
محسوس در بازدهی آن ،طی ساعتها انجام فرایند را دارد.

خانه استرالیایی حافظ محیطزیست ساخته شد
پنجره ایرانیان؛ شرکتی استرالیایی خانهای از مواد بازیافتی ساخته که حافظ محیطزیست
است و هزینه انرژی یک سال آن به ۶۹دالر میرسد.
بــه گزارش نیواطلس ،یک شــرکت اســترالیایی یک خانــه ارزان را تکمیل کرده که
انتشــار گاز دیاکسید کربن آن کنترل شده اســت .این خانه در ساحل کیپ پترسون در
ویکتوریا قرار دارد .این نمونه بهعنوان راهحلی برای مشــکل خانهسازی ارائه شده و البته
به محیطزیست نیز آسیب نمیرساند.
این خانه بخشــی از پروژه  ،The Capeیکی از نخستین پروژههای خانهسازی حافظ
محیطزیســت در استرالیا اســت .این پروژه شــامل  ۲۲۰بلوک زمین است و افراد فقط
میتوانند خانههایی را در آن بسازند که با استانداردهای خاص طراحی همخوان باشد.
بههرحــال این نمونه اولیه یک خانه  ۱۳۱مترمربعی با آشــپزخانهای نوین ،فضای باز
ناهارخوری و پذیرایی ،ســه اتاق خواب ،دو حمام ،دو تــراس و پارکینگ برای دو خودرو
اســت .این خانه طوری طراحی شــده تا نور طبیعی را در خانه راه دهد و همچنین تهویه
هوا در کل روز ایجاد شود.
این خانه با اســتفاده از مواد بازیافتی ساخته شده است .همچنین فرایند ساختمانسازی
دورریز و زباله زیادی نداشت.
عالوه بر همه این موارد ،دراین خانه سیســتم آب داغ خورشیدی ،جمعآوری آب باران
و انرژی خورشیدی استفاده شــده است .سقف خانه مجهز به پنلهای فتوولتائیک است.
تخمین زده میشود هزینه ساالنه انرژی این خانه به  ۶۹دالر میرسد.
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حمایت مدیریت شهری از ساخت روفگاردنها
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پنجره ایرانیان؛ رئیس کارگروه محیط زیست دهمین
جشــنواره بینالمللــی پژوهش و نــوآوری ازحمایت
مدیریت شهری از ساخت «روفگاردنها»خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،عبدالرضا کرباسی ،استاد
محیط زیســت دانشــگاه تهران در آســتانه برگزاری
جشــنواره بینالمللی برترینهــای پژوهش و نوآوری
در مدیریت شهری ،این جشــنواره را رویدادی ملی و
فرهنگی دانست و درباره محورهای برگزاری جشنواره
گفت :آلودگیهای محیطزیســتی و شهری ،تغییرات
اقلیمی ،مدیریت آب ،انرژی پســماند ،فضای ســبز و
بررســی انرژیهای تجدیدپذیر در حوزه محیط زیست
از جملــه مهمتریــن محورهایی اســت که طرحهای
پژوهشــی ،پایاننامهها ،مقاالت و کتب ارسالی امسال
به آنها پرداخته است.
کرباســی درباره تعداد آثار و معیارهای انتخاب آنها
افزود:از ابتدای فراخوان دریافت آثار  166اثر به دبیرخانه
ارســال شده که از میان آنها  42اثر به مرحله نهایی راه
پیدا کرده اســت .معیارهای داوری آثار در این مرحله،
پرداختن به مســائل و مشــکالت روز محیط زیست و
اجرایی شدن و عملیاتی بودن پژوهشها بوده است.
این استاد دانشگاه درباره دغدغه اصلی پژوهشگران
خاطرنشــان کــرد :محور اصلــی دغدغهمنــدان و
صاحبنظران محیطزیست بر روی سه مسئله آلودگی
هوا ،مدیریت پســماند و فضای سبز شهری بود که در

زمینه محیط زیست شهری به موضوعات بامهای سبز
(روفگاردنها) ،ساختمانهای سبز ،شیوههای حفاظت
از محیط زیست شهری پرداخته شده است.
وی پرداختن به پروژه بام سبز و ساختمانهای سبز
را مسئلهای مهم قلمداد کرد و افزود :یکی از مهمترین
دغدغههای مدیریت شهری ،تشویق مردم و مهندسان
به ســاختن ســاختمانهای سبز اســت که از جمله
ویژگیهای آنها تســویه آب خاکستری ساختمان و
استفاده آن در آبیاری فضای سبز ساختمان ،بهرهگیری
از انرژی خورشــیدی ،کمباینســازی پســماندهای
ســاختمان و ایجاد بامهای ســبز در پشــت بامهای
ساختمان به منظور متعادلســازی دمای ساختمان و
پاکسازی محیط بوده اســت که در این پژوهشها به
آن پرداخته شده و راهکارهایی برای اجرایی شدن آن
توسط مدیریت شهری ارائه شده است.
رئیــس کارگروه محیط زیســت دهمین جشــنواره
بینالمللــی پژوهش و نوآوری به اهمیت وجود و حفظ
تنوع زیســتی در شهر اشــاره کرد و گفت :وجود تنوع
زیستی در یک شهر ،نشــانگر میزان سالمت کیفیت
محیطزیســت آن است که این تنوع زیستی به صورت
ویژه بررســی وجود گونههــای پرنــدگان ،جانوران،
حشرات و گیاهان سازگار با هر محیط را دربر میگیرد.
وی دربــاره خطــرات تغییر در تنوعزیســتی و تاثیر
آن بر به خطر افتادن ســامت انســانها تاکید کرد و

افزود :چنانچه آلودگیهای محیطی موجب تغییر اقلیم،
مهاجــرت پرندگان و نابودی گونههای گیاهی شــود،
اولین مسئلهای که با خطر مواجه میشود جان انسانها
و شــهروندان ساکن یک منطقه اســت .در تهران به
دلیل توسعههای نامطلوب شــهری و تخریب فضای
ســبز ،برخی از گونههای گیاهی نابود شده و آلودگی
هوا ،کمآبــی و تغییر اقلیم موجب مهاجرت بســیاری
از پرندگان شــده  که این مســاله از جمله محورهای
آســیب شناسانه این جشــنواره بوده که خوشبختانه با
وجــود آگاهی عمومی ،مورد توجه پژوهشــگران قرار
گرفته است.
کرباســی درباره راهکارهــای موجــود در پژوهشها
خاطرنشــان کرد :در بیشــتر ایــن پژوهشهــا به ویژه
پژوهشهای حوزه پسماند شهری ،صاحب نظران بر نقش
مردم و فرهنگســازی درباره آن پرداختهاند که مدیریت
شهری میتواند در همه زمینههای محیط زیست ،آموزش
و فرهنگسازی الزم را در اختیار مردم قرار دهد.
به گفته این صاحب نظر حوزه محیطزیســت توسعه
و تنوع محیطزیســت و بحرانهای آن ،از جمله مسائلی
است که در سالهای اخیر اذهان عمومی و صاحب نظران
را به خود مشغول ساخته است .بیشتر پژوهشهای ارائه
شــده در این زمینه تا کنون در ســطح کالن و کشوری
انجام شده و حوزه شهری به عنوان حوزهای بسیار مهم
و تاثیرگذار با غفلت مواجه شده است.
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سرمایهگذاری جدید صندوق امارات در تجدیدپذیرها
پنجــره ایرانیان؛ ســازمان ســرمایهگذاری ابوظبی که
سومین صندوق سرمایه دولتی بزرگ جهان است قصد دارد
سرمایهگذاری بیشتری در انرژی تجدیدپذیر انجام دهد.
بــه گزارش ایســنا ،این نهــاد در گزارش ســاالنه
 ۲۰۱۷خود که روز دوشــنبه منتشر شــد ،اعالم کرد
صنعت انرژی جهــان در مراحل اولیه تغییر بنیادین از
سوختهای فسیلی به انرژیهای تجدیدپذیر است.
اظهارات این نهاد نشان میدهد چگونه صندوقهای
سرمایه جهانی به درخواست دولتها برای پرداختن به
مسئله تغییرات جوی و بنای یک جامعه عاری از کربن

در آینده گردن مینهند.
دو سال قبل سازمان سرمایهگذاری ابوظبی در شرکت
"گرینکو انرژی هولدینگز" که یکی از شــرکتهای
انرژی تجدیدپذیر هند است ،سرمایهگذاری کرده بود.
این صندوق ذخایر ابوظبی را که یکی از امیرنشینهای
امارات متحده عربی است ،مدیریت میکند .این کشور
حدود  ۳درصد از نفت جهان را تولید میکند.
طبق اعالم موسســه صندوق رفاه دولتی ،ســازمان
ســرمایهگذاری ابوظبی  ۸۲۸میلیــارد دالر دارایی را
مدیریت میکند که این صندوق را ســومین صندوق

رفاه دولتی بزرگ جهان میســازد .صندوق ســرمایه
دولتی یک تریلیون دالری نروژ اوایل امســال اعالم
کرد در سرمایهگذاریهای خود در تولیدکنندگان نیرو،
شرکتهای نفتی و شرکتهای مواد اولیه ،ریسکهای
ناشی از تغییرات جوی را به دقت ارزیابی میکند.
بر اســاس گزارش رویترز ،ســازمان سرمایهگذاری
ابوظبی اعالم کرد ســال گذشــته به بررسی تغییرات
جوی و تاثیر احتمالی آن پرداخته اســت تا ارزیابی کند
دولتها و بازارها چه واکنشی میتوانند به این تغییرات
نشان دهند.

شرکتهای بزرگ برق ایتالیا به تهران میآیند
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پنجره ایرانیان؛ ســفیر ایتالیا در ایران گفت :تیرماه ســال جاری هفت شــرکت بزرگ
ایتالیایی در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر بهمنظور برپایی ســمیناری مشترک با ساتبا به
تهران سفر میکنند.
به گزارش وزارت نیرو ،فرهاد یزداندوســت ،مشــاور وزیر نیرو در امــور بینالملل و
سرپرســت مرکز توسعه صادرات و پشــتیبانی صنایع آب و برق در دیدار با سفیر ایتالیا در
ایران با اشاره به وجود زمینههای همکاری متنوع در حوزههای آب ،برق و تجدیدپذیرها،
گفت :در پی گســترش روابط بینالمللی بهویژه با کشــورهای اروپا هستیم تا با این اقدام
شاهد افزایش سطح روابط و توسعه آن در آینده باشیم.
وی با اشــاره به ارتباط مســتقیم بخش آب و انرژی ،افزود :کاهش نزوالت جوی و به
طبع آن تشــدید کمآبی در ایران موجب شده تا امسال بدترین شرایط بارشها را در طی
دهههای اخیر تجربه کنیم .با وجود اینکه شــرایط ســختی پیش روی ما خواهد بود ولی
برنامهریزی الزم نیز برای مدیریت این شــرایط در بخشهای مختلف در دستور کار قرار
گرفته است.
یزداندوست بر لزوم استفاده بهینه از خط اعتباری بین دو کشور تاکید کرد و گفت :ایتالیا
میتوانــد در زمینه تحقیقات بازچرخانی آب ،تصفیه فاضالب برای صنعت و کشــاورزی،
شیرین سازی آب دریا و تولید برق از منابع تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی مشارکت خوبی
با کشور ایران داشته باشد.
مشــاور وزیر در امور بینالملل با اشاره به خبر سفیر ایتالیا برای امضای سندی بین دو

کشور در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر ،گفت :این سند میتواند قدم نخست برای حرکت
به ســمت فعالیتهای بزرگتری باشــد .ایتالیا برای ایران یک شریک خوب در عرصه 
بینالمللی است و ما نیز عالقهمند به ادامه همکاری با این کشور هستیم.
مائورو کنچاتوری ،سفیر ایتالیا در ایران نیز در این نشست حوزه انرژی را بخش مهمی
در روابط دو کشــور دانســت و افزود :ایتالیا عالقهمند به ادامه همکاری بلندمدت با ایران
اســت .پیشازاین نیز یادداشت تفاهمی بین دو کشور وجود دارد که درصددیم سندی در
زمینه انرژیهای تجدیدپذیر بین دو کشــور به امضا برســد و کارگروهی به بررسی سند
یاد شده بپردازد.
وی با اشــاره به فعالیت شــرکتهای مطرح ایتالیایی در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر،
مدیریت آب و شــیرین سازی آب دریا برای شرب ،گفت :خلیجفارس میتواند منبع بزرگ
تامین آب برای ایران باشد .البته در این در قبال موضوعات مهم دیگری همچون دریاچه
ارومیه هم زمینههای خوبی برای همکاری وجود دارد .پیشازاین یک شــرکت ایتالیایی
قدم نخست را در زمینه تولید انرژیهای خورشیدی در جزیره قشم برداشته است که این
قدم کوچک میتواند زمینهساز قدمهای بعدی برای پروژههای بزرگتری در ایران باشد.
همچنین در این نشست «کارملو فیکاررا» رایزن اقتصادی سفارت ایتالیا در ایران ،گفت:
بر اســاس برنامهریزی صورت گرفته مقرر شده است در تیرماه سال جاری هفت شرکت
بزرگ فعال ایتالیا در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر به ایران آمده و ســمیناری مشترک را
با همکاری ساتبا برگزار کنند.
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صرفهجویی در آب با نیروی خورشیدی

فعالیت  ۱۷۰دانشگاه در مدیریت سبز
پنجره ایرانیان؛ مدیریت سبز موضوعی اســت که در دانشگاهها کلید خورده و قرار
است با تدوین مدل بومی آن بستری فراهم شود تا آموزش عالی در ایجاد توسعه پایدار
نقش اساسی در کشور بازی کند.
به گزارش خبرگزاری مهر ،موضوع دانشــگاه ســبز برای اولین بار در ســال ۲۰۰۵
میالدی توســط «انجمن توسعه پایدار و پیشــرفت آموزش عالی» مطرح شد و حدود
 ۵ســال است که دانشگاههای کشور در راســتای حفاظت از محیطزیست به موضوع
مدیریت سبز توجه و اقدام به برنامهریزیهای مختلف در این زمینه میکنند.
در حقیقت سبز بودن یک علم ،یک محصول و یا عرضه خدمات ،به معنای کاهش
مصرف انرژی ،مواد اولیه ،آب و همچنین به حداقل رســاندن آلودگیها و پسماند در
نگهداری و تجدید کیفیت محیطزیست تعریف میشود که سرانجام به اصالح الگوی
مصرف و اصالح رفتار محیط زیستی جامعه منجر خواهد شد.
همچنین اجرای تمامی دســتورالعملها برای کاهش آالیندههای زیستمحیطی،
حفظ محیطزیست ،استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و کاهش مصرف انرژی فسیلی
و آموزش و فرهنگسازی سبز از ویژگیهای عمده دانشگاههای سبز به شمار میرود.
موضوع مدیریت ســبز در دانشــگاهها تا حدی مهم شــده است که دراین
راستا دانشگاههای مختلف مورد ارزیابی بینالمللی قرار میگیرند و برترینها
معرفی میشوند.
بر اســاس اعالم پژوهشــگاه علوم و فناوری اطالعات ایــران ،در آخرین ویرایش
موسسه «گرین متریک» از میان  ۶۱۹موسسه ۱۰ ،دانشگاه ایرانی بهعنوان سبزترین
مراکز معرفی شدند .بر اســاس این رتبهبندی دانشگاههای زنجان ،کاشان ،اصفهان،
شیراز ،فردوسی مشهد ،آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،صنعتی امیرکبیر ،گیالن،

تهران و الزهرا در فهرست سبزترینها قرار گرفتند.
همچنین بر پایه گزارش موسســه «گرینمتریک» دانشــگاه واگنینگ با بیشترین
امتیاز ،ســبزترین موسســه جهان است و دانشــگاههای ناتینگهام ،کالیفرنیا دیویس،
بردفورد ،آکسفورد و کنتیکت نیز در رتبههای بعدی قرارگرفتهاند.
ســیامک خادمی ،سرپرســت اداره کل نظارت بر طرحهای عمرانی وزارت علوم در
خصوص تاریخچه شــکلگیری مدیریت سبز در دانشــگاههای کشور گفت :با توجه
به شــکلگیری کارگروه انرژی در اداره کل نظارت بر طرحهای عمرانی از ســال ۹۲
مقدمات کار شروع و جلسات مشترک با نهادهای ذیربط ازجمله سازمان انرژیهای
نو ایران ،ســازمان بهرهوری انرژی ،شــرکت بهینهســازی مصرف سوخت و معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری و بعضی از اساتید و متخصصان در حوزههای انرژی
برگزار شد.
وی خاطرنشــان کرد :همچنین در این راســتا گردهماییها و کارگاههای آموزشی
تشــکیل و گواهیهای مربوطه صادر و عمال فرهنگسازی و تشویق دانشگاهها برای
ورود به این حوزه صورت گرفت.
سرپرســت اداره کل نظارت بر طرحهای عمرانی وزارت علوم اظهار داشت :در سال
 ۹۵با ابالغ مشــترک دستورالعمل مدیریت سبز توسط معاونت اداری ،مالی و مدیریت
منابع وزارت علوم و معاون توســعه امور آموزش و فرهنگــی برنامهوبودجه ،مدیریت
دانشگاهها ملزم به تشکیل شورای راهبری مدیریت سبز شدند و تاکنون بیش از ۱۷۰
دانشگاه اقدام به تشکیل این شورا کردهاند.
وی عنوان کرد :شورای راهبری مدیریت سبز در خصوص اجرای پروژههای مدیریت
سبز تصمیمگیری و مشارکت میکند.
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پنجره ایرانیان؛ کارشناســان منابع میگویند کشورهای
تشــنه خاورمیانه و شمال آفریقا میتوانند از پتانسیل انرژی
خورشیدی خود برای کنار آمدن با کمبود آب استفاده کنند.
به گزارش ایسنا ،موسسه منابع جهان اعالم کرد با سوئیچ
از تولید برق با اســتفاده از سوخت فسیلی که از آب استفاده
میکند ،به انرژی خورشیدی تجدیدپذیر میتوان در مصرف
آب صرفهجویی کرد.
به گفته تیــان یی لوئو ،یکی از مدیران موسســه منابع
جهان ،یافتههای این مطالعه نشــان میدهد اســتفاده از
انرژی پــاک عالوه بر کاهش انتشــار گازهای گلخانهای،
مزایایی دیگری دارد .دفعات متعدد صرفهجویی در آب که با
پروژههای تجدیدپذیر حاصل شده ،نادیده گرفته شده است.
یمن ،عربستان ســعودی ،عمان ،لیبی ،الجزایر ،مراکش،
امارات متحده عربی و اردن از جمله کشــورهایی هســتند
که با کمآبی مواجه بوده و از پتانســیل انرژی خورشــیدی
برخوردار هستند.
بــه گفته جــوردن مک نیک ،تحلیلگــر آب و انرژی در
البراتوار انرژی تجدیدپذیر ملی آمریکا ،این کشورها منابع
متوســط یا باال برای انرژی خورشــیدی و بادی دارند که
میتواند به آنها در چالشهای مربوط به آب یاری رساند.
بنا بر گــزارش بانک جهانی ،آب تــازه و آب دریا اغلب

در فرآیند خنکســازی نیروگاههای سوخت فسیلی که در
خاورمیانه و شمال آفریقا فراوان هستند ،مورد استفاده قرار
میگیرد .طبق برآورد مرکز تحقیقات منابع آب ،برای تامین
روشنایی یک المپ  ۶۰واتی به مدت  ۱۲ساعت طی یک
سال ،بین  ۳۰۰۰تا  ۶۰۰۰گالن آب مصرف میشود.
پنلهــای خورشــیدی نیازمند آب کمی بــرای نصب و
نگهداری هســتند یا آبی نیاز ندارند .کشور فقیر و جنگزده
یمــن از نظــر کمبود آب و پتانســیل برقی کــه با مزارع

خورشــیدی میتواند تولید کند ،در صدر رتبهبندی موسسه
منابع جهان قرار دارد .عربســتان ســعودی که بزرگترین
صادرکننده نفت جهان است ،در رتبه سوم قرار دارد.
با وجود ثروت نفتی ،این کشــور اخیر به توسعه ظرفیت
انرژی خورشــیدی پرداخته و در مارس از ســرمایهگذاری
بــرای ایجاد بزرگترین پروژه خورشــیدی جهان خبر داد.
انتظار مــیرود این پروژه تــا ســال  ۲۰۳۰حداکثر ۲۰۰
گیگاوات برق تولید کند.
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اخبـار معماری

چالش طراحی داخلی در ابعاد کوچک
پنجره ایرانیان :طراحی داخلی آپارتمان با متراژ کم ،چالشهای بسیار بزرگی را پیش
روی طــراح می گــذارد ،اما آپارتمانی  24متری در بزریــل از پس این چالش بهخوبی
برآمده است.
به نقل از وبسایت توسط خط معمار ،جانمایی همه فضای مورد نیاز زندگی در فضایی
به وســعت  24متر کار آسانی به نظر نمیرسد .یک گروه معماری برزیلی برای رسیدن
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به این مهم ،فضای خواب و نشــیمن و آشپزخانه را در هم ادغام کردهاند .آشپزخانه تنها
یک دیوار از کل آپارتمان را به خود اختصاص داده است.
در این آشــپزخانه که روبهروی فضای خواب اســت ،تلویزیون نیز قرار گرفتهاند .تنها
سرویس بهداشتی کامال از این فضاها جدا شده است .نکته دیگر استفاده از مصالح بتن
اکسپوز در این آپارتمان است.

اخبـار معماری

در جستجوی تقارن های معماری در شهر وین
پنجره ایرانیان :یک عکاس مجارســتانی اســت عکسهای بسیار جالبی از معماری
متقارن شهر وین منتشر ساخته است.
به نقل از وبسایت توسط خط معمار ،عکاسی مجارستانی در سفری به شهر افسانهای
وین پاتیخت کشــور اتریش ،به دنبال معماری متقارن رفته است .تمرکز اصلی عکاس
در این پروژه عکاسی ،بر روی  Voidساختمانها بوده است .وی همچنین در پروژهای
دیگر شهر بوداپست پایتخت کشور مجارستان را نیز از همین منظر نگاه کرده است که
تصاویر بی بدیلی را به نمایش درآورده است.
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اخبـار معماری

طراحی داخلی یک دفتر کار مدرن
پنجره ایرانیان :یک دفتر اداری در شــهر ملبورن استرالیا با سبکی مدرن طراحی
شده است.
به نقل از وبسایت خط معمار ،نکات شاخصی در طراحی این دفتر اداری وجود دارد
که در مرحله اول انتخاب تم رنگی است .این دفتر ،یک دفتر سیاه و سفید است .در
واقع تیم طراحی به نحوی مصالح را انتخاب کرده که فضا سیاه و سفید بهنظر برسد.
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نکته شاخص دیگر که این دفتر را متمایز نسبت به کارهای طراحی داخلی مشابه
میکند ،استفاده از وایرفریم است .این تکنیک طراحی و اجرا به شکلی مینیمال اجرا
شده و بسیار زیباست و به لحاظ عملیاتیبودن نیز ،بسیار کاربردی است .در این دفتر
پیرامون وایر فرم از گیاه استفاده شده است.

اخبـار معماری

طراحی مدرن ویالی دو طبقه در ملبورن
پنجره ایرانیان :در طراحی داخلی و نمای ویالیی مدرن در اســترالیا تالش شــده
فضایی بسیار ساده و دلنشین خلق شود.
به نقل از وبســایت خط معمار ،ســبک طراحی این ویال مدرن بوده و تالش شده
تا فضایی دوســت داشتنی ،ساده ،راحت و البته کاربردی بهوجود آید .در این ویالی
چهارخوابــه برخالف آنچه تا کنون در طراحی ویالها و بصورت متعارف به چشــم
میخورد ،فضاهای عمومی و خصوصی در طبقات اول و دوم تفکیک نشدهاند .بلکه
فضاهای عمومی نظیر نشیمن ،آشپزخانه ،سرویسهای بهداشتی و … به همراه سه
اتاق خواب در طبقه همکف و تنها یک اتاق خواب مســتر با تمام امکانات مورد نیاز
در طبقه باال قرار گرفته است.
طراحی داخلی این ویال را میتوان ترکیبی از ســه طیف رنگ دانســت .ســفید،
قهوهای و خاکســتری .در واقع رنگهای ســفید و خاکســتری بهعنوان دو رنگ از
خانــواده متضاد ،در ایجاد جذابیت بصری فضا نقش بســیار اثرگذاری دارند و رنگ
قهــوهای نیز که با چــوب در فضا قرار گرفته ،حس گرمای مــورد نیاز یک فضای
مسکونی را تامین میکند.
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اخبـار معماری

معماری ساختمان مسکونی در پاریس ،معماری آوانگارد و معاصر
پنجره ایرانیان :در یکی از محالت جدید پاریس ساختمانی آوانگارد که بیانگر تنوع و
زندگی جمعی است در سال  2018ساخته شده است.
به نقل از وبســایت خط معمار ،محلهای جدید در پاریس وجود دارد که دو شــرکت
معماری و ســاختمانی آوانگارد را که همزمان بیانگر تنوع و زندگی جمعی باشد ،در آن
ساختهاند .این ساختمان  ۱۲۱خانه دارد که در  ۳شکل مختلف طراحی شدهاند :خانههای
شهری  ۳طبقه ،یک ساختمان  ۷طبقه و یک برج  ۱۵طبقه.
این خانه نمایی شــبیه کشتیهای در هم تنیده دارد و از هر سمت به یک چشمانداز
بینظیر پاریســی ،مانند برج ایفل ،پارک لوتین مارتر و … چشــمانداز دارد .در طراحی
داخلی معماران تنها از گچ ســفید برای دیوارها و ســقف و از چوب برای کف استفاده
کردهانــد .همچنین پنجرههای بزرگ این آپارتمانها نور مناســب را در طول روز برای
ساکنان فراهم میکنند.
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اخبـار معماری

معماری ساختمان نمایشگاه؛ بازی فرم و نور
پنجره ایرانیان :یک نمایشــگاه در چین به وسعت  950مترمربع و با الهام از طبیعت و
فرهنگ بومی در سال  2017ساخته شده است.
به نقل از وبســایت خط معمار ،سالن نمایشــگاه  Ark of Lightکه در سایتی به
مساحت  ۹۵۰متر مربع ساخته شده ،در منطقه تجاری در چین که در آینده مسکونی نیز
میشود ،واقع شده است .کشتی و سنگ هر دو از لحاظ فیزیکی و هم روحی نماد شهر
  Chongqingهستند؛ از این رو معماران این پروژه با الهام از طبیعت و فرهنگ این
شــهر معماری ساختمان ،فضای داخلی و محوطه این نمایشگاه را به انجام رساندند که
در نهایت تصویری از این شهر با فرم آوانگارد نشان میدهد  .
مهندس ســازه این پروژه برای اینکه فضای داخلی بدون ســتون داشــته باشــد ،از
خرپاهایی به طول  ۳۴متر مربع اســتفاده کرده و بدین ترتیب سقف تا  ۱۵متر میتواند
کشــیده شود .همچنین برای رســیده به مفهوم آینده که هدف معماری این ساختمان
بوده اســت ،معماران بر مفهوم ضدجاذبه تمرکز کردهاند و برای رسیدن به فضایی برای
القای ضد جاذبه ،از روشهای پارمتریک اســتفاده کردهاند و برای بیننده فضایی مشابه
کهکشان به وجود آوردهاند .اگر از فاصله دور به ساختمان این نمایشگاه نگاه کنید ،یک
کشتی غرق در نور خواهید دید.
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اخبـار معماری

معماری و طراحی داخلی خانه ویالیی با نمایی آجری
پنجره ایرانیان :ویالیی در بلژیک طراحی شــده اســت که نمای آجری آن توجهات را
به خود جلب میکند.
به نقل از وبسایت خط معمار ،کارفرمای این پروژه ،شهردار شهری در بلژیک است که
در زمان ریاستش پروژههای متعدد معماری را با همکاری یک استودیو معماری هلندی
در ســال  2017انجام دادهاند .وی قطعه زمینی به مساحت  110مترمربع مربوط به یک
کلیسا را در پشت خانه خود خریداری کرده بود و ساختن خانهای در این زمین را به این
استودیو معماری سپرد.
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در نهایت ،خانه ای مســتقل بر روی ســطحی صاف با یک پاســیو مرکزی در کنار
یک تراس پوشــیده طراحی شد که برای حفظ حریم شــخصی نیز ،تمامی پنجرهها با
کرکرههای آلومینیومی که از باال تا پایین امتداد دارند ،پوشــیده شدند .همچنین نمای
ســاختمان با آجرهای قرمز رنگ طراحی شده که با محیط اطرافش تضادی بینظیر به
وجود آورده است.
در طراحی داخلی نیز مصالح غالب چوب است که برای جلوگیری از نفوذ باران به داخل
خانه نیز از تیرهای چوبی از جنس کاج استفاده شده است.

اخبـار معماری

معماری و طراحی داخلی خانهای کوچک

پنجره ایرانیان :یک خانه  35متری در اســترالیا با طراحی بســیار زیبایی در سال
 2017بازسازی شده است.
به نقل از وبسایت خط معمار ،این خانه آجری یکی از دو جفت خانهای است که در
کنار یکدیگر ساخته شده و کارفرما درخواست بازسازی و طراحی مجدد آن را داشت.
در طراحــی داخلی این خانه از ترکیب چوب به عنوان پارکت و بخشهایی از فضا
در کنار کاشیها و سرامیکها استفاده شده است که فضایی آرام به وجود آورده و با
محوطه بیرونی کامال مرتبط است.
در ســرویس بهداشتی نیز وسایل و سایر اتصاالت به گونهای نصب شدهاند که در
عین حفظ خاطرات گذشته خانه ،بیشترین عملکرد را داشته باشند .طراحی این خانه
یادآور آن اســت که فضاهای کوچک و نوآورانه نیز میتوانند عملکرد بســیار خوبی
داشته باشند.
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اخبـار معماری

معماری و طراحی داخلی گالری هنری با استفاده از بتن و رنگهای متنوع
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پنجره ایرانیان :ساختمان یک گالری در شهر سائوپولوی برزیل بهصورت جذابی طراحی
شده است.
به نقل از وبســایت خط معمــار ،در طبقه اول این گالری تمرکز بــر روی ایجاد یک
نمایشگاه از آثار بود .در پایین راه پله ،قفسههایی با هدف نمایش مجسمهها طراحی شده
و همچنین در این قسمت یک آبدارخانه ،به عالوه یک سرویس بهداشتی قرار داده شدند.
در انتها یک محدودیت در حدود  ۱۰۰سانتیمتری دیوار وجود داشت؛ همین فاصله امکان
ســاخت یک باغ زمستانی را در طبقه اول فراهم کرد که با طبقه دوم و نیز تراس مرتبط
میشــد .این فضای هدفمند ارتباط بین طبقههــا را ایجاد میکرد که از طریق دودکش،
نور طبیعی و تهویه را برای قســمت پشتی گالری فراهم میساخت ،جایی که امکان قرار
دادن پنجره نبود.
پلههــا تماشــاچیان را از یک طبقه به طبقــه دیگر هدایت میکنند کــه با ورقههای
شــطرنجی ساخته و با یک ستون مرکزی احاطه شده بودند .این ستونهای زرد رنگ در
طبقه دوم عملکرد متفاوتی را دارند و هنگامی که نیاز است که یک اثر هنری به نمایش
در بیاید ،محور حرکت می کند .این طبقه همچنین شــامل یک پنجره بزرگ اســت که
ارتباط بین گالری و خیابان را فراهم می کند.

اخبـار معماری

معماری و طراحی داخلی هتلی مدرن در انگلستان
پنجره ایرانیان :یک هتل در انگلستان از طراحی داخلی مدرنی برخوردار است.
به نقل از وبســایت خط معمار ،کارفرمای این پروژه در خواســت ساخت یک هتل
زیبا با اتاقهای متنوع و منحصر به فردی را داشــت که سوئیت ،آپارتمانهای لوکس،
باشگاه و رستورانی پیشرفته داشته باشــد .بنابراین طراحی این هتل با انرژی خالقانه
و با توجه به موقعیتی که داشــت انجام شــد .برای تامین نظرات کارفرما ،مصالح این

پروژه از بتن ،برنز ،چوب و شیشــه انتخاب شده و و منسوجاتی با پترنهای خالقانه و
زیبا به آنها اضافه شد.
همچنیــن یک باغچه زیبا در زیر زمین طراحی شــد که عالوه بر اینکه مشــتریان
میتوانند از نشستن در آنجا لذت ببرند ،نور طبیعی برای رستوران و کافه را که در همان
طبقه واقع شدهاند فراهم میآورد.
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انجمن در ،پنجره و نمای

استان تهران رسمیت یافت
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اعضــای هیات رئیســه انجمن صنفــی کارفرمایی
تولیدکنندگان در ،پنجره و نمای ســاختمانی اســتان
تهران در نشســتی خبری که در تاریخ  21خردادماه در
محل دفتر انجمن برگزار شد ،خبر صدور مجوز فعالیت
این انجمن را رسما اعالم کردند .اعضای حاضر در این
جلســه ضمن ارائه گزارشی از روند تالشهای صورت
گرفته تاکنــون ،به توضیح اهداف کلــی و نیز اهداف
کارگروههای هفتگانه این انجمن پرداختند.
به گزارش پنجره ایرانیان ،در آغاز این نشســت که با
حضور شماری از رسانههای فعال در صنعت ساختمان
برگزار میشــد ،آرش فداکار از اعضــای هیات مدیره
انجمن توضیحاتی پیرامون نحوه شکلگیری و آغاز به
کار انجمن ارائه داد .فداکار به اولین جلسه و گردهمایی
اشــاره کرد که با کمک چند تن از دوستان در سال 94
در هتل اوین و با حضور قریب به  100شــرکت برگزار
شــد و همان جمع اولیه باعث شکلگیری انجمن در و
پنجره و نما شد.
وی گفــت :در صحبتهایی که بــا آقایان ابوالفضل
رضایی و حمید عموشــعبانی در ســندیکای آلومینیوم
داشتیم بر لزوم تشکیل انجمنی برای تولیدکنندگان در
و پنجره تاکید شد لذا تصمیم گرفتیم با دعوت تعدادی

از همکاران ،نشستی برگزار کرده و درباره این موضوع
همفکری و اقدام شــود .ماحصل آن صحبتها تشکیل
جلســهای در هتل اوین بود که در آن بالغ بر  130نفر
از  106شــرکت حضور داشــتند .در این جلسه هیات
موسسان انجمن با اخذ رای از حاضران انتخاب شده و
مقدمات اولیه شکلگیری این انجمن فراهم آمد .هیات
موسســان پس از این جلسه بالفاصله فعالیتهای خود
را آغــاز کرده و با تعییــن کارگروههای متعدد و صرف
وقت و هزینه بســیار ،بستر شکلگیری انجمن را مهیا
کردنــد .بهطور کلی میتوان گفت در حدود این ســه
ســالی که از تاریخ برگزاری آن جلســه میگذرد ،این
افراد هرگز بیکار ننشسته و تالش بسیاری برای فراهم
آوردن مقدمات الزم و شــکلگیری بستری مناسب به
خرج دادند.
در ادامه مهندس رضایــی ،دبیر انجمن ضمن اعالم
خبــر تعییــن اعضای هیــات مدیره عنــوان کرد :در
اردیبهشــتماه امســال و با حضور نماینده وزارت کار
انتخابات هیات مدیره برگزارشده و محمدحسین فریور
از شرکت واالد ،وحید احمدسلطانی از شرکت اسپیرال،
حمید عموشعبانی از شرکت آلومینیوم میهن کار ،آرش
اسماعیلپور فداکار از شــرکت سایتال ساخت ،حسین

باوفا از شــرکت آلومات ،آرش فرخ آشتیانی از شرکت
پنجره دیبا و رســول گیالنی از شــرکت پنجره نیکان
بهعنوان اعضای اصلی و برای یک دوره سهســاله به
عضویت این هیات درآمدند.
وی افزود :علیاکبر فتحاللهی از شــرکت شرکا آران
سیج و امیرحسین عموشعبانی از شرکت نگارین پنجره
آفتاب بهعنوان اعضای علیالبدل هیات مدیره انتخاب
شــدند .همچنین محمد بخشی از شــرکت آلومینیوم
البرز در ســمت بازرس اصلی و مهدی عموشــعبانی از
آلومینیوم پیمان نیز بهعنوان بازرس علیالبدل انجمن
تعیین شدند.
رضایــی گفــت :در اولیــن جلســه هیــات مدیره
برای انتخاب اعضــای هیات رئیســه انجمن ،آقایان
محمدحســین فریور و وحید احمد ســلطانی به ترتیب
بهعنــوان رئیــس و نایبرئیس و حمید عموشــعبانی
بهعنــوان خزانهدار و ابوالفضل رضایــی بهعنوان دبیر
انجمن انتخاب شدند.
دبیر انجمن ضمن اشــاره به برنامهها و اقداماتی که
انجمن برای اعضا در نظر گرفته است افزود :انجمن در
نظر دارد برنامههای مختلفی را برای اعضاء برگزار کند
که برگزاری سمینارهای آموزشی از جمله این برنامهها

گزارش
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است .اولین ســمیناری که برنامهریزی آن انجام شده
سمینار «آموزش مهندسی نما» است که  30خردادماه
برگزار میشــود .اواسط تیرماه سمینار آموزشی دیگری
تحــت عنوان «معرفــی کانونهای مشــاوره حقوقی
انجمن و ارائه برنامه پیرامون قراردادها» توســط واحد
حقوقی انجمن برگزار خواهد شد.
رضایــی در بخــش دیگری از ســخنان خود گفت:
ســمینار «معرفی استانداردهای نما» نیز برنامه دیگری
است که اواخر تیرماه توسط واحد استاندارد اجرا خواهد
شــد .برگزاری ســمیناری با عنوان «معرفی نماهای
مدرن و دوپوســته» از دیگر برنامههایی اســت که از
طرف انجمن برای دو ماه آینده برنامهریزی شده است.
مهندس وحید احمدســلطانی یکی دیگــر از اعضاء
و نائــب رئیــس انجمــن در و پنجره و نمــا در آغاز
صحبتهایش به دالیل تاخیر در ثبت رســمی انجمن
اشــاره کرد و گفت :شاید یکی از دالیلی که باعث شد
ثبت رســمی انجمن با تاخیر مواجه شــود عدم اعتقاد
دوســتان و اعضاء بــه فعالیت رســمی و در چارچوب
مشخص بود و بیشــتر به کار جمعی و دوستانه اعتقاد
داشتند ولی در ادامه مسائلی به وجود آمد که ناگزیر به
ثبت رسمی انجمن شدیم.
نائــب رئیس انجمــن افزود :واقعیت این اســت که
دوســتان در ایــن کار ایثار و فــداکاری زیادی از خود
نشــان دادنــد و منتظر ثبت انجمــن نماندند و در این
مدت کارهای مهم و موثری انجام دادند .کارگروههای
انجمن که در ابتــدا  9کارگروه بود االن به  7کارگروه
تقلیــل پیدا کــرده اســت .سیاســتگذاری و اهداف
کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت زیادی برای هرکدام
از این کارگروهها تصویب شــده است که بهمرور انجام
خواهند گرفت.
وی در ادامــه کارگروههای هفــت گانه انجمن را به
شرح زیر اعالم کرد:
 .1آموزش
 .2استانداردها
 .3تبلیغات و بازاریابی
 .4اعضاء
 .5حقوقی و قراردادها
 .6مالی و بانکهای اطالعاتی
 .7کارفرمایان و ارتباط با نهادها.
احمدســلطانی که ریاســت کارگروه آموزش انجمن
را نیز در اختیار دارد با اشــاره بــه اهداف این کارگروه
گفت :تقویت بنیان آموزشی و ارتقاء سطح علمی اعضاء
اصلیترین هدف این کارگروه اســت .کارگروه آموزش
تاکنون جلســات متعددی داشــته که در این جلسات
برنامهریزی و تدوین خطمشی کارگروه تعیین و تصویب
شده است .در این برنامه برای پیشبرد مباحث آموزشی
ابتدا ســه رسته شناسایی شد که باید مطابق با نیاز این
سه رسته ،ســه تیپ و نوع آموزش نیز لحاظ شود .این
سه رسته شامل مدیران و متخصصان ،کارگران فنی و
تکنسینها ،و کارفرمایان هســتند که هرکدام نیازمند
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نوع خاصی از دانش و آموزش هستند.
ریاســت کارگروه آموزش انجمن در بخشی دیگر از
ســخنان خود ضمن اشاره به فعالیتهای این بخش تا
کنون ،خاطر نشــان ســاخت :کارگروه آموزش انجمن
فعالیتهای آموزشــی خود را از مدتی قبل آغاز کرده و
تاکنون بیش از  150نفر در دورههای آموزشی مهندس
نما شرکت کردهاند .بسیاری از شرکتکنندگان در این
کالسها را مهندسان رشــتههای مختلف و همچنین
کارکنان شــرکتهای فعــال در این زمینه تشــکیل
میدادنــد ،ضمن اینکــه غالب این افــراد که پیش از
حضــور در این دورهها در این حرفه شــاغل نبودند نیز
جذب کار شدند.
نایبرئیــس انجمــن گفت :یکــی از مباحثی که ما
بهشــدت روی آن تاکید داشــتیم عدم وجــود منابع
آکادمیک و افراد متخصص دانشــگاهی در زمینه در و
پنجره و بهویژه نما در کشــور است .به همین خاطر با
بررســیها و پیگیریهایی که انجام دادیم و مراوداتی
که بــا متخصصان آلمانی داشــتیم مقدمات کار برای
تاســیس رشته تخصصی مهندســی در و پنجره و نما
در دانشگاههای کشور مهیا شده که امیدواریم این کار
نیز بهزودی عملی شده و در یکی از دانشگاههای معتبر
کشور رشته مهندسی نما راهاندازی شود.
وی افزود :مورد بعدی برگزاری کالسهای آموزشی
تکنســینهای تولیدکننــده در و پنجره و نما توســط
ســازمان آموزش فنی و حرفهای اســت که با توجه به
مذاکراتــی که انجام دادیــم امیدواریم این کار در چند
ماه آینده به نتیجه برسد و تکنسینها ،نیروهای فنی و
کارگران شــاغل در صنعت در و پنجره و نما با حضور
در این دورههای آموزشی بر سطح مهارت و دانش فنی
خودشان بیفزایند.
احمدســلطانی در بخش دیگری از صحبتهای خود
بــه معرفی کارگروه حقوقی پرداخــت و گفت :یکی از
مــواردی که متاســفانه در صنف و صنعت ما بســیار
مشکلســاز اســت و گرفتاریهای زیادی از بابت آن
برای همکاران ما به وجود آمده است مباحث حقوقی و
عدم آشنایی و تسلط کافی اعضاء بر این مسائل است.
حتی بســیاری از کارشناسان رسمی دادگستری هم به
دلیل گســتردگی ابعاد و شــاخههای متعدد تخصصی
ساختمان ،آشــنایی کافی با همه جوانب کار ساختمان
ندارند و الزم اســت که در این زمینه کارهای زیربنایی
زیادی انجام شود.
وی خاطرنشــان ساخت :ما در این زمینه نیز کارهای
مهمــی انجــام دادیم و با بررســیهایی که داشــتیم
توانســتیم یک گروه حقوقی پیدا کنیم که با همکاری
انجمن برخی پروژهها را پیش ببریم .معرفی این گروه
و انجام برخی کارهای آموزشی مشترک ما در سمیناری
خواهد بود که جزئیات آن متعاقبا اطالعرسانی میشود.
احمدســلطانی در ادامه با اشاره به اهمیت موضوعات
حقوقی در صنف و احســاس نیاز برای وجود تشــکلی
جهــت داوری افــزود :مــا در این زمینه نیــز تاکنون
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فعالیتهایی داشــتهایم و دعاوی بسیاری به ما ارجاع
شده که در حد توان به حل آنها پرداختهایم .امیدواریم
با افزایش فعالیتهای ایــن کارگروه ضمن باال بردن
آگاهی همکاران در زمینه مســائل حقوقی و قراردادها
و در نتیجــه کاهش وقوع اختالف بین تولیدکنندگان و
مشــتریان ،مرجع مناسبی و قابل اعتمادی را برای حل
اختالفات احتمالی ایجاد کنیم.
حسین باوفا ،مدیرعامل شــرکت آلومات عضو دیگر
انجمــن در و پنجــره و نما بود که پیرامــون کارگروه
استاندارد مطالبی را عنوان کرد.
وی با اشــاره بــه پیشــینه اســتاندارد محصوالت
آلومینیومــی در کشــور گفت :ما وقتی برای بررســی
وضعیت استاندارد به ســازمان مربوطه مراجعه کردیم
متوجه شدیم اولین اســتانداردی که برای محصوالت
آلومینیومی (پروفیل آلومینیوم) در کشــور نوشته و ثبت
شــده است مربوط به سال  54و آخرین آن در سال 65
بوده اســت .همانطور که میدانید بحث استاندارد یک
بحث مفصل ،تخصصی و گســترده است که از عهده
یک نفر دو نفر برنمیآید و الزم اســت که چندین تیم
تخصصی روی آیتمهای مختلف آن کار کنند.
باوفا افزود :بهعنوانمثال تعداد آیتمهای اســتاندارد
بــرای تمامی گروههای کاالیی حــدود  44هزار مورد
اســت که بررســی و ثبت آنها ،وقــت و هزینه زیادی
میطلبــد .بااینحــال ســازمان ملی اســتاندارد قول
مساعدت و همکاری داده است که با همکاری کارگروه
استاندارد انجمن ،این استاندارد تدوین و تصویب شود.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود اظهار داشت:
یکی دیگر از کاســتیهای این صنعت آن اســت که
اطالعات آماری موثقی در خصوص فعاالن این صنعت
وجود نــدارد و در صورتی که نهادهای دولتی بخواهند
این شــرکتها را برای انجــام پروژههایی در خارج از
کشور معرفی کنند ،عمال اطالعات جامع و صحیحی در
دست نیست .برای مثال مدتی پیش قرار بود اطالعات
شرکتهای مهندســی نما برای فعالیت در پروژههای
کشور قطر ارائه شود ،که به همان دلیل مذکور این امر
میسر نشد .انجمن بنا دارد تا حد امکان به رفع این خالء
نیز اقدام کند ،که البته این امر بدون کمک دوســتان و
فعاالن این صنعت ممکن نیست.
آرش اسماعیلپور فداکار ،عضو هیات مدیره و رئیس
کارگــروه کارفرمایــان و ارتباط با نهادها با اشــاره به
اهداف اصلی این کارگروه ،گفت :هدف اصلی کارگروه
کارفرمایان و ارتبــاط با نهادها همانگونه که از نامش
پیداســت تقویت ارتبــاط با نهادهــا و اعتالی جایگاه
صنفی انجمن در ارتباط بــا اداراتی مثل بیمه ،دارایی،
استاندارد و دانشگاهها است.
در پایان ،اعضای هیات رئیسه حاضر در این نشست
خبری ابراز امیدواری کردند که با مساعدت و همکاری
کلیه فعاالن این صنعت ،انجمن روزبهروز رشد و تعالی
بیشــتری یافته و بتواند به محملــی برای همگرایی و
همافزایی جهت ارتقاء این صنعت تبدیل شود.
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نبض خانه شما
در دستان دکـتروین

98
اشــاره

شرکت کاروانسرای نازنین ،تولیدکننده پروفیل یو.پی.وی.سی بانام تجاری «دکتر وین» امروزه نامی آشنا در صنعت در و پنجره کشور است .پروفیلی
که توانســته با رعایت اســتانداردهای الزم و توجه ویژه به نیاز مشتری سبد کاالیی مناسبی برای عموم مصرفکنندگان در سراسر کشور ایجاد کند.
تالش مدیران دکتر وین درحالیکه وارد هفتمین ســال فعالیت این مجموعه میشوند بر این امر اســتوار بوده تا با تولید محصولی باکیفیت و دارای
قیمت رقابتی ،ایجاد نمایندگیهای متعدد در نقاط مختلف کشور و ارتباط موثر با مصرفکننده نهایی ،سهم مناسبی از بازار را در اختیار گرفته و سطح
خدماتشان را روزبهروز گستردهتر کنند .این مهم در سایه همدلی و همراهی مستمر مدیریت و نیروی انسانی این مجموعه تحققیافته و رعایت حقوق
مصرفکننده نیز ازجمله اصول اساســی دیگری است که بر حفظ آن تاکید فراوانی شده است .برنامهریزی اصولی و تدوین استراتژی تولید و فروش
از دیگر تمهیدات دکتر وین در این ســالها بوده که باعث شده تا در کمتر از یک دهه حضور برند دکتر وین در بازار و صنعت پروفیل یو.پی.وی.سی،
عالوه بر حضور در بازارهای خارجی ،ظرفیت تولید این مجموعه به ســه برابر ظرفیت نســبت به سال نخست افزایش یابد و سبد کاالیی متنوعی نیز
در اختیار مشــتریان قرار گیرد .بهمنظور معرفی بیشتر و آگاهی از آخرین دستاوردهای این مجموعه ،گفتگویی با کامران حقانی ،رئیس هیاتمدیره و
مدیرعامل شرکت کاروانسرای نازنین انجام دادهایم که مشروح آن را در ادامه باهم میخوانیم:
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مختصری پیرامون تاریخچه فعالیت شرکت دکتر وین بیان کنید؟
در حقیقت شــروع تفکر تولید پروفیل یو.پی.وی.سی در شرکت دکتر وین به سال
 88برمیگردد ولی فعالیت تولیدی در ســال  90و بهصورت آزمایشــی شروع شد.
درحالحاضر ظرفیت تولیدی در مقایســه با زمان شــروع به کار شــرکت ،سه برابر
افزایش یافته اســت؛ یعنی در طول همین چند سال ما به افزایش تولید حداقل سه
برابری رســیدهایم .نتیجتا ما با توجه به افزایش میــزان تولید ،در موارد دیگر مانند
پرسنل و نمایندگی افزایش قابلمالحظهای داشتیم.
شــرکت دکتر وین درحالحاضر چه محصوالتی به بازار عرضه
میکند؟ آیا برنامهای برای ارائه محصول جدید به بازار دارید؟
دکتر وین ماموریت خود را افزایش تنوع و معرفی انواع محصوالت با توجه به نیاز
بازار قرار داده و در این ماموریت ،خالقیت و نوآوری سرلوحه کار این مجموعه است.
این شــرکت هرســاله پروفیلهایی با قالب جدید به بازار عرضه میکند و بر همین
اساس در سال  96پروفیل سری  77میلیمتر  6کاناله لوکس و در سال  97پروفیل
سری  48میلیمتر  3کاناله اقتصادی به بازار عرضه کرده است.
سطح کیفی و استاندارد محصوالت شرکت دکتر وین چگونه است؟
دکتر وین با بهرهگیری از مدرنترین و پیشــرفتهترین ماشــینآالت هوشــمند و
همچنیــن دانش فنی متخصصان خارجی و تامین مواد اولیه درجه یک در امر تولید،
در تالش اســت روزبهروز بر کیفیت محصــوالت خود افزوده و همگام با تکنولوژی
روز دنیا در این صنعت گام بردارد .در بخش کنترل کیفیت آزمایشــگاه دکتر وین که
با کلیه تجهیزات و امکانات پیشــرفته آزمایشگاهی دایر شده ،روزانه در طول فرآیند
تولید نمونههایی بهصورت تصادفی برای انجام تســتهای مختلف انتخاب و طبق
استاندارد در شرایط سخت مورد آزمایش قرار میگیرد.
محصوالت دکتر وین تاکنون چه اســتاندارد یا گواهینامههایی را
دریافت کردهاند؟
این مجموعه تاکنون موفق به کسب چندین گواهینامه معتبر ازجمله ایزو 10002
 FDBصدای مشــتری ،ایزو  OHSAS 18000ایمن در محیط کار ،ایزو 9001
در مدیریت تولید ،ایزو  14001دوستدار محیطزیست ،استاندارد  ،EOTAگواهینامه
فنی اتحادیه اروپا ،استاندارد  CEاروپا GOST-R ،گواهینامه انطباق با استانداردهای
بینالمللی ،ایزو  17025استاندارد تایید صالحیت آزمایشگاه شده است.
ارائه گارانتی و خدمات پس از فروش در شرکت دکتر وین به چه
صورت انجام میگیرد؟
یکی از سیاستهای راهبردی شــرکت دکتر وین در راستای جلب رضایتمندی
مشــتریان و همچنین اعتماد آنها به باالترین کیفیت محصول ،بیمه ضمانت کیفیت
بیمه ایران اســت که به مشتریان تحویل میشــود .این بیمهنامه کلیه محصوالت
شــرکت را به مدت  10ســال از نظر کیفیت ضمانت میکند .عالوه بر این شرکت
دکتر وین نیز محصوالت خود را به مدت  15سال ضمانت میکند.
چه اهداف کوتاهمدت و بلندمدتی برای فعالیتتان تعریف کردهاید؟
آیا برنامهای برای صادرات و همکاریهای بینالمللی دارید؟
ازجمله اهدافی که ما به دنبال آن هســتیم ،معرفــی کاالی تولید ایران به جهان
اســت و سعی کردهایم که کاالیی همطراز اســتانداردهای روز دنیا تولید و از تمامی
ظرفیتهای موجود برای دستیابی به این هدف مقدس بهرهگیری کنیم .درحالحاضر
کاالی تولیدی خود را به چند کشور صادر میکنیم و در حال بازاریابی برای افزایش
صادرات محصوالتمان نیز هستیم.
مهمترین عوامل در تولید یک پروفیل باکیفیت کداماند؟ شرکت
دکتر وین تا چه اندازهای این عوامل را در اختیار دارد؟
مهمترین عوامل در تولید یک پروفیل باکیفیت ،اســتفاده از مواد اولیه درجهیک و
پروســه تولید درجهیک اســت .دکتر وین از هر دو عامل بهرهمنداست و تاکنون در
تولید پروفیل باکیفیت این موضوع را اثبات کرده اســت .رشد برند دکتر وین در بازار

به همین دلیل و همچنین به دلیل صداقت با مصرفکننده بوده است.
نحوه اعطای نمایندگی در شــرکت دکتر وین چگونه اســت و
درحالحاضر چه تعداد نماینده در سراسر کشور دارید؟
شرکت دکتر وین نمایندگیهای خود را بر اساس برخی شرایط که میبایست فرد
موردنظر داشــته باشد اعطا میکند .ازجمله شــرایط موردنیاز میتوان به این موارد
اشاره کرد :اطالعات متقاضی از بازار محصول ،شرایط مالی و اعتباری نماینده ،دانش
فنی و تجربه متقاضی در امر فروش محصول ،حسن شهرت متقاضی ،سطح آموزشی
کادر فروش متقاضی ،داشتن سازمان فروش متقاضی و موارد دیگر.
نیروی کار متخصص و آموزشدیده چه تاثیری در روند کار شما
دارد؟ چه برنامهای برای آموزش و ارتقاء ســطح فنی و علمی نیروی
کارتان دارد؟
اســاس ،پایه و قدرت یک شرکت ،نیروی انسانی متخصص آن است ،ما بهصورت
عمومی و خصوصی در حال ارتقاء سطح آموزشی پرسنل هستیم.
صنعت در و پنجره کشور درحالحاضر در چه سطح کیفی قرار دارد؟
با توجه به نوســان موجود در بازار ،صنعت در و پنجره کشــور در سنوات مختلف
با رشــد ســطح کیفی متفاوتی روبهرو بوده اســت .امیدوارم در آینده بسیار نزدیک
اســتانداردهای موجود در کشــور هرچه بهتر و باالتر از اســتانداردهای جهانی قرار
بگیرند که به تعالی این صنعت منجر شود.
مهمترین مشــکالت فعلی صنف و فعالیت شــما چیست و چه
راهکاری برای برونرفت از این مشکالت پیشنهاد میدهید؟
مشــکالت این صنعت بسیار زیاد و متنوع است ،ازجمله مشکالتی که این صنعت
درگیر آن اســت میتوان به نحوه تامین مواد اولیه داخلی و خارجی ،نوســانات بازار،
رکود حاکم بر بازار مســکن و عدم نظارت بر صنف اشــاره کرد .وجود مجتمعهای
تولیدی که متاســفانه از رعایت حداقل استانداردها ســرباز میزنند و موجب به هم
ریختن بازار شدهاند نیز از دیگر مشکالت ما به شمار میرود.
رکود حاکم بر صنعت کشور بهویژه صنعت ساختمان چه تاثیری
بر کار شما داشته است؟
قطعا رکود بازار ســاختمان یکی از مهمترین عوامل عدم توســعهیافتگی در این
صنعت اســت .افتوخیزهای این صنعت ناشی از شــرایط حاکم بر بازار مسکن در
کشور است و در صورت افزایش بازار تولید مسکن در کشور میتوان امیدوار بود که
صنعت تولید پروفیل در کشور در مسیر رشد و پیشرفت قرار گیرد.
آیا تبلیغات تاثیری در پیشــرفت کســبوکار و رونق بازار شما
دارد؟ بهترین تبلیغ را چه نوع تبلیغی میدانید؟
تبلیغات اثرات بســیار زیادی در پیشــبرد اهداف شرکت دکتر وین داشته و از چند
جهت دارای اهمیت اســت .تبلیغات تاثیر بسزایی در باال بردن آگاهی مشتریان دارد.
تبلیغات وسیلهای است که توسط آن ،مشتریان از ابداعات و نوآوریهای شرکت آگاه
میشوند .شــرکت دکتر وین در تبلیغات خود همواره از این کارکرد در مورد معرفی
محصوالت جدید خود استفاده کرده است.
اهمیت و نقش تبلیغات در بازاریابی و فروش بســیار حائز اهمیت اســت .تبلیغات
میتواند نقش بســزایی در سیاستها و اســتراتژیهای بازاریابی شرکتها از قبیل
ارتباط با مشــتریان هدف و اطالعرســانی به آنها ،تغییر در اذهان عمومی مشتریان
نســبت به شرکت و نشان تجاری آن ایفا کند .رقابت شدید در بازار ،تغییرات مستمر
ذائقه مصرفکنندگان و تنوع در نیازهای مشتریان باعث شده که چالشهای بسیاری
پیش روی شرکتها قرار گیرد.
شــرکت دکتر وین توانسته با بهکارگیری ابزار و امکانات خود همانند طراحی
و توســعه کاالهای جدید ،تجدید ســاختار کانالهای توزیع ،ارائه محصوالت
باکیفیت و قیمت مناسب و همچنین با تبلیغات گسترده و موثر بر این چالشها
فائق آید.
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گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیرعامل بازرگانی سفیر؛

آ کپروفیل؛
سـفیر آسایش و
آرامش خانه شما
اشــاره
بازرگانی ســفیر ازجمله مجموعههای فعال صنعت در و پنجره کشور است که
در زمینه فروش و عرضه پروفیل ،یراقآالت و شیشــه در و پنجره دوجداره در

استان آذربایجان شــرقی فعالیت میکند .این مجموعه بازرگانی که فعالیتش

128

را در ســال  89با فروش یراقآالت در و پنجره آغــاز کرد هماینک با دراختیار

داشتن نمایندگی آک پروفیل ،سهم نســبتا مناسبی از بازار این محصول را در

اســتان آذربایجان شــرقی در اختیار دارد .تمرکز بر فعالیت بازرگانی و تالش

برای تکمیل ســبد محصول باعث شده تا مجموعه سفیر در این سالها از رشد

مطلوبی برخوردار باشد و رضایت نسبی مشتریانش را نیز به دست آورد .حمایت
برند آک پروفیل از نمایندگی های ســاخت در و پنجره خود در این استان باعث

شــده است که در زمینه تولید و مونتاژ در و پنجره محصوالتی با کیفیت مطلوب
و قیمت مناســب به مشتریان نهایی عرضه گردد.در همین راستا مدیر بازرگانی
و تیم فنی برند آک پروفیل به همراه نماینده محترم آذربایجان شــرقی بازدید

اختصاصی از کارگاههای تولید در و پنجره انجام داده و از نزدیک به بررســی

نحوه کار و مشکالت آنها پرداختند .بهطور کلی ،همکاری با آک پروفیل و کسب
نمایندگی این برند از جمله اقدامات تاثیرگذار بازرگانی سفیر در راستای تثبیت

فعالیتش در بازار و تالش برای رســیدن به رشــد و توسعهای همهجانبه بوده
که مدیران دو شرکت امیدوارند در سایه همکاریهای دوجانبهروزبهروز شاهد

شکوفایی و پیشرفت بیشــتر مجموعههایشان باشند .در ادامه توجه شما را به
گفتگویی که با حمیدرضا عســگری ،مدیرعامل بازرگانی سفیر انجام دادهایم،

جلب میکنیم:

ضمن معرفی کامل شرکت بازرگانی سفیر ،درباره سابقه و پیشینه
فعالیت آن کمی توضیح دهید.
فعالیت ما در این صنعت از ســال  89و در زمینه فروش یراقآالت و تولید شیشــه
دوجداره شروع شد و از ســال  91با راهاندازی شرکت بازرگانی سفیر فروش مستقیم
پروفیــل را آغاز کردیم .درحالحاضر این مجموعه با در اختیار داشــتن  10تا  12نفر
نیــروی کاری مجرب در امــر فروش پروفیل ،یراقآالت در و پنجره و لوازم شیشــه
دوجداره در حال فعالیت است.
درحالحاضر چه محصوالتی در بازرگانی سفیر عرضه میشود؟
عمدهتریــن محصوالتی کــه در این مجموعــه به فروش میرســد پروفیلهای
یو.پی.وی.سی با برند آک پروفیل ،محصوالت کارخانه  rezeترکیه و  winxترکیه
و لوازم شیشه دو جداره می باشد.
چند ســال اســت با آک پروفیل همکاری میکنید و نحوه آشنایی و
شروع همکاریتان چگونه بود؟
فعالیت مستقیم در زمینه فروش پروفیل مربوط به سال  91میباشد ،و نحوه آشنایی
ما با برند آک پروفیل  اینگونه بوده که مجموعه در زمینه تامین یراقآالت با شــرکت
آک پروفیل همکاری داشته و پس از بررسیهای بیشتر از جانب ما و مجموعه بهعنوان
نماینده انحصاری فروش برند آک پروفیل در استان آذربایجان شرقی معرفی شدیم.
چه عاملی باعث شد از میان برندهای مختلف به سمت آک پروفیل
متمایل شــوید؟ مهمترین نکات مثبت و امتیازات مجموعه آک پروفیل
از نظر شما چیست؟
دلیل اصلی انتخاب برند آک پروفیل ثبات کیفیت محصول ،قیمت مناسب ،و از همه
مهمتر همراهی و همدلی بسیار خوب این مجموعه است.
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میزان حمایت و پشــتیبانی مجموعه آک پروفیــل از نمایندگیها
چگونه است؟
میزان حمایت و پشتیبانی شــرکت آک پروفیل از نظر ما بسیار ایدهآل است چراکه
در همه حال یاور خوبی برای نمایندگان هســتند و با تمام توان ما و کلیه همکاران را
حمایــت میکنند .برای نمونه اخیرا مدیر بازرگانــی و تیم فنی آک پروفیل مهمان ما
بودند و از نزدیک با فعالیتهای ما آشــنا شــده و برای بهبود عملکرد ما راهکارهای
بسیار مفیدی ارائه دادند.
ارائه خدمات پس از فروش ،گارانتی و بیمه محصوالت آک پروفیل
در شرکت شما به چه صورت انجام میگیرد؟
ارائه خدمات به مشتریان  همواره به نحو احسن انجام گرفته است و این مجموعه در
هر شــرایطی نسبت به محصوالت تولیدی خود پاسخگو بوده است .تاکنون هیچگونه
مشــکل جبران ناپذیری در امر تولید پروفیل به وجودنیاورده که نیاز به گارانتی باشد،
انــدک ایرادات کوچکی که در تمام پروفیلهای تولید شــده هــم وجود دارد با توجه
به بازرســیهای دورهای که توســط تیم فروش و فنی مجموعه صورت میگیرد در
سریعترین زمان ممکن برطرف شده و تمام مشتریان را در رضایت کامل نگه داشتهاند.
شرایط فعلی بازار و صنعت در و پنجره را چگونه ارزیابی میکنید؟
متاســفانه شرایط فعلی بازار با توجه به نوســانات ارز کامال بالتکلیف است ،نوسان
قیمتها بسیار زیاد است و آینده برای کسی معلوم نیست نه تولیدکننده پروفیل و در و
پنجره تکلیف خود را میداند و نه ســازنده ساختمان .همه چیز گنگ و نامعلوم است و
این عدم ثبات آسیب بزرگی به تولید داخل و این صنعت وارد کرده است.
امیدواریم این وضعیت هر چه زودتر به ثبات برسد که ما هم بتوانیم در کمال آرامش
به فعالیت خود ادامه دهیم.
درحالحاضر میزان اســتقبال از محصــوالت آک پروفیل در بازار
چگونه است و آیا سهم مناسبی از بازار را در اختیار دارد؟
با توجه به کیفیت خوب پروفیل و قیمت مناسب آن و نحوه پشتیبانی از شرکت نسبتا
حجم خوبی از پروفیلهای مصرفی اســتان آذربایجان شــرقی توسط این برند تامین
میشــود و با توجه به برنامهریزیهای انجام شــده توســط این مجموعه برای آینده
تصمیم بر افزایش سهم بازار این برند در استان گرفته شده است.
مهمترین مشــکالت فعلی صنف و فعالیت شــما چیســت و چه
راهکاری برای برونرفت از این مشکالت پیشنهاد میدهید؟
از مهمترین مشــکالت صنفی ما در این مقطع زمانی ،عدم ثبات قیمتهاست که
بســیار آزاردهنده است البته این موضوع شامل تمام صنوف میشود؛ اما از عمدهترین
مشکالت صنف خودمان میتوان به عدم نظارت الزم و کافی بر تولید ،فروش و سایر
فعالیتهای صنفی اشــاره کرد .این شــرایط باعث شده برخی همکاران متاسفانه هر
محصولی را با هر قیمتی در بازار به فروش برســانند و نظارت درستی از سوی مراجع
ذیصالح بر این فعالیتها وجود نداشــته باشد .وضعیت کارخانهها و تولید محصوالت
نیز به همین شکل است و دستگاههای نظارتی ازجمله اداره استاندارد ،وزارت صنعت،
معــدن و تجارت و ...در این زمینه کوتاهی میکنند حتی کارخانههایی اقدام به تولید
و عرضــه محصول میکنند کــه پروانه تولید ندارند و هیچگونــه نظارتی نیز بر آنها
صورت نمیگیرد.
آیا تبلیغات تاثیری در پیشرفت کسبوکار و رونق بازار شما دارد؟
بهترین تبلیغ را چه نوع تبلیغی میدانید؟
مطمئنــا تبلیغ برای هر محصول و کارخانه تولیدی نقش مثبتی دارد اما نوع تبلیغ و
هزینههایی که برای تبلیغ صرف میشود اهمیت بیشتری دارد.
در مجموع اگر با دید مثبت به این قضیه نگاه کنیم تبلیغ باید بهگونهای باشــد که
به نفع مشــتری باشد و این مشتری هم شامل ما میشود که نماینده کارخانه هستیم،
هــم تولیدکننده پنجره که از ما پروفیل تهیه میکند و هم مشــتری که آن پنجره را
خریداری میکند.
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مدیرتولید شرکت شیشه هوشمند ایران؛

اندیشهای نو ،محصولی
نوین با شیشه هوشمند

اشــاره
شرکت شیشه هوشمند ایران ،در ســال  1392باهدف ارائه محصوالت خاص

و نوین در عرصه صنعت ســاختمان تاســیس و بهعنــوان نماینده انحصاری

شرکت  Polytronixآمریکا ،محصوالت خود را بانام تجاری شیشه هوشمند

ایران ( )Iran Smart Glassبه مشــتریان خود عرضه میکند .شیشــههای

هوشمند مات شــونده ،فیلمهای هوشمند مات شونده ،شیشههای حاوی LED
و شیشــههای تزئینی و دکوراتیــو PolyFlush ، PolyRainbow
و  PolyGlowاز جمله محصوالتی اســت که تکنولــوژی تولید آنها بهصورت
انحصاری در اختیار شــرکت  Polytronixاست و شــرکت شیشه هوشمند
ایران به عموم مشتریانش در سراسر کشور عرضه میکند .از دیگر محصوالت

شــرکت میتوان به انواع شیشههای دکوراتیو بهصورت لمینیت شفاف ،لمینیت
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پیرامــون معرفــی و تاریخچه فعالیت
شرکت شیشه هوشمند ایران توضیح دهید؟
شــرکت شیشــه هوشــمند ایران فعالیت خود را از
ســال  1392باهدف معرفی و عرضه محصوالت نوین
ساختمانی آغاز کرد .در همین راستا به توجه به سوابق
علمــی و تجربی مدیران شــرکت ،تحقیقات در زمینه
بررســی جدیدترین محصوالت در عرصــه بینالمللی
آغاز و اولین محصول این مجموعه تحت برند شیشــه
هوشمند ایران  ،ISGبا شناسایی بهترین کمپانیهای تامین کننده روانه بازار شد.
درحالحاضر چه محصوالت و خدماتی توســط شــرکت شــما عرضه
میشود؟ درباره نحوه اخذ نمایندگی انحصاری شرکت پلی ترونیکس و انواع
محصوالت و خدمات خود توضیح دهید.
شــرکت شیشه هوشــمند ایران از ســال  92موفق به اخذ نمایندگی انحصاری از شرکت
 Polytronixآمریکا بهعنوان اولین و برترین تولیدکننده شیشــه هوشــمند در دنیا شد .در
همین راســتا ،این شــرکت آمادگی ارائه کلیه محصوالت شرکت  Polytronixکه شامل
انواع شیشــههای هوشمند ،دکوراتیو لوکس و شیشــههای حاوی  LEDرا دارد .همچنین در
ادامه فعالیتهای شرکت شیشه هوشمند ایران ،اجرای پارتیشنهای اداری لوکس با طراحی
بدون فریم ( )Framelessبه فعالیتهای شرکت اضافه شد.
شیشــه هوشمند چیســت و چه تفاوت ماهوی و ســاختاری با سایر
شیشهها دارد؟
شیشــههای هوشــمند ( )Smart Glassیــا شیشــههای مات شــونده
( )Switchable Privacy Glassبه نســل جدیدی از شیشهها اطالق میشود
که با برقراری جریان برق ،مات و شــفاف میشــوند .این شیشــههای کنترلپذیر دارای
قابلیتهای بسیار کاربردی هستند که در زیر به چند مورد اشاره میشود:
ـ عملکرد بســیار سریع در مات و شفاف شدن :شیشــه هوشمند به دلیل تکنولوژی باالی
خود میتوانند جایگزین بسیار مناسب برای محصوالت قدیمی مانند پارتیشنهای پردهدار یا
بین کرکرهای در ســالنهای کنفرانس و اتاقهای مدیریتی باشد .چراکه شما میتوانید تنها با
فشردن یک کلید در کسری از ثانیه تمامی شیشههای پیرامون خود را از حالت مات به شفاف
و یا بالعکس تبدیل کنید .از دیگر ویژگی شیشــههای هوشــمند ،امکان ایجاد طرح روی آن
اســت که میتواند بهصورت مستقل از زمینه مات و شفاف شود که این خود میتواند زیبایی
فضا را چندین برابر کند.
ـ کنترل نور عبوری طی روز ( :)Day-Lighting Controlبه دلیل حساس بودن این
شیشــهها به جریان ورودی ،این امکان وجود دارد که میزان شفافیت شیشه به میزان دلخواه
تنظیم شود .این قابلیت ویژه امروزه مورد توجه عالقهمندان به خانههای هوشمند قرارگرفته؛
چراکه این نسل از شیشــهها قابلیت همگام شدن با سیستمهای هوشمندسازی ساختمان را

رنگی ،نشــکن ( ،)Temperedدوجداره ،طرح دار ،چاپی و رنگی که امکانات

زیادی را جهت استفاده در دکوراســیون داخلی و طراحی نما برای معماران به

وجود میآورند ،اشــاره کرد .شیشه هوشمند ایران ،بهعنوان یک شرکت پیشرو

در ارائه جدیدترین محصوالت صنعت شیشــه و ساختمان با باالترین کیفیت

و خدمــات پس از فروش ،بهترین خدمات را به مشــتریان خود ارائه میدهد.
شرکت شیشه هوشمند ایران بر این باور است که ارتقاء و پیوستگی در کیفیت

محصوالت ،سرویس و خدمات پس از فروش ،نظارت بر اجرای صحیح و دقیق

در تولید محصوالت ،مهمترین راهکار در جلب رضایت مشتریان و راز ماندگاری
در بازار اســت .گفتگویی با امیر مسگرنژاد ،مدیرعامل شرکت شیشه هوشمند

ایران انجام دادهایم که توجه شما را به مشروح آن جلب میکنیم:

داشــته و بدین ترتیب میتوان بسته به میزان عالقه ،ترکیبی از نور محیط و داخل ساختمان
را مورد استفاده قرار داد .تحقیقی که در دانشگاه کمبریج انگلستان انجامشده نشان داده است
که این شیشهها با کاهش میزان جذب نور خورشید ،میتوانند حرارت خورشید را کاهش دهند.
با استفاده از شیشــههای هوشمند میتوان از عبور اشعه مضر فرابنفش خورشید (جذب بیش
از 99درصد اشــعه  )UVو همچنین اشعه فروســرخ (جذب بیش از  80اشعه  )IRجلوگیری
کرد .تمامی این امکانات در کنار مصرف برق بســیار پایین ( 5وات بر مترمربع) این شیشهها،
استفاده از این محصول را در خانههای هوشمند ،سالنهای کنفرانس ،پارتیشنها ،استخرها و
نماهای تجاری توجیهپذیر ساخته است.
ـ امــکان پخش تصویر از پشــت باکیفیت ( :)Back Projectionشیشــههای
هوشــمند ،امروزه بهعنوان یک ابزار بسیار مفید در دســت طراحان ساختمان قرارگرفته تا با
اســتفاده از آن جلوهای خاص به معماری محیط اضافه کنند .چراکه این شیشــهها عالوه بر
مات و شــفاف شدن ،میتوانند بهعنوان صفحه نمایشــگر در ابعاد مختلف مورد استفاده قرار
گیرند .این شیشــهها به دلیل استفاده از تکنولوژی کریســتال مایع ،قابلیت پخش تصاویر از
پشــت ( )Back Projection – Rear Projectionرا به کمک یک دیتا پروژکتور
دارد .این قابلیت منحصربهفرد ســبب میشود تا با نصب این شیشهها در اتاق کنفرانس و یا
نمای شیشهای یک ســاختمان تجاری ،در زمان موردنیاز با پخش تصویر روی این شیشهها
تجربه یک نمایشــگر باکیفیت و بســیار بزرگ را داشته باشید و یا دید شیشه شفاف معمولی
را تجربه کنید.
ـ ساختار شیشههای هوشــمند :شیشههای هوشمند در حقیقت از دو الیه شیشه به همراه
یک الیه فیلم کریستال مایع تشکیل شده است .برای آشنایی هر چه بیشتر با نحوه عملکرد
شیشههای هوشمند ،بهتر است با ساختار فیلم هوشمند بیشتر آشنا شویم.
فیلم هوشــمند از چند الیه مواد پیشــرفته تشکیل شــده که با تکنولوژی باالیی در کنار
یکدیگــر قــرار گرفتهاند و هریک نقشــی را ایفا میکنند .الیههای رویی فیلم هوشــمند از
ورقهای پلیمری  PETساخته شده که روی سطح آن با الیه بسیار نازکی از یک ماده شفاف
که هادی جریان الکتریسیته اســت ( ،)ITOپوشانده شده است .بین دوالیه از این ورقهای

گفتگو

پنجـره ایرانیـان /سـال یازدهم   تیر    97شمـاره 129

پلیمری ،مادهای قرارگرفته که بهاختصار  PDLCنامیده میشود .مواد تشکیلدهنده این الیه
در حقیقت کریستالهای مایع هستند که بهصورت کامال نامنظم در یک زمینه پلیمری پخش
شدهاند و این پخش نامنظم موجب شکست پرتوهای نور و مات شدن فیلم در حالت خاموش
میشــود .حال اگر از دو الیه هادی الکتریســیته ،جریان برق عبور داده شــود ،یک میدان
الکتریکی تشــکیل میشود که سبب میگردد کریستالهای نامنظم ،بهصورت کامال منظم و
همجهت قرار گیرند که این همسویی عبور پرتوهای نور را بدون شکست و بهصورت مستقیم
امکانپذیر میسازد .بدین ترتیب فیلم هوشمند شفاف دیده میشود.
فیلمهای هوشــمند میتوانند بین دوالیه شیشه قرار گیرند و یک شیشه لمینیت را تشکیل
دهند یا بهصورت پشــت چســبدار ( )Self-Adhesiveروی شیشــههای نصبشده،
چسبانده شوند .همانند دیگر محصوالت ساختمانی ،فیلمهای هوشمند باکیفیتهای متفاوت
در بازار عرضه میشــود .با توجه به حساســیت طلقهای هوشمند نسبت به رطوبت و تابش
نور مســتقیم خورشید ،از این محصول بیشــتر در فضاهای داخلی مانند پارتیشنهای اداری،
اتاقهای کنفرانس و مدیریت استفاده میشود.
با توجه به مقاومت بهتر شیشــههای لمینیت هوشــمند نسبت به فیلمهای هوشمند پشت
چســبدار در برابر رطوبت ،از این محصول میتوان بهراحتــی در محیطهای مرطوب مثل
حمام ،استخر و سرویسهای بهداشتی استفاده کرد.
بــا توجه به تکنولوژی منحصربهفــرد طلقهای هوشــمند  ،Polytronixمقاومت این
محصول نســبت به مابقی فیلمهای هوشــمند در برابر رطوبت و تابش نور مستقیم خورشید
بیشتر است که میتوان تنها از این محصول برای نمای ساختمان استفاده کرد.
شــایانذکر است ،ساختار لمینیت شیشههای هوشمند به نحوی است که عالوه بر خاصیت
هوشــمند بودن ،این شیشهها را ازلحاظ درجه امنیتی و همچنین عایق صدا بهطور محسوسی
نسبت به شیشههای لمینیت ساده ارتقا میبخشد.
میزان استقبال از محصوالت شیشه هوشمند در بازار ایران چگونه است؟
با توجه به جدید بودن شیشــه هوشمند ،در سالهای ابتدایی معرفی این محصول با توجه
به عدم آشــنایی طراحان و معماران ،بازار فروش گستردهای را از این محصول شاهد نبودیم؛
اما به لطف تبلیغات گســترده شرکت شیشه هوشــمند ایران و همچنین عرضه محصوالت
کاربردی و باکیفیت و همچنین خدمات مناســب ارائهشده توســط شرکت در این زمینه ،در
سال  ،97شــاهد رشد قابلمالحظهای در بازار شیشه هوشــمند بودیم و با توجه به امکانات
کاربردی غیرقابلرقابت این محصول ،در ماههای آتی سال تقاضای بیشتر این محصول ،دور
از انتظار نخواهد بود.
شیشههای عرضهشــده توسط شرکت شیشه هوشــمند ایران در چه
ســطحی قرار دارند و از نگاه شما یک شیشه باکیفیت چه خصوصیاتی باید
داشته باشد؟
با توجه به حساسیت شیشههای هوشــمند شناخت تامینکنندگان معتبر مواد اولیه و تولید
محصول باکیفیت مســلما نقش بزرگی در جلب نظر مشــتریان ایفا میکند .ازآنجاکه شیشه
هوشــمند ایران با یکی از معتبرترین تامین کنندگان این محصول در ســطح دنیا همکاری
دارد ،کیفیت محصوالت عرضهشــده را میتوان با قاطعیت بهترین محصول شیشه هوشمند
عرضهشده در ایران دانست.
از جمله خواص تاثیرگذار در کیفیت شیشههای هوشمند میتوان بهسرعت عملکرد در تغییر
وضعیت از شــفاف به مات و بالعکس ،میزان شــفافیت نسبت به شیشه معمولی ،میزان مات
بودن در حالت خاموش و ماندگاری در برابر نور خورشــید اشــاره کرد .طول عمر محصول و
مدتزمان گارانتی از جمله عوامل دیگر تاثیرگذار هستند.
مواد اولیه مورد استفاده شیشه چه میزان در کیفیت محصول نهایی موثر
است و مواد اولیه شیشههای شرکت شما در چه سطحی قرار دارند؟
مواد اولیه مورد استفاده در شیشه هوشمند مهمترین نقش را در کیفیت محصول نهایی ایفا
میکنند ،چراکه تمامی خواص مورد بررسی در کیفیت شیشه هوشمند از طلق هوشمند مورد
اســتفاده نشات میگیرد که به لطف شرکای تجاری بینالمللی ،شرکت شیشه هوشمند ایران
از بهترین طلقهای هوشمند جهت تولید محصوالت خود استفاده میکند.

کیفیت شیشه چه میزان در کیفیت نهایی پنجره موثر است؟
شیشه هوشــمند از دو الیه شیشه تشکیل شده است که مسلما کیفیت شیشههای استفاده
شــده در کیفیت نهایی آن موثر خواهد بود .شیشــه هوشــمند ایران مفتخر است در راستای
حمایــت از کاالی ایرانی ،از شیشــههای تولید داخل که به تایید مشــتریان ،دارای کیفیتی
مطلوب است ،جهت مصارف عمومی خود استفاده میکند.
برای بهرهگیری از دانش و فناوری روز در ارائه محصوالتتان تاکنون چه
اقداماتی انجام دادهاید؟
بخش تحقیق و توسعه شیشه هوشمند ایران در تمام طول مدت فعالیت شرکت فعال بوده
و با انجام آزمونهای گوناگون بر روی محصوالت ارائهشــده و ســایر محصوالت موجود در
بازار ســعی در حفظ کیفیت و بررســی امکان تلفیق این شیشه با سایر فناوریهای نوین در
عرصه ساختمانسازی کرده اســت .همچنین تحقیقات زیادی در زمینه باال بردن طول عمر
محصوالت و حفظ کیفیت اولیه با گذشــت زمان صورت گرفته که همگی بهصورت عملی به
کار گرفته شده است.
محصوالت شما چه استانداردها یا گواهینامههایی را دریافت کردهاند؟
کلیه مواد اولیه شرکت شیشه هوشمند ایران دارای گواهینامه تضمین کیفیت ایزو 14001
و ایزو  9001هســتند و همچنین پرسنل شــرکت آموزشهای الزم جهت پروسس طلق و
شیشــههای هوشــمند زیر نظر شــرکت  Polytronixگذرانده و گواهینامه معتبر از این
شرکت دریافت کردهاند.
ارائه خدمات پس از فروش و مشــاوره در شــرکت شما به چه صورت
انجام میگیرد؟
شــرکت شیشه هوشمند ایران همواره در راستای مشــاوره به پروژهها و ارائه پیشنهادهای
ســازنده به طراحان و معماران خالق فعال بوده و کلیه خدمات فنیـمهندســی الزم پیش
از اجرای پروژه تا اتمام پروژه بهصورت رایگان به مشــتریان عزیز ارائهشده و خدمات پس از
فروش همواره در کمترین زمان ممکن و با نظر جلب رضایت مشتریان صورت پذیرفته است.
طبق نظرسنجی صورت گرفته از مشــتریان ،خدمات فنی مهندسی ارائهشده از سوی شیشه
هوشمند ایران همواره بهعنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر جلب رضایت خریداران و در نهایت
اجرای محصوالت در پروژهها عنوان گردیده است.
درحالحاضر ،چــه عاملی در بازار بیش از همه برای فعالیتهای شــما
مشکلساز است؟
مهمترین مشــکل موجود در بازار عدم شفافیت در سیستم ارزی کشور و آشفتگی در بازار
مســکن است که امیدواریم با درایت مسئوالن امر این مشکل هر چه سریعتر برطرف شده و
ثبات و نشاط به بازار بازگردد.
شرایط فعلی و آینده بازار شیشه کشور را چگونه ارزیابی میکنید؟
ازآنجاکه در دنیای مدرن امروز ،شیشــه همواره بهعنــوان یکی از المانهای طراحی مورد
اســتفاده قرار میگیرد و با توجه به تکنولوژیهای نوین عرضهشده در صنعت شیشه و ورود
این تکنولوژیها به بازار ایران ،بازار شیشه در ایران چشماندازی وسیع خواهد داشت و صنعت
ساختمان ایران بهزودی شاهد تحولی عظیم در زمینه شیشههای ساختمانی خواهد بود.
تبلیغات چه نقشی در پیشرفت کسبوکار و رونق بازار شما دارد؟
تبلیغــات از منظر نقش مهمی که در اطالعرســانی و آگاه کردن جامه هدف دارد ،همواره
بهعنــوان مهترین ابزارفروش مورد توجه بوده و خواهد بود .ایــن امر در صنایع نوینی چون
شیشه هوشــمند که آگاهی جامعه از آن در سطح پایینتری نسبت به محصوالت موجود در
بازار دارد ،جلوه بیشتری خواهد داشت.
و کالم آخر...
تالشهای شــبانهروزی زیادی برای معرفی شیشههای هوشمند طی چند سال اخیر توسط
شــرکت ما صورت گرفته است .با توجه به بزرگتر شدن حجم بازار ،شاهد افزایش ارائه این
محصول توســط شــرکتهای مختلف در بازار هستیم .از همه دوســتان فعال در این زمینه
خواهشــمندیم تمامی تالش خود را جهت ارائه هرچه بهتر و باکیفیتتر این محصول بهکار
گیرند تا بتوانیم با همکاری هم جایگاه این محصول را بیشازپیش ارتقا بخشیم.
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اشــاره
شرکت اورانوس اونینگ که از سال  2001فعالیتش را در کشور ترکیه آغاز کرده است در زمینه تولید و عرضه انواع محصوالت نوین ساختمانی مانند

سقفهای تاشــو و متحرک ،پنجرههای متحرک برقی ،سایهبانهای متحرک ،پنجرههای گیوتینی برقی و سایر سازههای مشابه فعالیت میکند .این
سازهها که از مدرنترین مصالح و مواد اولیه و مطابق استانداردهای روز اروپا تولید و عرضه میشوند قابلیت کنترل از راه دور دارند و به مشتری این

امکان را میدهند تا فضای دلپذیرتری برای خود و اطرافیان مهیا کنند .شــرکت اورانوس از نخستین سالهای فعالیتش به دنبال حضور در بازارهای

بینالمللی بوده و بر همین اســاس هماینک در برخی کشــورهای همســایه نیز به ارائه محصول و خدمات میپردازد .حضور در بازار ایران ازجمله

برنامههای شرکت اورانوس در راستای حضور در بازار کشورهای همسایه بوده که هماینک محقق شده است .این شرکت تالش میکند تا جدیدترین

محصوالت و آخرین دستاوردهایش را همزمان با بازار داخلی ترکیه و سایر کشورهای منطقه در ایران نیز عرضه کند و در این مسیر قدمهای بلندی
نیز برداشته است .نشریه پنجرهایرانیان در راستای معرفی محصوالت نوین و حمایت از شرکتهای موفق صنعت در و پنجره گفتگویی با خانم سمیه

شیخاالسالمی ،مدیریت اداری این مجموعه انجام داده است که باهم میخوانیم:

ابتــدا مختصــری پیرامــون معرفی و
تاریخچه فعالیت شرکت اورانوس در ترکیه
توضیح دهید؟
شــرکت اورانوس اونینگ از سال  2001فعالیت خود
را در کشور ترکیه آغاز کرده و عالوه بر ترکیه در برخی
کشورهاي همسایه نیز در حال فعالیت بوده و مشغول
تولید و عرضه محصوالت با کیفیت خود است.

درحالحاضر چــه محصوالت و خدماتی
توسط شرکت شما عرضه میشود؟
فعالیتهــای این شــرکت بر پایه ایــده تلفیق هنر
معماري و تکنولــوژي روز دنیا و برای ایجاد فضاهاي
دلپذیــر انجام میشــوند .بر همین اســاس اورانوس
محصوالتی مانند ســقفهای تاشــو ،ســایهبانهای
متحرك و پنجرههــای گیوتینی برقی و قابلکنترل از

راه دور را بــه بازار عرضه میکننــد که غیر از کارایی
بســیار باالی آنها ،زیبایی خیرهکنندهای نیز به فضای
مورد نظر میبخشند.
سقف و پنجره تاشــو تولیدی اورانوس
دارای چه مزایایی است و چه تفاوت ماهوی
و ساختاری با سایر محصوالت مشابه دارد؟
اورانوس همواره به دنبال تولید محصوالت باکیفیت
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ارائه خدمات پس از فروش و مشاوره در
شرکت شما به چه صورت انجام میگیرد؟
اورانوس برای رضایت مشــتریان اهمیت بســیاری
قائل است .از این نظر ارتباط با مشتری پس از فروش
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اســت و از این نظر همواره به دنبال بهترین مواد اولیه
و نیز پیشرفتهترین ماشینآالت برای تولید محصوالت
خود بوده اســت .بنابراین ،مصالــح و مواد اولیه به کار
رفته در این سازهها از بهترین و مرغوبترین برندهاي
اروپایی مانند کشــور بلژیک اســت .موتور مولد مورد
اســتفاده در محصوالت شرکت اورانوس ساخت کشور
فرانسه است.
نحوه فعالیت و همکاری شــما در ایران
چگونه شکل گرفته است و در حالحاضر در
چه سطحی قرار دارد؟
حدود یک ســال قبل از راهاندازی شرکت ،مسئوالن
شــرکت اورانوس بارها به ایران مســافرت کرده و در
خصوص شــرایط بازار ،ظرفیتها و تواناییها و میزان
تقاضا برای سیســتم مذکور تحقیقات گســترده انجام
دادنــد و پــس از حصول اطمینان از میــزان تقاضاي
مطلوب نسبت به تاسیس آن در ایران اقدام کردند.
میزان استقبال از محصوالت شما در بازار
ایران تاکنون چگونه بوده است؟
با وجود نوین بودن محصوالت اورانوس ،اســتقبال
از این محصول بســیار مطلوب بوده و نظر بســیاری
از مهندســان و مصرفکنندگان را به خود جلب کرده
است .انتظار میرود با تبلیغات موثر این مهم در سطح
گستردهتری افزایش یابد .ضمن اینکه باید توجه داشت
که هنوز بسیاری از این محصوالت و کارایی آنها اطالع
چندانی ندارند ،بنابراین به نظر میرسد با آگاهیرسانی
مناسب استقبال از این محصوالت دوچندان شود.
این محصول در چــه مناطقی از ایران و
برای چه گروه مصرفکنندهای بیشــتر مورد
استفاده دارد؟
بهرهوری از این سیســتم در فضاهای مختلف دامنه
بسیار وسیعی داشــته و به تخیل و رویاهاي کاربر آن

بستگی دارد ولی بیشترین تقاضا در شهرهاي توریستی
و ســاحلی و جهت اســتفاده در هتلها ،رستورانها،
کافهها ،اســتخرها ،بالکن منازل و ایــن قبیل فضاها
وجود دارد.
محصوالت عرضهشــده توسط شرکت
اورانــوس در چه ســطح تکنولوژیکی قرار
دارند و از نگاه شما یک محصول باکیفیت چه
خصوصیاتی باید داشته باشد؟
رویکرد اصلــی اورانوس تولیــد محصولی باکیفیت
است و برای رســیدن به این هدف در حد امکان خود
پیشرفتهترین تکنولوژیها را به خدمت میگیرد .توجه
داشــته باشید که بارزترین شــعار این شرکت ،کیفیت
قطعات و مصالح استفاده شده در آن و سرعت عمل در
احداث سازه است.
بــرای بهرهگیری از دانش و فناوری روز
در ارائه محصوالتتــان تاکنون چه اقداماتی
انجام دادهاید؟
تکنولوژي بهکار گرفتهشده در این شرکت بر اساس
ایدههای نوآورانه و بینظیر در نوع خود است .همچنین
فعالیتهای بســیاری برای بهروز نگه داشــتن سطح
تولیدات اورانوس انجام شده است.
محصوالت شما تاکنون چه استانداردها
یا گواهینامههایی را دریافت کردهاند؟
از جمله استانداردهای متعددی که اورانوس موفق به
دریافت آنها شده است میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

و نصــب محصول بــه اتمام نمیرســد ،بلکه از هیچ
کوششــی برای راضی نگه داشتن و در عین حال لذت
بردن مشتریان از محصوالت اورانوس دریغ نمیشود.
کلیه مصالح به کار گرفته شده در ساخت این محصول
داراي  2سال گارانتی تعویض و  5سال ضمانت قطعات
هستند .ضمنا مونتاژ و تعویض قطعات در دوره گارانتی
نیز بهصورت رایگان انجام میگیرد.
تاکنون چه عاملی در بازار ایران بیش از
همه برای فعالیتهای شما مشکلساز شده
اســت؟ چه راهکاری برای رفع این مشکل
پیشنهاد میدهید.
به هر حال هیچ کاری بدون مشــکل نیســت .اما
تــا به امروز با موانع جدی در مســیر فعالیت و تولید
روبهرو نبودهایم.
شرایط فعلی و آینده بازارتان را در ایران
چگونه ارزیابی میکنید؟
به نظر میرســد بازار ایران پتانسیل بسیار باالیی
در این زمینه دارد و پیشبینی میکنیم که در آینده
نه چندان دور اســتفاده از ایــن محصول عمومیت
بیشتری بیابد.
آیــا تبلیغــات تاثیری در پیشــرفت
کســبوکار و رونق بازار شما دارد؟ بهترین
تبلیغ را چه نوع تبلیغی میدانید؟
تبلیغات از هر نوع و به هــر روش اعم از حضوري،
مجالت ،نمایشــگاه ،اینترنت و بیلبورد اثر بسزایی در
افزایش تقاضا خواهند داشت ،اما باید برنامهریزی دقیقی
برای اســتفاده از این ابزار تبلیغاتی وجود داشته باشد.
گذشــته از نقش مهم این ابزار تبلیغاتی در شناساندن
محصوالت ،من فکر میکنم باالترین تبلیغات کیفیت
و کارایی یک محصول اســت که میتواند باعث رشد
محبوبیت آن محصول بهطور فزایندهای شود.
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گفتگوی اختصای پنجره ایرانیان با مدیران مجموعه پنجره آسا؛

نوآوری امروز برای آسایش فردا
اشــاره
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شــرکت پنجره آسا ازجمله مجموعههای فعال در زمینه طراحی ،تولید و عرضه انواع سیســتمهای در و پنجره و نمای آلومینیومی است .این شرکت که اکنون به
نامی آشنا در صنعت پنجره و نمای آلومینیومی کشور تبدیل شده است با بیش از  10نمایندگی و چندین دفتر فروش در تهران و سایر شهرهای ایران محصوالت
باکیفیت و خدمات بهروز خود را به مشــتریان ارائه میدهد .تاکید بر آموزش و تخصصگرایی برگ برنده پنجره آســا در شــرایط نابسامان بازار این روزهاست.
نکتهای که در سخنان مدیران این مجموعه مکررا بدان اشاره شد ،تالش برای بهکارگیری دانش و تکنولوژی روز دنیا از راه ارتباط با شرکتها و برندهای مطرح
جهانی اســت .ارتباطی که رهاورد آن تولید محصولی باکیفیت و ارائه خدماتی در حد و اندازه اســتانداردهای کالس  Aدنیا است و پنجره آسا از این لحاظ به خود
میبالد و تالش میکند تا با کنار هم قرار دادن همه این عوامل پاســخگوی اعتماد مشــتریانش باشد .اجرای پروژههای مدرن و بهکارگیری مواد و متریال جدید،
فرصت دیگری برای ارائه توانمندیهای پنجره آسا است که به تعبیر مدیر فروش و بازرگانی این مجموعه بهعنوان یک گوشه رقابتی به آن نگاه میکنند .در همین
راســتا گفتگویی با ســیدمحمدمهدی الوانی ،مدیر بازاریابی و فروش و مصطفی مرتضوی ،مدیر فروش مجموعه پنجره آسا انجام دادیم که در ادامه توجه شما را
به مشروح آن جلب میکنیم:

مختصری پیرامون شــرکت پنجره آسا ،پیشینه و اهم فعالیتهای
آن بیان کنید.
شــرکت پنجره آســا بهعنوان یک شــرکت دانشبنیان در زمینه عرضه انواع سیستمهای
پنجره و نمای آلومینیومی در کشور فعالیت میکند .این شرکت که سابقه  15ساله در صنعت
آلومینیوم دارد فعالیتش را با نمایندگی فروش آغاز کرد و در ادامه بهصورت مشارکت در تولید

و از  5ســال پیش بهصورت مستقل و با تمام توان وارد حوزه تولید شده است .پنجره آسا در
فرایند تولید بهصورت «سیســتم فکتوری» عمل میکند به این معنا که از طراحی و ساخت
قالب تــا نصب و خدمات پس از فروش محصول در داخل مجموعه انجام میشــود .تمامی
قالبهای مورد استفاده پنجره آســا تحت لیسانس کشورهای اروپایی است و تمامی مراحل
اکسترود ،رنگ ،اسمبل ،نصب و خدمات فروش و پس از فروش با رعایت آخرین استانداردها
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و بهروزترین تکنولوژیها انجام میشــود .تمامی ماشینآالت و دستگاههای مورداستفاده در
ســت کامل برند آلوماتک آلمان است که توسط نیروی کار آموزشدیده
مجموعه تولیدی ما،
ِ
و مجرب پنجره آســا برای تولیــد محصولی باکیفیت به کار گرفته میشــوند .ما در تمامی
بخشهــای مجموعه از مراحــل تولید تا انبار ،قیمت دهی و فروش از نســخههای بهروز و
پیشــرفته نرمافزارهای ارگادیتا استفاده میکنیم .دفتر مرکزی و کارخانه مجموعه پنجره آسا
در شهر کاشان مستقر اســت همچنین دفترهایی در تهران ،قم و ...فعالیت میکنند و قریب
به  10نمایندگی رســمی نیز در سراسر کشور فعال هستند .ظرفیت تولید کارخانه و مجموعه
تولیدی پنجره آســا  80تا  100واحد پنجره در یک شیفت کاری است .این مجموعه توانایی
تولید و اجرای سیســتمهای نما را نیز دارد و با توجه به مذاکراتی که با شــرکتهای خارجی
فعال در داخل کشــور انجام دادیم توانایی تولید محصوالت وارداتی این شــرکتها را نیز به
دست آوردهایم.
به بحث دانشبنیان بودن شرکت پنجره آسا اشاره کردید؛ چه کار خاصی
در این زمینه انجام دادید؟
مجموعه پنجره آســا به بحث آموزش و دانشبنیان بودن اهمیت خاصی میدهد به همین
دلیل دفتر فنی مجموعه از جدیدترین دســتاوردهای روز دنیا در این صنعت اســتفاده میکند
و تــاش داریم تا محصولی باکیفیت و مطابق با آخرین متدهای روز دنیا به مشــتریان ارائه
دهیم .یکی از اولویتهای کاری ما در مجموعه پنجره آسا بهویژه در بخش طراحی قالبها،
بحث ارتباط با دفاتر فنی شــرکتهای بزرگ و مطرح خارجی اســت تا از دانش و تجربه این
شرکتها در راستای ارتقاء سطح کیفی محصوالت استفاده کنیم .آموزش نیروی کار و پرسنل
مجموعه در بخشهای تولید و نصب از دیگر مواردی است که با جدیت خاصی انجام میشود.
در برنامــه جدیدی که در حال انجام آن هســتیم تمامی نمایندگیهای ما در محل و شــهر
خودشان توسط کارشناســان مجموعه آموزش داده شده و از جدیدترین دستاوردهای علمی
و تکنولوژیکــی در زمینه فروش ،بازاریابی و نصب اطالع پیدا خواهند کرد .ســومین موردی
که در مجموعه پنجره آســا توجه ویژهای به آن شــده بخش تحقیق و توسعه است .دریافت
اطالعات مختلف از تمامی مشتریان ،تجزیهوتحلیل آماری اطالعات با نرمافزارهای پیشرفته
و اســتفاده از نتایج آن در راســتای ارتقاء کیفیت محصوالت و بهبود شرایط عرضه خدمات
ازجمله کارهایی است که در بخش تحقیق و توسعه مجموعه انجام میشود.
شرایط فعلی بازار در و پنجره و چشمانداز آن را چگونه ارزیابی میکنید؟
در چند ماه اخیر نشانههای خوبی را مبنی بر بهبود شرایط بازار مسکن بهصورت کلی شاهد
بودیم که امیدواریم این شرایط مقطعی نباشد و روند صعودی داشته باشد .از سوی دیگر چون
پنجره جزو آخرین مواردی است که در یک ساختمان به آن پرداخته میشود یک مقدار طول
میکشد تا این تکانههای مثبت به صنف و صنعت در و پنجره برسد.
به نظر شما در صورت بهبود اوضاع و رونق بازار مسکن ،شرایط صنعت
آلومینیوم نسبت به سایر مواد اولیه چگونه خواهد بود؟
واقعیت این است که سایر مواد اولیه که در این حوزه حضور دارند ،با وجود محاسن خاصی
که هر کدام ممکن اســت از آنها برخوردار باشــند ،در مقابل فلز ارزشــمندی مانند آلومینیوم
نمیتوانند رقابت کنند ،چراکه آلومینیوم پیشینه و سابقه روشن و قابل دفاعی دارد و از جایگاه
محکمی در صنایع مختلف بهویژه صنعت ســاختمان برخوردار است .در صورتیکه فعاالن و
دلسوزان حوزه آلومینیوم ،از کیفیت کار خود محافظت کرده و با گرفتن درس عبرت از برخی
صنایع مشــابه ،آفتهای این حوزه را شناســایی و با آن برخورد کنند ،بدون تردید آلومینیوم،
یکهتاز این عرصه خواهد بود  .
پنجره آســا برای ارائــه یک محصول جامع و باکیفیت به مشــتری چه
اقداماتی انجام داده است؟
مهمترین موردی که از نگاه فروش میتوان به آن اشاره کرد این است که دستاوردهای آنی
و آتی محصول مثبت باشد یعنی محصول کیفیت الزم را در لحظه فروش و در آینده (پس از
استفاده) به یک اندازه داشته باشد .مجموعه ما تالش میکند تا تمامی نیازها و خواستههایی
را که مشتری از محصول انتظار دارد به بهترین وجه برآورده کند .برای این کار الزم است که
در تولید محصول از مواد اولیه باکیفیت استفاده شود و معیار ما برای این کار استانداردی است

که آزمایشگاه آن را تایید میکند .استفاده از پروفیل ،شیشه و یراقآالت باکیفیت و از برندهای
معتبر جهانی که به دســت نیروی کار آموزشدیده مونتاژ و مطابق آخرین استانداردهای روز
دنیا مراحل نصب و تحویل آن انجام میشــود از دیگر کارهایی است که در مجموعه پنجره
آســا صــورت میگیرد .یکی از بخشهایی کــه در صنعت در و پنجــره و نما عموما مغفول
میماند و توجهی به آن نمیشــود مرحله نصب ،تحویــل و خدمات پس از فروش محصول
است .خوشبختانه در مجموعه ما یک واحد و شرکت مجزا و مستقل برای این کار وجود دارد
که بهصورت تخصصی به کار نصــب و خدمات پس از فروش محصوالت میپردازد .بخش
پاسخگویی آنالین به ســواالت و اشکاالت مشتریان از دیگر بخشهایی است که بهصورت
شبانهروزی در مجموعه پنجره آسا فعالیت میکند.
فعالیت مجموعه پنجره آســا در زمینه نما به چه شــکل اســت و اهم
فعالیتهایتان در این بخش چیست؟
باوجودی که نوع کار نما با کار پنجره از یک خانواده هســتند اما در بســیاری جهات مانند
مســائل فنی و محاسبات متفاوتاند .درحالحاضر پنجره آســا امکان طراحی و اجرای انواع
نماها را دارد اما ترجیح شــرکت ،طراحی و اجرای نماهای آلومینیومی اســت .فعالیت شرکت
پنجره آســا در بخش نما با توجه به خواســته مشــتریان خوب و قابلقبــول بوده و تاکنون
پروژههای نسبتا مناسبی طراحی ،اجرا و تحویل شده است .بر اساس همان موضوع تخصص
گرایــی و اهمیت توجه به بعد فنی و علمی کار ،در حال حاضــر دو نفر از اعضای دفتر فنی
مجموعه پنجره آسا دارای تخصص مهندسی نما هستند که این مسئله به ارتقاء سطح کیفی
و فنی کارهای اجراشــده در مجموعه ما کمک شــایان توجهی کرده است .تمامی محاسبات
فنی نما توسط این کارشناســان و با کمک نرمافزارهای پیشرفته ارگادیتا و مطابق استاندارد
روز اروپا و قانون نظاممهندسی کشور انجام میشود.
خبری داشــتیم مبنی بر اینکه شرکت پنجره آسا پروژههای مختلفی در
زمینه طراحی و اجرای مجموعههای پیشســاخته بهصورت سفارشیسازی
انجام داده است .دیدگاه شرکت درباره ورود به این نوع کارها چیست؟
با توجه به اینکه ما در شــرکت پنجره آســا تالش میکنیم که به مسئله فروش از منظر
تخصصی نگاه کنیم ورود به این نوع پروژهها را بهعنوان یک گوشــه رقابتی و فرصتی برای
ارائه توانمندیهای مختلف شرکت قلمداد کردیم ،به این معنا که خواسته و سفارش مشتری
برای ما از اهمیت خاصی برخوردار اســت و تالش ما بر این قاعده استوار است که از تمامی
ظرفیتهای مجموعه در جهت ارائه بهترین و متنوعترین محصوالت برای کســب باالترین
میزان رضایتمندی مشــتری استفاده کنیم .بدیهی است در مســئله سفارشیسازی بهمنظور
تامین خواسته مشــتری و برای کسب رضایتمندی بیشــتر ،نیازمند ارائه نوآوری و خالقیت
در ارائه محصول و خدمات هســتیم .بر همین اســاس شاکله شرکت از راس مدیریت تا بدنه
کارشناســی بر این عقیده هســتند که در این پروژهها جلب رضایت مشــتری فارغ از میزان
ســودآوری و صرفه اقتصادی از اهمیت بیشــتری برخوردار اســت؛ ازاینرو مجموعه از هیچ
تالشــی در این راه فروگذار نخواهد کرد .شــاید حجم چنین پروژههایی در نگاه اول چندان
قابلتوجه نباشد اما تاثیرات مثبتی که اجرای چنین پروژههایی بر مجموعهها دارند بهاندازهای
است که ما را برای پذیرش آنها کامال متقاعد میکند.
همانطور که میدانید ما یک ســری سازههای پیشساخته داریم و یک سری سازههای
جابجاشــونده که تفاوتهایی باهم دارند .این سازهها به دلیل ماهیت و کاربری خاصشان نیاز
به ســرعت عمل در نصب ،کیفیت دائم و رعایت اســتانداردهای خاص دارند .در پروژههایی
که ما بهصورت ســازههای پیشساخته انجام دادیم نیاز بود که پروفیلها و یراقآالت خاصی
طراحی و تولید شــوند تا انجام کار راحتتر و سریعتر باشد .یکی از این پروژهها که در مسیر
تندرســتی مجموعه فرهنگی ورزشی انقالب تهران توسط پنجره آسا اجرا شد سازهای دائمی
با کاربری فروشــگاه کتاب بود که بهصورت ســازه پیشساخته در کمتر از  35روز طراحی و
اجرا شــد و تاکنون که نزدیک به دو سال از تحویل این پروژه گذشته حتی یک مورد تماس
از سوی کارفرما برای رفع ایراد و اشکال در کار وجود نداشته است.
این مجموعه امکان اســتفاده از انواع سیســتم های در و پنجره ،انواع نما ،اسکای الیت،
هندریل و  ...را در سازههای پیش ساخته دارد.
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احمد جهان بین
خبرنگار پنجره ایرانیان
پنجره ایرانیان؛ نوسانات بازار ارز و رشــد نجومی قیمت ارزهای خارجی در ماههای
اخیر شــرایط پیچیده و کمســابقهای را برای فعاالن عرصههای مختلف اقتصادی به
وجود آورده اســت .این وضعیت اگرچه مسبوق به ســابقه است و عرصه اقتصاد ایران
در چندین برهه شــاهد رشد تصاعدی ارزهای خارجی و نزول ارزش پول ملی بوده اما
شــرایط سیاسی و اجتماعی کشــور و وقایعی همچون برجام این دوره را کمی متمایز
کرده اســت .شکست بستههای پیشنهادی دولت برای تثبیت نرخ ارز و نافرجام ماندن
اقدامات اضطراری و دســتورالعملهای خلقالساعه بر نگرانی جامعه در مواجهه با این
وضعیت بغرنج افزوده اســت .بازار و صنعت مســکن که به نظر میرسید به پایان دوره
طوالنی رکود نزدیک میشد در مواجهه با این شرایط دچار نوعی سردرگمی شده است

بهگونهای که پیشبینــی وضعیت بازار برای یک دوره کوتاهمدت نیز عمال امکانپذیر
نیســت .درحالیکه به نظر میرسد بین بازار مسکن و بازار ارز بهصورت مستقیم ارتباط
خاصی وجود نداشــته باشد ،اما امروزه شاهد هســتیم که هرگونه تغییر در قیمت دالر
باعث میشــود که مسکن نیز بهتبع آن دچار بحران شــده و مشکالت فراوانی برای
ســازندگان و خریداران به وجود آید .شــاید در چند ســال اخیر ،نمونه کاملی از تاثیر
مستقیم این دو بازار بر روی یکدیگر شاهد بودهایم ولی در سال جدید این پدیده شکل
جدیتری به خود گرفته است.
در حال حاضر ،شــاهد هستیم که بین کشورهای دنیا بسیاری از مصالح ساختمانی
ردوبدل میشــود و پرداخت هزینه آنها به کمــک ارز بوده و همین امر تاثیر بازار ارز
بر بازار مســکن را بهخوبی نشــان میدهد .یکی دیگر از مشکالتی که در حوزه ارز
وجود دارد این اســت که ممکن اســت قیمت آن بهصورت ساعتی و لحظهای تغییر
کند و به همین دلیل ســازندگان و انبوهسازان نمیتوانند با دیدگاه پیشبینیشدهای
وارد بازار شوند.
در این مطلب قصد داریم مختصری در مورد تاثیر بازار ارز بر بازار مســکن صحبت
کرده و تاثیر متقابل آنها را بررسی کنیم .پس با ما همراه باشید.
افزایش قیمت ارز و رکود در بازار مسکن
یکی از معیارهای که در ســطح جامعه بهعنوان نماد رکود و تورم شــناخته میشود،

گزارش

تغییرات نرخ ارز و تالطم بازار ارز اســت که ممکن اســت در نهایت به افزایش قیمت
محصوالت مختلف و عدم تمرکز بازار منجر شــود .این وضعیت در مورد بازار مسکن
نیز صدق کرده و میبینیم که خریداران و فروشندگان تمایل چندانی به حضور در این
بازار نشــان نمیدهند .یکی از دالیلی که خریداران وارد حوزه بازار مسکن و خرید در
آن نمیشــوند این است که این بازار بهشــدت در حال تغییر بوده و اعتماد چندانی به
آن وجود ندارد.
اما قضیه فروشندگان و بازار مسکن کامال متفاوت بوده و آنها انتظار دارند که بازار ارز
تاثیر مثبتی بر بازار مورد نظر آنها داشته باشد .همانطور که قیمت ارزهایی مانند دالر و
یورو افزایش پیدا میکند ،طبیعی است که قیمت برخی دیگر از محصوالت نیز افزایش
داشــته و این افزایش قیمت ،مســکن را نیز شامل شود .به همین دلیل فروشندگان به
هوای اینکه مســکن گران خواهد شد ،تمایل چندانی به حضور در بازار نشان نمیدهند
و رکود بیشتری در این حوزه شاهد خواهیم بود.

خانه متری  ۱.۵میلیون گران شد
از اردیبهشــتماه  ۱۳۹۶تــا اردیبهشــتماه  ۱۳۹۷قیمــت خانــه در تهران متری
یکمیلیــون و  ۴۵۰هزار تومان افزایش یافته اســت .میانگین قیمت مســکن شــهر
تهران در اردیبهشــتماه  ۱۳۹۶متری  ۴میلیون و  ۵۳۰هزار تومان بود که این رقم در
اردیبهشــتماه  ۱۳۹۷به متری  ۵میلیون و  ۹۸۰هزار تومان رســیده و در این شرایط
قدرت خرید مســکن توســط خانوارها با توجه به نرخ تــورم عمومی حدود  ۲۵درصد
کاهش یافته است .از ســوی دیگر ،نقش برخی دفاتر مشاوران امالک بهعنوان عامل
ثانویه در رشد قیمتها طی شش ماه اخیر محسوس بوده است.

چرا خانه یکباره جهش کرد؟
گرانی دالر ،معادالت بازار مسکن را بر هم زد
با توجه به طوالنی شــدن دوره رکود مسکن و اثرپذیری از جهش قیمت ارز و سکه
تجربه سال  ۱۳۹۱نشان میدهد که بازار مسکن به فاصله زمانی کوتاه از پرش قیمت انتظار میرفت که قیمت مســکن در سال  ۱۳۹۷با شیب مالیمی افزایش پیدا کند اما
ارز تاثیر میگیرد .بازار مســکن نیز نشان داده در فاصله زمانی کوتاه ،خود را با شرایط متقاضیان این حوزه بهیکباره در فروردین و اردیبهشتماه امسال با افزایش  ۲۹و ۳۵
درصد قیمتها غافلگیر شــدند .قیمت در بعضی مناطق تهران تا  ۵۳درصد رشد کرد.
نرخ ارز وفق میدهد.
در اسفندماه پارسال ( )1396متوسط قیمت مسکن شهر تهران  ۲۶درصد رشد داشت مشــاهدات میدانی حاکی از آن اســت که بعضی دفاتر مشــاور امالک شهر تهران به
و در برخی مناطق رشــد قیمت به  ۴۰درصد رسید .همزمان سرعت رشد معامالت که ایجاد هیجان کاذب در این بازار رو آوردند و با اســتدالل تورم انتظاری در این بخش،
در آذرماه تا  ۵۰درصد افزایشیافته بود در اسفندماه صفر شد و نسبت به ماه مشابه سال متقاضیان را متقاعد به خرید زودهنگام کردند که باعث رشــد زودتر از موعد قیمتها
قبل ( )۱۳۹۵افزایش اندک  ۰.۵درصدی را تجربه کرد .برخی کارشناسان معتقدند ادامه  شــدند .اما کارشناسان معتقدند عطش فعلی بازار مسکن بهتدریج فروکش میکند و تا
این روند یعنی افتادن بازار مســکن در باتالق رکود ،اما باید منتظر رشد قیمت مسکن یک سال آینده این حوزه وارد رکود خواهد شد .بنابراین دود این رفتار بعضی بنگاهداران
به چشم خریداران فعلی و خود صنف مشاوران امالک میرود.
نیز باشیم؛ چراکه مالکان زمین و ساختمان نمیخواهند ارزش داراییشان افت کند.
رصد شــرایط فعلی بازار مســکن نشــان میدهد هماکنون کمتر کســی حاضر به
رویکرد سفتهبازانه در بازار مسکن
ســرمایهگذاری در این بازار است .کاهش سرعت رشــد معامالت در اسفندماه و افت
معامالت مسکن شهر تهران در اردیبهشتماه  ۱۶.۷درصد نسبت به ماه مشابه سال
قیمت هر برگ اوراق تســهیالت مسکن تا محدوده  ۵۴هزار تومان حاکی از آن است
که از یک سو تقاضای سوداگری از بازار مسکن به سمت بازار ارز رفته و از سوی دیگر گذشته افزایش یافت و به رقم  ۱۹هزار مورد رسید .قیمتها نیز باالترین میزان افزایش
از سال  ۱۳۹۲به بعد را تجربه کرد و  ۳۵درصد رشد نقطهبهنقطه را نشان داد .هماکنون
تقاضای مصرفی نیز دچار افت شده است.
بازار مسکن بهعنوان یک دارایی ثابت همواره برای حفظ ارزش پول ،کاالی مناسبی متوسط قیمت مسکن شهر تهران متری  ۵میلیون و  ۹۸۰هزار تومان است .رصد تراکم
اســت؛ اما موضوع این اســت که در صورت جهش قیمت مسکن ،پیدا کردن مشتری معامالت حاکی از آن است که مناطق مرفهنشین و متوسط به باال همچون مناطق ،۱
برای آن تا چند ســال بسیار ســخت خواهد بود؛ بنابراین انتظار میرود در سال جاری  ۴ ،۲ ،۵و  ۸ســهم بیشتری از رشد قیمت و معامالت را نسبت به دیگر مناطق داشتند.
که قیمت دالر روند صعودی به خود گرفته تقاضای ســرمایهگذاری در بخش مسکن بر این اســاس میتوان نتیجهگیری کرد خانوارهای متوسط که هدف صندوق پسانداز
بهشــدت افت کند و تا زمان نامعلوم آینده ســرمایهها وارد این بخش نخواهد شــد .مســکن یکم بودهاند با جهش یکباره قیمتها دو مســیر را پیش روی خود میبینند؛
همچنین با توجه به رشــد احتمالی قیمت مسکن ،تقاضای مصرفی نیز کاهش خواهد عدهای به خرید واحدهــای قدیمی و کوچک متراژ روی آوردهاند و عدهای دیگر هنوز
یافت و تســهیالت  ۱۶۰میلیون تومانی حتی درصورتیکه به  ۲۰۰میلیون تومان برسد تصمیمی برای خرید نگرفتهاند.
نیز قدرت پوشش دهی قیمت مسکن را نخواهد داشت.
بااینکه عدهای از کارشناســان تا ســه ماه قبل معتقد بودند که بازار مسکن در سال
دالیل افزایش قیمت مسکن
دبیر کانون سراسری انبوهسازان مسکن با اشاره به دالیل افزایش قیمت مسکن گفت:
 ۱۳۹۷با روندی مالیم به رونق میرســد ،پرش قیمــت ارز تقریبا تمام معادالت را به
اگر میتوانســتیم به نحوی در بازار مسکن فعالیت کنیم که ساختوساز ،متناسب با نیاز
هم زده است.
در این شرایط کسانی که قصد ساختوساز جدید دارند باید این احتمال را بدهند که جامعه صورت بگیرد قطعا امروز شاهد افزایش بیشازحد قیمت مسکن در بازار نبودیم.
فرشید پورحاجت در گفتوگو با ایســنا در خصوص عوامل تاثیرگذار افزایش قیمت
ممکن اســت تا چند سال آینده موفق به فروش واحدهای خود نشوند .بانک مسکن در
روزهای اخیر تسهیالت بدون سپرده ساخت مسکن را مجددا احیا کرده است اما ریسک مسکن اظهار کرد :در پنج ســال گذشته با رکودی در بازار مسکن مواجه بودیم و این
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تاثیر دالر بر مصالح ساختمانی
یکی دیگر از مصائب بازار ارز برای بازار مسکن این است که بیشتر مصالح ساختمانی
تحت کنترل قیمت دالر و قیمت ارز قرار دارند و تغییرات آنها بهصورت مستقیم باعث
تغییر قیمت این مصالح میشود ،این موضوع در مورد کشورهای بزرگ جهان نیز وجود
دارد و آنها هم ممکن است از تغییرات قیمت بازار متاثر شوند .اما موضوعی که در بازار
ایران بســیار چشمگیر است این است که قیمت محصوالت ساختمانی و سایر حوزهها
بهشدت تحت تاثیر قیمت دالر قرار دارد.

ساختوســاز با توجه به شرایط فعلی باال رفته است .مدت پروژههای ساختمانی یک تا
دو ســال طول میکشد و مشخص نیست در آن زمان بازدهی بخش ساختمان چگونه
باشــد .مضافا اینکه تجربه سال  ۱۳۹۱پیش روی سازندگان قرار دارد و قطعا با احتیاط
کامل به تعریف پروژه جدید میپردازند.
دالر هنوز با ارزش واقعی خود فاصله دارد و فعاالن بازار مسکن منتظرند که وضعیت
دالر به تثبیت برســد تا خود را با آن تطبیق کننــد .در ماههای اخیر با تاثیر متغیرهای
اقتصادی همچون کاهش نرخ بهره و افزایش نرخ ارز ،مسکن دهکهای  ۸و  ۹تحرک
بیشتری به خود گرفت و اگر قرار باشد نرخ ارز باز هم افزایش پیدا کند که احتمال آن
باالست ،با یک وقفه زمانی چند ماهه تاثیر خود را با رشد قیمت مسکن و رکود بر این
بخش خواهد گذاشت.

173

گزارش
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مســئله باعث شــد تا قیمت مسکن در طول آن ســالها افزایش پیدا نکند اما بخشی
از افزایش قیمت مســکن از سال گذشــته تاکنون به دلیل انباشت تورمی بوده که در
سالهای قبل ،خود را در بازار مسکن نشان نداده بود.
وی با بیان اینکه تورم بر روی قیمت مسکن مانند سایر کاالها ،اثرگذار است ،افزود:
این تورم در طول دوران رکود انباشته و خود را در قیمتها نشان نداده بود اما اکنون و
در دوران رونق ،انباشت تورمهای دوران گذشته باعث افزایش قیمت مسکن شده است.
دبیر کانون سراســری انبوهسازان مسکن تصریح کرد :اینکه با رشد قیمتها در بازار
مسکن مواجه شدهایم ،بخشی از آن به دلیل نوسانات قیمت ارز و دالر است .همچنین
رکود در صنعت ســاختمان ،عدم تمایل به ساختوساز مسکن و کاهش عرضه مسکن
در بازار از دیگر عوامل افزایش قیمت مسکن هستند.
پورحاجــت بیان کرد :اگر میتوانســتیم به نحوی در بازار مســکن فعالیت کنیم که
ساختوســاز ،مناســب با نیاز جامعه صورت بگیرد قطعا امروز شاهد افزایش بیشازحد
قیمت مســکن در بازار نبودیم .اینکه تولید مسکن متناسب با نیاز بازار نیست ،یکی از
عوامل افزایش قیمت مسکن در بازار است.
وی ادامه داد :یکی دیگر از عواملی که اکنون باعث تشــدید قیمتها در بازار مسکن
شده است ،منحرف شدن پولهای سرگردان به سمت بازار مسکن است زیرا با نوساناتی
که در بازار ارز به وجود آمد ،بخشــی از پولهای سرگردان به سمت بازار مسکن روانه
شدند و این موضوع باعث افزایش قیمت مسکن شده است.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان مسکن گفت :کمبود زمین در بازار مسکن نیز از دیگر
عوامل افزایش قیمت مسکن است زیرا متناسب با تقاضایی که برای ساختوساز وجود
دارد ،زمین برای واگذاری نیست و این موضوع بر روی قیمتها اثرگذار است .همچنین
مشــاوران امالک نیز در این تالطم قیمتها بســیار نقشآفرینی کردهاند و در افزایش
قیمت مسکن در بازار اثرگذار بودهاند.
قیمت مسکن در یک ماه به اندازه یک سال تکان خورد
فرشــید پورحاجت اظهار کرد :افزایش قیمتها در بازار مسکن در یکماهه به اندازه
یک ســال و حتی بیشــتر بوده و این موضوع به دلیل تالطمی اســت که افزایش نرخ
ارز در بازار مســکن ایجاد کرده است .از سال گذشــته و پس از دوران پنجساله رکود،
شــاهد آن هستیم که بازار مسکن در کشور رشد داشته و مجددا رونق پیدا کرده است.
پیشبینیهای انجام گرفته در خصوص آنکه از نیمه دوم ســال  96بازار از رکود خارج
شود ،محقق شد و تقریبا وارد یک رونق منطقی شدهایم.
وی افزود :نوســانات ارزی و کاهش ارزش پول کشــور که ابتدای سال  97رخ داد

باعث شد تا بازار مسکن دچار تالطم شود و سیر افزایشی در بازار مسکن به وجود آید.
افزایش افسارگسیخته قیمت دالر و نرخ ارز در بازار ،تبعاتی را برای بازار مسکن داشت
به شــکلی که اکنون شاهد یک رشد غیرمتعارف در بحث قیمت مسکن هستیم .وقتی
که در یک ماه حدود  9درصد افزایش قیمت مســکن مشــاهده میشود ،یعنی افزایش
غیرطبیعی است .هیچوقت شاهد آن نبودهایم که بازار مسکن در یک ماه حدود  9درصد
افزایش قیمت داشته باشد اما اکنون با نوسانات قیمت ارز با این موضوع مواجه شدهایم.
سیاستگذاری دولت در بازار مسکن
برخی کارشناســان مسکن معتقدند ،سیاســتهای پولی و بانکی دولتمردان ،موجب
رکود و گرانی در بازار مســکن شده اســت .قیمت مسکن باید با نرخ تورم رشد خود را
آغاز کند .به دلیل سیاســتهای پولی و بانکی که توسط دولتمردان اتخاذ شد ،شاهد
رکود در بازار مسکن هستیم .با تغییر قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی  ،نقدینگی به
سمت مسکن سرازیر و باعث افزایش قیمت مسکن شد .باید تقاضای واقعی را در بازار
مســکن تقویت کنیم و برای متقاضیان مســکن ،هدفگذاری کنیم تا کمتر سوداگری
اتفاق بیفتد .اگر ســرمایهگذاری با هدف سوداگری باشــد هیچوقت متقاضیان واقعی
مشــخص و شناسایی نمیشوند .زمان رکود در بخش مسکن نباید طوالنی شود .زمان
رکود جدید  2برابر رکود قبلی بوده است و باعث ناتوان شدن افراد متوسط و متوسط به
پایین در خرید مسکن شده است.
احتمال افت سرعت رشد مسکن در نیمه دوم امسال
کارشناســان معتقدند ادامه روند فعلی بازار مســکن منجر به رکود تورمی در این بازار
خواهد شــد و بخش مســکن که دقیقا در نیمه دوم سال  ۱۳۹۶وارد فاز پیش رونق شده
بود ،مجددا به رکود خواهد رسید.
اردیبهشــتماه  ۱۳۹۷باالترین تعداد معامالت مسکن شهر تهران طی دو سال اخیر به
ثبت رسید .بااینوجود میانگین قیمتها  ۳۵درصد افزایش پیدا کرد .در منطقه  ۵که رتبه
اول را در تعداد معامالت مســکن شهر تهران همواره به خود اختصاص میدهد ،میانگین
قیمت  ۵۳.۵درصد نسبت به اردیبهشتماه پارسال رشد کرد.
از عوامل اصلی رشــد یکباره قیمت مسکن به انباشــت تقاضای پنجساله ،باال رفتن
تدریجی قدرت خرید متقاضیان ،افزایش تســهیالت بانکی تا سقف  ۱۶۰میلیون تومان،
التهاب بازار ارز و سکه و تورم انتظاری در بازار مسکن مربوط میشود .البته در این شرایط
واســطههای ملکی بهعنوان عامل ثانویه در ایجاد گرانی عمل کردند .اغلب دفاتر مشاور
امالک با ترفندهایی همچون سهمخواهی از مبلغ قرارداد به افزایش قیمت دامن زدند.

گزارش

شهریاری ،عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه تکرار رکود
بیخ گوش بازار مســکن اســت ،میگوید :مردمی که برای اخذ وام مســکن اقدام به
ســپردهگذاری یکساله کردهاند ،اکنون به دلیل افزایش قیمت مسکن و کاهش ارزش
پول ملی نگرانند .سیاســتهای بانک مرکزی در خصوص کنترل بازار ارز سوداگری را
از این بازار خارج کرد و به سمت مسکن سوق داد .رویه فعلی میتواند در درازمدت باز
به رکود مسکن منجر شود.

خروج سرمایه از بخش مسکن
عضو هیات مدیره انجمن انبوهســازان اســتان تهران با بیان اینکه شورای عالی
معماری و شهرســازی توزیع ساخت مسکن را بر اساس نیاز تعریف نمیکند ،گفت:
افزایش نرخ ارز بر قیمت مسکن نیز اثر خواهد گذاشت.
حســن محتشــم در خصوص رشــد نرخ ارز و تاثیر آن بر قیمت مسکن و خروج
ســرمایهها از بخش مسکن گفت :بسیاری از کاالها بهصورت مستقیم و غیرمستقیم
به نرخ ارز بســتگی دارند و طبیعتا وقتی نــرخ ارز افزایش مییابد اکثر کاالها نیز با
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گرانی مسکن و طمع بیشتر دالالن
ایرج رهبر ،نایبرئیس انجمن انبوهســازان اســتان تهران قیمــت زمین و نیروی
انســانی را دو دلیل عمده افزایش قیمت مسکن دانست و اظهار کرد :رشد قیمت زمین
عمدهترین دلیل افزایش قیمت در بازار مسکن به شمار میرود و از سوی دیگر مصالح
ساختمانی و نیروی انسانی نیز در این بازار تاثیرگذارند.
وی افزود :مصالح ســاختمانی همزمان با افزایش قیمت مســکن رشد  40درصدی
داشتهاند .دراینبین قیمت آسانسور  ،کلید و پریز نسبت به سایر مصالح ساختمانی رشد
بیشــتری داشته است .هماکنون سوداگری در بازار مسکن نسبت به سایر مقاطع زمانی
افزایش قابلتوجهی یافته اســت و همین موضوع بر افزایش بیشازپیش قیمت مسکن
دامن زده است.
رهبر گفت :امنیت ســرمایهگذاری در بازار مسکن نسبت به سایر بازارها بیشتر بوده
اســت .نابسامانیهای موجود در بازار ارز و طال باعث شده تا بسیاری از سرمایهگذاران،
ســرمایههای خود را وارد بخش مسکن کنند که همین موضوع زمینهساز رشد قیمتی
این بخش شده است .در بخش مســکن دو نوع متقاضی وجود دارد؛ مصرفکنندگان
واقعی و سرمایهگذاران (سوداگران) ،متقاضیان بازار مسکن به شمار میروند .سوداگران
بیشترین نگرانی را در بین مردم ایجاد میکنند بهطوریکه  80درصد از افزایش قیمت
بازار مسکن ناشی از ورود سوداگران و دالالن به این بازار است.

رشد قیمت مواجه میشوند.
وی افزود :ســال جدید قطعا با یک افزایش دستمزد کارگران مواجه میشویم و چون
بخشــی از مصالح ساختمانی و بخشــی از مواد اولیه مصالح ساختمانی وارداتی است و
وقتی نرخ ارز تقویت میشود قیمت این مصالح ساختمانی نیز گران میشود.
محتشــم با اشاره به اینکه قیمت مســکن از چهار مولفه تبعیت میکند گفت :مولفه
اول قیمت زمین است که وقتی افزایش کاال و نرخ ارز رخ میدهد معموال قیمت زمین
بهمرور و بهصورت طوالنیمدت خود را به رشد نرخ ارز و کاالها میرساند.
وی ادامه داد :قطعا با رشــد نرخ ارز برای انبوهســازان این تصور به وجود میآید که
باید ارزشافزودهای در مسکن ایجاد شود ،اما چون مسکن کاالی گرانی در سبد هزینه
خانوار است پس طبیعتا ممکن است به میزان افزایش قیمت تمام اجزای تشکیلدهنده
به آن میزان زیاد گران نشود اما بههرحال باال رفتن قیمت مسکن اجتنابناپذیر است.
عضو هیات مدیره انجمن انبوهســازان اســتان تهران گفت:اینکه با افزایش نرخ ارز
ســرمایهها به جای بخش مســکن بهســوی ارز میروند چندان درست نیست اما اگر
سرمایهها به بخش مسکن وارد شود قیمت مسکن بیشازاندازه افزایش مییابد.
وی ادامه داد :فعال چند سال است که هجوم سرمایه به بخش مسکن را نداریم و به
همین دلیل اســت که جهش قیمت در مسکن را شاهد نبودیم اما بههرحال اگر شرایط
ایجاب کند ســرمایهها وارد بخش مسکن شــود طبیعتا جلوی افزایش ناگهانی قیمت
مسکن را نمیتوان گرفت.
عضو هیات مدیره انجمن انبوهســازان اســتان تهران افزود :شــاید قیمت مسکن با
هجوم ســرمایهها افزایش نیابد اما قطعا در سال جاری متناسب با نرخ تورم و افزایش
نرخ دالر که موجب گران شــدن کاالها خواهد شــد ،افزایش قیمت مسکن را شاهد
خواهیم بود که این یک امر طبیعی است.
بههرحال چند سال بود که قیمت مسکن ثابت باقی مانده بود و قطعا این عقبماندگی
را جبران خواهد کرد.
وی در پاســخ به این سؤال که آیا تولید مســکن از عرضه عقب است یا خیر ،اظهار
داشت :دولت باید تولید مسکن را با توزیع مناسب هماهنگ کند و طبق آمار وزارت راه
و شهرسازی ساالنه باید یک میلیون واحد مسکونی احداث شود تا در افق  ۱۴۰۵تولید
مسکن با تقاضا سربهسر شود؛ موضوعی که هیچگاه در طول تاریخ رخ نداده است.
محتشم افزود :متاسفانه شهرداریها در تولید مسکن بر اساس مصوبات شورای عالی
معماری و شهرســازی عمل نمیکنند و شورای عالی معماری و شهرسازی هم توزیع
ســاخت مسکن را بر اســاس نیاز تعریف نمیکند و این است که وقتی مسکن احداث
میشــود متناسب با نیاز واقعی مردم در مناطق مورد نظر نیست و این هم یک اختالل
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است که در آینده میتواند به افزایش قیمت کمک کند.
وی افزود :این عدم تناسب نیاز واقعی در ساخت مسکن باعث میشود که سرمایهها
در بخش مســکن ابتر بماند و آمارها از  ۲میلیون و  ۴۰۰هزار واحد مســکونی خالی از
سکنه در کشور گزارش دهند.
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نرخ ارز و مصالح وارداتی
دبیر انجمن انبوهسازان خراسان رضوی گفت :رشد  40درصدی نرخ ارز تاثیر بسزایی
بر دیگر موارد دارد و اولین تاثیر ناشی از این افزایش ،در آهنآالت دیده شده است.
نعمتاهلل ظریف در گفتوگو با ایســنا ،در خصوص وضعیت مسکن در سال  97و با
اشاره به اینکه این وضعیت در کشــور با متغیرهای بسیار متفاوتی مواجه است ،اظهار
کــرد :در تعطیالت نوروزی با افزایش  40درصدی نرخ ارز و با توجه به اعمال فشــار
از سوی برخی کشــورها ،سیاستهای موجود و موقعیت کنونی ایران در منطقه و ...از
عواملی هستند که بر وضعیت مسکن تاثیر خواهد داشت.
ظریف با بیان اینکه مســکن کاالیی نیســت که بتوان آن را جایگزین یا وارد کرد،
تصریح کرد :مســکن کاالیی نیســت که با وارد کردن آن بتوان قیمتها را شکست.
در ســال گذشته طی پیشنهادی از ســوی بانک مسکن در بودجه  ،97به انبوهسازان و
ســازندگان وام بدون سپرده و وام بدون خرید اوراق حق تقدم اعطا شود ،این امر نکته
مثبتی بهشمار میآید.
دبیر انجمن انبوهســازان خراسان رضوی با اشاره به رشــد  40درصدی نرخ ارز که
تاثیر بســزایی بر دیگر موارد را دارد ،خاطرنشان کرد :اولین تاثیر ناشی از این افزایش
 40درصدی از ارز ،در آهنآالت دیده شــده است و همچنین حدود  20درصد دستمزد
کارگران افزایش یافته که در نهایت بر قیمت نهایی مسکن تاثیر گذاشته و قدرت خرید
مردم کاهش مییابد.
ظریف با اشــاره به افزایش سود سپردههای بانکی تصریح کرد :این امر یک جذابیتی
در ســرمایهگذاری در بانکها ایجاد خواهد کرد و مردم سرمایه خود را به حاشیه مانند
سرمایهگذاری در ارز و ...نبرند .پول مردم که چندین میلیون تومان است ،جمع میشود
و آنان میتوانند در محیطی امن از پول خود استفاده کنند.
وی با اشــاره به اینکه از جهتی افزایش نرخ تســهیالت بانکی نکته مثبتی به شمار
میرود ،خاطرنشــان کرد :درواقع با افزایش سود تسهیالت بانکی ،بازار حاشیهای ارز،
دالر و  ...کمرنگتر میشود و درنهایت قیمت مصالح ساختمانی افزایش نمییابد.
دبیر انجمن انبوهسازان خراسان رضوی افزود :درنتیجه این امر در ثبات قیمت مسکن
تاثیر بســزایی خواهد داشت .حتی اگر درصدی نیز تورم افزایش یابد و همچنین قدرت
خرید مردم کاهش پیدا نکند ،درنتیجه افزایش نرخ تسهیالت بانکی مناسب خواهد بود.
رابطه ارز و مسکن
کارشناسان میگویند ازآنجاکه  ارز و مسکن در اقتصاد دو کاالی سرمایهای محسوب
میشــوند ،میتوان عنوان کرد زمانی که نرخ یکی از کاالهای سرمایهای افزایش پیدا
میکند ،طبیعت ًا روی سایر کاالها نیز اثر میگذارد .اما این تاثیر به معنای افزایش قیمت
مســکن نیست بلکه بررســیها نشــان میدهد که با افزایش نرخ ارز تقاضای بخش
مســکن هم کاهش مییابد .درواقع افرادی که متقاضی غیرمصرفی مســکن هستند،
ممکن است سرمایه خود را به بازار ارز منتقل کنند.
بنابرایــن افزایــش نرخ ارز در کوتاهمدت تب بازار مســکن را ســرد میکند .برخی
کارشناســان اما معتقدند افزایش نرخ ارز ســبب میشــود که بخشــی از سرمایه به
ســمت بازار مسکن برود و بعد از پایان دوره نوســان و تغییر ،افرادی که در این بازار
سرمایهگذاری کرده و سود بردهاند وارد بازار مسکن شده و با تقاضای تازهای که ایجاد
میکنند ،موجب افزایش قیمت مسکن خواهند شد.
مقایسه افزایش نرخ ارز با دوره مشابه سالهای  91و  92نشان میدهد که نوسانات
ارزی آن ســالها با وجودی که بسیار شدید بود،اما  اثر زیادی بر سایر بازارهای موازی
از جمله مســکن باقی نگذاشت.یعنی رکود در این بازار کماکان ادامه داشت.آنچه سبب
شــد تا بازار مســکن در سال گذشته،از رکود خارج شود،رونق در ســایر بازارها و البته

بستههای سیاستی که دولت در قالب وام مسکن یکم در دستور کار قرارداد،کارساز بود.
به سود مصرفکنندگان واقعی مسکن؟
کارشــناس اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه جهش قیمت دالر رکود مسکن را تشدید
خواهــد کرد ،از احتمال تاثیرگذاری مثبت رشــد قیمت ارز بــر کاهش مقطعی قیمت
مسکن خبر داد.
افشــین پروینپور با اشاره به جهش قیمت ارز به خصوص دالر طی روزهای اخیر و
تاثیر آن بر بازار مسکن کشور ،اظهار کرد :در مرحله اول مهمترین تاثیر نوسانات شدید
قیمت دالر بر مسکن این است که رکود بخش مذکور عمیقتر میشود.
وی تصریح کرد :قطعا بخشی از سرمایههای مردم که با توجه به بهبود نسبی شرایط
مسکن قرار بود به این بخش برود جذب بازار ارز میشود .این مسئله باعث میشود تا
مسکن دیرتر به دوران رونق برسد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بازار ارز سودآورتر و جذابتر از سایر بازار اقتصادی
اســت ،افزود :با توجه به همین واقعیت این احتمال وجود دارد بسیاری از مالکان برای
ورود به بازار ارز ،امالک خود را با تخفیف به فروش برسانند.
کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد :این مسئله نیز در نهایت به سود مصرفکنندگان
واقعی مسکن خواهد بود.
دالر چگونه مسکن را گران میکند؟
یک کارشــناس بازار مسکن عنوان کرد :وقتی در کوتاهمدت شرایط بازار ارز هیجانی
اســت افزایش دالر ،حجم معامالت مســکن را در جهت منفی تحتتاثیر قرار میدهد
ولــی در یک دوره میانمدت و درازمدت افزایش نرخ ارزهای خارجی به معنای فشــار
بر بخش مسکن است.
مهدی سلطانمحمدی ،کارشناس بازار مسکن ،در مورد تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازار
مســکن در گفتگو با تجارتنیوز گفت :تاثیر نوســانات بر بازار مسکن زوایای مختلفی
دارد .ایــن تالطم در یک جنبــه بهعنوان بازار رقیب برای فعالیتهای ســفتهبازی و
ســوداگرانه ایفای نقش میکند .در چنین نقشــی وقتی کــه دالر بهطور هیجانی باال
میرود تمایل برای ســرمایهگذاری در بخش مسکن توسط سوداگران کمتر میشود و
ترجیح میدهند به سمت بخشهایی بروند که بازدهی سریعتر و بیشتری دارد.
ســلطانمحمدی خاطرنشان کرد :از سویی دیگر بسیاری از نهادههای بخش مسکن
مثل آهنآالت ،شــیرآالت و بهطورکلی مصالح ساخت ارتباط تنگاتنگی با قیمت دالر
دارند بنابراین افزایش نرخ دالر در درازمدت قیمت نهادههای بخش مسکن را باال برده
و به بازار مسکن برای افزایش قیمت فشار میآورد.
وی در ادامــه افزود :باال رفتن قیمت دالر و مســکن منعکسکننده واقعیت دیگری
هم هســتند و آن اینکه ارزش پول ملی در اثر تورم کاهش پیدا کرده اســت .بنابراین
وقتــی جامعه عالئمی دریافت میکند که قیمــت دالر باال رفته این نگاه در دارندگان
مســکن تقویت میشــود که برای حفظ ارزش دارایی خود مبلغ بیشتری را از مشتری
مطالبه کنند که این مسئله خود یک فشار روانی به بازار است و منجر به افزایش قیمت
مسکن میشود.
ســلطانمحمدی در پایان تصریح کرد :در نهایت وقتی در کوتاهمدت شرایط بازار ارز
هیجانی اســت افزایش دالر ،حجم معامالت مسکن را در جهت منفی تحتتاثیر قرار
میدهد ولی در یک دوره میانمدت و درازمدت افزایش نرخ ارزهای خارجی به معنای
فشار بر بخش مسکن است.
سود گرانی مسکن در جیب دالالن
عضو هیات مدیره انجمن انبوهســازان تهران گفت :نوسان در بازارهای موازی باعث
شده تا سودجویان سرمایههای خود را وارد بازار مسکن کنند.
محمدمهــدی مافی گفت :عواملی چون عرضه و تقاضا در قیمت مســکن تأثیرگذار
است و تغییرات در  بازارهای موازی چون ارز ،سکه و طال جو روانی را پیش میآورد و
سرمایهها از بانکها به سمت بخش مسکن سرازیر میشود و این امر همراه با افزایش
قیمت مسکن بود.
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وی افزود :قیمت مســکن حد منطقی و معقول باید داشــته باشد در غیر این صورت
توان خریدار پایین میآید و تولیدکننده هم اقدام به کاهش ساختوساز میکند.
مافی ادامه داد :قیمت مســکن در ســالهای گذشته به اندازه نرخ تورم بود؛ افزایش
قیمت 30درصدی ،بسیار لجامگسیخته اســت،گروهی از این فرصت استفاده میکنند
سود میبرند و در مقابل مردم ضرر میکنند.
وی تاکید کرد :با افزایش قیمت مســکن ،قیمت مصالح ساختمانی ،دستمزد کارگران
و  ...افزایش مییابد و تنها واسطهها سود میکنند.
عضو هیات مدیره انجمن انبوهسازان تهران افزود :باید اقتصادی پایدار داشته باشیم
در غیر این صورت ،تورم منجر به کاهش اشــتغال در بخش مســکن میشود .در چند
سال گذشته دولت تورم را نگه داشت اما اکنون یکدفعه قیمت از تورم باال رفت و این
به ضرر مصرفکننده است.
مافی تصریح کرد :باید ســاخت مسکن بر اساس نیازسنجی و الگوی مصرف صورت
گیــرد ،در برخی از مناطق کشــور با افزایش و در برخی نقــاط با کاهش تولید روبهرو
هســتیم بهطور مثال در بحث لوکسنشــینی ،مسکن بســیار زیاد داریم که تا چندین
ســال آینده نیاز به ساختوساز این واحدها نیست اما در برخی نواحی (بخش متوسط و
فرودست جامعه) که به مسکن نیاز دارند محصول آماده نداریم.
وی افزود :دولت از نظر عملیاتی نمیتواند در بخش مسکن اقدامی کند اما در سطح
باالدستی میتواند با سادهسازی ساختوساز و دریافت مجوز این روند را تسهیل کند.

پنجـره ایرانیـان /سـال یازدهم تیر    97شمـاره 129

آینده بازار مسکن با توجه به نوسانات نرخ ارز
در چند ماه اخیر همانطور که به آن اشــاره کردیم ،بازار ارز دچار نوســاناتی شد و به
همین دلیل یک پرسش اساسی برای مشاورین امالک و سازندگان ساختمان به وجود
آمد :آینده بازار ملک و مسکن چگونه خواهد بود؟
افزایش قیمت ارز در چند ماه گذشــته انتظاراتی را در خصوص پاسخگویی مسئولین
ایجاد کرد درحالیکه هیچ پاســخ متقن و صریحی از نهادهای ذیربط ارائه نشد .این
عدم پاسخگویی میتواند منجر به ایجاد فضایی شکننده و عقبگرد شود.
کارشناســان اظهار میدارند بازار مسکن در حال گذر از مرحله رکود است اما برخی
اتفاقات باعث میشــود وضعیت شکننده شــود و نتوان با قطعیت از رونق بازار امالک
سخن گفت .خریدوفروش ملک این روزها دچار نوسان شده تا خریداران و فروشندگان

ملک در حالــت ابهام قرار بگیرند .به علت تاثیرات قیمت ارز بر بازار مســکن ،تمایل
به انجام قرارداد برای متقاضیان ســخت شــده و با تداوم این روند ،احتمال افت تعداد
خریدوفروش آپارتمان نیز وجود دارد.
بررسیها و پژوهشهای انجامشده توسط کارشناسان مسکن و مشاورین امالک در
خصوص "معادله ارز در بازار مســکن" تا حدودی به این ابهام پاسخ میدهد .افزایش
قیمت دالر بر حســب مدتزمان صعود و دامنه رشــد ،دو تاثیر "کوتاهمدت به شکل
معکوس" و "بلندمدت به شــکل مستقیم" بر انواع شاخصهای ملک از جمله قیمت
خواهد گذاشت .در کوتاهمدت شاهد اثرگذاری مثبت قیمت ارز بر قیمت مسکن خواهیم
بود ،اما در بلندمدت این تاثیرپذیری بیشــتر و حتی متفاوت خواهد شــد .اگر بخواهیم
خالصهتر و با استناد به روند نوسانات قیمت ارز و مسکن از سال  1370تاکنون صحبت
کنیم ،افزایش زیاد قیمت دالر در کوتاهمدت ،بهصورت معکوس بر بازار ملک اثر خواهد
گذاشت ،درحالیکه تاثیر واقعی رشد ارز بر بازار ملک ،در بلندمدت مشخص خواهد شد.
هرچه دامنه زمانی رشــد قیمت ارز طوالنیتر باشد ،وزن اثرگذاری آن بر روی بازار
ملک و مسکن هم بیشتر خواهد بود .همانطور که گفتیم اثر نوسانات مثبت ارز بر قیمت
ملک در بلندمدت مســتقیم ،و در کوتاهمدت معکوس اســت اما هر دوی این تاثیرات
بهصورت تدریجی رخ خواهند داد.
همچنین افزایش قیمت دالر ،تاثیر روانی در بخش تقاضای بازار مسکن دارد و باعث
میشــود بازار ارز متقاضی بیشــتری پیدا کرده و زمینه ســفتهبازی در معامالت ملک
کاهــش یابد .با توجه به این امر ،تقاضا بــرای خریدوفروش ملک هم کاهش میابد و
فرصت مناسبی برای افرادی که متقاضی خرید یا رهن و اجاره آپارتمان هستند به وجود
خواهد آمد .اما در بلندمدت قیمت آپارتمان و خانههای نوساز افزایش خواهد یافت ،زیرا
به علت افزایش نرخ دالر ،قیمت مصالح و دیگر شــاخصههای ساخت مسکن افزایش
میابد .البته این در حالی است که قیمت و نرخ دالر در روزهای آتی هم افزایش یابد.
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مهندس شهرام علیزاده
مدیر عامل شرکت آلوکد

اشــاره
در اجرای نماها ،با پوستههای دوم انواع راههای اجرایی مختلف جهت
اتصال ســازه نما به استراکچر ســاختمان وجود دارد .این نماها و یا
پوستهها در مقابل باران ،برف ،باد و تابش خورشید باید مقاومت الزم
را داشته و عالوه بر این میبایست در برابر زلزله ،آتشسوزی و گرما
نیز از مقاومت مورد قبولی برخوردار باشند.
در ادامه به نکات مهم در خصوص موارد فوق اشاره میکنیم:

نماهای شیشهای یکی از محصوالت مورد توجه در نما با امکان طراحی و اجرایی
فراوان است و اگر بر اساس استانداردها و دستورالعملها طراحی و اجرا شوند عالوه
بــر برخورداری از ظاهری زیبا در نما از لحاظ کیفیت نیز از شــرایط خوبی برخوردار
خواهند بود و نتایج خوبی در بر خواهند داشــت و برعکس در صورت عدم طراحی و
اجرای مناسب ممکن اســت نتایج مورد انتظار را نداشته باشند؛ ازجمله مواردی که
موجب مشکالتی در نماها میشوند میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1ـ عدم هماهنگی الزم در حرکتهای جانبی بنا و نما
2ـ عدم طراحی و اجرای مناســب نماها در فصلهای مشــترک با مصالح دیگر
ساختمان
3ـ عدم آببندی و هوابندی مناســب در نقاط شــروع و اتمــام نماها ،کنارهها و
زوایای نماها
4ـ موارد اجرایی نامناســب ناشــی از عــدم توانایی کامل در اجرای نما توســط
گروههای اجرایی (نصابها)
5ـ اســتفاده از سیستم نامناسب و ضعیف جهت کاهش قیمت تمام شده محصول
توسط کارفرما

مقالـه
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مجری شرکت آلوکد
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6ـ عدم دقت در اجرای جزئیات اجرایی هرچند ساده در نماها
تمام موارد فوق باعث عدم دستیابی به یک نمای مطلوب در بناها میشود.
آببندی در نماهای شیشهای
تمام قطعات و اتصاالت مورد استفاده در سازه نماها میبایست طراحی یکپارچهای
داشــته باشــند بهطوریکه هنگام اجرا و نصب عملکرد تمام آنهــا در کنار هم به
آببندی مناسب سیستم نما منجر شود.
این قطعات و اتصاالت توسط تســتهای ویژهای مورد آزمایش قرار میگیرند تا
در هنگام عملکرد در کنار هم از کیفیت مطلوب برخوردار باشــند .ورود آب به داخل
نماهای شیشهای به اشکال مختلف میتواند اتفاق بیفتد از جمله:
ـ ورود مستقیم آب باران و یا ذوب برف به داخل نما
ـ ورود آب از قسمتهای بازشو در نماها
ـ ورود آب از محل اتصاالت (پیچها) در نماها
ـ ورود آب از نقــاط ابتدا و انتهــای نماها و نقاط اتصال با مصالح دیگر بنا که این
مورد از شایعترین موارد عدم آببندی نماها است.
کنترل نور تابشی
نور تابیده شــده بر روی نما دارای دو تاثیر مهم است .اولی گرمای زیاد حاصل از
تابش نور خورشید باعث خسارت در جداره بیرونی نماها میشود و دومی اثرات منفی
اشــعههای ماورای  بنفش میباشد .در قســمت اول میبایست به انبساط و انقباض
ناشــی از گرمای تابیده شده به آلومینیومها دقت کرد و در محاسبات تمهیدات الزم
را پیشبینی کرد.
در قســمت دوم نیز استفاده از شیشــههای  Low-eیا مقاوم در برابر اشعههای
ماورای بنفش ضروری میباشد.
هوابندی
در ساختمانهای بانمای شیشهای هوابندی مناسب تاثیر بسیاری در مصرف انرژی
گرمایشی و سرمایشی ایفا میکند.

در نماهای شیشــهای فشارهای ناشی از بار باد باعث نفوذ آبوهوا به نما میشود.
بنابراین درصورتیکه ســازه در برابر فشارهای ناشــی از بار باد طراحی و اجرا گردد
عمال عملکرد بسیار خوبی در برابر نفوذ هوا و آب خواهد داشت.
حرکات ساختمان
قبل از طراحی و اجرای نمای شیشهای میبایست :الف) انبساط و انقباض در سازه
بنا را مورد بررســی قرار داد .ب) بارهای مرده ســازه اصلی بنا را باید مدنظر قرارداد.
ج) طراحی ســازه اصلی بنا را که براســاس زلزله میباشــد با سازه نمای شیشهای
هماهنگ کرد.
هنگام طراحی ســازه نمای شیشهای محاســبات مربوطه زلزله ،فشار باد و برف و
انبساط و انقباض آنها و هماهنگی این محاسبات با محاسبات سازه اصلی بسیار مهم
و اساسی میباشد .درصورتیکه طراحیها و محاسبات با اجرای مناسب همراه باشد
نمای شیشهای بسیار مقاوم و با استاندارد باال را تجربه خواهیم کرد.
نماهای شیشهای در صورت اجرای خوب و بینقص در نماهای ساختمانها یکی
از بهترین سیســتمها میباشد و عمال مانند یک دیوار مقاوم در برابر شرایط جوی و
گرمایی و صوتی مقاومت الزم را دارا میباشد.
در نماهای شیشهای از ابتدای ســاختمان تا طبقه آخر توسط آلومینیومی مقاوم با
طراحی مخصوص این نوع کاربریها ،ســازهای مهندســی با محاسبات فنی دقیق
اجرا میگردد.
در قسمتهای نور گذر از شیشه و در قسمتهای اسپندرال از آلومینیوم کامپوزیت
و یا سرامیک و یا محصوالت دیگر جهت پوشش میتوان استفاده کرد.
امروزه در کشورهای پیشرفته این نوع نماهای شیشهای حتی با قابلیت افت صوتی
و مقاومت در برابر آتشسوزی در حال اجرا هستند.
با توجه به موارد فوق میتوان نتیجه گرفت نماهای شیشــهای عالوه بر شــرایط
جوی ،در برابر شرایط فیزیکی نیز باید عملکرد بسیار خوبی داشته باشند.

179

گزارش

اینجا در قرق امالکیهاست!

پنجـره ایرانیـان /سـال یازدهم تیر    97شمـاره 129

180

پنجره ایرانیان؛ صبح که بیدار میشوی میبینی اتاق
یــک پنجره یا پارکینگ خانهای در تهرانســر یکدفعه
تبدیل به دفتر مشاور امالک شده و معلوم نیست با زد و
بندها و شــگردهای بعضی از آنها در بستن قرارداد کدام
خانواده قرار است خانهخراب شود.
به گزارش ایســنا ،این روزها که بــازار معامالت داغ
شده ،مسکن ویژه تهرانسر با حدود  ۲۳۰۰واحد مسکونی
و بــه علت دارا بودن موقعیتی مناســب به محلی برای
تاختوتاز و سوءاستفاده تعداد معدودی دالل در پوشش
مشاور امالک با هدف کسب سودهای کالن و نامتعارف
تبدیل شــده است .اینکه آیا این دفاتر جواز کسب دارند
یا خیــر هم در هالهای از ابهام قــرار دارد .طبق آماری
که اتحادیه در ســال  ۱۳۹۲ارائــه کرد  ۱۲۰۰۰بنگاهی
مجوزدار و  ۲۰۰۰واحد بدون جواز در شهر تهران فعالیت
میکنند که ظاهرا با آنها برخورد میشــود اما گزارشها
نشــان میدهد که فعالیت بدون مجــوز هنوز در صنف
اتحادیه به قوت خود باقی اســت .گفته میشود اتحادیه
مجازاتهایی را برای آنها در نظر میگیرد؛ مجازاتهایی
که طبق بررســیهای میدانی نتایج ثمربخشی نداشته
است.

سود میلیاردی در جیب دالالن مسکن ویژه
تهرانسر
برگردیم به پروژه مســکن ویژه تهرانسر .با آزاد شدن
خریدوفروش واحدهای مسکن ویژه ،این پروژه به علت
نبود نظارت دستگاههای مسئول نظیر اتحادیه مشاوران
امالک تهران به محلی بــرای تاختوتاز تعدادی دالل
برای کسب ســودهای غیرمتعارف در پوشش مشاورین
امالک بدل شده است.
ســاخت پروژه مســکن ویژه و به دنبــال آن غفلت
دســتگاههای نظارتی فرصت بسیار خوبی را برای افراد
ســودجو فراهم آورده تا با نام مشــاورین امالک و یا جا
زدن خود با عنوان نمایندگان متقاضیان دست به تعیین
قیمتهای دلخواه و ســودهای چند صدمیلیونی را طی
مدتی اندک از آن خود کنند.
شگردهایی برای جلب مشتری
از جملــه ترفندهای این افراد نصــب تابلو یا بنرهایی
بر سردر بنگاههای امالکشــان با عنوان نماینده رسمی
خریدوفروش مســکن ویژه تهرانسر اســت .این اقدام
غیرقانونی در حالی ماههاســت که از سوی سودجویان
صورت میگیرد که مشخص نیســت چرا دستگاههای

مســئول هیچگونه برخورد جدی با این اقدام غیرقانونی
انجام نمیدهد یا مجری طرح نیز در جهت آگاهســازی
مردم و اعالم اینکه این مشاوران امالک نماینده رسمی
دولت نیستند حرکتی انجام نمیدهد .دالالن با این شیوه
نهتنها به خریداران و فروشــندگان اینگونه القا میکنند
که نماینده رسمی خریدوفروش واحدهای مسکونی این
پروژه هســتند بلکه در صحبتهایشــان نیز علنا اعالم
میکنند اگر قراردادهای خریدوفروش در دیگر بنگاههای
امالک به ثبت برســد میتواند عوارض جبرانناپذیری
برای خریداران و فروشندگان داشته باشد.
البتــه نکته جالبتوجه دراینباره این اســت که حتی
برخی از این مشــاوران امالک که پیشازاین هیچگونه
تخصصی در این شــغل نداشــتهاند و تنهــا به دروغ با
نام نمایندگان متقاضیــان در تجمعات اعتراضی حضور
داشتهاند با سوءاستفاده از این موضوع در اوایل کارشان
و بدون مجــوز از واحدهای مســکونی بهعنوان محل
خریدوفروش امالک اســتفاده و زمانــی که بیتفاوتی
دستگاههای مســئول و عدم برخورد جدی آنها را دیدند
پا را فراتر گذاشــته و چند ماهی است اقدام به راهاندازی
بنگاه امالک کردهاند!
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باندبازی فامیلی در واسطههای ملکی
حتی مشــاهده شــده با بازارگرمی این افراد ،مبلغ ۵۰
میلیون تومان نیز از متقاضیان خرید این واحدها بهعنوان
بیعانــه گرفتهاند و تا یک ماه نزد خود نگه داشــتهاند تا
واحد مســکونی بــرای این افراد پیدا کننــد درحالیکه
فروشــندگان زیادی واحدهای مســکونی خود را برای
فروش به این مشــاوران امالک ســپردهاند .با توسل به
این شــیوه این افراد با گرفتن مبالغ زیاد از افراد مختلف
بهعنــوان بیعانه در همان مدت اقدام به خرید و ســپس
فروش واحدهای مســکونی آن هم با پول مردم و بدون
اطالع آنها میکنند!
کســب ســود قابلتوجه از اقســاط پرداختی توسط
فروشندگان و محاسبه نکردن این اقساط برای فروشنده
و محاسبه کردن آن برای خریداران با شیوههای نوآورانه
از دیگــر ترفندهایی اســت که برخی از این مشــاوران
امالک آن را ابداع کردهاند.
نکته قابل تامل این است که برخی مسئوالن واگذاری
واحدهای مســکن ویــژه که در هنگام تحویل توســط
متقاضیان زیادی دیده شــدهاند در یکی از این مشاوران
امالک مشاهده شدهاند!

مشاورانی که دوساله میلیاردر شدند
کسب سودهای میلیونی طی یکی دو سال اخیر توسط
این مشاوران امالک به حدی است که هرکدام در حال
حاضر صاحب چندین واحد مســکونی این پروژه شدهاند
و با سوءاســتفاده از نبود نظارت کافی و نیاز مردم برای
خودشــان مالومنالی قابلتوجه دستوپا کردهاند و هر
روز بیش از گذشته پروبال میگیرند.
کارشناســان میگویند بهتر اســت اتحادیه مشاوران
امالک با کمک دستگاههای نظارتی دیگر ضمن برخورد
با اینگونه افراد ،به دنبال دســتیابی به شیوههای جدید
خریدوفروش یا رهن و اجاره منازل مسکونی باشد و در
راســتای برنامههای دولت الکترونیک گام جدی بردارد
تا عالوه بر جلوگیری از ضایع شــدن حقوق بیتالمال،
دست دالالن از بازار مسکن برای همیشه کوتاه شود.
رشد قارچگونه دفاتر امالک در تهرانسر
تا یک ســال پیــش نهایتا یک تا دو بنگاه مشــاور
امالک در مجاورت مســکن ویژه تهرانسر بود اما در
حــال حاضر تعداد بنگاهها  جنب پروژه مســکن ویژه
تهرانسر به چندین برابر رسیده و بهسرعت نیز در حال
افزایش است.

هرکــدام از این مشــاوران امالک هم بــرای ربودن
گوی سبقت از یکدیگر ،هر بار اقدام به نصب تابلوهایی
بزرگتــر از رقبا میکنند و خودروهــای متعددی را نیز
مقابل بنگاه امالک خود بهصورت صوری قرار میدهند
تا هر چه بیشتر اعتماد مشتریان را جلب کنند!
در جایی کــه اداره کل راه و شهرســازی اســتان
تهران بارها بهصورت رسمی اعالم کرده هیچ نماینده
غیررســمی در این پروژه ندارد ،برخی از این مشاوران
امالک پا را فراتر گذاشته و با نصب تابلو خود را نماینده
رســمی ثبت قرارداد خریدوفروش واحدهای مســکن
ویژه معرفــی کردهاند و هیچگونه برخورد قانونی نیز با
این متخلفان که برای رســیدن به سود بیشتر خود را
نماینده قانونی دولت و یا ســاکنان بشمار مسکن ویژه
نشان میدهند نمیشود.
از ســوی دیگر اخیرا تعدادی از واحدهای تجاری این
پروژه توسط اداره کل راه و شهرسازی به مزایده گذاشته
شــد و باز هم این دالالن بنگاههــای امالک بودند که
بهتریــن واحدهای تجاری را با شــرط  ۴۰درصد نقد و
 ۶۰درصد اقساط  ۵ســاله خریداری کرده و بالفاصله با
فروش آنها صاحب سودهای کالن شدند.
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پنجــره ایرانیان؛ در حالی خیابانهای شــهران ،پیامبر ،میدان قیــام و مولوی فروریزش را
تجربــه کردند که به گفته مدیر بخــش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه ،مســکن و
شهرســازی هیچ اقدام پیشــگیرانه برای رفع این معضل اندیشیده نشده است و قانونی برای
مقابلــه با متخلفان حوزه ساختمانســازی که اقدام به هدایت غیــر اصولی آب در زیرزمین
میکنند ،وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار ایســنا ،بر اســاس مطالعــات محققان مرکز تحقیقات راه ،مســکن و
شهرســازی تهدید «زمینسســت» و فروریزش ،سه منطقه شــهر تهران شامل مناطق ،۱۲
 ۱۷و  ۱۸را بهعنــوان مناطق دارای ریســک باال و کانون خطر در ســریال فروریزشهای
زمین در پایتخت تبدیل  کرده اســت؛ چراکه طبــق برآوردهای صورت گرفته ،احتمال وقوع
فروریزشهای بعدی در صورت عدم چارهاندیشــی موثر از ســوی نهادهای متولی در شهر
تهران در سطح باالیی وجود دارد.
از ســال گذشــته حداقل  ۵فروریزش عمده در مناطق مختلف شهر تهران در خیابانهای
شــهران ،پیامبر ،میدان قیام ،مولوی و در ســه راهی خیابان خیام به ثبت رســیده است و با
توجه به رشــته قناتهایی که از شمال تهران به سمت ری کشیده شده است و عدم رویکرد
مهندسی در ساختمانسازی میتوان انتظار فروریزشهای دیگری در پایتخت باشیم.
در کشــور عالوه بر فروریزش ،با پدیده فرونشســت مواجه هســتیم که به دلیل برداشت
بیرویــه آبهای زیر زمینی رخ میدهد و به گفتــه دکتر علی بیتاللهی مدیر بخش زلزله و
خطرپذیری مرکز تحقیقات راه ،مســکن و شهرسازی ،پدیده فرونشست زمین یک پدیده غیر
قابل بازگشت است؛ از این رو باید به روشهای مدیریت آب در کشور توجه شود.
فرونشست زمین و دالیل آن
دکتــر علی بیتاللهــی ،مدیر بخش زلزلــه و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه ،مســکن و
شهرســازی در گفتوگو با خبرنگار ایســنا ،اظهار کرد :در کشور عالوه بر مخاطرات لرزهای،
مخاطره بزرگ دیگری با عنوان فرونشســت زمین به صورت خزنده از حدود  ۳۰تا  ۴۰ســال
قبل در حال شــدت گرفتن است که همه دشــتها و مناطق شهری از جمله تهران را تحت
تاثیر قرار داده است.
وی با بیان اینکه در فرونشســت ،ســطح زمین بر اثر افت آب زیر زمینی پایین میرود و
المانهایی که بر روی ســطح زمین قرار دارند را به ســمت پایین فــرو میبرد ،افزود :روند
گسترش فرونشست در کشــور به گونهای است که در بخشهایی مانند جنوب غربی تهران
ساالنه حدود  ۳۵سانتیمتر است که این عدد ،یک رکورد جهانی به شمار میرود .به این معنی
که بر اســاس برآوردهای انجام شده در  ۲سال گذشته در این منطقه سطح زمین ساالنه ۳.۵
سانتیمتر کاهش مییابد که بعد از  ۱۰سال  ۳.۵متر کاهش سطح زمین را خواهیم داشت.
بیتاللهی با تاکید بر اینکه در چنین شــرایطی در زیر زمین لولههای گاز ،فاضالب ،آب و
بر روی ســطح زمین المانهای شهری چون سازههای مسکونی و اداری و جاده و ریل وجود
دارد که تحت تاثیر این خمشها ،آسیب پذیر و گسیخته میشوند و از بین میروند ،ادامه داد:
این پدیده عالوه بر آنکه زیر ساختهای شهری را نابود میکند ،دشتها را نیز از بین میبرد؛

چراکه آبهای زیر زمینی که میان ماسهها و الیههای خاک قرار دارد ،از دل زمین به بیرون
کشیده و مصرف میشود.
مدیر بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی ادامه داد :از آنجایی
که آب میان دانههای خاک برداشــت شده است ،میان آنها تهی و دانههای خاک بر اثر وزن
الیههای باالیی فشــرده میشوند و همانند اسفنج فشرده خواهند شد .به گفته وی در چنین
شــرایطی الیه آبداری که قبال موجود بوده به صورت فشــرده شــده در میآید و در نتیجه
ظرفیت آبگیری خود را دســت میدهد و اگر هزاران ســال آبیاری کنیم و آب باران  ۱۰برابر
بیشتر باشد زمین زنده نخواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه پدیده فرونشســت برگشت ناپذیر است ،یادآور شد :در این پدیده آب 
قادر به نفوذ در زمین نیست و بر روی سطح زمین جاری خواهد شد که سیالب ،شسته شدن
مواد مغذی خاک ،تبدیل شدن اراضی کشاورزی به بیابان را به دنبال خواهد داشت.
بیتاللهی به نقش آب در زنده نگهداشتن زمین اشاره کرد و گفت :به اندازهای مقاومت آب
باال اســت که کشتیهای بسیار بزرگ بر روی آن شناور هستند .آب تراکم نمیپذیرد؛ به این
معنــی که اگر هزاران تن وزن بر روی آن قرار گیرد در صورتی که محیط اطراف آن بســته
باشد اجازه نمیدهد جسم در آن نفوذ کند.
وی اضافه کرد :برای رســیدن به آب چاهی با عمق  ۳۰متر حفر میشود به این معنی که
 ۳۰متر خاک بر روی الیه آب قرار گرفته اســت و زمانی که این آب به صورت غیر اصولی
برداشت میشود ،آب میان الیههای خاک گرفته میشود در نتیجه میان الیههای خاک خالی
خواهد شد و وزن الیههای باالیی موجب فرونشست میشود.
مقصران اصلی فرونشست
بیتاللهی با تاکید بر اینکه در پدیده فرونشســت دو مقصر اصلی وجود دارد ،اضافه کردم:
وزارت نیرو و جهاد کشــاورزی از جمله مقصران این امر هســتند .اگر مسووالن این دو نهاد
به پدیده فرونشســت واقف هستند ،نباید اجازه ایجاد این پدیده را میدادند و اگر نمیدانستند
جای تاسف دارد.
وی با طرح این ســوال که کدام نهاد مســئولیت کنترل حفر چاه را بر عهده دارد و به چه
دلیلی ما باید صدور پروانه  ۵۰هزار حلقه چاه در استان تهران را داشته باشیم ،ادامه داد :عالوه
بر حفر چاههای مجاز ،تعداد  ۵۰هزار حلقه چاه غیر مجاز داریم و چون حادثه را نمیبینیم ،با
آنها با مماشات برخورد میشود.
بیتاللهی با بیان اینکه بیشــترین مصارف آب در کشور مربوط به بخش کشاورزی است،
ولی به چه دلیلی باید در سرزمین خشکی مانند ایران با روشهای سنتی غرقابی مزارع آبیاری
شود ،گفت :روش غرقابی روشی است که آب در مزارع رها میشود و این روش آب زیادی را
میطلبد؛ در حالی که روشهای مدرنی ارائه شــده است ،ضمن آنکه حتی کشورهای اروپایی
که مشکل آب ندارند مانند کشور دانمارک ،آب شستشو را از آب  شرب جداسازی کرده است.
وی با انتقاد از عملکرد ســازمان محیط زیســت با بیان اینکه در پدیده فرونشست سازمان
محیط زیست نیز مقصر است و باید جوابگو باشند ،اظهار کرد :در پدیده فرونشست شریانهایی
چون آب ،گاز و فاضالب آســیب میبینند؛ ضمن آنکه بررسیهای ما نشان داد که مقبره شاه
عبدالعظیم بر اثر فرونشســت کج شده است .به گفته وی فرونشست به میدان انقالب رسیده
و فرودگاه مهرآباد را در نوردیده است.
فروریزش
وی با تاکید بر اینکه فروریزش با فرونشست متفاوت است ،اظهار کرد :در محدوده شهری
بهویژه در شــهر تهران ما عالوه بر آنکه در جنوب و جنوب غربی شــهر تهران و بخشهای
میانی این شهر اثرات فرونشست را مشــاهده میکنیم که اثرات تخریبی آن تدریجی است،
مخاطره دیگری را با آن مواجه هستیم که فروریزش یا فرو چالهها نامیده میشود.
وی با بیان اینکه فروریزش با ایجاد فروچالهها و گودالهای ناگهانی در سطح زمین اثرات
خود را نشــان میدهد ،خاطر نشــان کرد :فروچالههای ناگهانی در سطح زمین به دالیل زیر
سطحی اتفاق میافتد.
بیتاللهی با اشاره به دالیل فروریزش ،گفت :در شهر تهران رشته قناتهایی وجود دارد که
در زمانهای قدیم صاحبان شخصی داشتهاند .این قناتها که از طریق تونلهایی با یکدیگر
ارتباط دارند ،از دامنههای شــمالی تهران آب را به ســمت باغــات ری و جنوب ری هدایت
میکردند که بعد از ســالها قناتها رها و آن باغات نیز متاســفانه تبدیل به سازه شدند و در
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حال حاضر تعداد زیادی قنات در زیر شهر تهران وجود دارد.
وی با تاکید بر اینکه این سیستم انتقال آب متعلق به تمدن ایرانی است که عالوه بر تهران
در شــهرهایی چون یزد ،کرمان و بم که مناطق خشــک هستند به وفور قابل مشاهده است،
ادامه داد :این قناتها در عمق کم  ۶تا  ۱۰متر آب را جا به جا میکردند؛ ولی در حال حاضر
با احداث بنا و همچنین با مترو ســازی ،این رشــته قناتها قطع شدند ،بدون آنکه تمهیدات
مهندسی برای انتقال آب برای آن اندیشیده شده باشد.
بــه گفته این محقــق ،گودبرداریهای عظیم برای ساختمانســازی موجب قطع قناتها
میشــود که این امر خروج آب با فشــار زیاد به بیرون را به دنبــال دارد و پیمانکاران برای
جلوگیری از خروج آب از دیوارههای بتنی اســتفاده میکنند که با این روش آب در پشت این
دیواره مسدود میشود.
وی با تاکید بر اینکه در این شــرایط آب با کندن زمین ،راه خود را باز میکند ،اظهار کرد:
با کنده شــدن زمین ،حفرات و گودالهایی در زیر سطح زمین ایجاد میشود و از سوی دیگر
در ســطح زمین لرزه و ارتعاشات به دلیل رفت و آمد وجود دارد که این امر ریزش سقف این
حفرات در زیر زمین را به همراه دارد.
بیتاللهــی ادامه داد :به تدریج که ســقف این حفرات فرو میریــزد ،اصطالحا "مهاجرت
حفره" به ســمت زمین ایجاد خواهد شــد که در این شرایط حفره عمیقتر بین  ۲تا  ۳متری
سطح زمین ایجاد میشود و در نهایت به طور ناگهانی فرو میریزد.
نمونههای مهم فروریزش در شهر تهران
وی نمونه این واقعه را در شهران دانست و گفت :در این حادثه همراه با فروریزش لوله گاز
گسیخته شد و شعله آن تا  ۵۰متر اوج گرفت .فشار لوله شکسته شده در شهران PSI ۲۵۰
بوده ،در حالی که فشــار گاز شهری که در منازل استفاده میشود یکچهارم  PSIاست .این
محقق ســرازیر شدن آب مخزن منطقه شهران به تونل مترو را از دیگر پیامدهای این رخداد
عنوان کرد که در طی آن راننده بیل مکانیکی در زیر زمین مدفون شد.
مدیــر بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه ،مســکن و شهرســازی نمونه دیگر
فروچاله در کالنشــهر تهران را در خیابان پیامبــر عنوان کرد که در طی آن  ۲خودرو در این
گودال افتادند .بیتاللهی با اشاره به رخداد فروریزش در میدان قیام اظهار کرد :در این حادثه
یک مامور آتشنشان و یک کارگر جان خود را از دست دادند.
وی بــا تاکید بر اینکه این حوادث در روزهای تعطیل و نیمههای شــب رخ دادهاند ،گفت:
در صورتی که در روزهای پر ازدحام این حوادث رخ میداد ،این حادثه ابعاد بســیار وســیعی
مییافت؛ چراکه تصور کنید انفجار لوله گاز موجب انفجار باک بنزین خودروها میشــد که در
این صورت حوادث دلخراش بسیاری رخ میداد.
بیتاللهی ،فروریزش در خیابان مولوی را از دیگر نمونهها عنوان کرد و افزود :این حادثه در
نزدیکی یک ساختمان  ۴طبقه بوده و کم مانده بود تا آسیبهای جدی به این ساختمان وارد
شــود .وی به فروریزش سهراه خیام اشاره کرد و ادامه داد :این حادثه در نزدیکی وزارت امور
خارجه رخ داد که ناشی از دستکاری قناتهای موجود در این منطقه بوده است.
بیتاللهــی اضافه کرد :اخیرا نیز در نزدیکی بیمارســتان اکبرآبادی واقع در خیابان مولوی
فروریزش دیگری داشــتیم که این حادثه عالوه بر قطع شدن آب این بیمارستان ،موجب شد
تا بخشهایی از آن به دلیل ایجاد ترکهایی در دیوارها ،تخلیه شود.
مدیر بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه ،مســکن و شهرسازی دلیل فروریزش
زمین در نزدیکی بیمارســتان اکبرآبادی را حفاریهای متروســازی عنوان کرد و افزود :این
اتفاقات شهر را ناامن میکند و در صورتی که اقدامات پیشگیرانهای برای آن اندیشیده نشود،
هزینههای کاهش ابعاد آن هزار برابر بودجههای اقدامات پیشگیرانه خواهد شد.
به گفته این محقق حوزه خطرپذیری در کشــور بخش اقدامات پیشگیرانه رها شده و این
امر در حوادث ناشی از فروریزش و فرونشست قابل مشاهده است.
معنی مقاومسازی در شرایط رها شدن اقدامات پیشگیرانه
مدیر بخش زلزله و خطر پذیری در پاســخ به این ســوال که در شرایطی که اقدامات
پیشــگیرانه رها شده اســت ،آیا میتوانیم به مقاومسازی ســازهها امیدوار باشیم ،گفت:
میتوان راهکارهایی برای مقاومســازی پی ســاختمان مانند تزریق بتــن ارائه داد ،ولی
این روشها شــهر را از اصل خطر دور نمیکند؛ چراکه برای جلوگیری از فرونشست باید
مدیریت آب داشته باشیم.

وی ادامه داد :در خصوص قناتها نیر اخیرا کمیتهای به نام "کمیته قنوات" تشکیل دادیم
که دستورالعملهایی در خصوص مقابله با فروریزش ارائه شد .این دستورالعملها الزم االجرا
است و در ساختمانسازی باید به آنها توجه شود.
وی اســتفاده از لولههای  Uشــکل برای بازگرداندن آب به مســیر اصلی را از جمله این
دســتورالعملها دانست و خاطر نشان کرد :در صورتی که در گودبرداریهای ساختمانسازی
به رشته قنات رسیدیم حتما و باید این آب به مسیر اصلی خود بازگردد؛ در غیر این صورت با
قطع شدن مسیر آب حوادث دیگری رخ میدهد.
بیتاللهی به نمونهای در این زمینه اشاره کرد و در این باره گفت :به عنوان مثال در یک
پروژه ساختمانسازی  ۳۰متر گودبرداری شد که در طی آن به رشته قناتهایی رسیدند که
آب از آن خارج میشد و پیمانکار برای حل این مشکل در وسط زمین چاهی را حفر و آب
را به درون آن هدایت کرد؛ غافل از اینکه آب با چنین فشاری به پی ساختمان نفوذ میکند.
وی اضافه کرد :چاه احداث شده در این پروژه توانایی نگهداری آب را نداشته ،از این رو
آب را از خود عبور میدهد و این بار پیمانکار برای حل این معضل تونلی را حفر و آب بدین
طریق از سمت امامزاده صالح در جایی که کسی نمیداند کجاست ،رهاسازی شده است.
بیتاللهی بــا تاکید بر اینکه بــرای جلوگیری از این اقدامات نیاز بــه قانون داریم که
خالهــای قانونی در این زمینه وجود دارد ،گفت :نمونه دیگر ســاختمان کورش در خیابان
پیامبر است .از آنجایی که پی این ساختمان بسیار پایین است ،به رشته قنواتی رسیده است
که برای مواجهه با آن راهکارهای مهندســی اندیشیده نشده است .به گفته وی ،آب این
قنوات وارد خیابان پیامبر شــده اســت که این آب خاک زمین را شسته و به طور ناگهانی
ریزش میکند.
مناطقی که با مخاطره فروچاله مواجه هستند
مدیر بخش زلزله و خطر پذیری مرکز تحقیقات ساختمان با تاکید بر اینکه پدیده فرونشست
از دشتهای اطراف شهرها آغاز میشود ،گفت :دشت شهریار ،جنوب غربی تهران در حوالی
اسالمشــهر ،پاالیشگاه نفت تهران ،مناطق  ۱۶و  ،۱۷منطقه ری و شاهعبدالعظیم و همچنین
فرودگاه مهرآباد با مخاطره فرونشست مواجه هستند.
وی با بیان اینکه در فروریزش ،ریزش یک باره و ناگهانی در مناطقی که خاک با دانهبندی
درشت دارند و فروریزش تدریجی در مناطقی که خاک با دانهبندی ریز و خاک رس دارند ،رخ
میدهد ،یادآور شــد :در خاکهای رسی همراه با پایین رفتن خاک ترکهایی در سطح زمین
ایجاد میشود که نمونههای آن را میتوان در دشتهای ورامین ،سمنان ،رفسنجان ،اردبیل،
مهیار اصفهان و مایان تبریز مشاهده کرد.
بیتاللهــی با بیان اینکه در برخی از مناطق افق آب بیش از  ۲۰متر اســت ،گفت :از این
رو در زمانــی با حفر  ۲۰تا  ۳۰متر چاه به آب میرســیدیم ،ولی امروزه با حفر چاههای ۱۲۰
متری به آب میرسیم.
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نرخ دستوری ارز

تمایل سرمایهگذاران

را به بازار مسکن جلب کرد

پنجرهایرانیان؛ به گفته بسیاری از کارشناسان بازار مسکن اردیبهشتماه در سیطره
تقاضای ســرمایهای بــوده و مصرفکننده واقعی به علت افزایش قیمت مســکن
نتوانسته به بهترین شکل در این حوزه ورود داشته باشد .دراینبین افزایش نهادهای
ساختمانی یکی از دالیل اصلی افزایش قیمت بازار مسکن است.
بــه گــزارش صما ،هنوز آمار رســمی از وضعیت بازار مســکن شــهر تهران در
اردیبهشــتماه منتشرنشده است تا بر اساس آن بتوان تحلیل درستتری از وضعیت
معامالت ارائه کرد ،اما بر اســاس اطالعات خام سامانههای ملکی در اردیبهشتماه
 ۱۳۹۷بالغبر  15هزار مورد خریدوفروش مسکن در شهر تهران انجامشده که نسبت
به ماه مشابه سال قبل حداقل  ۱۱۴درصد رشد نشان میدهد.
کارشناســان علت این مسئله را ظرفیت بازار مسکن برای هماهنگی با نرخ تورم،
کاهش نگرانیهــا در فضای اقتصاد کالن متأثر از انتظار بــرای تصمیم امریکا در
خصوص توافق هســتهای ،نگرانی از افزایش مجدد قیمــت آپارتمان ،کاهش نرخ

تســهیالت مســکن به  ۸درصد و بروز تدریجی تقاضای مطلق در این بازار عنوان
میکنند.
البته به گفته بسیاری از کارشناسان بازار مسکن اردیبهشتماه در سیطره تقاضای
ســرمایهای بوده و مصرفکننده واقعی به علت افزایش قیمت مســکن نتوانسته به
بهترین شکل در این حوزه ورود داشته باشد .دراینبین افزایش نهادهای ساختمانی
یکی از دالیل اصلی افزایش قیمت بازار مسکن است.
رونق معامالت در ماههای آتی دور از تصور است
در همین راســتا یک کارشــناس اقتصاد اتاق بازرگانی بابیان اینکه کاهش سود
بانکی تأثری بســیاری در افزایش معامالت مســکن در اردیبهشتماه داشته است
گفت :کاهش فاحش ســود بانکی باعث شد بخشی از نقدینگیها به سمت این بازار
کشیده شــود .البته درحالحاضر تنها بخش کوچکی از نقدینگیهای سرگردان وارد
بازار مسکن شده است.
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محمدعلی خطیب بابیــان فوق افزود :اگر طی ماههای اخیر نوســانات ارز اتفاق
نمیافتد بخش اعظمی از نوسانات ارز وارد بازار مسکن میشد زیرا مردم ایران با هر
سواد اقتصادی متوجه شده بازار مسکن در ایران افت اقتصادی ندارد.
این استاد دانشگاه بابیان اینکه طبق اعالم بانک مرکزي حجم نقدينگي در پايان
بهمنماه سال  96به  1489هزار و  640ميليارد تومان رسيد گفت :از میزان ذکرشده
سهم شبه پول از نقدينگي  1304هزار و  330ميليارد تومان و سهم پول  185هزار و
 310ميليارد تومان است .همچنين ميزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در
پايان بهمنماه ســال گذشته  36هزار و  530ميليارد تومان بوده که در  12ماه 13.6
درصد افزايش نشان میدهد.
این کارشــناس اتاق بازرگانی بابیان اینکه خطر افزایش نقدینگی سرگردان یکی
از عوامل رکود اقتصادی ،افزایش تورم و نوســانات بازارهای اقتصادی اســت گفت:
اگرچه ابتکار بانک مرکزی برای جذب نقدینگی از ماههای پایانی ســال  96بســیار
هوشمندانه بود اما راهکارهای این نهاد موفقیت چندانی نداشت.
خطیب با بیان اینکه دولت با ســه ابتکار کاهش سود بانکی ،فروش گواهي سپرده
ريالي و ارزي و پیشفروش ســکه به دنبال جذب ســرمایه بود گفت :گواهي سپرده
ارزي چندان موردتوجه سرمایهگذاران قرار نگرفت اما سپرده ريالي با سود جذاب 20
درصدي درزمانی که حداکثر نرخ ســود در بانکها  15درصد است توانست بيش از
 400هزار ميليارد تومان جذب کند که البته بخشي از آن مربوط به تبديل سپردههای
بلندمدت بانکها بود؛ و پیشفروش ســکه نیز به دالیلی خیلی موفق نبود بنابراین
بخش عمده یا از نقدینگیها به سمت بازار ارز سرازیر شد.
این اســتاد دانشــگاه بابیان اینکه بازار مسکن میتوانســت در سال  97رکورددار
افزایش معامالت باشــد گفت :اما به دلیل ســوداگریهای برخی از ســازندگان و
فروشــندگان قیمت مسکن با رشد  30درصدی روبرو شد و بخشی از نقدینگیها که
در شرف ورود به این بازار بودند بازار ارز و سکه را انتخاب کردهاند و خط بطالنی به
تصمیمهای مبتکرانه بانک مرکزی کشیدند.
خطیب گفت :متأســفانه مســئوالن یک اصل مهم را در خصوص نقدینگیهای
ســرگردان فراموش کردند این نقدینگیها همواره به دنبال ســودهای کوتاهمدت
و ســفتهبازی اســت .درحالیکه بازار مسکن به دلیل رکود ســود کوتاهمدت برای
شهروندان ندارد.
وی گفت :بههرحال رشــد معامالت اردیبهشتماه ناشی از سه ابتکار دولت شامل
کنترل بازار ارز ،کاهش نرخ سود بانکی و تسهیالت ارزنده است .اگرچه اگر دولت در
طــی ماههای پیش رو نتواند اطمینان خاطری در خصوص ارز  4200تومانی بدهد یا
نتواند به تعهدات خود در قبال تسهیالت عمل کند در ماههای پیش رو رونق نسبی
معامالت به چالش کشیده خواهد شد.
وی درنهایــت گفت :دولت باید با اقتصاددانهــا در خصوص افزایش نقدینگیها
مشــورت بگیرد زیرا هدایت این مبالغ به حوزه تولیــد باعث کاهش تورم قیمتی در
تمام بازارها ازجمله مسکن میشود.
خطر کاهش معامالت در ماههای آتی
در همین راســتا رئیس دانشکده معماری و عمران دانشــگاه آزاد علوم تحقیقات
بابیان اینکه همواره تعداد معامالت مســکن در فروردینماه بیشتر از اردیبهشتماه
اســت گفت :ازآنجاییکه رونق معامالت تهران همواره  6ماه زودتر از کل کشــور
اســت در نیمه دوم  96شاهد رشــد معامالت در این کالنشهر بودیم بر این اساس
در اردیبهشتماه ســال جاری تعداد معامالت مسکن در کل کشور نسبت به تهران
با رشد کمتری روبرو شد.
مهدی روانشــاد نیــا با بیان مطلب فوق افــزود :تجربه نشــان داده همواره بازار
معامالت در اردیبهشتماه با رشد قابلتوجهی نسبت به فروردینماه روبرو میشود.
وی با بیان اینکه رشــد معامالت امسال را مدیون تدبیر دولت در خصوص کنترل
نوسانات ارز هســتیم گفت :تکنرخی شدن ارز باعث شــد بسیاری از سرمایههای
سرگردان وارد بازار محکمتری مانند مسکن شود.
این استاد دانشگاه گفت :در دوران نوسانات ارز مردم برای جلوگیری از افت دارایی

خود به سمت بازارهای قویتر مانند مسکن میرود.
وی با بیان اینکه بازار کنونی مســکن دچار التهابهای متعددی شده است .گفت:
افزایــش نهادهای قیمت میلگرد از ابتدای ســال  97آثار روانــی نامطلوبی بر روی
مســکن گذاشته است .افزایش قیمت مسکن باعث کاهش حضور بخش مصرفی در
بازار میشــود؛ و بهطور حتم برای تداوم رشــد معامالت در ماههای آتی باید قیمت
مســکن کاهش یابد زیرا افزایش تعداد معامالت وابســتگی تامی به حضور بخش
تقاضا دارد.
روانشــاد نیا درنهایت افزود :بههرحال اگر دولت نتواند سوپاپ افزایش ارز را پایین
بکشد روند رشد معامالت در ماههای آتی به پایینترین میزان خود خواهد رسید.
چند سناریو پیشین و پسین برای مسکن
در همین زمینه یک کارشــناس بازار مســکن بابیان اینکــه درحالحاضر رونق
معامالت اردیبهشــتماه ناشــی از ورود تقاضای سرمایهای اســت گفت :آمارهای
غیررســمی نشان میدهد تمایل سرمایهگذاران در تهران بیشتر به امالک مناطق 8
تا  15به علت قیمت پایین و مصرفی بودن آن ،بوده است.
علی زهره وند با بیان مطلب فوق افزود :ازآنجاییکه نقدشوندگی سریع این امالک
برای ســرمایهگذاران از اهمیت باالیی برخوردار اســت بهطور حتم در ماههای آتی
قیمت مسکن با روند کاهشی روبرو خواهد شد.
این کارشــناس مســکن با بیان اینکه اگــر در ماههای آتی تغییــری در قیمت
مســکن ایجاد نشود معامالت مسکن روند نزولی را طی خواهد کرد گفت :متأسفانه
قیمتهای فعلی فاصله زیادی با اندوخته اقشار متوسط و ضعیف کشور دارد که باید
هر چه سریعتر اصالح شود.
زهره وند در ادامه در خصوص دلیل افزایش تعداد معامالت مسکن در اردیبهشتماه
گفت :همواره بعد از نوســانات ارز بازار مسکن رونق گرفته و نقدینگیهای حاصل از
بازار ارز وارد بخش مســکن میشود؛ اما ازآنجاییکه بازار ارز بازاری بسیار بیثباتی
است سرمایهگذاران ترجیح میدهند نقدینگیهای را به مدت طوالنی در بازار مذکور
بلوکه نکند.
وی گفت :اما ازآنجاییکه بخش سرمایهگذار هرگز طاقت بلوکه شدن سرمایه خود
در بازار مســکن را به مدت طوالنی ندارد انتظار مــیرود ملک خود را با روشهای
متعددی وارد بازار مصرفی کند.
این کارشــناس مســکن گفت :بنابراین انتظار میرود در ماههای پیشــرو فروش
معامالت همانند اردیبهشتماه رونقی باشــد؛ و حتی برخی از سرمایهگذاران ملکی
موردنظر خود را بهصورت اقساطی ارائه دهد.
این کارشــناس مسکن ادامه روند مسکن را در دو سناریو پیشین و پسین دانسته و
در این خصوص متذکر شد :سناریو پیشین در دستان سرمایهگذاران و بخش مصرفی
و سناریو پسین در دست دولت و مسئوالن است.
وی در خصوص ســناریو پیشــین مســکن گفت :درحالحاضر دو سناریو پیشین
مســکنی را میتوان برای آینده بازار معامالت متصور شــد .در گام اول افزایش 30
درصدی قیمت مسکن ناشی از نهادهای ســاختمانی روند کاهش خواهد داشت در
گام بعدی راهکارهای متعددی برای فروش ارائه خواهد شد.
این کارشــناس بازار مســکن در ادامه گفت :بعد از اجرای این دو سناریو و پس از
خالی شــدن بخشی از امالک خریداریشده سرمایهگذاری از بازار ملک بازار مسکن
در انتظار دو سناریو پسین خواهد بود.
وی در خصوص ســناریو پسین مسکنی نیز یادآور شد :اگر دولت بتواند بازار ارز را
بهصورت دستوری حفظ کند بازار مسکن رجعت دوبارهای به وضعیت اردیبهشتماه
و تمایل ســرمایهگذاران به خرید بیشتر خواهد داشت .در این صورت بازار مسکن در
طی تابستان با استقبال زیادی روبرو خواهد شد.
ولــی اگر دولت نتواند این نرخ را بهصورت فنر فشــرده نگه دارد شــاهد کاهش
معامالت در ماههای تابســتان و افزایش آن در ماههــای پاییز خواهیم بود .در این
صورت الزم است مسئوالن با اجرای سامانه نظارتی بر قیمت مسکن تغییر و تحولی
در بازار مذکور ارائه دهند.
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نیازمندیهای پنجره

درج نیازمندیها در سایت
و نشریه پنجره ایرانیان
رایگـان میباشد
آگهی استخدام
گروه تولیــدی بهین صنعت قائم تولید کننده در و پنجره
یو.پی.وی.سی جهت تکمیل کادر فروش خود به کارشناس
فروشوتعدادیبازاریابنیازمنداست.
شماره تماس09121794536 | 09124432570 :
behin.sanat.ghaem@gmail.com
آگهی تعمیرات

نصب،راهاندازی،تعمیراتانواعماشینآالتمربوطبهساخت
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در وپنجره ، upvcشیشه دو جداره ،پلی سوفاید  ،دیاموند و

آگهی فروش
فروش دستگاه شستشوی شیشــه مارک CMSترکیه1700
کارکرده و دستگاه مونتاژ در و پنجره نیک ماک کارکرده.
شماره تماس26291706 :

آگهی فروش
فروش دستگاه دوسر  ،ETM 2005جوش و برش2سر،
کپی فرز وکانال تخلیه آب 2تادستگاه ،زهواربر ،مولین،
تمیزکندوموتوره.
شماره تماس021-22010115 :
آگهی فروش
فروش دستگاه  UPVCالوماتک دوسر ،برش2سر ،جوش2سر،
کپیفرز،کانالتخلیهآب،زهواربر،مولین،تمیزکن .CNC

انواعکورههایسکوریت

شماره تماس09139664127 | 09366794985 :
https://t.me/feizollahy

آگهی فروش
یک ست دستگاه تولید شیشه دوجداره با مارک  CMSشامل :
دستگاهکاملشستشویشیشه،1700دستگاهچسببوتیل
دستگاهچسبپلیسولفایدومیزگردان،دستگاهبرشاسپیسر
دستگاه تزریق گاز آرگون  ،با کارکرد بسیار کم و خیلی تمیز به
فروش می رسد.
شماره تماس09173142960 :
آگهی فروش
فروش خط کامل شیشه دوجداره CMS
شستشو خشک کن ،پرس پنل باتزریق گاز ،برش  ،CNCبوتیل
زن  ،خط حمل شیشه ،پلی سلفاید ،فریزر ،هیتر ،برش اسپیسر،
میزگردون،خماسپیسر
شماره تماس021-22024693 :

شماره تماس021-26291706 :

روحش شاد و یادش گرامی
جناب آقای امیر حسین غفرانی
درگذشــت پدر گرامیتان را خدمت شما تسلیت عرض نموده ،از
درگاه خداوند متعال برای آن عزیز رحمت و مغفرت واسعه و برای
شما و خانواده محترم صبوری و شکیبایی مسئلت می نماییم.
ما را در غم خود شریک بدانید.
شرکت رهاو پلیمر فروش

روحش شاد و یادش گرامی
شرکت محترم پیشینه صنعت طوس
جناب آقایان پورمالئکه

مصیبت وارده را خدمت شما تســلیت عرض نموده ،از درگاه
خداوند متعال برای آن عزیز رحمت و مغفرت واسعه و برای شما
و خانواده محترم صبوری و شکیبایی مسئلت می نماییم.
ما را در غم خود شریک بدانید.
پرسان صنعت آریا

