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پنجره.ایرانیان؛.محمد.شریعتمداری،.وزیر.صنعت،.معدن.و.تجارت.با.تقدیر.از.تمامی.

مدیران،.پرســنل.و.دست.اندرکاران.مجموعه.وین.تک.با.تاکید.بر.نظم،.کیفیت.تولید.و.

تکنولوژی.اســتقراریافته.به.خصوص.آزمایشگاه.کنترل.کیفیت،.تمامی.مراحل.پروسه.

تولید.و.همچنین.میزان.ســرمایه.گذاری.طرح.های.توسعه.را.مورد.بررسی.قرار.داده.و.

نســبت.به.بازدید.از.مجموعه.وین.تک.به.عنوان.یکی.از.کارخانه.های.دقیق،.منظم.و.
دارای.تکنولوژی.روز.و.آزمایشگاه.های.مجهز.و.مدرن.ابراز.خرسندی.کرد.

به.گزارش.روابط.عمومی.وین.تک،.در.راستای.سفر.ریاست.محترم.جمهوری.دکتر.

روحانی.به.اســتان.آذربایجان.شرقی.و.شــهر.تبریز،.روز.سه.شنبه.4.اردیبهشت.ماه.

97،.دکتر.شــریعتمداری،.وزیر.محترم.صنعت،.معدن.و.تجــارت.با.هیات.همراه.و.

معاونان،.دکتر.نجفی،.معاون.وزیر.و.مدیرعامل.شــرکت.شهرک.های.صنعتی.ایران،.

مهندس.نیرومند،.مدیرعامل.شــرکت.شهرک.های.صنعتی.استان.آذربایجان.شرقی.

و.معاونان.مربوطه،.مهندس.نجاتی،.رئیس.محترم.سازمان.صنعت،.معدن.و.تجارت.

استان.آذربایجان.شرقی.و.ســایر.مقامات.استانی.از.مجموعه.وین.تک.ایران.بازدید.
به.عمل.آوردند.

گفتنی.اســت،.مشــروح.گزارش.بازدید.وزیر.صنعت.از.مجموعه.بزرگ.وین.تک.در.
همین.شماره.نشریه.پنجره.ایرانیان.به.چاپ.رسیده.است.

بازدیدوزیرصنعت،معدنوتجارتمجموعهوینتک

پنجــره..ایرانیان؛.وزیر.صنعت،.معدن.و.تجارت.بــا.حضور.در.مجموعه.وین.تک،.بزرگ.ترین.
کارخانه.تولید.پانل.های.هایگالس.در.ایران.را.افتتاح.کرد.

خط.تولید.پانل.های.ام.دی.اف.هایگالس.بانام.تجاری.ALKI.هم.زمان.با.ســفر.دو.روزه.دکتر.

حســن.روحانی،.رئیس.جمهوری.ایران.در.تبریز.و.با.حضور.محمد.شریعتمداری.وزیر.صنعت،.
معدن.و.تجارت.در.مجموعه.وین.تک.به.بهره.برداری.رسید.

به.گــزارش.روابط.عمومی.وین.تک،.روز.سه.شــنبه.4.اردیبهشــت.ماه.97.و.به.مناســبت.

تشریف.فرمایی.ریاست.محترم.جمهوری.جناب.آقای.دکتر.روحانی.به.استان.آذربایجان.شرقی.

و.شــهر.تبریز.و.با.بازدید.وزیر.محترم.صنعت،.معدن.و.تجارت.جناب.آقای.دکتر.شریعتمداری.

از.طرح.های.توســعه.وین.تک،.خــط.تولید.پانل.های.ام.دی.اف.هایــگالس.)ALKI(.در.تبریز.

افتتاح.و.راه.اندازی.شــد..با.راه.اندازی.این.کارخانه.که.از.نظر.میزان.سرمایه.گذاری،.تکنولوژی،.

ماشــین.آالت.و.ظرفیت.تولید،.بزرگ.ترین.کارخانه.تولید.پانل.های.هایگالس.در.کشور.است،.
برگ.زرین.دیگری.به.افتخارات.و.فعالیت.های.وین.تک.افزوده.شد.

گفتنی.اســت،.مشروح.گزارش.افتتاح.این.کارخانه.توســط.وزیر.صنعت.در.همین.
شماره.نشریه.پنجره.ایرانیان.به.چاپ.رسیده.است.

افتتاحبزرگترینکارخانهتولیدپانلهایHigh Glossدرایران
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پنجره.ایرانیان؛.مدیرکل.امور.مالیاتی.آذربایجان.شرقی.از.مجموعه.هافمن.بازدید.کرد.
غالمرضا.شــریفی،.مدیرکل.امور.مالیاتی.آذربایجان.شــرقی.در.بازدید.از.هافمن.با.
اشــاره.به.نام.گذاری.امسال.به.سال.»حمایت.از.کاالی.ایرانی.و.تولید.داخلی«،.گفت:.
حمایت.از.واحدهای.تولیدی.و.صنعتی.از.اولویت.های.اداره.کل.و.نظام.مالیاتی.کشور.

در.سال.جدید.است.و.این.امر.با.جدیت.تمام.انجام.می.شود.
به.گــزارش.روابط.عمومی.هافمن،.جلســه.ای.با.حضور.مدیــرکل.امور.مالیاتی.و.
مدیرعامل.هافمن،.به.همراه.مدیران.واحد.مالی.و.تولید.این.شــرکت.برگزار.شــد..در.
این.جلســه.با.توجه.به.مشکالت.و.مسائل.واحدهای.تولیدی.شهرک.های.صنعتی.که.
عمده.ترین.آنها.مســائل.مالیاتی.است،.شریفی.اظهار.داشت:.اجرای.عدالت.مالیاتی.در.
میزان.پرداخت.مالیات.واحدهــای.تولیدکننده.از.اهداف.و.اولویت.های.اداره.کل.امور.

مالیاتی.است.
مدیرکل.امور.مالیاتی.بیان.کرد:.نظام.مالیاتی.به.هیچ.عنوان.بنا.ندارد.تا.با.بی.عدالتی.و.

فشار.بر.مودیان.مالیاتی.موجود،.مالیات.اخذ.کند،.بلکه.سیاست.اصلی.سازمان.وصول.

مالیات.حقه.بر.اساس.اطالعات.اقتصادی،.اسناد.و.مدارک.کافی،.شناسایی.منابع.جدید.
مالیاتی.و.مبارزه.با.فرار.مالیاتی.است.

بازدیدمدیرکلامورمالیاتیآذربایجانشرقیازهافمن

پنجره.ایرانیان؛.مراسم.اختتامیه.پنجمین.کنفرانس.و.نمایشگاه.بین.المللی.آلومینیوم.ایران.روز.
چهار.شنبه.5.اردیبهشت.ماه.97.در.سالن.همایش.های.هتل.المپیک.تهران.برگزار.شد.

پنجمین.کنفرانس.و.نمایشــگاه.بین.المللی.آلومینیوم.در.روزهای.4.و.5.و.۶.اردیبهشــت.ماه.

در.هتل.المپیک.تهران.برگزار.شــد..نمایشگاه.این.دوره،.در.فضایی.بالغ.بر.۳۰۰۰.مترمربع.و.با.
حضور.بیش.از.5۰.شرکت.داخلی.و.خارجی.در.چهار.سالن.نمایشگاهی.برپا.شد.

در.حاشــیه.پنجمین.کنفرانس.و.نمایشــگاه.بین.المللی.آلومینیوم.ایران،.دوره.های.آموزشی.

متعددی.نیز.از.طرف.استادان.برجسته.بین.المللی.ارائه.شد..این.رویداد.به.همت.مرکز.تحقیقات.

آلومینیوم.ایران.وابســته.به.دانشــگاه.علم.و.صنعت.ایران.و.همکاری.ایمیدرو،.هر.دو.ســال.

یک.بار.با.مشارکت.گسترده.صنعتگران.و.دانشگاهیان.داخلی.و.خارجی.برگزار.می.شود..حضور.

بزرگان.صنعت.آلومینیوم.داخلی.در.زمینه.های.مختلف.اعم.از.انواع.شــمش.ها،.ورق،.ســیم.و.

کابل،.پروفیل.و.صنایع.پایین.دســتی.آنها،.موجبات.رونق.بیش.ازپیش.نمایشگاه.و.کنفرانس.را.
فراهم.آورده.است.

پنل.های.تخصصی.کنفرانس.نیز.با.محوریت.مشکالت.و.معضالت.بنیادین.صنعت.آلومینیوم.

تنظیم.شده.بود.که.با.حضور.چهره.های.صنعتی.و.مدیریتی.به.این.چالش.ها.پرداخته.شد.و.بحث.

و.تبادل.نظر.متخصصان.و.شــرکت.کنندگان.به.دســتاوردهایی.در.راستای.حل.این.مشکالت.
منتهی.شد.

گفتنی.اســت،.ششمین.کنفرانس.و.نمایشگاه.بین.المللی.آلومینیوم.ایران.دو.سال.دیگر.و.در.
اردیبهشت.ماه.99.)سال.2۰2۰(.برگزار.خواهد.شد.

پنجمینکنفرانسونمایشگاهبینالمللیآلومینیومایرانبرگزارشد
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پنجره.ایرانیان؛.پارس.یراق.پروفیل.توری.پلیســه.تک.پروفیل.با.یراق.آالت.ســاده.
حداکثر.با.۶.یراق.پالستیکی.را.به.مرحله.تولید.رساند.

این.نوع.توری.پلیسه.شامل.یک.پروفیل.)قاب.دورادور.و.پروفیل.حامل(.بوده.و.دارای.

شش.یراق.پالستیکی.)4.گوشه.+.2.حامل(.است..همچنین.توری.مخصوص.درهای.

ورودی.اماکن.عمومی.مختص.مغازه.ها.و.ادارات.پر.رفت..و.آمد.و....آماده.عرضه.به.بازار.

است..ســاخت.ده.ها.نوع.جدید.از.گل.های.دکوراتیو.تمامی.پروفیل.ها.در.انواع.رنگ.ها.
برای.اولین.بار.در.ایران.توسط.پارس.یراق.پروفیل.به.خط.تولید.ارسال.شده.است.

گفتنــی.اســت،.مجموعه.پارس.یــراق.پروفیل.درزمینــه.تولید.انــواع.یراق.آالت.

یو.پی..وی..ســی،.پروفیل.های.توری،.کلیــه.پروفیل.ها.و.یــراق.آالت.دکوراتیو،.انواع.
کانکشن،.انواع.زاماک.و.انواع.ریل.کشویی.فعالیت.می.کند.

پنجره.ایرانیان؛.شرکت.کار.و.تجارت.فربد.از.سراسر.کشور.نمایندگی.فعال.می.پذیرد.
فربد.در.همین.زمینه.اطالعیه.زیر.را.صادر.کرده.است:

شــرکت.کار.و.تجارت.فربد.تولیدکننده.پروفیل.در.و.پنجره.یو.پی.وی.ســی.با.دارا.

بودن.کامل.ترین.ســبد.محصول.موجود.در.کشــور.با.بیش.از.۳۶.قالب.تولید.و.قیمت.

رقابتی.و.کیفیت.ممتاز.و.همچنین.تحویل.24.ســاعته.از.واجدین.شــرایط.در.سراسر.

کشور.برای.اعطای.نمایندگی.تولید.و.همچنین.پخش.پروفیل.یو.پی.وی.سی.دعوت.
به.عمل.می.آورد.

تولیدتوریپلیسهتکپروفیلدرپارسیراقپروفیل

پذیرشنمایندگیفعالفربد

پنجره.ایرانیان؛.خط.کامل.تولید.در.و.پنجره.و.نمای.آلومینیوم.کمپانی.emmegi.ایتالیا.در.
کارخانه.آلکوزین.نصب.و.راه.اندازی.شد.

خط.کامل.تولید.در.و.پنجره.و.نمای.آلومینیوم.emmegi.شــامل.دســتگاه.برش.دو.سر.

مدل.classic.magi،.دستگاه.کپی.فرز.مدل.copia.32،..همچنین.دستگاه.مولیون.زن.

مدل.lilliput 320.و.دســتگاه.پانچ.گوشه.مدل.pressta.5000.در.کارخانه.آلکوزین.
نصب.و.راه.اندازی.شد.

گفتنی.اســت،.شــرکت.emmegi.ایتالیا.یکــی.از.بزرگ.ترین.شــرکت.های.تولیدکننده.
ماشین.آالت.تولید.در.و.پنجره.و.نمای.آلومینیوم.در.جهان.است.

راهاندازیخطکاملپنجرهونمایآلومینیوم emmegi درآلکوزین

پنجــره..ایرانیان؛.دکتر.وین.با.اعطای.نمایندگــی.انحصاری.فروش.پروفیل.به.گروه.
بازرگانی.غفاری.فعالیتش.را.در.آذربایجان.شرقی.توسعه.داد.

دکتر.وین.به.منظور.گســترش.بازار.و.توسعه.خدمات.در.نقاط.مختلف.کشور،.اقدام.به.

اعطای.نمایندگی.خود.در.شهر.تبریز.کرد..گروه.بازرگانی.غفاری،.نمایندگی.انحصاری.

فروش.پروفیل.دکتر.وین.در.اســتان.آذربایجان.شــرقی.آمــاده.ارائه.خدمات.به.عموم.
مشتریان.است.

گفتنی.است،.دکتر.وین.ازجمله.تولیدکنندگان.پروفیل.یو.پی.وی.سی.در.کشور.است.

اعطاینمایندگیدکترویندرآذربایجانشرقی
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پنجره.ایرانیان؛.رهاو.)REHAU( در.نمایشــگاه.تخصصی.و.بزرگ.در.و.پنجره.و.
نما )FENSTERBAU FRONTALE 2018( نورنبرگ.آلمان.حضور.پیدا.کرد.
بر.اســاس.گزارشــی.که.این.شــرکت.در.اختیار.پنجره.ایرانیان.قرار.داده.اســت،.
»پنجره.ها.هم.می.توانند.هوشــمند.باشند«،.محوری.بود.که.رهاو.از.21.تا.24.مارس.
2۰18.در.نمایشگاه.نورنبرگ.آلمان.بر.آن.تاکید.داشت.و.توانمندی.های.خود.را.در.این.

زمینه.در.معرض.دید.عموم.قرار.داد.
رهــاو.نوآوری.های.خــود.را.با.شــعار"THE REHAU VIEW" در.فضایی.به.
مســاحت.8۶۰.مترمربع.در.ســالن.4A–.غرفه.12۳.به.نمایش.گذاشت..رهاو.در.این.

نمایشگاه،.نقطه.عطف.جدیدی.در.صنعت.پنجره.را.نشان.داد.
رهاو.با.به.کارگیری.یک.اســتیج.نمایش،.انواع.گوناگونی.از.نسل.جدید.پنجره.های.
هوشــمند.تا.محصوالتی.را.کــه.قبال.توســعه..یافته.اند.به.نمایش.گذاشــت،.مانند.
اســمارت.گارد.رهاو.که.با.یک.سیســتم.پیشــگیری.از.نفوذ،.امنیت.بیشتر.در.خانه.را.

تضمین.می.کند..سیســتم.تهویــه.GENEO.INOVENT..نیز.در.حال..حاضر.در.
»راهکارهای.خانه.هوشمند«.عملیاتی.شده.است.

یکی.دیگر.از.ابتکارات.قابل.توجه.ارائه.شــده.رهاو،.RAUFIRPO-X.اســت.که.

فرمولی.به.روز.شــده.و.توســعه.یافته.از.فرمول.موفق.RAU-FIPRO.اســت..این.

سیســتم.امکان.اجرای.المان.های.بزرگ.تر.و.نیز.مقاومت.بیشــتری.در.برابر.حرارت.

و.حتی.ظرفیت.بیشــتری.در.مقابل.بارهای.وارده.به.پنجره.را.دارد..سیســتم.توسعه.

KALEIDO.COLOR.و.نیز.راه.حل.های.نرم.افزاری.نیز.بخشــی.از.نکات.برجسته.
ارائه.شده.توسط.رهاو.بود.

نمایشــگاه.نورنبرگ.بزرگ.ترین.نمایشگاه.در،.پنجره.و.نماست..بیش.از.11۰.هزار.

بازدیدکننده.و.1۳29.شــرکت.پیشــرو.از.42.کشــور.دنیا،..این.نمایشگاه.را.در.کنار.

HOLZ-HANDWERK.تبدیل.به.آوردگاهی.موثر.و.برجســته.برای.این.صنعت.
کرده.است.

حضورموفقREHAUدرنمایشگاهنورنبرگآلمان
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پنجره.ایرانیان؛.هم.زمان.بــا.اختتامیه.پنجمین.کنفرانس.بین.المللی.آلومینیوم.ایران،.
شرکت.پنجره.آسا.به.عنوان.مجموعه.ای.با.ویژگی.های.بارز.تعالی.سازمانی.معرفی.شد.
این.کنفرانس.با.شــعار.»آلومینیوم.در.جســتجوی.توسعه،.ارتقاء.آینده«.در.راستای.
تحقــق.سیاســت.های.کالن.نظام.جمهوری.اســالمی.ایران.و.توســعه.امر.تولید.و.
اشــتغال.زایی.با.تاکید.بر.جذب.ســرمایه.خارجی.و.فراهم.سازی.شرایط.مناسب.برای.
حضــور.صاحبان.صنایع.و.بزرگ.ترین.شــرکت.ها.و.مراکز.فعال.در.صنعت.آلومینیوم،.

اردیبهشت.ماه.97.در.هتل.المپیک.تهران.برگزارشد.
ارائه.فناوری.های.توســعه.یافته.در.زمینه.مواد.و.صنایع.معدنی.آلومینیوم.و.تاکید.بر.

ایجاد.فرصت.همکاری.متقابل.مابین.بزرگان.صنایع.ایران.با.تمامی.کشــورهای.فعال.

در.این.عرصه،.از.دیگر.اهداف.برگزاری.این.رویداد.اســت.که.به.این.منظور.در.کنار.
کنفرانس،.اقدام.به.برپایی.نمایشگاه.بزرگ.صنعت.آلومینیوم.شده.است.

گفتنی.است،.شرکت.پنجره.آسا.به.عنوان.تولیدکننده.در،.پنجره.و.نمای.آلومینیومی.

با.کیفیتي.متمایز.و.برتر.در.ســال.1۳94.توسط.ســندیکای.آلومینیوم.ایران.به.عنوان.

تولیدکننده.ملی.مورد.تقدیر.قرار.گرفته.بود.و.امســال.در.مراســم.اختتامیه.پنجمین.

کنفرانــس.بین.المللی.آلومینیوم.ایران.به.عنوان.یکی.از.برترین.شــرکت.های.پویا.در.
صنعت.آلومینیوم.معرفی.و.مورد.تقدیر.قرار.گرفت.

معرفیپنجرهآسابهعنوانیکیازشرکتبرتردرکنفرانسبینالمللیآلومینیوم

پنجره.ایرانیــان؛.مدیرکل.فنی.و.حرفه.ای.چهارمحال.و.بختیــاری.از.برگزاری.چندین.دوره.

آموزشــی.جدید.در.مراکز.فنی.و.حرفه.ای.اســتان.خبر.داد.و.گفت:.دوره.آموزشی.ساخت.در.و.

پنجره.یو.پی.وی.ســی،.برگزاری.دوره.آموزشی.خانه.هوشمند.در.مباحث.اینترنت.و.چند.دوره.
دیگر.در.این.مراکز.برگزار.می.شود.

محمود.تقی.پور،.مدیرکل.فنی.و.حرفه.ای.چهارمحال.و.بختیاری.اظهار.کرد:.دوره.آموزشــی.

ســاخت.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.به.منظور.صرفه.جویی.انرژی.و.هزینه.در.ساختمان.ها.و.باال.

بردن.کیفیت.این.محصول،.برگزاری.دوره.آموزشــی.خانه.هوشمند.در.مباحث.اینترنت،.تعمیر.

کولر.خودرو،.راه.اندازی.لوگو.در.صنعت.برق.و.همچنین.دوره.هایی.متناسب.با.نیاز.متقاضیان.بر.
اساس.نظرسنجی.و.امکان.سنجی.از.بخش.های.مختلف.نیز.برگزار.می.شود..

دورهآموزشیساختدروپنجرهیو.پی.وی.سیدرچهارمحالوبختیاری

پنجره.ایرانیان؛.شــرکت.تور.آسا.غرب.با.جداشدن.از.مجموعه.مهندسی.بازرگانی.تور.
آسا،.فعالیت.مستقل.خود.را.تحت.عنوان.win.mesh.آغاز.کرد.

شــرکت.win.mesh.که.پیش.ازاین.بانام.تور.آســا.غرب،.در.زمینه.تولید،.توزیع.و.

فروش.انواع.توری.پنجره.و.ملزومات.آن.با.مجموعه.تور.آسا.همکاری.می.کرد.با.اعالم.

این.خبر،.ضمن.تشکر.از.مجموعه.مهندسی.بازرگانی.تور.آسا،.فعالیت.مستقل.خود.را.از.
سر.گرفته.و.آماده.ارائه.محصوالت.و.خدمات.به.مشتریان.سراسر.کشور.است.

گفتنی.است،.شرکت.win.mesh.)تور.آسا.غرب.سابق(.در.زمینه.تولید،.توزیع.و.
فروش.انواع.توری.ثابت،.رولینگ.و.پلیسه.و.ملزومات.آن.در.کشور.فعالیت.می.کند.

winmeshآغازبهکارتورآساغرببانام
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پنجره.ایرانیان؛.شــرکت.پنجره.آسا.در.چهاردهمین.نمایشــگاه.تخصصی.صنعت.ساختمان.
استان.گیالن.حضور.یافت.

شــرکت.پنجره.آسا.در.چهاردهمین.نمایشگاه.تخصصی.صنعت.ساختمان.گیالن.که.از.4.تا.

7.اردیبهشــت.ماه.در.محل.برگزاری.نمایشگاه.های.بین.المللی.استان.گیالن.برگزار.شد،.حضور.
پیدا.کرد.

در.این.نمایشگاه.تخصصی.که.بیش.از.85.واحد.تولیدی.و.بازرگانی.از.سراسر.کشور.آخرین.

تولیدات.و.محصوالت.خود.را.درزمینه.های.مختلف.ساختمانی.به.نمایش.گذاشتند،.شرکت.فنی.

مهندسی.آرشــیترم.به.عنوان.نماینده.فروش.و.خدمات.پس.از.فروش.مجموعه.شرکت.پنجره.
آسا.حضور.یافت.و.آخرین.دستاوردها،.محصوالت.و.خدمات.این.مجموعه.را.عرضه.کرد.

گفتنی.اســت،.شــرکت.پنجره.آســا.به.عنوان.تولیدکننده.در،.پنجره.و.نمای.آلومینیومی.با.

نمایندگی.شــرکت.فنی.مهندســی.آرشــیترم.به.مدیریت.خانم.مهندس.موســوی.خدمات.و.
محصوالت.خود.را.در.استان.گیالن.ارائه.می.کند..

حضورپنجرهآسادرنمایشگاهساختمانگیالن

ســومین.جایزه.معماری.پارسیان.19.اردیبهشت.سال.97.تاالر.آیینه.دیوان.مجتمع.
اسکای.سنتر.لواسان.برگزار.شد.

سومین.جایزه.معماری.پارسیان.با.موضوع.طرح.نمای.ساختمان.و.در.سه.گروه.بندی.
ـ.اداری،.مسکونی.و.ویالیی.برگزار.شد. ساختمان.های.تجاری.

داوری.این.رویداد.توســط.تیم.داوری.پنج.نفره.ای.با.حضور.استادانی.چون.مهندس.

ایرج.کالنتری،.مهندس.بهرام.شیردل،.مهندس.سام.تهرانچی،.مهندس.پژمان.جوزی.

و.دکتر.مهدی.خرمی.روز.انجام.شد.و.مهندس.کوروش.دباغ.به.عنوان.داور.علی.البدل.

و.مهندس.افشین.حجت.به.عنوان.دبیر.ســومین.جایزه.معماری.پارسیان.تیم.داوری.
را.همراهی.کردند.

مراسم.اختتامیه.و.اعالم.نتایج.»جایزه.معماری.پارسیان«.19.اردیبهشت.97.برگزار.
و.بنا.بر.اعالم.دبیرخانه.جایزه؛.منتخبان.طی.بیانیه.ای.به.شرح.زیر.مشخص.شدند:

به.اطالع.کلیه.شــرکت.کنندگان.و.جامعه.معماری.ایران.می.رســانیم.هیات..داوران.

متشــکل.از.آقایان:.ایرج.کالنتری،.بهرام.شــیردل،.پژمان.جــوزی،.کوروش.دباغ.و.

افشــین.حجت.پس.از.چندین.جلسه.بازبینی.آثار.به.این.نتیجه.رسیدند.که.هیچ.کدام.
از.آثار.ارسالی.در.سه.گروه:

1-.ویالیی
2-.تجاری،.اداری.و.چندمنظوره

۳-.مجتمع.های.مسکونی
حائز.رتبه.های.اول،.دوم.و.ســوم.نبوده.و.فقط.درمجمــوع.5.پروژه.به.عنوان.طرح.
منتخب.مشــخص.شد.و.از.سوی.باشگاه.ســاختمان.های.پارسیان.جایزه.9۰.میلیون.
تومانی.به.صورت.مساوی.به.هر.پروژه.18.میلیون.تومان.همراه.با.لوح.تقدیر.و.تندیس.

ویژه.سومین.جایزه.اهداء.شد.

سومینجایزهمعماریپارسیانبرگزارشد
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پنجره.ایرانیان؛.دانشــمندان.پنجره.های.جدیدی.ابداع.کرده.اند.که.قادر.اســت.9۰.

درصد.از.آالینده.های.هوا.را.به.دام.اندازد.و.شرایط.امنی.را.برای.تنفس.در.محیط.خانه.
و.محل.کار.فراهم.آورد.

مردم.خانه.هایشان.را.پناهگاهی.امن.می.دانند.اما.در.شهرهایی.با.آلودگی.هوای.زیاد.

این.امنیت.چندان.هم.برقرار.نیســت..محققان.به.تازگی.با.استفاده.از.یک.نوع.فناوری.

تازه.پنجره.هایی.ســاخته.اند.که.به.امن.نگه.داشــتن.هوای.این.پناهگاه.کمک.شایان.
توجهی.می.کند.

دانشــمندان.دانشگاه.های.استنفورد.آمریکا.و.ژینگوای.چین،.در.روش.خود.برای.به.

دام.انداختن.اکثر.آالینده.های.موجود.در.هوا.از.نوعی.پلیمر.استفاده.کرده.اند.که.معموال.
در.دستکش.های.الستیکی.به.کار.می.رود.

ترکیب.چنین.موادی.با.پنجره.ها.راهی.برای.تصفیه.هوا.برقرار.کرده.است.و.می.توان.

از.این.پنجره.های.پوشیده.از.نانو.الیاف.فیلترکننده.آلودگی.برای.حفظ.سالمت.ساکنان.

شهرهایی.چون.نیویورک،.پکن،.شــانگهای.و....بهره.برد.که.اغلب.در.مهی.غلیظ.از.
آالینده.های.هوا.فرو.رفته.اند.

برای.حذف.آلودگی،.مواد.حاوی.نیتروژن.به.شــیوه.ای.خاص.روی.صفحه.شیشه.ای.

پنجره.اســپری.می.شود.و.در.روندی.از.جریان.هوای.همراه.با.قطرات.محلول.پلیمری.

الیه.ای.بســیار.نازک.از.نانوالیاف.را.تشــکیل.می.دهد..این.نانوالیاف.می.توانند.ذرات.

خطرناکی.را.به.دام.اندازند.که.تنفس.و.ورودشــان.به.ریه.ما.باعث.بروز.بیماری.های.
تنفسی،.قلبی.و....می.شود.

در.آزمون.هــای.اولیه،.به.نظر.می.رســد.که.چنین.نانوالیافــی.توانایی.خوبی.از.خود.

در.دور.نگاه.داشــتن.آالینده.ها.نشــان.داده.اند..به.عنوان.نمونه،.در.آزمون.میدانی.12.

ساعته.ای.در.پکن،.آن.هم.در.شــرایطی.که.هوا.به.شدت.آلوده.بود،.این.نانوالیافی.که.

اصطالحا.»پلی.اکریلونیتریل«.نامیده.شده،.توانستند.9۰.درصد.از.ذرات.مضر.موثر.در.

بروز.سرطان.ریه.و.بیماری.های.قلبی.را.فیلتر.و.تصفیه.کنند؛.کاری.که.نفس.کشیدنی.
راحت.تر.را.به.ارمغان.می.آورد.

پنجره.ایرانیان؛.ســندیکای.صنایع.آلومینیوم.ایران.با.همکاری.شــرکت.های.ماموت.

وترو.آلمان.و.فاندرمت.ایتالیا،.خردادماه.97.دو.سمینار.آموزشی.در.هتل.المپیک.تهران.
برگزار.می.کند.

ســمینار.تصفیه.و.گاززدایی.ذوب.آلومینیوم.و.ســمینار.نحوه.ساخت.کوره.و.انتخاب.

بوته.های.گرافیتی.و.ســیلیکون.کارباید.روز.پنجشنبه.۳.خردادماه.97.در.هتل.المپیک.

تهران.برگزار.می.شــود..این.سمینارها.با.همکاری.ســندیکای.صنایع.آلومینیوم.ایران.

توسط.الکساندر.زیمر.از.شــرکت.ماموت.وترو.آلمان.و.نیکوال.پپه.از.شرکت.فاندرمت.

ایتالیا.از.ســاعت.15.تا.2۰.روز.پنجشــنبه.۳.خردادماه.در.آکادمی.هتل.المپیک.تهران.
ارائه.خواهند.شد.

گفتنی.اســت،.عالقه.منــدان.به.حضور.در.این.ســمینارها.می.توانند.برای.ثبت.نام.و.
کسب.اطالعات.بیشتر.به.دفتر.و.سایت.سندیکای.صنایع.آلومینیوم.ایران.مراجعه.کنند.

ساختپنجرههاییباقابلیتجذب۹۰درصدیآلودگیهوا

نخستینسمینارتصفیهوگاززداییذوبآلومینیوم

پنجره.ایرانیان؛.اولین.نمایشــگاه.در.و.پنجره،.شیشه.و.صنایع.وابسته.یزد.تیرماه.97.
در.محل.دائمی.نمایشگاه.های.بین.المللی.استان.یزد.برگزار.می.شود.

نخستین.نمایشگاه.در.و.پنجره،.شیشه.و.صنایع.وابسته.یزد.با.مجوز.رسمی.سازمان.

توســعه.و.تجارت.و.شرکت.نمایشــگاه.های.بین.المللی.استان.از.27.تا.۳۰.تیرماه.97.
به.مدت.4.روز.در.محل.دائمی.نمایشگاه.های.بین.المللی.استان.یزد.برگزار.می.شود.

با.توجه.به.ظرفیت.باالی.انبوه.سازی.و.ساخت.وساز.در.منطقه،.استان.یزد.بستر.بسیار.
مناسبی.جهت.ارائه.محصوالت.ساختمانی.ازجمله.انواع.در.و.پنجره.است.

گفتنی.اســت،.عالقه.مندان.به.حضور.در.این.نمایشــگاه.می.توانند.برای.کســب.
اطالعات.بیشتر.و.ثبت.نام.به.سایت.نمایشگاه.مراجعه.کنند.

برگزاریاولیننمایشگاهدروپنجره،شیشهوصنایعوابستهیزد
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پنجره.ایرانیان؛.شرکت.اورین.آلومینیوم.تجارت.از.سراسر.کشور.نمایندگی.فعال.می.پذیرد.
مجموعــه.اوریــن.آلومینیوم.تجارت،.عرضه.کننــده.پروفیل.و.یــراق.آالت.در.و.پنجره.
آلومینیومی،.از.واجدان.شــرایط.سراسر.کشور.برای.اعطای.نمایندگی.فعال.دعوت.به.عمل.

.آورده.است.
.متقاضیان.می.توانند.برای.کسب.اطالعات.بیشتر.با.دفتر.این.مجموعه.تماس.بگیرند.

گفتنی.است،.اورین.آلومینیوم.تجارت،.نماینده.رسمی.یراق.آالت.آلومینیومی.فاپیم.ایتالیا.
)fapim(.و.پروفیل.های.آلومینیومی.اوبال.ترکیه )obal(.در.ایران.است.

پذیرشنمایندگیفعالاورینآلومینیوم

.nedex.پنجره.ایرانیان؛.شرکت.کیمیا.صنعت.شیما.نام.تجاری.محصوالتش.را.از
به.KSS تغییر.داده.است.

شــرکت.کیمیا.صنعت.شــیما.که.از.ابتدای.سال.91.چسب.پلی.سولفاید،.اسپیسر.و.

دیگر.ملزومات.جهت.تولید.شیشه.دوجداره.را.برای.اولین.بار.در.ایران.تولید.کرده.است.
ازاین.پس.این.محصوالت.را.بانام.تجاری.KSS.به.بازار.عرضه.می.کند.

گفتنی.اســت،.شرکت.کیمیا.صنعت.شیما.از.ســال.1۳87.فعالیت.خود.را.درزمینه.

واردات.مواد.مصرفی.تولیدکنندگان.شیشه.های.دوجداره.از.قبیل.چسـب.پلی.سـولفاید.

)دوجزئی(،.مولکـوالرســـیو.)تمامی.سایزها(،.اسپیسر.)تمامی.سایزها(،.بوتیل،.چسب.
هات.ملت،.کرنر.)گوشه(،.سوپاپ،.کانکتور.و....آغاز.کرده.است.

تغییرناممحصوالتشرکتکیمیاصنعتشیما

پنجره.ایرانیان؛.گروه.تولیدی.گارد،.نماینده.انحصاری.پروفیل.وین.کالس.در.استان.
گیالن.در.چهاردهمین.نمایشگاه.تخصصی.صنعت.ساختمان.رشت.مشارکت.کرد.

در.چهاردهمیــن.نمایشــگاه.تخصصی.صنعت.ســاختمان.رشــت.کــه.از.4.تا.7.

اردیبهشت.ماه.97.در.محل.دائمی.نمایشگاه.های.بین.المللی.استان.گیالن.برگزار.شد.

گروه.تولیدی.گارد،.نماینده.انحصاری.پروفیل.وین.کالس.با.ارائه.آخرین.دســتاوردها.
و.محصوالت.خود.پذیرای.عموم.بازدیدکنندگان.بود.

گفتنی.اســت،.پروفیل.ویــن.کالس.تولیدکننده.کامل.ترین.سیســتم.های.پروفیل.

یو.پی.وی.ســی.شامل.ســری.۶۰.چهار.کانال،.سری.۶۰.پنج.کانال،.سری.7۰.جفت.
ریل.کشویی،.سری.9۰.تک.ریل.کشویی.است..

حضورنمایندهوینکالسدرنمایشگاهساختمانرشت

پنجره.ایرانیان؛.بزرگ.ترین.نمایشــگاه.آلومینیوم.و.دایکســت.آسیا.در.شانگهای.چین.
برگزار.می.شود.

نمایشــگاه.آلومینیوم.و.دایکست.شــانگهای.چین.از.2۰.تا.22.تیرماه.97.)11.الی.1۳.
جوالی.2۰18(.در.مرکز.نمایشگاه.بین.المللی.شانگهای )SNIEC(.برگزار.می.شود.

ساعت.برگزاری.نمایشگاه.آلومینیوم.شانگهای.1۰:۰۰.تا.18:۰۰.روزهای.یادشده.است.
گفتنی.اســت،.عالقه.مندان.به.حضور.در.این.نمایشگاه.می.توانند.برای.کسب.اطالعات.

بیشتر.به.سایت.نمایشگاه.مراجعه.کنند.

بزرگتریننمایشگاهآلومینیومودایکستآسیادرچین
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پنجره.ایرانیان؛.چهارمین.دوره.نمایشگاه.بین.المللی.پروژه.ایران،.مصالح،.تجهیزات.و.فناوری.
ساخت.وساز.تهران.اردیبهشت.سال.جاری.برگزار..شد.

از.5.تا.8.اردیبهشــت.ماه.97.چهارمین.دوره.نمایشــگاه.بین.المللی.پــروژه.ایران،.مصالح،.

تجهیزات.و.فناوری.ساخت.وســاز.تهران.با.حضور.برترین.شرکت.های.صنعت.ساختمان.کشور.
در.محل.دائمی.نمایشگاه.های.بین.المللی.تهران.برگزار.شد.

در.اولین.دوره.برگزاری.در.ســال.2۰15،.مجموعه.ای.از.شــرکت.های.پیشرفته.بین.المللی.

در.این.نمایشــگاه.گرد.آمدند..از.این.جهت.نمایشــگاه.پروژه.توانست.گامی.در.جهت.معرفی.
فناوری.های.جدید.به.صنعتگران.داخلی.بردارد.

امســال.نیز.پروژه.ایران.2۰18،.با.عنوان.چهارمین.نمایشــگاه.بین.المللی.تخصصی.مصالح.

ساختمانی.و.تجهیزات.و.تکنولوژی.محیط.زیست،.در.محل.دائمی.نمایشگاه.های.تهران.برگزار.

شــد..با.توجه.به.موفقیت.های.حاصل.از.برگزاری.دوره.های.پیشــین،.نمایشگاه.امسال.نیز.با.
استقبال.فعاالن.صنعت.کشورمان.اعم.از.غرفه.گزاران.و.بازدیدکنندگان.روبه.رو.شد.

نمایشگاهپروژهایران،مصالح،تجهیزاتوفناوریساختوسازتهران

پنجره.ایرانیان؛.پنجمین.نمایشــگاه.تخصصی.در.و.پنجره.و.چهاردهمین.نمایشگاه.
ساختمان.ارومیه.خردادماه.97.برگزار.می.شود.

پنجمین.نمایشــگاه.بین.المللی.تخصصی.در.و.پنجره،.یراق.آالت.و.ماشــین.آالت.

ارومیه.و.چهاردهمین.نمایشگاه.بین.المللی.ساختمان،.معماری.و.انبوه.سازی.ارومیه.از.

29.خردادماه.تا.1.تیرماه.97.در.محل.دائمی.نمایشــگاه.های.استان.آذربایجان.غربی.
برگزار.می.شود.

زمــان.بازدید.از.این.نمایشــگاه.ها.که.در.محل.دائمی.نمایشــگاه.های.ارومیه.واقع.

در.پارک.جنگلی.ارومیه.در.بام.شــهر.برگزار.می.شــود.از.ســاعت.1۶.تا.21.روزهای.
اعالم.شده.است.

گفتنــی.اســت،.عالقه.مندان.به.حضور.در.این.نمایشــگاه.می.توانند.برای.کســب.
اطالعات.بیشتر.و.ثبت.نام.به.سایت.نمایشگاه.مراجعه.کنند.

نمایشگاهبینالمللیساختمانودروپنجرهارومیه
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پنجره.ایرانیان؛.نخستین.نمایشگاه.برترین.های.توسعه.صنعت.ساختمان.)طراحی،.تدارکات،.
اجرا.و.بهره.برداری(.در.مرکز.نمایشگاهی.بازار.بزرگ.ایران.)ایران.مال(.برگزار.شد.

نخستین.نمایشگاه.برترین.های.توسعه.صنعت.ساختمان.ایران.)CIDEX2018(.با.حضور.

1۳۰.شرکت.داخلی.و.خارجی.و.در.مساحت.45.هزار.مترمربع.از.11.تا.14.اردیبهشت.ماه.97.
پذیرای.مهندسان،.متخصصان.و.دست.اندرکاران.این.صنعت.بود.

مدیــر.اجرایی.این.نمایشــگاه.هدف.از.برگزاری.این.نمایشــگاه.را.معرفی.شــرکت.های.

تولیدکننده.داخلی.و.ارائه.کاالی.ایرانی.در.سال.حمایت.از.کاالی.ایرانی.عنوان.کرد.و.گفت:.

این.نمایشــگاه.اولین.و.بزرگ.ترین.رویداد.در.نوع.خود.اســت.که.با.حضور.جمع.کثیری.از.
شرکت.های.تراز.اول.داخلی.و.خارجی.برگزارشده.است.

یادآوری.می.شــود.که.نمایشگاه.برترین.های.توسعه.صنعت.ساختمان.به.همت.اتاق.تعاون.
ایران.و.با.همکاری.بازار.بزرگ.ایران.)ایران.مال(.برپاشده.است.

ایران.مــال.که.در.منطقه.22.تهران.و.در.غرب.بزرگراه.همت.و.نزدیک.به.دریاچه.چیتگر.

واقع.شــده.است،.یک.میلیون.و.95۰.مترمربع.مساحت.دارد.که.حدود.5۰۰.هزار.مترمربع.آن.
را.واحدهای.تجاری.تشکیل.می.دهند.

در.فاز.اول.ایران.مال.که.در.سال.جاری.به.بهره.برداری.خواهد.رسید.از.یک.میلیون.و.4۰۰.

هزار.مترمربع.آن.رونمایی.خواهد.شــد.که.این.فاز.دارای.۳۰۰.هزار.مترمربع،.واحد.تجاری.و.

تولیدی.اســت.و.55۰.مترمربع.دیگر.نیز.در.فاز.دوم.و.تا.پایان.سال.1۳99.مورد.بهره.برداری.
قرار.می.گیرد.

نمایشگاهبرترینهایتوسعهصنعتساختمانبرگزارشد

پنجره.ایرانیان؛.نمایشــگاه.آلومینیوم.آلمــان.)Aluminium(.از.17.تا.19.مهر.
1۳97.در.شهر.دوسلدورف.کشور.آلمان.برگزار.می.شود.

تمامی.بخش.های.صنعت.آلومینیوم.در.نمایشگاه.آلومینیوم.آلمان.حضور.دارند..این.

مکان،.فرصت.بین.المللی.قابل.توجه.ای.بــرای.تهیه.کنندگان.مواد.اولیه،.محصوالت.

نیمه.تمام.و.تمام.شده،.تولیدکنندگان.ماشین.آالت.و.تجهیزات.استخراج،.تصفیه.و.تولید.

آلومینیوم،.تولیدکنندگان.ماشــین.آالت،.تجارت.فلزات.سبک،.مشاوران،.متخصصان،.
کارشناسان.و.صاحب.نظران.این.صنعت.فراهم.می.آورد.

بیــش.از.18،۰۰۰.بازدیدکننــده.متخصــص.از.سراســر.جهان.برای.آشــنایی.با.

روش.هــا.و.فناوری.های.جدید.دنیای.آلومینیوم،.که.توســط.تولیدکنندگان.مواد.خام،.

تامین.کنندگان.و.تولیدکنندگان.قطعات.خودرویی،.صنایع.ساختمانی.و.تامین.کنندگان.

آخرین.فناوری.ها.و.ماشین.آالت.روز.اکستروژن،.عملیات.حرارتی،.ریخته.گری،.برش.

یا.پوشــش.دهی.سطحی.قطعات.آلومینیومی.عرضه.می.شود،.از.نمایشگاه.دوسلدورف.
آلمان.دیدن.می.کنند.

گفتنی.اســت،.بخش.های.مختلف.آلومینیوم.در.این.نمایشــگاه.حضور.داشته.و.در.

ســالن.های.مختلف.طبقه.بندی.شــده.اند،.از.جمله.این.بخش.ها.می.توان.به.موارد.زیر.

اشــاره.کرد:.غرفه.صنایع.ریخته.گری،.غرفه.صنایع.پوشــش.دهی.و.آبکاری،.غرفه.

تجهیزات.و.فنــاوری.تولیدات.اولیه،.غرفه.اتصــاالت.و.جوش.های.آلومینیوم،.غرفه.
صنایع.سوالر.و.غرفه.منیزیم.

بزرگتریننمایشگاهآلومینیومجهاندردوسلدورفآلمان
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پنجره.ایرانیان؛.در.آیین.اختتامیه.کنفرانس.و.نمایشــگاه.بین.المللی.آلومینیوم.ایران.
)IIAC2018( از.برندهای.برتر.صنعت.آلومینیوم.کشور.تقدیر.شد.

در.آیین.اختتامیه.کنفرانس.بین.المللی.آلومینیوم،.روز.چهارشنبه.5.اردیبهشت.ماه.97.

مراســم.اهدای.جوایز.برندهای.برتر.صنعــت.آلومینیوم.ایران،.در.محل.هتل.المپیک.
تهران.برگزار.شد.

در.این.مراســم.از.شــرکت.ها.و.برندهای.برتر.درزمینه.پروفیل.ساختمانی،.پروفیل.

صنعتی،.صنعت.دایکست،.در.و.پنجره،.نمای.ساختمان.و.ورق.آلومینیوم.با.تایید.هیات.
داوران.سندیکاي.صنایع.آلومینیوم.ایران.تقدیر.به.عمل.آمد.

اســامی.برندهاي.برتر.و.شرکت.های.متعالی.در.ســازمان.که.در.اختتامیه.پنجمین.
کنفرانس.آلومینیوم.ایران.معرفی.شدند:

کوپال.اصفهان،.آلوپن،.پروفیل.اراک،.آکپاي.ایران.کیش،.تولیدي.صنعتي.آلومینات،.

رنگین.پروفیل.کویر،.آسا.پنجره.کاشــان،.اسپیر.آلومینیوم.)اسپیرال(،.آلومینیوم.مات.

آریا.)آلومات(،.ســایتال.ســاخت،.کنترل.گاز.اکباتان،.نوین.گــداز.مطلق،.ایرکا.پارت.
صنعت،.درخشان.قطعه.سپاهان،.آلومتک،و.آلومینیوم.کوهرنگ.زاگرس.

گفتنی.است،.پنجمین.کنفرانس.و.نمایشگاه.بین.المللی.آلومینیوم.ایران.در.روزهای.
4،.5.و.۶.اردیبهشت.ماه.97.در.هتل.المپیک.تهران.برگزار.شد.

تقدیرازبرندهایبرترصنعتآلومینیومکشوردرکنفرانسبینالمللیآلومینیوم
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پنجره..ایرانیان:.شرکت.وین.بست.توانایی.ارائه.خدمات.خم.برای.تمامی.پروفیل.های.
موجود.در.کشور.را.به.دست.آورده.است.

بنا.بر.اخباری.که.از.سوی.شرکت.وین.بست.در.اختیار.خبرنگار.نشریه.پنجره.ایرانیان.

قرار.گرفت،.شــرکت.وین.بست.که.توانایی.اجرای..خم.با.چند.پروفیل.خاص.را.داشت.
ازاین.پس.انواع.خدمات.خم.را.برای.تمامی.پروفیل.های.موجود.در.کشور.ارائه.می.دهد.
همچنین،.وین.بســت.در.راستای.پیشــرفت.کارخانه.های.خود،.به.توانایی.ساخت.
پنجره.های.هاللی،.ویترینی،.سینوسی،.چندضلعی.و.خورشیدی.با.پروفیل.های.مختلف.
تجهیز.شده.است..همچنین،.وین.بست.در.جهت.آموزش.و.به.روزرسانی.این.مجموعه.

گام.برداشته.است.
گفتنی.اســت،.وین.بست.در.زمینه.ســاخت.و.مونتاژ.انواع.در.و.پنجره.و.همچنین.

خم.کاری.پروفیل.های.یو.پی.وی.سی.فعالیت.دارد.

اجرایخمباتمامیپروفیلهایداخلیتوسطوینبست

پنجره.ایرانیان؛.ثبت.نام.هجدهمین.نمایشگاه.بین.المللی.صنعت.تهران.آغاز.شد.
ثبت.نام.هجدهمین.نمایشــگاه.بین.المللی.صنعت.تهران.که.از.21.تا.24.مهرماه.1۳97.

برگزار.می.شود،.آغاز.شد.
متقاضیان.مشــارکت.در.بخش.داخلی.هجدهمین.نمایشگاه.بین.المللی.صنعت.تهران،.
می.توانند.از.روز.شنبه.1.اردیبهشــت.ماه.97.تا.زمان.تکمیل.ظرفیت.نمایشگاه.به.سایت.

ثبت.نام.این.نمایشگاه.مراجعه.کنند..ثبت.نام.بخش.ارزی.نیز.شروع.شده.است.
نمایشــگاه.بین.المللی.صنعت.یکی.از.وسیع.ترین.و.گسترده.ترین.رویدادهای.صنعتی.و.
بازرگانی.کشور.است..این.نمایشگاه.از.ابتدا.باهدف.ارائه.قابلیت.ها.و.توانمندی.ها.و.سوق.

شرکت.ها.به.سمت.بازارهای.گسترده.تر.فعالیت.خود.را.شروع.کرد.
.این.نمایشگاه.همچنین.به.عنوان.فرصتی.برای.صنعتگران.خالق.جهت.معرفی.آخرین.

محصوالت.خود.و.شناخت.صنایع.کشورهای.مختلف.شرکت.کننده.به.شمار.می.آید.
زیرگروه.های.تخصصی.این.نمایشــگاه.شــامل؛.ماشــین.آالت.و.خطوط.تولید،.
تجهیــزات.صنعتی.و.کارگاهی،.اتوماســیون.صنعتی،.ابزارآالت،.صنایع.پیشــرفته،.
خدمات.فنی،.مهندسی.و.مشاوره.ای،.تجهیزات.ایمنی.و.بهداشت،.فروش.و.خدمات.

پس.از.فروش.است.
گفتنی.است،.نمایشگاه.بین.المللی.صنعت.همه.ساله.در.ماه.مهر.برگزار.می.شود.

آغازثبتنامهجدهمیننمایشگاهبینالمللیصنعتتهران

پنجره..ایرانیان؛.دفتر.فروش.و.ارائه.خدمات.شــرکت.پــارس.زاماک.در.تهران.
افتتاح.شد.

شــرکت.پارس.زامــاک.ارائه.دهنده.یراق.آالت.و.کانکتورهــای.مولیون.برای.انواع.

پروفیل.های.یو.پی.وی.ســی.که.در.مشــهد.فعالیت.می.کند.به.منظور.تســهیل.ارائه.

خدمات.به.مشــتریان.تهران.و.سراســر.کشــور.اقدام.به.راه.اندازی.دفتر.فروش.خود.
در.تهران.کرد.

گفتنی.اســت،.مشتریان.می.توانند.ازاین.پس.کلیه.خدمات.و.محصوالت.ارائه.شده.از.
سوی.شرکت.پارس.زاماک.را.از.دفتر.تهران.این.شرکت.دریافت.کنند.

افتتاحدفترتهرانشرکتپارسزاماک
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پنجره.ایرانیان؛.مدیرعامل.سازمان.ملی.زمین.و.مسکن.

گفت:.آماده.واگذاری.زمین.برای.مسکن.اجتماعی.هستیم.

ولی.مادامی.که.بنیاد.مســکن.توان.پرداخت.هزینه.خرید.
زمین.دولتی.را.نداشته.باشد.این.اقدام.انجام.نخواهد.شد.
حمیدرضا.عظیمیان.در.گفت.وگو.با.ایســنا.اظهار.کرد:.
قانون.مشخص.کرده.که.ما.برای.طرح.مسکن.اجتماعی،.
زمین.را.با.قیمت.پایین.در.اختیار.بنیاد.مسکن.قرار.دهیم،.
نه.این.که.رایگان.واگذار.کنیم..ما.زمین.را.در.اختیار.بنیاد.
مســکن.قرار.می.دهیم،.بنیاد.بر.اساس.معرفی.افراد.واجد.
شرایط.توســط.وزارت.رفاه.اقدام.به.ساخت.مسکن.برای.
آنها.می.کند..اعتبار.را.هم.سازمان.برنامه.وبودجه.در.اختیار.
بنیاد.مســکن.قرار.می.دهد..لذا.این.موضوع.یک.فرآیند.

چهارجانبه.است.که.نیاز.به.بودجه.دولتی.دارد.
وی.ادامــه.داد:.به.هرحــال.دولت.در.ســال.1۳9۶.با.
مشــکالت.مالی.مواجه.بود.و.نتوانســت.بودجه.موردنیاز.

مســکن.اجتماعی.را.تامین.کند..کســی.که.قرار.اســت.

از.مــا.زمین.بگیرد.باید.مطمئن.باشــیم.کــه.طرح.دارد،.

ردیــف.اعتبــاری.و.کــد.پیمانــکاری.دارد؛.چراکه.قرار.

نیست.کســی.به.جای.ما.زمین.داری.کند..دستگاهی.که.

از.ما.برای.مســکن.اجتماعی.زمیــن.می.گیرد.باید.قصد.

انجام.ساخت.وســاز.داشته.باشــد؛.اما.با.توجه.به.این.که.

بنیاد.مسکن.نتوانســته.اعتباری.تهیه.کند.اتفاقی.در.این.
خصوص.نیفتاده.است..

اگر.اعتبارات.بنیاد.مســکن.تامین.شود.و.افراد.معرفی.

شــوند.به.هر.میزان.زمین.که.بخواهنــد.در.اختیار.آن.ها.
قرار.می.دهیم.

عظیمیان.هم.چنین.با.اشــاره.به.فعالیت.های.ســازمان.

ملی.زمین.و.مســکن.در.ســال.گذشــته.گفت:.یکی.از.

مهم.ترین.کارهایی.که.بهمن.ماه.ســال.1۳9۶.انجام.شد.

ابالغ.دستورالعمل.واگذاری.سند.به.زمین.های.دولتی.بود.

که.بعد.از.انقالب.بر.روی.آن.ها.ساخت.وساز.انجام.شده.و.

عمدتا.در.حاشیه.شــهرها.قرار.دارد..بر.این.اساس.مردم.

می.توانند.نسبت.به.سنددار.کردن.خانه.های.خود.بر.روی.
امالک.دولتی.اقدام.کنند.

مدیرعامل.ســازمان.ملی.زمین.و.مســکن.ادامه.داد:.

اقدامــات.دیگر.ما.واگذاری.زمین.رایگان.برای.ســاخت.

مســکن.خانواده.های.شــهدا،.جانبازان.و.دو.معلولیتی.ها.

اســت..تاکنون.حدود.8.هزار.خانوار.دارای.دو.فرد.معلول.

شناسایی.شــده.که.ساخت.مســکن.حدود.1۳۰۰.خانوار.
دیگر.باقی.مانده.که.امیدواریم.امسال.تکمیل.شود.

19.فروردین.ماه.امسال.جواد.حق.شناس.ـ.معاون.بنیاد.

مســکن.ـ.در.خصوص.آخرین.وضعیت.مسکن.اجتماعی.

گفته.بود:.متاســفانه.مسکن.اجتماعی.هنوز.تامین.اعتبار.

نشده.اســت؛.بنابراین.با.وجود.عالقه.مندی.دستگاه.های.

مسئول.مثل.سازمان.برنامه.وبودجه.و.بنیاد.مسکن،.هنوز.
اجرایی.نشده.است..زمینی.هم.تحویل.نگرفته.ایم.

دولت.یازدهم.از.ابتدای.تشــکیل.در.سال.1۳92.طرح.

مســکن.اجتماعی.را.به.عنوان.یک.مدل.پیشنهادی.ارائه.

کرد.تا.اینکه.نهایتا.در.سوم.اسفندماه.1۳95.جزییات.این.
طرح.به.تصویب.هیات.وزیران.رسید.

.بر.اساس.آن.مقرر.شد.سالیانه.1۰۰.هزار.واحد.در.قالب.

مســکن.اجتماعی.و.مســکن.حمایتی.با.مسئولیت.بنیاد.

مسکن.تامین.شــود؛.طرحی.که.به.دلیل.عدم.تخصیص.
بودجه.و.یارانه.های.موردنیاز،

هنوز.روی.کاغذ.باقی.مانده.است..بااین.حال.در.روزهای.

اخیر.علی.چگنی.مدیرکل.دفتر.اقتصاد.مسکن.وزارت.راه.

و.شهرسازی.گفته.که.در.ســال.های.92.تا.9۶.در.قالب.

اجرای.طرح.مســکن.اجتماعی.توانستیم.نزدیک.به.1۰7.
هزار.مسکن.برای.دهک.های.کم.درآمد.تامین.کنیم.

پنجره.ایرانیــان؛.رئیــس.اتحادیه.مشــاوران.امــالک.گفت:.تعــداد.قراردادهای.

خریدوفروش.مســکن.شهر.تهران.در.فروردین.ماه.امسال.5۶۰2.مورد.بوده.که.نسبت.
به.ماه.مشابه.سال.قبل.19.درصد.کاهش.یافته.است.

مصطفی.قلی.خســروی.در.گفت.وگو.با.ایســنا.اظهار.کرد:.اطالعات.به.دســت.آمده.

از.قراردادهــای.امالک.برگرفته.از.ســامانه.کد.رهگیری.حاکی.از.آن.اســت.که.در.

فروردین.ماه.1۳97.تعداد.5۶۰2.مورد.خریدوفروش.مسکن.در.شهر.تهران.انجام.شده.
که.نسبت.به.ماه.مشابه.سال.قبل.19.درصد.کاهش.نشان.می.دهد.

وی.افزود:.تعداد.قراردادهای.اجاره.شــهر.تهران.نیز.در.فروردین.ماه.امسال.۶27۶.
مورد.بوده.که.نشان.دهنده.افت.21.درصدی.نسبت.به.فروردین.ماه.سال.گذشته.است.
خســروی.همچنین.در.خصوص.معامالت.مسکن.کل.کشور.در.فروردین.ماه.1۳97.
گفت:.تعداد.کل.قراردادهای.خریدوفروش.کشور.28.هزار.و.52۰.مورد.بوده.که.نسبت.
به.فروردین.سال.گذشته.1.درصد.کمتر.بوده.است..هم.چنین.در.فروردین.ماه.21.هزار.
و.542.مورد.اجاره.نامه.در.کل.کشــور.امضا.شــده.که.در.مقایسه.با.سال.1۳9۶.بالغ.بر.

2۰.درصد.افت.نشان.می.دهد.
آمار.اتحادیه.امالک.از.معامالت.مسکن.شهر.تهران.در.اسفندماه.1۳9۶.نیز.کاهش.

1۰.درصدی.نسبت.به.زمان.مشابه.سال.قبل.از.آن.را.نشان.داده.بود.

 زمینمسکناجتماعیآمادهاستامابنیادبایدپولبدهد

 کاهش۱۹درصدیمعامالتمسکندرتهران
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پنجره.ایرانیان؛.نماد.اوراق.تســهیالت.مسکن.بانک.

ملی.ایران.امروز.در.ســه.نماد.در.بازار.فرابورس.ایران.
گشایش.یافت.

به.گزارش.ایســنا،.بنــا.بر.اعالم.بانک.ملــی.ایران،.در.

نشســت.گشــایش.نماد.این.اوراق.که.با.حضور.مســعود.

خاتونی.عضو.هیات..مدیره.بانک،.هادی.ساالرخیلی.رئیس.

اداره.کل.سازمان.و.روش.های.بانک،.محمدحسن.ابراهیمی.

مدیرعامل.شــرکت.کارگزاری.بانک.و.مسئوالن.فرابورس.

برگزار.شد،.ســه.نماد.معامالتی.تملی.۶11،.تملی.۶12.و.
تملی.7۰1.گشایش.یافت.

در.این.نشست،.ســاالرخیلی،.با.اشاره.به.شکست.انحصار.

بازار.اوراق.مسکن.با.ورود.بانک.ملی.ایران،.درباره.مزیت.های.

اوراق.این.بانک.نســبت.به.اوراق.موجود.در.بازار.گفت:.اوراق.

تســهیالت.مســکن.تا.امروز.در.انحصار.بانک.مسکن.بود.و.

ورود.بانک.ملی.ایران،.انحصار.این.بازار.را.می.شکند؛.بنابراین.

قیمت.بــرای.اســتفاده.کنندگان.کاهش.می.یابد..از.ســویی.

محدودیتی.برای.خریدوفروش.اوراق.تسهیالت.مسکن.بانک.

ملی.ایران.در.نظر.گرفته.نشده.است.درحالی.که.اوراق.موجود.
در.بازار.دارای.محدودیت.در.این.زمینه.بودند.

وی.درباره.دیگر.مزیت.اوراق.تسهیالت.مسکن.بانک.ملی.

ایران.تصریح.کرد:.سال.ساخت.مسکن.در.بهره.مندی.از.اوراق.

تسهیالت.این.بانک.موثر.نیست..منوط.به.اینکه.ارزش.گذاری.
مسکن.متناسب.با.تسهیالت.باشد.

رئیس.اداره.کل.ســازمان.و.روش.هــای.بانک.ملی.ایران.

دربــاره.هدف.عرضه.ایــن.اوراق.و.ورود.بانک.ملی.ایران.به.

این.بازار.بیــان.کرد:.متقاضیان.این.اوراق.در.دودســته.قرار.

می.گیرند..متقاضیان.نخســت.آن.دسته.از.افرادی.هستند.که.

با.ســرمایه.گذاری.در.بانک.به.دنبال.انتفاع.از.سود.سپرده.اند..

دســته.دوم.نیز.افرادی.هســتند.کــه.متقاضی.اســتفاده.از.

تسهیالت.مســکن.اند.اما.منابع.خاصی.را.برای.بهره.مندی.از.
این.تسهیالت.ندارند.

وی.تاکیــد.کرد:.برای.افتتاح.ســپرده.کوتاه.مدت.در.بانک.

حداکثر.1۰.درصد.ســود.تعلق.می.گیرد.اما.با.ســپرده.گذاری.

در.بخش.مســکن.و.خرید.این.اوراق،.عالوه.بر.کســب.سود.

سپرده،.اوراق.تسهیالت.نیز.به.فرد.تعلق.می.گیرد.که.از.سود.
خریدوفروش.در.بازار.فرابورس.بهره.مند.است.

ســاالرخیلی.با.بیان.اینکه.هــدف.از.طراحی.این.اوراق.در.

بانک.ملی.ایران.خدمت.به.متقاضیان.تسهیالت.مسکن.بوده.

است،.تاکید.کرد:.سیاســت.بانک.ملی.ایران.از.ورود.به.بازار.

اوراق.تسهیالت.مسکن،.به.هیچ.عنوان.منفعت.طلبانه.نیست.و.

هدف.ما.شکســتن.قیمت.ایــن.اوراق.در.بازار.و.رضایتمندی.
استفاده.کنندگان.از.تسهیالت.مسکن.بوده.است.

وی.ابــراز.کرد:.قیمت.اوراق.مســکن.تا.مرز.یک.صد.هزار.

تومان.نیز.رفته.اســت.اما.طی.روزهای.گذشته.که.هنوز.نماد.

اوراق.تسهیالت.مسکن.بانک.ملی.ایران.گشایش.نیافته.بود،.
قیمت.هر.برگ.اوراق.به.مرز.۶2.هزار.تومان.نیز.رسید.

ســاالرخیلی.اضافه.کرد:.نرخ.سود.تسهیالت.17.5.درصد.
است.و.نرخ.اوراق.را.نیز.بازار.تعیین.می.کند.

رئیس.اداره.کل.ســازمان.و.روش.هــای.بانک.ملی.ایران.

دربــاره.جزئیات.این.اوراق.نیز.گفت:.در.طرح.یکم.بانک.ملی.

ایــران،.حداقل.مبلغ.ســپرده.گذاری.1۶.میلیون.تومان.و.نرخ.

ســود.1۰.درصد.بوده.و.در.طرح.بعدی.افتتاح.حســاب.با.5۰.

هزار.ریال.نیز.امکان.پذیر.اســت.و.نرخ.ســود.نیز.بر.اســاس.

میزان.سپرده.گذاری.و.نرخ.سود.بانکی.مصوب.بانک.مرکزی.
تعیین.می.شود..

ضمن.اینکــه.همه.افراد.می.توانند.از.ایــن.اوراق.بهره.مند.

باشــند.و.عالوه.بر.دریافت.اوراق،.از.نرخ.ســود.متعادل.برابر.
سپرده.های.کوتاه.مدت.منتفع.شوند.

بانک. ابراهیمی.مدیرعامل.شرکت.کارگزاری. محمدحسن.

ملی.ایران.نیز.در.این.نشســت.مهم.ترین.مزیت.این.اوراق.را.

تاثیرگذاری.آن.هم.در.بازار.پول.و.هم.بازار.سرمایه.عنوان.کرد.

و.گفت:.بحث.رقابتی.شــدن.اعطای.تسهیالت.مزیت.عرضه.
این.اوراق.از.سوی.بانک.ملی.ایران.است.

وی.تصریح.کرد:.پیش.بینی.ما.این.است.که.استقبال.خوبی.

از.ایــن.اوراق.در.بازار.صورت.گیرد.و.با.گشــایش.نماد،.افراد.

بیشتری.با.مزیت.های.آن.آشــنا.خواهند.شد..این.اوراق.ابزار.

مناسبی.برای.کسانی.اســت.که.تمایل.به.خرید.مسکن.و.یا.
سرمایه.گذاری.در.این.بخش.دارند.

معــاون.عملیات.و.نظارت.فرابورس.ایران.نیز.با.بیان.اینکه.

اوراق.تسهیالت.مسکن.بانک.ملی.ایران.سال.گذشته.در.بازار.

فرابورس.پذیرش.شد،.گفت:.تاکنون.۳2.هزار.میلیارد.و.۶۰۰.

میلیون.تومان.اوراق.مســکن.بانک.مسکن.خریداری.شده.و.

745.هزار.نفر.نیز.با.خریداری.این.اوراق،.از.تسهیالت.مسکن.
استفاده.کرده.اند..

امیدواریم.این.روند.را.در.بخش.اوراق.تســهیالت.مسکن.
بانک.ملی.ایران.نیز.شاهد.باشیم.

بهنام.محسنی.اظهارکرد:.بانک.ملی.ایران.بر.اساس.مصوبه.

شــورای.پول.و.اعتبار.در.ســال.95.دربــاره.واگذاری.اوراق.

مسکن.از.سوی.ســایر.بانک.های.تجاری.جز.بانک.مسکن،.

تمهیدات.الزم.را.برای.عرضه.این.اوراق.اندیشید.و.امروز.هم.
نماد.اوراق.گشایش.یافت.

وی.بیان.کرد:.تا.اواخر.ســال.گذشته.نرخ.موثر.تسهیالت.

حدود.21.درصد.بود.اما.با.قیمت.امروز.اوراق،.این.نرخ.به.2۰.
درصد.کاهش.یافته.است.

 گشایشنماداوراقتسهیالتمسکنبانکملیدرفرابورس
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در. مســکن. خریدوفــروش. آمــار. پنجره.ایرانیــان؛.

فروردین.ماه.1۳97.حاکی.از.آن.اســت.بعد.از.دو.ســال.

که.شــرایط.پیش.رونق.مســکن.فراهم.شده.بود،.مجددا.
معامالت.به.سطح.سال.1۳94.رسیده.است.

به.گزارش.ایســنا،.فروردین.1۳9۳.تعداد.7221.مورد.

خریدوفروش.مســکن.در.شــهر.تهران.انجام.شده.بود..

فروردین.ماه.1۳94.معامالت.شهر.تهران.به.4915.مورد.

رســید.که.۳1.9.درصد.نســبت.به.ماه.مشابه.سال.قبل.

کاهش.یافت..در.فروردین.1۳95.اما.این.نزول.قطع.شد.

که.تعداد.خریدوفروش.5918.مورد.بود.و.شــاهد.افزایش.

2۰.4.درصدی.معامالت.نسبت.به.سال.1۳94.بودیم..در.

فروردین.1۳9۶.نیز.با.این.که.تا.حدودی.از.سرعت.سقوط.

خریدوفروش.کاسته.شده.بود.و.5۳84.مورد.معامله.انجام.

شــد،.کاهش.8.5.درصدی.خریدوفروش.نسبت.به.سال.

1۳95.به.ثبت.رســید..فروردیــن.1۳97.نیز.5۰4۶.مورد.

خریدوفروش.مســکن.انجام.شــد.که.حاکی.از.افت.۶.۳.
درصدی.نسبت.به.زمان.مشابه.سال.قبل.بود.

همان.طور.که.آمار.نشــان.می.دهد.بازار.مسکن.بعد.از.

ســال.1۳9۳.در.محدوده.5۰۰۰.معامله.باقی.مانده.و.اثر.

افزایش.تدریجی.معامالت.که.از.نیمه.دوم.ســال.گذشته.

آغاز.شده.بود.از.بین.رفته.است..حتی.رشد.یک.باره.قیمت.

مسکن.در.سه.ماهه.سوم.سال.گذشته.رکود.این.بخش.را.
نسبت.به.دو.سال.قبل.عمیق.تر.کرد.

رکود.خریدوفــروش.در.حالی.رقم.خورده.که.آمارهای.

ساخت.وساز.نیز.چندان.امیدوارکننده.نیست..اگر.میانگین.

نیــاز.بــه.یک.میلیون.واحد.مســکونی.که.طــرح.جامع.

مســکن.به.آن.تأکید.دارد.را.مالک.قرار.دهیم.هم.اکنون.

ساخت.وساز.حدود.یک.سوم.این.رقم.است.
لذا.بخش.مسکن.با.پارادوکس.هایی.مواجه.شده.است؛.
ازیک.طرف.قیمت.ها.رشــد.کــرده.و.از.طرف.دیگر.توان.
تقاضای.مصرفی.به.قیمت.ها.نمی.رسد..از.یک.سو.با.توجه.
به.بازدهی.پایین.این.بخش،.ساخت.وســاز.در.رکود.قرار.
دارد.و.از.سوی.دیگر.با.توجه.به.حدود.۶۰۰.تا.7۰۰.هزار.
ازدواج.سالیانه،.تقاضای.مطلق.روزبه.روز.انباشته.می.شود؛.
تقاضای.مطلقی.که.توان.خرید.ندارد.و.به.اجبار.به.سمت.
بازار.اجاره.بها.حرکت.می.کند..لذا.پیش.بینی.می.شــود.در.
ســال.جاری.با.توجــه.به.افزایش.قیمت.ارز،.نرخ.رشــد.
اجاره.بها.نســبت.به.ســال.قبل.افزایش.پیدا.کند..این.در.
حالی.است.که.بر.اساس.آمار.سال.1۳95.بالغ.بر.49۰.هزار.
واحد.مسکونی.در.تهران.و.2.۶.میلیون.واحد.مسکونی.در.

کل.کشــور.خالی.مانده.و.این.در.حالی.است.که.خبری.از.
وضع.مالیات.بر.خانه.های.خالی.نیست.

بنابراین.گزارش،.طبق.قانون،.وزارت.راه.و.شهرسازی.

باید.تاکنون.ســامانه.ملی.اســکان.را.ایجاد.می.کرد.ولی.

هنوز.این.اقــدام.انجام.نشــده.اســت..28.فروردین.ماه.

ســال.جاری.حمیدرضا.عظیمیان.ـ.مدیرعامل.ســازمان.

ملی.زمین.و.مســکن.به.ایســنا.گفت:.حدود.5.ماه.پیش.

مســئولیت.راه.اندازی.ســامانه.جامع.امالک.کشور.به.ما.

واگذار.شــده.و.باید.هزینه.هــای.آن.را.بر.عهده.بگیریم..

به.تازگی.کار.را.آغاز.کرده.ایم.و.در.حال.انتخاب.مشــاور.

هستیم..قرار.اســت.کلیه.اطالعات.برخط.امالک.کشور.

در.این.سامانه.ثبت.شــود.که.یکی.از.آن.موارد،.موضوع.
خانه.های.خالی.است.

پنجره.ایرانیان؛.به.دنبال.عدم.تمکین.رییس.ســازمان.نظام.مهندســی.ســاختمان.استان.

تهران.از.بخشــنامه.های.عباس.آخوندی،.وزارت.راه.و.شهرسازی.پروانه.اشتغال.به.کار.حسن.
قربان.خانی.رییس.این.سازمان.را.تعلیق.کرد.

به.گزارش.ایســنا،.معاون.مسکن.و.ســاختمان.وزیر.راه.و.شهرســازی.با.ابالغ.نامه.ای.به.

مدیرکل.راه.و.شهرسازی.استان.تهران.خواستار.تعلیق.پروانه.اشتغال.به.کار.حسن.قربان.خانی.
رییس.سازمان.نظام.مهندسی.ساختمان.استان.تهران.شد.

در.متن.این.نامه.آمده.است:
نظر.به.عدم.رعایت.ابالغیه.ها.و.اطالعیه.های.وزارت.را.ه.و.شهرسازی.در.موارد.متعدد.توسط.
آقای.مهندس.حسن.قربان.خانی،.رییس.سازمان.نظام.مهندسی.ساختمان.استان.تهران.دارنده.
پروانه.اشــتغال.به.کار.مهندســی.در.رشــته.عمران.که.موجب.بروز.بی.نظمی.در.ارائه.خدمات.
مهندسی.و.به.تبع.آن.ایجاد.خلل.در.روند.فعالیت.ذینفعان.و.نهادهای.ذیربط.شده.است،.بدین.
وســیله.ضمن.اعالم.تصمیم.مقام.عالی.وزارت.مبنی.بر.تعلیق.پروانه.اشتغال.به.کار.مهندسی.
ایشــان.مســتند.به.بند.»ج.ماده.2۳.آیین.نامه.اجرایی.قانون.نظام.مهندسی.و.کنترل.ساختمان.
مصوب.1۳75«.مقتضی.است.دستور.فرمایید.مراتب.به.ایشان.و.نهادهای.ذیربط.ابالغ.گردد.
تعلیق.پروانه.اشــتغال.قربان.خانی.در.حالی.صــورت.گرفته.که.طی.ماه.های.اخیر.تنش.هایی.
میان.وزارت.راه.و.شهرســازی.و.سازمان.نظام.مهندسی.بر.سر.بخشنامه.ها.و.ابالغیه.های.اخیر.
عباس.آخوندی.در.گرفته.اســت..از.جمله.این.بخشــنامه.ها،.منع.اشتغال.کارکنان.12.دستگاه.
در.ســازمان.نظام.مهندسی،.حق.انتخاب.مهندس.توسط.مالک.و.توقف.دریافت.پنج.درصد.از.

حقوق.مهندسان.توسط.سازمان.نظام.مهندسی.بوده.است.
به.دنبال.این.بخشــنامه.ها،.فرج.اهلل.رجبی.رییس.سازمان.نظام.مهندسی.ساختمان.کشور.به.
مراکز.تابع.خود.در.اســتان.ها.نامه.زد.و.اعالم.کرد:.حق.اجرای.دســتورالعمل.های.وزیر.راه.و.

شهرسازی.را.ندارند.و.در.صورت.اجرای.آنها.با.متخلفان.برخورد.می.شود.

 انباشتتقاضایمطلقدربازارمسکن

 پروانهاشتغالرییسنظاممهندسیتهرانتعلیقشد
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پنجــره.ایرانیان؛.تعلیق.پروانه.اشــتغال.بــه.کار.رییس.

سازمان.نظام.مهندسی.ساختمان.استان.تهران.واکنش.هایی.

را.در.بدنه.این.ســازمان.به.دنبال.داشت.اما.به.نظر.نمی.رسد.
غیرقابل.بازگشت.باشد.

به.گزارش.ایسنا،.سازمان.های.نظام.مهندسی.از.مدتی.قبل.

در.سردرگمی.قرار.دارند..از.یک.طرف.عباس.آخوندی.ـ.وزیر.

راه.و.شهرســازی.ـ.به.ادارات.کل.راه.و.شهرسازی.استان.ها.

و.از.طریق.آنان.به.روسای.اســتان.های.کشور.می.گوید.باید.

بخشــنامه.های.عدم.دریافت.پنج.درصد.حــق.نظارت،.عدم.

ارجــاع.نظارت.و.تعارض.منافع.را.اجرا.کنید..از.ســوی.دیگر.

فرج.اهلل.رجبی.نامه.زده.که.نباید.دســتورات.وزیر.را.اجرا.کنید.

و.در.صــورت.اجرا،.هیات.مدیره.ســازمان.نظام.مهندســی.
ساختمان.استان.ها.به.شورای.انتظامی.معرفی.می.شوند.

قربانخانی.رئیســی.است.که.از.دستور.رجبی.تبعیت.کرده.

است..به.همین.دلیل.روز.چهارشنبه.5.اردیبهشت.ماه.حاشیه.

جدیدی.برای.سازمان.نظام.مهندسی.ساختمان.ایجاد.شد..به.

دستور.عباس.آخوندی.پروانه.اشتغال.به.کار.حسن.قربانخانی.

ـ.رییس.ســازمان.نظام.مهندسی.ساختمان.استان.تهران.ـ.

به.علت.بروز.بی.نظمی.در.ارائه.خدمات.مهندســی.و.ایجاد.

خلل.در.روند.فعالیت.ذی.نفعــان.و.نهادهای.ذی.ربط.حوزه.

ســاختمان.توسط.قربانخانی.با.استناد.به.بند."ج".ماده.2۳.

آیین.نامه.اجرایی.قانون.نظام.مهندســی.و.کنترل.ساختمان.

تعلیق.شــد..سپس.اداره.کل.راه.و.شهرسازی.استان.تهران.

به.هیات.مدیره.ســازمان.نظام.مهندســی.این.استان.نامه.

زد.که.عضویت.حســن.قربانخانی.را.لغو.و.سعید.غفرانی.را.
جایگزین.او.کنند.

اولین.واکنش.قربانخانی.به.این.دســتورالعمل.آن.بود.که.

. گفــت.اگر.قرار.به.تعلیق.پروانه.ای.بــود.باید.پروانه.رجبیـ.

رییس.ســازمان.نظام.مهندســی.ـ.که.به.روسای.سازمان.

اســتان.ها.ابالغ.کرده.آیین.نامه.ارائه.شــده.از.سوی.وزیر.را.

انجام.ندهیم.معلــق.می.کردند..امروز.اما.رجبی.با.ارســال.

بیانیه.ای.به.دفاع.از.قربانخانی.پرداخته.و.خطاب.به.او.نوشته.
است.با.قاطعیت.به.وظایف.قانونی.خود.ادامه.دهد.

این.جمله.رجبی.به.اعتقاد.کارشناســان.چندان.قابل.درک.

نیست؛.چرا.که.حکم،.اجرا.شده.و.جانشین.تعیین.شده.است.

و.قابل.گرفتن.دســتور.موقت.توقــف.نخواهد.بود.و.دیوان.

عدالت.اداری.به.احکامی.رســیدگی.می.کند.که.شاکی.آن،.
ذی.نفع.باشد.

مضافا.اینکه.هنوز.رییس.ســازمان.نظام.مهندسی.نسبت.

به.هیچ.یک.از.بخشــنامه.های.وزیر.به.دیوان.عدالت.اداری.
شکایت.نکرده.است.

.بنــا.به.گفته.حامــد.مظاهریــان.ـ.معاون.وزیــر.راه.و.

شهرسازی.ـ.هیچ.کدام.از.مراجع.ســه.گانه.معاونت.حقوقی.

ریاست.جمهوری،.کمیسیون.تطبیق.قوانین.مجلس.و.دیوان.
عدالت.اداری،.ابالغ.های.وزارت.را.غیرقانونی.ندانسته.اند.

رجبی.همزمان.با.ریاســت.شورای.مرکزی.سازمان.نظام.

مهندســی،.عضو.هیات.مدیره.نظام.مهندســی.فارس.نیز.

هست...یکی.دیگر.از.ابهاماتی.که.در.این.بین.مطرح.می.شود.

آن.اســت.که.چرا.در.استان.فارس.نســبت.به.عدم.اجرای.

بخشــنامه.های.آخوندی.و.متعاقبا.تمکین.از.دســتورالعمل.

رجبی.اقدام.نشــده.است..تهران.اســتانی.بوده.که.از.دستور.

رجبی.تبعیت.کرده.اســت..البته.شنیده.ها.حاکی.از.آن.است.

که.دو.ســه.استان.دیگر.هم.هنوز.نســبت.به.ارجاع.نظارت.

اقــدام.می.کنند.اما.هنــوز.برخوردی.به.طور.رســمی.با.آنها.
صورت.نگرفته.است.

در.این.شــرایط.مکانیسم.ساخت.وساز.در.کل.کشور.به.هم.

ریخته.است..اســتانداری.ها.به.شهرداری.ها.اعالم.کردند.که.

مستقیما.کاری.را.ثبت.نکنید..رییس.نظام.مهندسی.هم.گفته.

ارجــاع.را.انجام.دهید.اما.عمال.بــه.دلیل.نگرانی.از.وضعیت.

فعلی،.عمده.نظام.مهندســی.ها.ارجاع.کار.را.تعطیل.کرده.اند..

در.این.شرایط.مهندسان.و.کارفرمایان.بالتکلیف.شده.اند..این.

وضعیت.نابسامان.باعث.شــده.اشتغال.و.معیشت.مهندسان.
دچار.مشکل.شود.و.کارفرمایان.هم.سردرگم.شوند.

تا.قبل.از.ســال.1۳91.سیســتم.ارجــاع.از.طریق.نظام.

مهندسی.انجام.نمی.شد..از.سال.1۳91.تا.1۳9۶.این.وظیفه.

به.عهده.نظام.مهندســی.است..اما.روش.جدید.ارائه.شده.از.

سوی.وزارت.راه.و.شهرســازی.این.است.که.کارفرما،.ناظر.

عمــران.یا.معماری.را.پیدا.و.به.نظام.مهندســی.اعالم.کند..

بعد.مهندس.عمران.یا.معمار،.ســه.نفر.دیگر.را.برای.انجام.

خدمات.مهندســی.به.ســازمان..معرفی..می.کند..این.افراد.

همگی.از.کانال.نظام..مهندسی.عبور.خواهند.کرد.اما.دیگر.

مانند.ســابق.نباید.به.نظام.مهندســی.پولی.بدهند..پول.به.

مهندس.معمار.یــا.عمران.پرداخت.می.شــود.و.او.با.توجه.

به.پیشرفت.کار.بین.ســه.نفر.دیگر.تقسیم.می.کند..به.نظر.

می.رسد.این.سیستم.نســبت.به.مکانیسم.قبلی.بهتر.باشد؛.

چرا.که.تجربه.نشــان.داده.بلوکه.کردن.پول.مهندســان.در.
حساب.سازمان.نظام.مهندسی.عواقبی.را.در.پی.داشته.است.
اســتفاده.از.ســپرده.4۰.میلیارد.تومانی.ســازمان.نظام.
مهندســی.ســاختمان.اســتان.تهران.به.منظــور.دریافت.
تســهیالت.برای.یک.شــرکت.غیر،.یکی.از.مواردی.است.
که.ترکان.-.رییس.ســابق.نظام.مهندسی.-.آن.را.مصداق.
"اختالس".عنوان.کرد؛.اما.با.وجودی.که.ســود.4۰.میلیارد.
تومان.به.این.ســازمان.پرداخت.می.شود،.اصل.مبلغ،.بلوکه.

باقی.مانده.است.

 آیانظاممهندسیقافیهراباختهاست؟
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پنجره.ایرانیــان؛.دبیــر.کانــون.انبوه.ســازان.گفت:.

امیدواریم.با.تســهیالت.بدون.ســپرده.که.قرار.است.

بانک.مسکن.به.ســازندگان.پرداخت.کند.و.اصالحیه.

قانون.پیش.فروش.که.تا.دو.ماه.دیگر.آماده.می.شود.در.

سال.1۳97.شاهد.افزایش.تولید.مسکن.و.ایجاد.فضای.
مناسب.کسب.وکار.باشیم.

فرشــید.پورحاجت.در.گفت.وگو.با.ایسنا،.اظهار.کرد:.

بانک.مســکن.هم.اکنون.بــا.توجه.به.شــرایطی.که.

شورای.پول.و.اعتبار.برای.آن.تعیین.کرده.در.نظر.دارد.

تســهیالت.ساخت.بدون.سپرده.را.در.قالب.های.متنوع.

و.بر.اساس.نیاز.کشــور.ارائه.کند.که.تصمیم.مناسبی.

اســت..بر.اساس.مصوبات.شــورای.پول.و.اعتبار،.نرخ.

ســود.بانکی.در.حوزه.تولید.مسکن.18.درصد.است.و.
نباید.هیچ.ابزاری.استفاده.شود.که.این.نرخ.جابجا.شود.
وی.افزود:.طی.یک.ســال.گذشته.کانال.منابع.مالی.
برای.بخش.تولید.مســکن.از.این.نوع.سپرده.ها.که.در.
قالب.مشــارکت.مدنی.پرداخت.می.شــد.متوقف.بود.و.
منابع.از.کانال.اوراق.تسه.تامین.می.شد.که.هزینه.بسیار.

سنگینی.را.بر.گرده.بخش.تولید.گذاشته.بود.
دبیر.کانون.انبوه.سازان.با.بیان.اینکه.به.نظر.می.رسد.
امسال.بانک.مسکن.مقداری.در.خصوص.تامین.منابع.
مالی.بخش.مســکن.هدفمندتر.وارد.شده.است،.گفت:.
با.توجه.به.اینکه.اولویت.دولت.در.حوزه.مسکن،.بحث.

بازآفرینی.شهری.است.سیاستی.را.برای.بافت.فرسوده.

در.نظر.گرفته.و.در.بحث.هدف.گذاری.تولید.هم.سیکل.

تولید.را.مطابق.نیاز.کشــور.برنامه.ریزی.کرده.اســت؛.

یعنی.الگوی.مصرف.را.مالک.اولویت.پرداخت.در.نظر.
گرفته.که.این.هم.جزو.شاخص.های.خوب.است.

پورحاجت.خاطرنشــان.کرد:.در.ســال.1۳95.برای.

مــدت.دو.ماه.این.نوع.تســهیالت.پرداخت.شــد.که.

متاســفانه.بعدازآن.متوقف.شــد.و.هم.اکنــون.نیز.این.

نگرانــی.وجود.دارد..باید.این.نکتــه.را.مدنظر.قرار.داد.

که.سیاســت.گذاری.سال.جدید.باید.در.این.جهت.باشد.

که.تولید.مسکن.در.کشور.افزایش.پیدا.کند..هم.اکنون.

تولید.سالیانه.بیش.از.۳۰۰.هزار.واحد.نیست؛.درحالی.که.

ایــن.رقم.حدود.4۰.درصد.اهــداف.مدنظر.طرح.جامع.

مســکن.و.برنامه.ششم.توسعه.است.و.این.برای.آینده.
بازار.مسکن.مطلوب.نیست.

دبیر.کانون.انبوه.سازان،.بخش.تولید.مسکن.را.موتور.

محرکــه.اقتصاد.دانســت.و.گفت:.تولید.مســکن.هم.

به.اشــتغال.مســتقیم.این.بخش.کمک.می.کند.و.هم.

چرخش.نقدینگــی.در.این.حوزه.باعث.رونق.اقتصادی.
در.دیگر.بخش.های.مرتبط.با.صنعت.ساختمان.می.شود.
وی.همچنیــن.دربــاره.آخریــن.وضعیــت.قانون.
پیش.فروش.ســاختمان.اظهار.کــرد:.در.این.خصوص.
پیش.نویسی.را.وزارت.راه.و.شهرسازی.در.سال.گذشته.

آماده.کرده.است..کارگروهی.هم.در.مرکز.پژوهش.های.

مجلس.به.اتفاق.کانون.های.سراســری.و.دیگر.فعاالن.

تشکیل.شــده.که.الیحه.ای.آماده.شــده.و.طی.دو.ماه.

آینده.تقدیم.کمیسیون.عمران.مجلس.خواهد.شد..این.

الیحه.تقریبا.تا.آخرین.روزهای.سال.گذشته.در.دستور.

کار.مرکز.پژوهش.های.مجلس.قرار.داشــت..جلسات.

پرچالشی.برگزار.شد.و.به.نظر.می.رسد.قانون.روان.تری.

نسبت.به.سابق.در.حال.تهیه.است.که.هم.حقوق.مردم.

و.بهره.برداران.رعایت.شود.و.هم.مشکل.تولید.مسکن.
برطرف.خواهد.شد.

وی.تاکیــد.کرد:.بــا.این.دو.گشــایش.پیش.بینی.

می.شود.که.ان.شــاءاهلل.تولید.مسکن.در.سال.جاری.
افزایش.پیدا.کند.

بــه.گفته.پورحاجــت،.در.حوزه.کســب.وکار.بخش.

خصوصی.سه.چالش.اساســی.تامین.اجتماعی،.بحث.

مالیات.ها.و.بحث.تامین.منابــع.مالی.برای.بنگاه.های.

تولیدی.وجود.دارد.که.به.فضای.کســب.وکار.خدشــه.

وارد.کرده.اســت..همچنین.چالش.هــای.دیگری.در.

حوزه.ساخت.وســاز.وجود.دارد.که.یکی.از.آن.ها.بحث.

پیش.فروش.و.دیگری.بحث.قانون.نظام.مهندســی.بود.

که.فکرمی.کنم.با.ابالغیه.هایی.که.وزیر.در.پایان.سال.

داد.فضای.مناســبی.برای.فضای.کســب.وکار.ایجاد.
خواهد.شد.

 پیشبینیافزایشتولیدمسکنبادوگشایش
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پنجره.ایرانیان؛.وزیر.راه.و.شهرســازی.در.یادداشــتی.

به.مناســبت.روز.معمار،.پیشنهاد.تشکیل.مجمع.معماران.
ایران.را.مطرح.کرد.

به.گزارش.ایســنا،.عباس.آخوندی.نوشــت:.شــهر.و.

معماری.ایرانــی.برترین.جلوه.گاه.فرهنگی.ســرزمین.و.

تمدن.ایران.است..معماری.ایرانی.در.هماهنگی.با.اندیشه.

معنوی.ایرانیان.و.دیدگاه.آنان.نســبت.به.هستی.و.انسان.

و.همنوایــی.با.طبیعت.متنوع.ســرزمین.ایــران.هزاران.

ســال.استمرار.داشته.و.توانســته.نمونه.های.زرینی.را.به.

ثبت.برســاند..قلمرو.ظهور.این.اندیشــه.با.ابزار.معمارانه.

هنرمندان.و.صاحبان.اندیشه.به.گستره.تمدن.و.فرهنگ.

ایــران.تعمیم.یافته.و.امروزه.آثــار.فاخری.از.این.مظاهر.
فرهنگی.در.پهنه.سرزمینی.ایران.شهر.قابل.بازخوانی.اند.
معماری.و.شــهر.ایرانی.عرضه.کننده.ارزشــمندترین.
مصادیــق.تعامل.با.طبیعت.در.همســویی.با.ویژگی.های.
فرهنگی.و.اعتقادی.و.تجلی.گاه.مفهوم.توســعه.پایدار.در.

شــهر.و.معماری.اســت..اهتمام.معماران.ایرانی.در.این.

راســتا.عامل.اساسی.اســتمرار.هویت.معماری.ایرانی.در.

عین.تکامل.و.بهره.گیری.آن.از.پدیده.های.نوین.در.طول.
سده.ها.بوده.است.

با.آغاز.عصــر.نوگرایی،.بازآفرینــی.و.بازخوانی.تمدن.

ایران.شــهری.دجار.لکنت.شده..اســت،.تا.جایی.که.هنوز.

تعریــف.مــورد.اجماعی.از.توســعه.در.میــان.نخبگان.

حاصل.نشده.است..این.ناهمزمانی.و.ناهماهنگی.موجب.

فرسایش.و.تشدید.فرسایش.این.سازمان.فضایی.کالبدی.

منسجم.شــهرها،.کاهش.توان.زیست.پذیری.محیطی.و.

مخاطره.تداوم.تمدنی.ایران.شده.اســت..به.دیگر.سخن.

محصــول.فهم.ما.از.رویارویی.با.تمدن.جدید.غرب.به.از.

جاکندگی.و.گم.گشتگی.و.با.نگاه.کاالیی.شدن.به.زندگی.
توام.شده.است.

عالوه.بر.همزیســتی.ناپایدار.دو.انگاره.قدیم.و.جدید،.

گسستی.در.ســاختار.هم.پیوند.معماری.ـ.شهرسازی.رخ.

داده.که.به.آشفتگی.و.نابسامانی.شهری.دامن.زده.است..

عدم.پیوند.عناصر.و.اجزای.ســازنده..شــهرها.با.زمینه.و.

بستر.خود.و.حتی.استقرار.ناموزون.ساختمان.ها.در.تعامل.

با.یکدیگر.و.نیز.با.ساختار.طبیعی.پیرامون.بر.این.گسست.
دامن.زده.و.شرایط.نامطلوبی.را.به.بار.آورده..است.

برایــن.باورم.کــه.درمان.ایــن.وضعیت،.از.یکســو.

بــا."بازخوانــی.هویت.ایرانــی".در.چارچوب.اندیشــه.

ایران.شــهری.در.روزگار.مدرن.و.در.اقلیمی.به.فراخنای.

ایران.فرهنگی.و.فراهم.ساختن.زمینه.های.افزایش.حس.

تعلق.به.شــهروندان.میســر.می.گردد.و.از.سوی.دیگر.با.

چنین.پشتوانه.ای.ضروری.است.به.بازاندیشی.و.بازنگری.

در.نظــام.طرح.ریزی.و.ضوابط.و.شــیوه.نامه.های.راهنما.
اقدام.کرده.و.به.ترمیم.این.ساختار.بپردازیم.

معماران.ایران،.به.ویژه.نسل.خالق.و.جوان.این.کشور.

در.ایــن.عرصه.وظیفه.ای.خطیر.بر.عهــده.دارند..باید.با.

حوصله.و.ســینه.ای.فراخ.گسست.ها.و.فروریختگی.های.

نهادهای.حرفه.ای.و.آموزشــی.را.به.کمک.اندیشه.ورزان.

ترمیم.کرد..وزارت.راه.وشهرســازی.بــا.تاکید.بر.نقش.و.

جایگاه.معماران.و.هنر.معماری.در.نظام.توســعه.کشــور.

بر.آن.اســت.با.حمایت.از.تشکل.ها.و.نهادهای.حرفه.ای.

در.تشکیل.مجمع.ملی.معماران.ایران.و.نیز.ساختاری.در.

ذیل.شــورای.عالی.شهرسازی.و.معماری.ایران،.زمینه.را.

برای.هم.پیوندی.بین.حرفه،.دانشــگاه.و.دولت.فراهم.و.
به.سیاست.گذاری.برای.رفع.موانع.و.مشکالت.بپردازد.

بی.گمان.معماران.این.کشــور.با.اتکاء.به.دانش.زیست.

این.ســرزمین.توان.افرینش.دوباره..هویت.معماری.ایران.
معاصر.را.در.پیوند.با.گذشته.دارا.هستند..

با.آرزوی.ســرفرازی.ایرانیان.و.ســربلندی.جمهوری.
اسالمی.ایران.

پنجره.ایرانیان؛.در.دویســت.و.بیست.وششــمین.جلسه.شــورای.مرکزی.سازمان.

نظام.مهندسی.ســاختمان.کشــور.به.صورت.فوق.العاده.روز.دوشنبه.بیست.فروردین.

ماه.برگزار.شد،.مقرر.شد.اختیار.افزایش.یا.کاهش.تعرفه.نظارت.با.صالح.دید.سازمان.
استان.ها.باشد.

به.گزارش.صما،.در.جلسه.دویست.و.بیست.و.ششم،.نرخ.تعرفه.در.97.موردبحث.و.

تبادل.نظر.قرار.گرفت.و.توافق.شد.ضمن.نداشتن.افزایش.تعرفه.در.سال.جدید،.اختیار.
افزایش.یا.کاهش.بیست.وپنج.درصدی.آن.نیز.با.صالح.دید.سازمان.استان.ها.باشد.

در.ادامه.این.جلسه،.محل.برگزاری.اجالس.شورای.مرکزی.سازمان.نظام.مهندسی.

کشــور.در.تیرماه.سال.جاری.موردبررسی.قرار.گرفت.که.درنهایت.با.کسب.بیشترین.
رای.تهران.به.عنوان.محل.برگزاری.این.رویداد.انتخاب.شد.

گفتنی.اســت.که.پیرامون.ابالغیه.اخیر.و.سرنوشت.ســاز.وزیر.راه.و.شهرسازی.نیز.

مباحث.مهمی.مطرح.شــد.تا.با.هم.اندیشی.اعضا.بتوانیم.ایدئال.ترین.موضع.ممکن.را.

در.مواجه.با.آن.داشته.باشیم.و.درنهایت.نیز.هیئت.کارشناسی.و.مذاکره.کننده.ای.جهت.
مالقات.با.وزیر.راه.شهرسازی.پیرامون.تصمیمات.اخیر.ایشان.تعیین.شود.

 پیشنهادآخوندیبرایتشکیلمجمعمعمارانایرانهمزمانباروزمعمار

 تعیینتکلیفتعرفهمهندسیدرسال۹7
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پنجره.ایرانیان؛.بررســی.تحوالت.بازار.مسکن.نشان.

می.دهد.اثر.نوســانات.بازارهای.رقیب.همچون.ســکه.

و.ارز،.فشــار.تقاضا.و.تغییرات.قیمتــی.در.نهاده.های.

ســاختمانی.مهم.ترین.عوامل.اثرگذار.بر.قیمت.مسکن.

است.و.خروج.ترامپ.از.توافق.هسته.ای.تاثیری.در.این.
بازار.نخواهد.داشت.

به.گزارش.ایســنا،.بازار.مســکن.بر.اثــر.تحوالت.

بین.المللی.همچون.خروج.آمریکا.از.برجام.دچار.تالطم.

نمی.شود؛.چراکه.نهاده.های.ســاختمانی.تماما.ساخت.

داخل.است.و.ایران.در.تولید.فوالد،.آهن،.سیمان،.گچ،.

آجر،.سرامیک.و.کاشی.کامال.خودکفاست..بااین.وجود.

اثر.عوامل.بیرونی.همچون.نوســانات.نرخ.ارز،.سکه.و.
تورم.عمومی.بر.بخش.مسکن.غیرقابل.انکار.است.

بازار.مســکن.نشان.داده.به.فاصله..زمانی.از.تحوالت.
ارزی.تاثیر.می.گیرد..

بازارهای.سکه.و.دالر،.بازارهایی.کوتاه.مدت.هستند؛.

اما.بنا.به.گفته..کارشناسان.اگر.االن.ارز.سرمایه.ها.را.به.

سمت.خود.می.کشــد،.در.آینده.با.یک.ارزش.افزوده.به.

سمت.مسکن.و.ساختمان.برمی.گردد.و.این.بخش.چون.
بیشتر.متکی.به.داخل.است.رونق.می.گیرد.

از.سوی.دیگر.تجربه.نشــان.داده.تاثیر.رشد.مصالح.

ســاختمانی.بر.بازار.مسکن.در.کوتاه.مدت.خود.را.نشان.

نمی.دهــد،.امــا.در.فاصله.های.زمانی.بر.رشــد.قیمت.

مسکن.سرجمع.می.شود..پاییز.ســال.1۳9۶.میانگین.

قیمت.مصالح.ساختمانی.شهر.تهران.12.درصد.نسبت.

به.فصل.مشابه.سال.قبل.از.آن.رشد.کرد..این.در.حالی.

اســت.که.بنا.به.گفته..فعاالن.صنعت.ساختمان.قیمت.

فوالد.تا.7۰.درصد،.شــن.و.ماســه.۳۰.تا.۳5.درصد.و.

ســیمان.15.درصد.افزایش.نشــان.داد.اما.رشد.قیمت.
مسکن.در.پایان.سال.گذشته.2۶.درصد.ثبت.شد.

فشــار.طرف.تقاضا.تعیین.کننده.ترین.محرک.بخش.

مسکن.اســت..از.نیمه.دوم.سال.گذشته.با.تاثیرپذیری.

بازار.مســکن.از.تســهیالت.بانکی.و.رســیدن.قیمت.

مســکن.به.کف.شــاهد.افزایش.تدریجی.متقاضیان.

این.بــازار.بودیم..هم.زمان.قیمت.های.پیشــنهادی.تا.

41.درصد.رشــد.یافت.و.به.همین.دلیل.در.پایان.سال.

گذشته،.بازار.مسکن.شاهد.ریزش.مشتریان.واقعی.خود.

شد.و.از.سوی.دیگر.تقاضای.سرمایه.گذاری.در.این.بازار.

رشد.کرد..به.طور.مثال.اسفندماه.1۳9۶.در.شهر.تهران.

خانه.های.2۰۰.متر.به.باال.48.درصد.و.خانه.های.باالی.

۶۰۰.میلیون.تومان.52.درصد.رشد.معامالت.را.تجربه.

کردند.که.این.نشــان.می.دهد.عمده.خریدوفروش.در.

ماه.پایانی.ســال.گذشته.مربوط.به.تقاضای.سوداگری.
بوده.است.

اما.رئیس.جمهور.آمریکا.چهارشنبه.18.اردیبهشت.ماه.

از.برجام.خارج.شــد..این.تصمیم.ترامپ.سواالتی.را.در.

خصوص.چشم.انداز.بازار.مســکن.ایجاد.کرد..بیت.اهلل.

ســتاریان،.کارشناس.اقتصاد.مســکن.تصمیم.ترامپ.

برای.خروج.از.برجام.را.در.بازار.مسکن.بی.تاثیر.می.داند..

او.می.گوید.مســکن.یک.بازار.طوالنی.مدت.است..در.

بازارهای.کوتاه.مــدت.مثل.طال.و.ارز،.تاثیرات.مقطعی.
وجود.دارد.ولی.در.درازمدت.برعکس.است.

اگر.االن.ارز.سرمایه.ها.را.به.سمت.خود.می.کشد،.در.

آینده.با.یک.ارزش.افزوده.به.سمت.مسکن.و.ساختمان.

برمی.گردد.و.این.بخش.چون.بیشــتر.متکی.به.داخل.

اســت.رونق.می.گیرد..ستاریان.معتقد.است:.اگر.آمریکا.

در.برجام.حضور.می.یافت.پیش.بینی.رکود.در.مســکن.

را.داشــتیم.ولی.با.خروج.ترامــپ.از.برجام.با.توجه.به.

منطقه.ای.بودن.صنعت.ساختمان،.رکود.در.سال.1۳98.
از.بین.می.رود.

همچنیــن.محمدرضــا.رضایی،.رئیس.کمیســیون.

عمران.مجلس.در.پاسخ.به.این.سوال.که.بازار.مسکن.

چه.تغییراتی.را.در.پی.این.موضوع.شــاهد.خواهد.بود،.

می.گوید:.بازار.مسکن.بدون.هیچ.تغییری.به.ادامه.مسیر.

خود.ادامه.خواهد.داد؛.زیرا.فرآورده.های.ســاختمانی.از.

خارج.تهیه.نمی.شــود.که.حواشی.برجام.بتواند.تاثیری.
در.قیمت.مسکن.داشته.باشد.

رضایی.با.بیان.اینکه.مســکن.و.پروژه.های.عمرانی.

هیچ.ارتباطی.به.خروج.آمریکا.از.برجام.ندارد،.افزود:.با.

توجه.به.پایبندی.سایر.کشورهای.طرف.برجام.به.این.

توافق.خللی.در.روند.مراودات.ایران.با.کشورهای.دیگر.
صورت.نمی.گیرد.

 بررسیوزنترامپدربازارمسکنایران
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پنجره.ایرانیــان؛.وزیر.راه.و.شهرســازی.در.جدیدترین.

اظهارنظر.خود.درباره.نظام.مهندسی.گفته.که.از.دچار.شدن.
سرنوشت.مهندسان.به.توزیع.کوپن.قلبش.به.درد.می.آید.

به.گزارش.ایسنا،.تنش.ها.بین.سازمان.نظام.مهندسی.

و.وزارت.راه.و.شهرســازی،.فعــال.تا.زمان.تشــکیل.

جلســه.ای.پنج.نفره.با.حضور.حبیب.اهلل.بیطرف،.احمد.

خرم،.فرج.اهلل.رجبی،.عباس.آخوندی.و.حامد.مظاهریان.

که.رجبی.رییس.نظام.مهندســی.پیشنهاد.آن.را.داده،.

مسکوت.مانده.اســت..اما.طبق.آخرین.واکنش.عباس.

آخوندی.به.مبحث.نظام.مهندسی.به.نظر.نمی.رسد.وزیر.
از.مواضع.قبلی.خود.کوتاه.بیاید.

عباس.آخوندی.از.اواخر.ســال.گذشــته.در.حمایت.

از."آیین.نامه.کنترل.ســاختمان" ســه.بخشنامه.عدم.

دریافت.پنج.درصد.از.حقوق.مهندســان،.حق.انتخاب.

مهندس.توســط.مالک.و.عدم.اشــتغال.کارکنان.12.

دستگاه.در.نظام.مهندســی.ساختمان.را.صادر.کرد.که.

واکنش.هایی.را.از.سوی.نظام.مهندسی.به.دنبال.داشت..

ســپس.پروانه.اشتغال.به.کار.حســن.قربانخانی.رییس.

سازمان.نظام.مهندسی.استان.تهران.به.دلیل.بی.توجهی.
به.بخشنامه.های.وزیر،.معلق.شد.

رجبی.اعالم.کرده.که.برکنــاری.قربانخانی.را.قبول.

نــدارد.و.او.را.هم.چنان.رییس.نظام.مهندســی.تهران.

می.داند..شــاید.به.همین.دلیل.جلسه.جایگزینی.عضو.

علی.البدل.به.جای.قربانخانی.هنوز.برگزار.نشــده.است..

رجبی.سپس.در.گفت.وگو.با.ایسنا.خبر.داد.که.به.وزارت.
راه.و.شهرسازی.پیشنهاد.مذاکره.داده.است.

اما.دیروز.وزیر.راه.و.شهرســازی.درخصوص.مبحث.

نظام.مهندســی،.آن.را.به.توزیع.کوپن.تشــبیه.و.بیان.

کرد:."وجودم.با.مشــاهده.این.صحنــه.از.صمیم.قلب.

به.دردآمده.و.متاثر.می.شــود.زیرا.مهندسی.که.باید.به.

خلق.ارزش.افزوده.بپردازد،.حال.به.چنین.سرنوشــتی.

دچار.شده.اســت.که.در.صورت.تالش.برای.تغییر.آن.

نیز.چه.داســتان.ها.و.اتفاقاتی.به.وجود.می.آید..اطمینان.

دارم.که.جامعه.معماران،.مهندســان.و.مدیران.ارشــد.

ایران.حتما.از.این.نگاه.حمایت.می.کنند.و.شــرایطی.را.

پدید.می.آورند.که.رویکرد.تمدن.ایران.شهری.در.زندگی.

معاصر.بازخوانی.شده.و.آثار.ارزشمندی.در.این.دوره.نیز.
از.ایرانیان.به.جای.گذاشته.شود".

پنجــره.ایرانیان؛.عضو.کمیســیون.برنامه.و.بودجه.با.بیــان.اینکه.تکلیف.تفکیک.

وزارت.راه.و.شهرســازی.نهایتا.تا.سه.ماه.دیگر.روشن.می.شود،.گفت:.تفکیک.هزینه.
بسیار.زیادی.به.دنبال.خواهد.داشت.و.مخالف.جدایی.این.دو.بخش.هستم.

مهرداد.الهوتی.در.گفت.و.گو.با.ایلنا.با.اشــاره.بــه.آخرین.تصمیمات.مجلس.برای.

تفکیک.وزارت.راه.و.شهرســازی.اظهار.داشــت:.سال.گذشته.دولت.دو.الیحه.برای.

تفکیــک.وزارتخانه.صنعت،.معدن.و.تجارت.و.تفکیک.وزارتخانه.راه.و.شهرســازی.

به.مجلس.ارایه.کرد.که.رییس.مجلس.بررســی.این.لوایح.را.به.کمیسیون.مشترک.

ارجاع.داد.و.در.بودجه.امســال.برنامه.ای.برای.تفکیک.این.دو.وزارتخانه.پیش.بینی.
نشده.است.

وی.افزود:.نمایندگان.مجلس.در.حال.بررسی.و.اصالح.ساختار.دولت.هستند.
این.نماینده.مجلس.با.بیان.اینکه.گزارش.نهایی.درباره.آثار.مثبت.و.منفی.تفکیک.
وزارت.راه.و.شهرســازی.توسط.کمیسیون.مشترک.متشــکل.از.اعضای.نمایندگان.
مجلس.از.کمیسیون.های.مختلف.تهیه.و.ارایه.می.شود،.گفت:.تکلیف.تفکیک.یا.عدم.

تفکیک.وزارت.راه.و.شهرسازی.نهایتا.تا.سه.ماه.آینده.روشن.می.شود.
الهوتی.با.تاکید.بر.اینکه.مخالف.تفکیک.وزارت.راه.و.شهرســازی.هستم،.اظهار.

داشت:.تفکیک.دو.بخش.این.وزارتخانه.هزینه.های.زیادی.در.پی.خواهد.داشت.
وی.افزود:.در.بخش.مسکن.و.شهرسازی.مسوولیت.دولت.سیاست.گذاری.است.و.

لزومی.ندارد.که.این.بخش.به.یک.وزارتخانه.مجزایی.تبدیل.شود.

 تازهتریناظهارنظرآخوندیدربارهنظاممهندسی

 تکلیفتفکیکوزارتراهوشهرسازیسهماهدیگرروشنمیشود
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پنجره.ایرانیان؛.دبیر.ســتاد.توسعه.فناوری.های.انرژی.

با.تاکید.بر.استفاده.از.فناوری.های.نوین.در.حوزه.انرژی.

گفت:.درحال.حاضر.2۰.درصــد.تلفات.انرژی.در.بخش.

مسکن.است.که.با.استفاده.از.فناوری.های.نوین.می.توان.
این.میزان.را.کاهش.داد.

بــه.گزارش.ایســنا،.دکتر.ســیروس.وطن.خــواه.در.

گردهمایــی.اســتارتاپ.های.حوزه.انرژی.بــا.تاکید.بر.

اهمیت.حوزه.انرژی.در.توســعه.پایدار.کشــور،.افزود:.

با.وجود.تالش.هــای.صورت.گرفته،..وضعیت.کشــور.

در.دو.بخش.عرضه.و.تقاضــا.در.حوزه.های.بهره.وری،.
بهینه.سازی.و.مصرف.بهینه.وضعیت.مناسبی.ندارد.

وی.با.تاکید.بر.اینکه.ایران.در.شاخص.هایی.همچون.

شــدت.انرژی.در.جایگاه.مطلوبی.قرار.ندارد،.تاکید.کرد:.

ادامه.ایــن.روند.ما.را.به.ناکجاآباد.خواهد.برد.و.شــاید.

هم.اکنون.نیز.برده.باشــد،.لذا.الزم.است.همه.ما.در.هر.

جایگاهی.که.هســتیم.درزمینه.بهره.وری،.نگهداشت.و.
بهینه.سازی.انرژی.فکر.جدی..کنیم.

دبیر.ستاد.توسعه.فناوری.های.انرژی.اضافه.کرد:.این.

فکر.که.تصور.شــود.افرادی.هستند.که.اقداماتی.در.این.

حوزه.اجرایی.می.کنند،.فکر.درســتی.نیســت.چراکه.در.
حوزه.فناوری.در.دنیا.اتفاقات.مهمی.رخ.داده.است.

وی.با.اشاره.به.فناوری.های.نوین.ارائه.شده.در.دنیا.در.

حوزه.های.انرژی.،.اظهار.کرد:.این.فناوری.ها،.بنیادهای.

فکــری.و.اجرایی.کســب.وکارها.را.تا.حدودی.عوض.

.IT.کرده.اســت.که.ازجمله.آن.می.توان.بــه.فناوری

اشــاره.کرد.که.اثرات.آن.را.در.کسب.وکارها.در.کشور.

می.توانیم.مشاهده.کنیم.
وطن.خــواه.با.بیان.اینکه.ایــن.فناوری.ها،.انگاره.های.
ذهنــی.را.تا.حــدود.زیــادی.تغییر.داده.اســت،.یادآور.
شــد:.امروزه.فناوری.IT.و.ســایر.فناوری.های.نوین.در.
حوزه.های.مختلف.ازجمله.مســکن،.تغییرات.اساســی.
ایجاد.کــرده،.ازاین.رو.نشــان.می.دهد.کــه.فناوری.ها.

می.توانند.انگاره.های.ذهنی.را.تغییر.دهند.
وی.برگــزاری.ایــن.گردهمایی.را.توجه.بیشــتر.به.
فناوری.ها.و.تغییر.انگاره.های.ذهنی.دانســت.و.افزود:.ما.
در.تالش.هســتیم.تا.با.اســتفاده.از.فناوری.های.نوین،.

رویکردهای.حوزه.انرژی.را.اصالح.کنیم.
وی.با.تاکید.بر.اینکه.روند.گذشــته.نتیجه.ای.را.در.پی.
داشته.است.که.هم.اکنون.شاهد.آنیم.و.ادامه.داد:.ازاین.رو.
الزم.است.برای.اصالح.این.روند،.فضایی.مناسب.برای.

عرصه.کسب.وکارهای.جدید.ایجاد.کنیم.
وطن.خواه.بهبود.وضعیت.انرژی.در.کشــور.را.درگرو.
فعالیــت.نقش.آفرینان.اصلی.در.این.حوزه.دانســت.و.
مهم.تریــن.بازیگران.اصلی.این.عرصــه.را.آحاد.مردم،.
کســب.وکارهای.خصوصی.و.اســتارتاپ.ها.بــا.ایده.نو.

عنوان.کرد.
وی.با.تاکید.بر.اینکه.استارتاپ.ها.می.توانند.انگاره.های.
ذهنی.مدیران.ســنتی.را.تغییر.دهند،.اظهار.کرد:.بر.این.
اساس.الزم.است.فضا.برای.حضور.و.رشد.شتاب.دهنده.ها.
و.کسب.وکارهای.نوین.ایجاد.شود،.چراکه.این.امر.منجر.

به.تحول.عظیم.در.حوزه.انرژی.می.شود.
دبیر.ســتاد.توســعه.فناوری.های.انرژی.بــا.تاکید.بر.

اینکه.حوزه.انرژی.برخالف.سایر.حوزه.ها.با.بخش.های.

دولتی.گــره.خورده.اســت،.ادامه.داد:.ولــی.ازآنجاکه.

کســب.وکارهای.خصوصی.با.توده.مردم.سروکار.دارند؛.

ازاین.رو.می.توانند.نقش.مهمی.در.بهینه.ســازی.مصرف.
و.انتقال.انرژی.ایفا.کنند.

وی.بــا.تاکید.بــر.اینکه.2۰.درصد.تلفــات.انرژی.در.

بخش.مســکن.است،.خاطرنشــان.کرد:.درواقع.بخش.

مسکن.جایی.است.که.مردم.عادی.در.آن.حضور.دارند،.

ازاین.رو.رســوخ.فناوری.در.این.بخش.می.تواند.تحول.
عظیمی.در.حوزه.مصرف.انرژی.ایجاد.کند.

وطن.خواه.اضافه.کرد:.معاونت.علمی.و.ســتاد.توسعه.

فناوری.های.انرژی.برای.تحقق.بخشیدن.این.سیاست.

برنامه.هایی.را.دنبال.کرده.و.تالش.می.کند.تا.با.توســعه.

شــتاب.دهنده.ها.و.استارتاپ.ها.افرادی.با.افکار.نو.را.وارد.
این.عرصه.کند.

وی.درعین.حــال.با.تاکید.بر.اینکــه.در.حوزه.انرژی.

شــتاب.دهنده.ها.و.اســتارتاپ.های.زیادی.وجود.ندارد،.

اظهــار.کــرد:.معاونت.علمــی.عالقه.مند.اســت.که.

شتاب.دهنده.ها.در.این.حوزه.توسعه.یابد.و.در.بخش.هایی.

چــون.حمل.ونقل.و.عرضه.و.تقاضــا.و.همچنین.بهینه.
کردن.فرآیندها.نقش.ایفا.کنند.

دبیر.ســتاد.فناوری.های.انرژی.تاکیــد.کرد:.معاونت.

علمی.همچنین.عالقه.مند.است.که.بخش.خصوصی.را.

وارد.عرصه.های.انرژی.کند.و.امیدوار.اســت.که.در.این.

نشســت.با.تبادل.نظرهای.میان.شرکت.کنندگان.نقش.
مهمی.در.این.عرصه.ایفا.کند.

 تلفات2۰درصدیانرژیدربخشمسکن
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پنجره.ایرانیان؛.معامالت.مســکن.در.اسفندماه.11.۳.درصد.

نسبت.به.میانگین.سال.1۳9۶.کاهش.داشته.و.سهم.واحدهای.

قدیمی.ســاز.از.کل.معامالت.مجموعــا.55.8.درصد.افزایش.

یافت.که.نشان.می.دهد.قیمت.مسکن.که.از.اوایل.سال.1۳95.
به.کف.نزدیک.شده.بود.مجددا.دچار.حباب.شده.است.

بازار.مسکن.شــهر.تهران.در.اسفندماه.دچار.سکته.ماهیانه.

شــد..در.این.ماه.به.دلیل.جهش.یک.باره.قیمت.ارز.شــاهد.

کوچ.ســرمایه.های.غیرمصرفی.به.بازارهای.طال.و.ارز.بودیم.

کــه.باعث.افــت.۳۳.درصدی.معامالت.نســبت.به.ماه.قبل.

بود..همچنین.خریدوفروش.مســکن.در.اسفندماه.نسبت.به.
میانگین.سال.1۳9۶.بالغ.بر.11.۳.درصد.کاهش.یافت.

نکته.قابل.توجــه.دیگر.کاهش.قابل.توجه.فروش.واحدهای.

نوســاز.بود..در.اسفندماه.1۳9۶.ســهم.واحدهای.تا.5.سال.

ســاخت.نسبت.به.ماه.مشــابه.ســال.قبل.از.آن.8.۶.درصد.

کاهش.یافت.و.در.مقابل.ســهم.واحدهای.1۶.تا.2۰.ســال.

29.درصــد.و.بیش.از.2۰.ســال.2۶.درصد.اضافه.شــد..این.

نمایه.حاکی.از.آن.است.که.به.دنبال.جهش.قیمت.مسکن.در.

نیمه.دوم.ســال.گذشته،.متقاضیان.به.سمت.خرید.واحدهای.
متناســب.با.بضاعت.رفته.اند؛.بنابراین.قیمت.مسکن.مجدداً.

دچار.حباب.شده.است.
اثر.التهابی.بازار.ارز.در.بازار.مســکن.به.شــکل.افت.شدید.
معامالت.و.جهــش.قیمت.ها.بروز.پیدا.کرد..به.دنبال.تصمیم.
مالکان.برای.همپوشــانی.قیمت.مســکن.با.تحوالت.جاری.

اقتصاد.که.مهم.ترین.آن.در.رشــد.قیمت.ارز.بروز.یافته.بود،.

قیمت.پیشــنهادی.مسکن.در.پایان.سال.گذشته.تا.5۰.درصد.

و.قیمت.قطعی.تا.41.درصد.رشــد.نشان.داد..متوسط.قیمت.

مسکن.شــهر.تهران.در.آخرین.ماه.از.ســال.1۳9۶.نیز.2۶.
درصد.افزایش.یافت.

رشد.بازار.مسکن.باوجود.جهش.قیمت.ها.در.پایان.سال.قبل.

هم.اکنون.حدود.1۰.درصد.نســبت.به.سه.بازار.رقیب.پایین.تر.

است..اگر.شرایط.بازار.مسکن.را.در.مقایسه.با.سه.بازار.رقیب.

یعنی.ســکه،.ارز.و.بورس.بررسی.کنیم.متوجه.می.شویم.این.

بازار.نســبت.به.سه.بازار.رقیب.از.رشد.کمتری.برخوردار.بوده.

اما.نسبت.به.سال.های.قبل.اوضاع.مناسب.تری.را.داشته.است..

بخش.مسکن.شهر.تهران.در.12.ماهه.سال.1۳9۶.رشد.11.5.

درصدی.قیمت.را.تجربه.کرد؛.درحالی.که.رشد.قیمت.سکه.در.

1۰.ماهه.سال.قبل.25.درصد،.ارز.21.درصد.و.بورس.تهران.
28.درصد.بود.

اگر.نرخ.دالر.42۰۰.تومان.را.در.نظر.بگیریم.یعنی.ســکه.

هم.اکنون.45۰.هزار.تومان.حباب.دارد.و.روی.کاغذ.باید.فعال.

اقتصادی.از.خرید.ســکه.اجتناب.کند.و.بازار.سکه.دچار.افت.

خواهد.شد..در.آن.صورت.می.توان.انتظار.داشت.که.سرمایه.ها.
وارد.بازارهای.مسکن.و.بورس.شود.

پنجره.ایرانیان؛.بر.اساس.آمار.1۳95.به.طور.میانگین.۳.5.نفر.در.هر.واحد.مسکونی.
زندگی.می.کنند؛.این.رقم.در.سال.1۳75.بالغ.بر.5.۶.نفر.بوده.است.

به.گزارش.ایســنا،.با.وجود..آن.که.جمعیت.کشــور.طی.2۰.سال.گذشته.۳1.درصد.

افزایش.یافته،.نســبت.تعداد.افراد.مســتقر.در.هر.واحد.مســکونی.۳7.درصد.کاهش.
یافته.است.

ســال.1۳75.تعداد.کل.خانه.های.کشــور.1۰.میلیون.و.77۰.هزار.واحد.بوده.که.در.

سال.1۳95.به.22.میلیون.و.825.هزار.واحد.رسیده.است..سال.1۳75.جمعیت.کشور.

۶۰.میلیون.و.55.هزار.نفر.بوده.که.در.ســال.1۳95.بــه.79.میلیون.و.92۶.هزار.نفر.

رســیده.است..بُعد.خانوار.نیز.در.سال.1۳75.بالغ.بر.4.84.نفر.بوده.که.در.سال.1۳95.
به.۳.۳.رسیده.است.

با.این.حال.کمبود.حدود.1.5.میلیون.واحد.مســکونی.که.از.ســال.1۳75.تا.کنون.

وجود.داشــته.با.وجود.نوسانات.جزئی.طی.این.ســال.ها.هنوز.رفع.نشده.است..آمارها.

نشان.می.دهد.در.سال.1۳75.با.کمبود.یک.میلیون.و.۶28.هزار.واحد.مسکونی.مواجه.

بوده.ایم.که.این.رقم.در.ســال.1۳95.به.رقم.یک.میلیون.و.۳71.هزار.کسری.مسکن.
نسبت.به.خانوار.رسیده.که.حاکی.از.آن.است.عرضه.هنوز.کمتر.از.تقاضا.است.

به.گزارش.ایســنا،.حدود.27.میلیون.واحد.مسکونی.در.کشور.وجود.دارد.اما.موضوع.

این.است.که.2.۶.میلیون.از.این.تعداد.خالی.است.و.در.اختیار.متقاضیان.واقعی.مسکن.

قرار.ندارد..هم.چنین.2.1.میلیون.مســکن.به.عنوان.خانه.دوم،.شش.ماه.از.سال.مورد.
استفاده.قرار.می.گیرد.

گر.چه.بســیاری.از.اقتصاددانان.وجــود.خانه.های.خالی.به.میــزان.نرخ.طبیعی.را.

ضرورتی.برای.ایجاد.تعادل.در.بازار.مسکن.تلقی.می.کنند.ولی.به.هر.حال.فاصله.قابل.

توجه.نرخ.واقعی.خانه.های.خالی.)نسبت.تعداد.خانه.های.خالی.به.تعداد.کل.واحدهای.

مســکونی(.نسبت.به.نرخ.طبیعی،.نشان.دهنده.نبود.تعادل.در.بازار.است.و.»تقاضای.

ســوداگرانه.خانه.های.خالی«.آن.را.رقم.زده.اســت..طبق.قانون.باید.تا.کنون.سامانه.

امالک.و.اسکان.برای.رســیدگی.به.وضعیت.خانه.های.خالی.و.اعمال.سیاست.هایی.

همچون.مالیات.برای.ورود.این.خانه.ها.به.بازار.مســکن.ایجاد.می.شد.اما.هنوز.شکل.
گرفته.است.

 حبابقیمتمسکنبرگشت

 درهرخانهچندنفرزندگیمیکنند؟
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پنجــره.ایرانیان؛.کارگران.زیادی.هر.روز.صبح.خود.را.

از.بیم.حوادثی.مانند.»ریزش.ساختمان«،.»مسمومیت«،.

»آتش.ســوزی«،.»ســقوط.از.ارتفاع«،.»خفگی«.و ….
شروع.می.کنند.

به.گزارش.ایســنا،.براساس.آمار.سازمان..بین.المللی.کار،.

در.بین.میلیاردها.کارگری.که.هر.روز.در.سراســر.جهان.به.

محل.کار.می.روند،.۶۳۰۰.نفر.از.آنان.هیچ.گاه.برای.غروب.

به.خانه.برنمی.گردند.و.قربانی.حوادث.ناشــی.از.محیط.کار.

می.شــوند..همچنین.این.آمارها.نشان.می.دهد.که.ساالنه.

حدود.2.میلیون.نفر.از.کارگران.جهان.قربانی.حوادث.ناشی.
از.محیط.کار.می.شوند.

حوادث.ناشی.از.کار.تنها.مختص.به.ایران.نیست..برخی.

به.واسطه.کار.در.محیط.های.شیمیایی،.بعد.از.چند.سال.به.

انواع.بیماری.های.خطرناک.مانند.سرطان.مبتال.می.شوند..

بــرای.آنان.که.در.بخش.ســاختمان.مشــغول.به.فعالیت.

هستند.به.مراتب.حوادث.ناگوارتری.مانند.سقوط.از.ارتفاع.
و.ریزش.مصالح.رخ.می.دهد.

گویا.کارگــران.باید.بپذیرند.که.در.طــول.زمان.کار.به.

احتمال.زیاد.حداقل.یک.بار.در.معرض.چنین.حوادثی.قرار.

می.گیرنــد..وزارت.تعاون،.کار.و.رفاه.اجتماعی.به.تازگی.در.

بخشی.از.گزارش.خود.تحت.عنوان.»ویژه.نامه.روز.جهانی.

کارگر«.به.موضوع.حوادث.ناشــی.از.محیط.کار.در.ایران.
پرداخته.است.

براســاس.گزارش.مذکور،.آمارها.به.مــا.می.گویند.هم.

میزان.حوادث.ناشی.از.محیط.کار.و.هم.تعداد.حادثه.دیدگان.

ناشی.از.حوادث.در.سال.1۳9۶.نسبت.به.سال.های.گذشته.

رشــد.قابل..توجهی.داشته.است..این.گزارش.تایید.می.کند.

که.تعداد.موارد.منجر.به.فوت.از.814.نفر.در.ســال.1۳95،.
به.84۳.نفر.در.سال.1۳9۶.رسیده.است.

شــاید.در.نگاه.اول.این.آمار.چندان.چشــمگیر.نباشد.اما.

هنگامی.که.این.نکتــه.را.در.نظر.می.گیریم.که.فوت.84۳.

نفر،.افراد.و.خانواده.های.زیادی.را.در.معرض.آســیب.قرار.

می.دهد،.وضعیــت.به.گونه.دیگری.خواهــد.بود؛.چرا.که.

جان.باختگان.ناشــی.از.محیط.کار.معموال.جزء.سرپرستان.
خانوار.محسوب.می.شوند.

با.این.حال،.عالوه.بر.84۳.نفر.کارگر.ایرانی.که.در.سال.

9۶.با.مرگ.دست.و.پنجه.نرم.کرده.اند،.تعداد.زیاد.دیگری.از.

افراد.نیز.دچار.شکســتگی،.قطع.عضو،.سوختگی،.جراحت.
و.….شده.اند.

براســاس.گزارش.مذکور.از.جمله.عواملی.که.بیشترین.

نقش.را.در.ســال.9۶.در.بروز.حواث.محیط.کار.داشــته.اند.

می.توان.به.ترتیب.به.»ســقوط.کــردن.و.لغزیدن«،.»گیر.

کردن.داخل.یا.بین.اشــیاء.و.ماشین«،.»برخورد.با.اشیاء.و.
تجهیزات«.و.»سقوط.اشیاء«.اشاره.کرد.

ایــن.آمار.نشــان.می.دهد.که.عامل.»ســقوط.کردن.و.

لغزیدن«.با.اختصــاص۳۳٫9.درصد.از.حوادث.کار.به.خود.

بیشــترین.نقش.را.در.این.حوادث.داشته.است..نکته.ای.که.

باید.در.اینجا.در.نظر.گرفت.این.اســت.که.کارگران.بخش.

ســاختمان.و.مسکن.بیشتر.از.ســایر.کارگران.در.معرض.

»ســقوط.کردن.و.لغزیدن«.و.به.طور.کل.حوادث.ناشی.از.

کار..هستند..اما.آمار.ویژه.نامه.وزارت.کار.نیز.مهر.تاییدی.بر.

ادعای.فوق.است..براساس.این.گزارش.بخش.ساختمان.در.

سال.1۳9۶.با.اختصاص.4۰58.حادثه.ناشی.از.کار.به.خود.

در.صدر.ایستاده.است..سایر.بخش.های.صنعت،.کشاورزی.

و.بخــش.تامیــن.آب.و.برق.و.گاز.هر.کــدام.به.ترتیب.با.

اختصــاص.۳۶59،.۳82.و.22۶.حادثه.به.خود.در.رتبه.های.
دیگر.هستند.

آنگونه.که.گزارش.وزارت.کار.تایید.کرده،.در.سال.1۳9۶،.

استان.تهران،.اصفهان،.خراسان.رضوی،.آذربایجان.شرقی.

و.گلستان.هر.کدام.به.ترتیب.با.فوت.2۰4،.۶۳،.52،.49.و.
48.نفر.به.لحاظ.مرگ.و.میر.ناشی.از.کار.در.صدر.هستند.

آمار.فوق.نشان.می.دهد.که.استان.های.یاد.شده.که.دارای.

بیشترین.مرگ.و.میر.ناشی.از.محیط.کار.هستند،.استان.هایی.

هســتند.که.ســهم.قابل.توجهی.را.نیز.در.اشــتغال.بخش.

صنعتی.دارند..ضمن.آنکه.در.مورد.اســتان.گلســتان.نباید.

حادثه.معدن.یورت.در.ابتدای.سال.9۶.را.نادیده.گرفت.که.
موجب.افزایش.سهم.این.استان.شده.است.

 روزیدوکارگرایرانیبهخانهبرنمیگردند!

پنجره.ایرانیان؛.مدیرعامل.انجمن.خیرین.مسکن.ســاز.کشور.گفت:.12۰.هزار.واحد.

مسکونی.برای.اقشــار.کم.درآمد.توسط.انجمن.خیرین.مسکن.ساز.در.کشور.در.دست.
اجرا.داریم.که.تاکنون.۳۰.هزار.واحد.احداث.شده.است.

به.گزارش.ایسنا،.کیومرث.سلگی.در.جمع.خبرنگاران،.اظهار.کرد:.خیرین.مسکن.ساز.

به.عنوان.بخش.مردمی.بنیاد.مســکن.انقالب.اسالمی.و.همه.مراکز.استان.ها.و.12۰.

شهرســتان.تحت.حمایت.بنیاد.مســکن.فعالیت.می.کند..این.انجمن.درزمینه.مسکن.

اقشار.کم.درآمد.با.همراهی.خیران.و.حمایت.بنیاد.مسکن.و.مشارکت.خود.مردم.حدود.
۳۰.هزار.واحد.را.تاکنون.اجرایی.کرده.اند.

وی.افزود:.درحال.حاضر.15.هزار.واحد.از.مســکن.اقشار.کم.درآمد.به.پایان.رسیده.و.

مابقی.نیز.در.دست.اجرا.است.
ســلگی.با.اشاره.به.تامین.مســکن.خانواده.های.دارای.دو.معلول،.خاطرنشان.کرد:.
حدود.14.هزار.و.5۰۰.واحد.شــهری.و.روســتایی.با.مشارکت.بنیاد.مستضعفان،.بنیاد.
مسکن،.راه.و.شهرسازی،.سازمان.بهزیستی.و.انجمن.خیرین.مسکن.ساز.اجرا.می.شود.
مدیرعامل.انجمن.خیرین.مسکن.ساز.کشور،.یادآور.شد:.تاکنون.اجرای.حدود.7۰۰۰.
واحد.مسکونی.خانواده.های.دارای.دو.معلول.در.کشور.شروع.شده.که.۳۰۰۰.واحد.نیز.
به.پایان.رسیده.است.و.کمک.های.بالعوض.توسط.سازمان.های.یادشده.انجام.شده.و.
وزارت.راه.و.شهرســازی.نیز.در.امر.تامین.زمین.و.مسکن.مهر.بدون.متقاضی.در.این.

زمینه.همکاری.کرده.است.

 ساخت3۰هزارواحدمسکونیاقشارکمدرآمددرکشور
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پنجره.ایرانیان؛.فعاالن.بخش.مسکن.که.هنوز.درگیر.

رکود.هســتند.به.دنبال.جهش.نرخ.ارز.شاهد.دو.اتفاق.

منفی.سرازیر.شدن.سرمایه.ها.به.بازار.ارز.و.رشد.قیمت.

مســکن.بودند.که.به.پایین.آمدن.تقاضای.این.بخش.

منجر.شد.و.به.نظر.می.رسد.افزایش.تسهیالت.به.2۰۰.

میلیون.تومان.نیز.تاثیر.چندانی.در.جذابیت.بازار.مسکن.
نخواهد.داشت.

به.گزارش.ایســنا،.رشــد.یک.باره.قیمت.مســکن.از.

نیمه.دوم.ســال.1۳9۶.به.بعد.بــا.کاهش.تقاضا.همراه.

شــده.اســت؛.چراکه.تا.قبل.از.آن.بازار.مسکن.خالی.از.

تقاضای.سوداگری.بود.و.متقاضیان.واقعی.در.آن.حضور.

داشتند..پس.از.افزایش.1۰.تا.۳۰.درصدی.قیمت.ها.که.

در.بعضی.مناطق.به.4۰.درصد.می.رســید،.تسهیالت.

مســکن.تاثیر.خود.را.به.تدریج.از.دســت.داد؛.تا.جایی.

که.حد.پوشــش.دهی.باالترین.تسهیالت.پرداختی.در.

تهران.که.به.ســقف.1۶۰.میلیون.تومان.می.رســید.به.

حدود.نصف.میانگین.قیمت.مســکن.رســیده.است..بر.

این.اساس.وزارت.راه.و.شهرســازی.پیشنهاد.افزایش.

تســهیالت.به.2۰۰.میلیون.تومان.را.به.شورای.پول.و.
اعتبار.ارائه.کرده.است.

معامالت.مســکن.از.نیمه.دوم.سال.1۳9۶.هرماهه.

به.طور.متوســط.1۰.درصد.افزایش.نشــان.می.داد.تا.

اینکه.در.اسفندماه.این.رشد.به.صفر.رسید؛.چراکه.رشد.

قیمت.مســکن.اثرات.نامطلوبــی.را.در.این.بازار.ایجاد.

کرد..پس.ازآنکه.به.تدریج.ســهم.واحدهای.قدیمی.ساز.

در.معامالت.نســبت.به.ســال.قبل.از.آن.افزایش.پیدا.

کرد.مشــخص.شــد.متقاضیان.واقعی.در.ایــن.بازار.

حضورداشــته.اند.که.توان.آن.ها.با.پرش.قیمت.ها.پایین.
آمده.است.

تا.پیش.از.رکود.مسکن.در.سال.1۳91.بخش.مسکن.

۳۳.درصد.از.حجم.اقتصاد.کشور.را.در.بر.می.گرفت..این.

بخش.مسکن.دارای.رابطه.پیشین.با.78.بخش.اقتصاد.

و.رابطه.پســین.با.5۶.بخش.اقتصادی.با.ضریب.انتشار.

1.2.بود؛.یعنی.به.ازای.هر.یک.اشــتغال.1.2.اشــتغال.

غیرمستقیم.ایجاد.شده.اســت..همچنین.سهم.مسکن.

و.ساختمان.در.اشتغال.مستقیم.کشور.حدود.12.درصد.

و.تعداد.شــاغالن.این.بخش.نیز.۳.1.میلیون.نفر.بودند..

ایــن.آمار.اهمیت.بخش.مســکن.به.عنوان.یک.بخش.

پیشرو.و.اشتغال.زا.را.نشان.می.دهد؛.اشتغالی.که.با.افول.
ساخت.وساز.به.شدت.کاهش.یافته.است.

طبق.آمار.هم.اکنون.عرضه.مسکن.به.حدود.یک.سوم.

تقاضا.رســیده.اســت..طبق.آمار.تولید.مسکن.از.82۰.

هزار.واحد.در.سال.1۳91.به.۳۳۳.هزار.در.سال.1۳95.

رسیده.که.نشان.می.دهد.بازار.فعاًل.از.طریق.2.۶.میلیون.

واحد.مسکونی.خالی.تغذیه.می.شود.اما.ادامه.این.شرایط.

منجر.به.فشــار.تقاضا.و.صعود.قیمت.ها.می.شود..جدا.از.

این،.اثرگــذاری.بخش.های.بیرونی.همچون.بازار.ارز.و.

سکه.می.تواند.در.بازار.مســکن.تالطم.ایجاد.کند.که.

دیدیم.در.پایان.ســال.گذشــته.این.اتفاق.افتاد..قیمت.

ارز.طی.سه.ماه.۳1.درصد.رشد.کرد.و.به.5۰9۰.تومان.

رسید..میانگین.قیمت.مســکن.شهر.تهران.نیز.در.این.

مــدت.2۶.درصد.افزایش.یافت.که.نشــان.داد.مالکان.

زمین.و.مســکن.نمی.خواهند.از.بازارهای.رقیب.عقب.
بمانند.و.ارزش.دارایی.خود.را.حفظ.می.کنند.

اما.حباب.قیمت.مســکن.به.نفع.هیچ.یک.از.دو.سمت.

عرضه.و.تقاضا.نیســت؛.بنابراین.بهترین.سناریو.برای.

بازار.مسکن.این.اســت.که.رشد.قیمت.ها.متوقف.شود.

تا.به.تدریج.توان.متقاضیان.از.طریق.تســهیالت.بانکی.

به.قیمت.ها.نزدیک.شود؛.سناریویی.که.به.نظر.می.رسد.
بیشتر.به.خواب.و.رویا.شبیه.است.

 رویایرونقمسکنباوامبانکی
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پنجره.ایرانیان؛.مدیرکل.راه.و.شهرســازی.اســتان.قزوین.از.تصویب.طرح.احداث.سه.

نیروگاه.خورشیدی.به.ظرفیت.27.مگاوات.در.شهرستان.بوئین.زهرا.در.سه.قطعه.زمین.در.
مجموع.به.مساحت.54.هکتار.خبر.داد.

به.گزارش.روابط.عمومی.راه.و.شهرسازی.قزوین،.مدیرکل.راه.و.شهرسازی.این.استان.

در.یازدهمین.جلسه.کارگروه.امور.زیربنایی.و.شهرسازی.استان.از.تصویب.طرح.احداث.سه.

نیروگاه.خورشیدی.به.ظرفیت.27.مگاوات.در.شهرستان.بوئین.زهرا.در.سه.قطعه.زمین.در.

مجموع.به.مساحت.54.هکتار.خبر.داد.و.اظهار.داشت:.بهره.برداری.از.ظرفیت.های.تاریخی.
و.طبیعی.بوئین.زهرا.راهکاری.مناسب.برای.توسعه.این.شهرستان.است.

مســعود.حق.لطفی.ادامه.داد:.شهرستان.بوئین.زهرا.از.جمله.مناطقی.است.که.می.توان.با.
برنامه.ریزی.و.جلب.سرمایه.گذار.شاهد.توسعه.آن.بود.

وی.افزود:.وجود.تاریخ.چندهزار.ســاله.و.آثار.به.جا.مانده.از.آن،.مسیرهای.ارتباطی.در.

حال.توســعه.و.همچنین.ظرفیت.کشــاورزی.ویژه.زمینه.ای.بالقوه.را.ایجاد.کرده.که.باید.

برای.بهره.برداری.از.آن.ها.نظر.سرمایه.گذاران.بخش.خصوصی.را.جلب.کرده.و.گردشگران.
را.به.آنجا.هدایت.کنیم.

مدیرکل.راه.و.شهرســازی.استان.قزوین.اضافه.کرد:.یکی.از.مهم.ترین.اولویت.های.راه.

و.شهرسازی.در.این.کارگروه.توزیع.مناسب.فرصت.های.سرمایه.گذاری.و.توسعه.در.سطح.
استان.و.در.مناطقی.است.که.قابلیت.و.ظرفیت.مورد.نیاز.را.دارد.

رئیس.دبیرخانه.کمیســیون.های.تخصصی.اداره.کل.راه.و.شهرسازی.استان.قزوین.هم.

در.ادامه.گفت:.طرح.تولید.برق.از.انرژی.های.نو.به.منظور.توســعه.تولید.پراکنده.در.کشور.

و.همچنین.افزایش.ســهم.تولید.برق.کشــور.از.انرژی.های.تجدیدپذیر.در.شرکت.توانیر.
ایجاد.شده.است.

ســودابه.زرین.پــور.اضافه.کرد:.با.توجه.بــه.تاثیرگذاری.از.انرژی.هــای.نو.بر.حیطه.

ســرزمین.و.تغییر.در.نحوه.کاربرد.زمین،.با.مالحظات.همه.جوانب.در.جلسات.کارگروه.

امور.زیربنایی.و.شهرســازی.با.رعایت.فرآیند.تصمیم.گیری،.سیاســت.گذاری،.توجه.به.

سیاســت.ها،.چشــم.اندازهای.طرح.های.فرادست.و.همچنین.سیاســت.های.ملی.مورد.
تصمیم.گیری.قرار.گرفت.

پنجره.ایرانیان؛.فناوری.هــای.جدید،.انقالب.جدیدی.در.

فضای.این.حوزه.ایجاد.کرده،.بنابراین.از.فناوری.های.جدید.

می.توان.برای.اصالح.مســیر.توســعه.بخش.انرژی.کشور.
استفاده.کرد.

به.گــزارش.معاونت.علمی.و.فناوری.ریاســت.جمهوری،.

ســیروس.وطنخواه.در.نخســتین.گردهمایی.شتاب.دهنده.ها.

و.اســتارتاپ.های.حــوزه.انرژی.اظهار.کــرد:.انرژی.یکی.از.

حوزه.های.اساســی.و.پیشگام.در.کشور.ما.بوده.و.بدون.شک.

هرگونه.توسعه.با.هر.مدلی.به.این.بخش.مرتبط.است..در.حال.

حاضر.کم.آبی.یک.بحران.مهم.برای.کشور.محسوب.می.شود.
اما.بر.این.مشکل.نمی.توان.غلبه.کرد.مگر.به.وسیله.انرژی.

وطنخواه.با.اشــاره.به.اینکه.با.توجه.به.اهمیتی.که.حوزه.

انرژی.دارد.اما..وضعیت.آن.در.کشــور.خوب.نیســت.گفت:.

در.بخش.های.عرضه.و.تقاضا.این.حوزه.وضعیت.مناســبی.

ندارد.و.با.ادامه.این.روند.انتهای.مسیرمان.مشخص.نیست..

بنابراین.تمام.فعاالن.حوزه.انرژی.باید.در.بخش.های.مختلف.

آن.همچون.بهره.وری،.نگه.داشت.و.بهینه.سازی.فکر.اساسی.
داشته.باشند.و.هر.یک.به.اندازه.خود.نقش.بازی.کنند.

دبیر.ستاد.توســعه.فناوری.حوزه.انرژی.معاونت.علمی.با.

اشــاره.به.اتفاقات.نو.فناوری.در.دنیا.ادامه.داد:.دنیا.در.حوزه.

فناوری.در.حال.تجربه.اتفاقات.جدیدی.است.و.فناوری.های.

برافکن.در.حال.تغییر.الگوهای.فکری.و.ذهنی.سنتی.است.

به.گونه.ای.که.با.رســوخ.به.حوزه.هــای.مختلف.انقالبی.در.

تمامی.حوزه.ها.ایجــاد.کرده.اند..پس.در.حوزه.انرژی.نیز.در.

کشور.باید.به.این.مسئله.دقت.کرد.
وی.عنوان.کرد:.فناوری.هــای.جدید،.انقالب.جدیدی.در.
ذهنیت،.رفتار،.مصرف.و.کلیه.فضای.این.حوزه.ایجاد.کرده.
است.پس.از.فناوری.های.جدید.می.توان.برای.اصالح.مسیر.
توسعه.بخش.انرژی.کشور.اســتفاده.کرد..بنابراین.یکی.از.
اهداف.مهم.از.برگزاری.این.نشست.نیز.کمک.گرفتن.از.این.
فناوری.ها.برای.ایجاد.تغییر.در.مدل.های.ذهنی.و.فرمول.ها.
در.حوزه.انرژی.اســت..الزمه.این.تغییر.کاربرد.فناوری.های.
برافکن.و.کسب.وکارهای.جدید.است..کسب.وکارهای.نوین.
با.افکار.جدید.می.توانند.انگاره.های.ذهنی.مدیران.ســنتی.را.

تغییر.دهند.

به.گفتــه.وطنخواه،.با.توجه.به.اهمیت.کســب.وکارهای.

جدیــد.باید.فضای.مناســب.برای.فعالیت.شــتاب.دهنده.ها.

در.کشــور.ایجاد.شود..کســب.وکارهای.نوین.می.توانند.در.

بخش.هایی.با.آحاد.مردم.ارتباط.برقرار.کنند.و.از.این.طریق.

نقش.آفرینی.خود.را.گســترش.دهند.آمارها.نشــان.می.دهد.

بیش.از.2۰.درصد.تلفات.انرژی.در.ساختمان.ها.است.بر.این.

اســاس.ورود.به.این.حوزه.می.توانــد.تحول.بزرگی.را.ایجاد.

کند..ستاد.نیز.به.دنبال.رشد.استارتاپ.ها.و.شتاب.دهنده.های.

حوزه.انرژی.است.و.برای.این.اتفاق.تالش.می.کند..چرا.که.

ورود.افــراد.خالق.و.نــوآور.و.نقش.آفرینی.آنها.در.آن.حوزه.
می.تواند.تحول.ایجاد.کند.

امکانتغییردرحوزهانرژیباوروداستارتاپهاوکسبوکارهاینوین

تصویبسهنیروگاهخورشیدیدربوئینزهرا



12
ه.8

ـار
شم

...
97
داد.

خر
...

هم
ازد
ل.ی

سـا
ن/ 

ـا
رانی

ه ای
ـر

نج
پ

ی
ور

فنا
ی و 

رژ
ران

ـا
خب

ا

69

پنجره.ایرانیان؛.رئیس.سازمان.انرژی.های.تجدیدپذیر.

و.بهره.وری.انرژی.برق.اظهار.داشت:.ظرفیت.تولید.برق.

در.نیروگاه.های.پســماند.کشور.حدود.11.مگاوات.است.

که.از.5.نیروگاه.در.شــهرهای.شــیراز،.تهران.و.مشهد.
تولید.می.شود.

به.گزارش.وزارت.نیرو،.ســیدمحمد.صادق.زاده،.معاون.

وزیــر.نیرو.و.رئیس.ســازمان.انرژی.هــای.تجدیدپذیر.و.

بهره.وری.انرژی.برق.)ســاتبا(.با.اشاره.به.این.مطلب.که.

ظرفیت.تولید.برق.در.نیروگاه.های.پسماند.کشور.حدود.11.

مگاوات.است.که.از.5.نیروگاه.در.شهرهای.شیراز،.تهران.

و.مشهد.تولید.می.شود،.افزود:.در.تهران.به.جز.تولید.برق.از.

زباله،.از.فاضالب.نیز.برق.تولید.می.کنیم.و.این.روند.ادامه.

خواهد.یافت.تا.بتوانیم.حداکثر.اســتفاده.را.از.پسماندهای.

غیرقابل.اســتفاده.در.طرح.جداسازی.و.استفاده.از.پسماند.
برای.تولید.برق.داشته.باشیم.

وی.با.بیان.اینکه.مجلس.شــورای.اســالمی.درقانون.

بودجه.امســال.مصوبه.ای.در.جهت.تقویت.این.مســیر.و.

تولید.برق.از.زباله.داشــت.که.این.مصوبه.شتاب.خوبی.به.

موضوع.تولید.برق.از.پســماند.خواهد.داد،.افزود:.مشکل.

اصلی.در.راه.توسعه.تولید.برق.از.پسماند.در.کشور.کمبود.

منابع.مالی.است.و.بایســتی.منابع.مالی.الزم.برای.خرید.
تضمینی.برق.از.این.نیروگاه.ها.پیش.بینی.شود.

صــادق.زاده.تولید.برق.از.پســماند.را.حــدود.دو.برابر.

گران.تر.از.بقیه.انواع.نیروگاه.ها.و.تجدید.پذیرهای.بادی.و.

خورشــیدی.دانست.و.افزود:.وزارت.نیرو.برق.تولیدی.این.

نیرو.گاه.ها.را.به.قیمت.۳7۰۰.ریال.بر.کیلووات.ســاعت.

به.صــورت.تضمینی.خریداری.می.کنــد.و.تقریبا.۳.هزار.

ریال.یارانه.از.محل.عوارض.برق.برای.این.کار.اختصاص.

می.دهد.و.به.این.طریق.حمایــت.خود.را.از.حفظ.محیط.
زیست.اعالم.می.کند.

ایــن.مقام.مســئول..با.اشــاره.به.اینکــه.وزارت.نیرو.

مسئول.تأمین.برق.کشور.است.و.مسئول.پسماند.نیست،.

ولــی.به.خاطر.انجام.وظایف.ملــی.در.جهت.حفظ.محیط.

زیســت.و.رفع.آلودگی،.این.یارانــه.را.اختصاص.داده.و.

پرداخت.می.کند،.افزود:.مســئوالن.اصلی.پســماندها.در.

کشور.شــهرداری.ها.هستند.و.موظفند.نسبت.به.مدیریت.

پسماند.و.دفع.بهداشــتی.آن.اقدام.کنند..اگر.وزارت.نیرو.

۳.هزار.ریال.بابت.هر.کیلووات.ســاعت.تولید.برق.از.این.

نیروگاه.ها،.یارانه.می.پردازد.توقع.دارد.دستگاه.متولی.دفع.

پسماندها.که.شهرداری.ها.هستند.حداقل.دو.برابر.وزارت.
نیرو.کمک.کنند.

وی.با.اشــاره.به.این.مطلب.که.در.ســال.های.گذشته.

شهرداری.ها.از.پرداخت.یارانه.مناسب.برای.دفع.بهداشتی.

پســماند.از.طریق.تولید.برق.از.نیروگاه.های.زباله.ســوز.

اســتنکاف.کرده.اند،.اظهارداشت:.اگر.مشکل.تامین.مالی.

برطرف.شود.این.کار.رونق.خواهد.گرفت.ولی.اگر.مشکل.

مالی.برطرف.نشــود،.با.توجه.بــه.اینکه.وزارت.نیرو.خود.

دارای.بدهی.های.گسترده.ای.است،.امکان.پرداخت.یارانه.
بیشتر.برای.تولید.برق.از.انرژی.های.تجدید.پذیر.ندارد.

صادق.زاده.با.اشــاره.به.این.مطلب.که.امســال.منابع.

عوارض.برق.نیز.دچار.مشــکل.شــده.است،.بیان.داشت:.

حتی.اگر.مشکل.تخصیص.منابع.از.طریق.سازمان.برنامه.

و.بودجه.نیز.برطرف.شــود،.اساسا.منابع.مورد.نیاز.و.قابل.

تامین.از.محل.عوارض.برق.برای.بخش.تجدیدپذیرها.در.

حدود.۶۰۰.الی.7۰۰.میلیارد.تومان.در.سال.است.که.این.

رقم.کفاف.مورد.نیاز.برای.همه.تجدیدپذیرها.و.بخصوص.

تولید.برق.از.پســماند.را.نمی.دهد.و.حتما.بایســتی.منابع.
دیگری.در.این.جهت.به.کمک.بیاید..

پنجره.ایرانیان؛.این.روزها.شــاهد.عرضه.محصوالت.

خالقانه.ای.برای.شارژ.راحت.وسایل.برقی.خود.هستیم.

و.یک.طراح.هلندی.با.تولید.کوله.خورشیدی.گام.بلندی.
در.این.زمینه.برداشته.است.

به.گزارش.خبرگزاری.مهر.به.نقل.از.دیجیتال.ترندز،.

پولین.ون.دانگن.نمونه.اولیه.یک.کوله.پشــتی.را.تولید.

کرده.که.مجهز.به.یک.صفحه.خورشیدی.منحصربه.فرد.

برای.ذخیره.ســازی.انرژی.خورشید.و.تبدیل.آن.به.برق.

برای.شارژ.گوشی،.تبلت.و.دیگر.وسایل.برقی.است.
این.کوله.که.رادیوس.نام.دارد.به.راحتی.قابل.استفاده.
اســت.و.نصب.یک.صفحه.خورشــیدی.بــر.روی.آن.
مشــکلی.در.زمینه.کاربرد.عادی.آن.به.وجود.نمی.آورد..
این.صفحه.خورشــیدی.همچنین.نرم.و.منعطف.است.و.
تفاوت.زیادی.با.صفحات.خورشــیدی.بزرگ.و.سنگین.

عادی.دارد.
انرژی.ذخیره.شده.از.این.طریق.با.استفاده.از.یک.کابل.
شــارژ.در.دسترس.اســت.تا.کاربران.آن.را.به.راحتی.به.
گوشــی.و.تبلت.خود.متصل.کنند..برای.تولید.این.کوله.
از.پارچه.جیر.دوالیه.استفاده.شده.است..البته.این.طراح.
در.مورد.اجزای.تشکیل.دهنده.صفحه.خورشیدی.خاص.

این.کوله.توضیحی.نداده.است.
وی.قبال.هم.لبــاس.خاصی.طراحی.کــرده.بود.که.
بخش.هایــی.از.آن.قادر.بــه.دریافت.و.جــذب.انرژی.

خورشیدی.برای.شارژ.گوشی.و.تبلت.بود.

تولید۱۱مگاواتیبرقازنیروگاههایپسماندکشور

تولیدکولهخورشیدیبرایشارژراحتگوشی
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پنجره.ایرانیــان؛.مراکز.داده.گــوگل.از.هر.دو.انرژی.

تجدیدپذیــر.و.غیرقابل.تجدید.اســتفاده.می.کنند،.اما.

به.تازگی.موفق.به.تامین.1۰۰.درصدی.انرژی.مصرفی.
خود.از.انرژی.پاک.شده.است.

به.گزارش.ایسنا.و.به.نقل.از.ای.ویک،.گوگل.به.عنوان.

یک.شرکت.که.چندین.مرکز.داده.چندکاره.را.در.سراسر.

جهــان.اداره.می.کند،.در.ســال.های.اخیر.تالش.هایی.

به.منظور.اســتفاده.از.انرژی.پــاک.و.کم.رنگ.کردن.رد.
پای.کربن.در.فعالیت.های.خود.داشته.است.

اکنون.برای.اولین.بار.از.زمان.شــروع.این.تالش.ها،.

گوگل.در.سال.2۰17.انرژی.کافی.از.منابع.تجدیدپذیر.

مانند.بــاد.و.خورشــید.را.بیــش.از.مجمــوع.انرژی.

مصرف.شده.توســط.مراکز.داده.خود.در.سراسر.جهان.
خریداری.کرده.است.

برای.هر.کیلووات.ســاعت.انرژی.که.گوگل.از.منابع.

تجدیدپذیر.و.غیرقابل.تجدید.به.صورت.ترکیبی،.مصرف.

می.کند،.مقدار.مناسب.یا.بیشتری.از.انرژی.تجدیدپذیر.را.
از.یک.مزرعه.بادی.یا.خورشیدی.خریداری.کرده.است.
در.حــال.حاضر،.گوگل.به.اذعــان.»اورس.هولزل«،.
معاون.اجرایی.گوگل،.قراردادهایی.برای.خرید.مجموعا.
۳.گیگاوات.برق.از.منابع.تجدیدپذیر.امضا.کرده.اســت.
که.این.شرکت.را.تبدیل.به.بزرگ.ترین.خریدار.شرکت.

انرژی.تجدیدپذیر.می.کند.
هولــزل.گفــت:.هیچ.شــرکتی.بیش.از.مــا.انرژی.
تجدیدپذیــر.نمی.خــرد..تاکنــون،.قراردادهای.انرژی.
تجدیدپذیر.ما.به.بیش.از.۳.میلیارد.دالر.رسیده.است.

گوگل.از.سال.2۰1۰.با.توافقی.برای.خرید.کل.114.

مگاوات.برق.یک.مزرعه.بادی.در.»آیووا«.شروع.کرد.و.

از.آن.موقع.تاکنون،.قراردادهای.خرید.انرژی.تجدیدپذیر.
درازمدتی.در.چندین.کشور.امضا.کرده.است.

2۰.پروژه.انرژی.تجدیدپذیر.این.شــرکت.در.سراسر.
ایاالت.متحده،.آمریکای.جنوبی.و.اروپا.واقع.شده.است.
گوگل.عالوه.بر.تامین.منابــع.انرژی.تجدیدپذیر،.در.
ســال.های.اخیر.اقدامات.دیگری.بــرای.کاهش.تولید.
کربن.انجام.داده.اســت..این.شــرکت.گفته.اســت.که.
درنهایت.می.خواهــد.تمام.مراکز.داده.خــود.را.به.طور.
انحصاری.توسط.انرژی.های.تجدیدپذیر.تامین.نیرو.کند.
بســیاری.از.مراکز.داده.جدید.که.در.سرتاســر.جهان.
ایجاد.می.شــوند،.شــامل.اســتفاده.از.جایگزین.های.
خنک.کننــده.مانند.خنک.کننــده.دریایی.و.خنک.کننده.

تبخیری.می.شود.
گوگل.همچنین.متعهد.به.استفاده.از.تکنولوژی.هوش.
مصنوعی.برای.شناسایی.فرصت.هایی.به.منظور.کاهش.
مصرف.انرژی.مراکز.داده.اســت..تحت.این.تالش.ها،.

شرکت.درحال.توسعه.مدل.هایی.برای.استفاده.از.انرژی.

کارآمــد.در.مراکــز.داده.خود.با.اســتفاده.از.داده.های.

تاریخی.جمع.آوری.شــده.از.سنسورهای.دما،.پمپ.ها.و.
دیگر.تجهیزات.مرکز.داده.است.

بــه.گفته.این.شــرکت،.این.تالش.ها.طی.ســالیان.

متمادی.باعث.شده.که.مراکز.داده.گوگل.به.میزان.5۰.

درصد.کارایی.بیشــتری.نسبت.به.مراکز.داده.هم.اندازه.
خود.داشته.باشند.

گوگل.قطعا.در.تالش.های.خود.برای.رسیدن.به.زمین.

پاک.تنها.نیســت..به.عنوان.مثال.شرکت.»آمازون«.نیز.

متعهد.به.اســتفاده.1۰۰.درصدی.از.انرژی.تجدیدپذیر.
در.چند.سال.آینده.است.

آمــازون.هم.مانند.گــوگل،.در.چندین.مزرعه.انرژی.

خورشــیدی.و.بادی.سرمایه.گذاری.کرده.است.که.باهم.

قادرند.ســاالنه.2.۶.گیگابایت.برق.را.بــه.مراکز.داده.

قدرتمند.این.شرکت.در.سراســر.ایاالت.متحده.آمریکا.
فراهم.کنند.

مایکروســافت،.یکی.دیگر.از.رقبای.گوگل.متعهد.به.

تامین.5۰.درصدی.انرژی.مورداســتفاده.در.مراکز.داده.

خود.از.منابع.تجدیدپذیر.تا.پایان.سال.جاری.خواهد.بود..

این.شــرکت.گفته.است.که.امیدوار.است.این.رقم.را.در.
اوایل.دهه.آینده.به.۶۰.درصد.افزایش.دهد.

گوگلتوانستکامالازانرژیتجدیدپذیراستفادهکند
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پنجره.ایرانیــان؛.با.کاهش.منابع.اولیــه.تولید.باتری.های.

لیتیومی،.خودروســازان.در.پی.آن.هســتند.تا.ســوخت.های.

جایگزیــن.دیگری.بیابند..در.همین.راســتا.آنها.از.هیدروژن،.
روغن.خوراکی.و.حتی.گرافن.سوخت.تهیه..کرده.اند.

به.گزارش.خبرگزاری.مهــر،.پس.از.اختراع.خودروهایی.با.

ســوخت.فســیلی،.یکی.از.دغدغه.های.اصلی.تولیدکنندگان.

چنین.موتورهایی.و.مصرف.کنندگانش،.موضوع.آلودگی.های.
زیست.محیطی.آن.بود.

آلودگی.هایی.که.در.مقاطع.مختلف.باعث.شد.سوخت.های.

دیگری.مانند.ســوخت..اتمی.هم.جایگزین.آن.شــود..اما.هر.

کــدام.از.آنها..با.مشــکالتی.روبرو.بودند..در.همین.راســتا.

محققان.در.پی.ســاخت.سوخت.های.جدید.و.جایگزین.برای.
به.حرکت.در.آوردن.خودروها.هستند.

در.همین.راستا.خودروهای.الکتریکی.به.بازار.عرضه.شدند.

که.با.باتری.هــای.لیتیوم.یونی.حرکت.می.کردند..هرچند.این.

خودروها.به.محیط.زیست.آسیب.کمتری.می.رسانند.اما.تولید.
آنها.نیز.بدون.مشکل.نیست.

در.حال.حاضر.تولیدکنندگان.باتری.با.مشکل.تامین.ذخایر.

مــواد.اولیه.کلیدی.باتری.های.بزرگ.روبرو.هســتند..کبالت.

و.لیتیوم.دو.ماده.اصلی.هســتند.کــه.در.این.باتری.ها.به.کار.

می.روند.که.ذخایر.موردنیاز.برای.این.صنعت.پرسود.را.تامین.

می.کننــد..بااین.حال،.کبالت.فلز.خطرناکی.اســت.زیرا.ذخایر.
اندکی.دارد..مقدار.زیادی.از.آن.تولید.نمی.شود..

این.در.حالی.اســت.که.تولیدکننــدگان.خودروهای.مجهز.

به.فناوری.باال..و.شــرکت.های.الکترونیکــی.بدون.این.فلز.
نمی.توانند.به.فعالیت.خود.ادامه.دهند.

بنابراین.تولیدکنندگان.خودروهــای.الکتریکی.باید.نگران.

آن.باشند.که.تامین.مواد.اولیه.معدنی.یا.فرایندهای.زیربنایی.

پاالیش.و.فرآوری.روی.یک.منبع.متمرکز.شــود..بدون.منابع.
متنوع.احتمال.محدودیت.ذخایر.نیز.جدی.تر.می.شود.

در.همین.راستا.محققان.سعی.دارند.سوخت.های.جایگزین.
دیگری.برای.خودروها.بیابند.

یکی.از.این.ســوخت.های.جایگزین.هیدروژن.اســت..این.

ماده.ذخیره.انبوهــی.در.جهان.دارد..این.گاز.بی.رنگ.و.بی.بو.

قابلیت.ذخیره.ســازی.و.ارائه.انرژی.دارد..البته.این.ماده.خود.

به.تنهایــی.در.جهان.وجود.ندارد.بلکه.از.ترکیباتی.به.دســت.

می.آیــد..چند.منبع.از.جمله.ســوخت.های.فســیلی.یا.انرژی.
خورشیدی.و.زمین.گرمایی.می.توانند.هیدروژن.تولید.کنند.

سلول.های.سوختی.می.توانند.انرژی.شیمیایی.هیدروژن.را.

به.الکتریســیته.تبدیل.کنند..چنین.موتوری.دو.تا.ســه.برابر.
کارآمدتر.از.موتور.احتراقی.بنزینی.است

سلول.های.ســوختی.می.توانند.انرژی.شیمیایی.هیدروژن.

را.بــه.الکتریســیته.تبدیل.کننــد..چنین.موتوری.دوتا.ســه.

برابر.کارآمدتر.از.موتورهای.احتراقی.اســت.که.با.بنزین.کار.

می.کنند..در.حال.حاضــر.ناوگانی.از.اتوبوس.های.هیدروژنی.
در.شهر.آبردین.واقع.در.اسکاتلند.به.کار.گرفته.شده.است.

خودروهــای.هیدروژنــی.فقط.بخار.آب.منتشــر.می.کنند..

بســیاری.از.خودروســازان.مشــغول.آزمایــش.خودروهای.
هیدروژنی.هستند.

از.ســوی.دیگر،.بیودیزل.نوعی.سوخت.است.که.از.روغن.

خوراکی.و.گریس.تهیه.می.شــود..هــر.خودرویی.که.موتور.

بنزینی.معمولی.داشــته.باشــد،.می.تواند.با.این.ســوخت.نیز.

حرکت.کند..فرآیند.تبدیل.روغن.خوراکی.به.ســوخت.بسیار.

ساده.است.و.حتی.می.توان.در.خانه.نیز.آن.را.انجام.داد..حتی.

در.آمریکا.بسیاری.از.افراد.سوخت.مورد.نیاز.خود.را.با.استفاده.
از.روغن.خوراکی.رستوران.های.محلی.تهیه.می.کنند.

اتانــول.نیــز.روزبه.روز.بیشــتر.جای.خود.را.در.فهرســت.

ســوخت.های.جایگزین.باز.می.کند..در.حقیقت.بیشتر.اوقات.

این.ماده.در.تابســتان.به.بنزین.اضافه.می.شــود.تا.از.انتشار.

گازهــای.گلخانه.ای.بکاهد..اتانول.نوعی.الکل.اســت.که.از.

گیاهان.تامین.می.شــود..این.ماده.در.آمریــکا.از.ذرت.و.در.
کشورهای.دیگر.مانند.برزیل.از.نیشکر.تامین.می.شود.

بســیاری.از.خودروســازان.اکنون.اتومبیل.بــا.موتورهایی.

ســاخته.اند.که.از.چند.نوع.ســوخت.اســتفاده.می.کند..این.

.E۸۵.موتورها.عالوه.بر.ســوخت.معمولی.می.توانند.از.اتانول

نیز.اســتفاده.کنند..این.سوخت.شامل.15.درصد.بنزین.و.85.
درصد.اتانول.است.

اکنون.خودروهایی.ساخته.شــده.اند.که.هوای.فشرده.را.به.

شــکل.ســوخت.مصرف.می.کنند..در.این.نوع.خودرو.هوا.در.
لوله.های.مخصوص.فشرده.می.شود.

در.موتورهای.معمولی.خودرو،.هوا.با.بنزین.ترکیب.می.شود.

و.ســپس.احتراق.شکل.می.گیرد.تا.نیروی.الزم.برای.حرکت.

خودرو.ایجاد.شود..اما.در.خودرویی.که.هوای.فشرده.را.جای.

ســوخت.مصرف.می.کند،.موتور.از.انبساط.هوای.فشرده.شده.

در.لوله.های.مخصوص.)فشــار.باال(.برای.بــه.کار.انداختن.

پیســتون.های.موتور.خــودرو.کمک.می.گیــرد..خودروهای.

هوای.فشــرده.فقط.با.این.نوع.ســوخت.حرکــت.نمی.کنند.

بلکه.موتورهای.الکتریکی.نیز.هوای.داخل.لوله.ها.را.فشــرده.

می.کنند..بااین.وجــود.نمی.توان.این.خودروهــا.را.الکتریکی.

به.حســاب.آورد.زیرا.موتورهای.آنان.به.طور.مستقیم.چرخ.را.
به.حرکت.درنمی.آورد.

خودروهایآیندهباهواحرکتمیکنند
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پنجره.ایرانیان؛.دانشــمندان.روش.جدیدی.را.برای.افزایش.بهره.وری.و.تولید.انرژی.

از.طریق.صفحات.خورشــیدی.ابــداع.کرده.اند.که.از.طریق.دندانــه.دار.کردن.و.ایجاد.
پستی.وبلندی.در.این.صفحات.اتفاق.می.افتد.

بــه.گزارش.خبرگزاری.مهر.به.نقل.از.دیجیتال.ترندز،.محققان.انگلیســی.دانشــگاه.

وارویک.می.گویند.البته.این.کار.توســط.افراد.عادی.و.با.اســتفاده.از.میخ.و.چکش.قابل.

انجام.نیســت.و.ایجاد.تغییرات.در.صفحات.خورشــیدی.برای.افزایش.قدرت.جذب.آنها.
باید.به.طور.دقیق.و.عملی.و.توسط.افراد.متخصص.انجام.شود.

در.این.روش.حالت.و.شکل.اصلی.کریستال.هایی.که.برای.تولید.نیمه.هادی.فتوولتائیک.
به.کار.گرفته.می.شوند،.تغییر.می.یابد.و.آنها.از.حالت.عادی.خارج.می.شوند.

امروزه.اکثر.صفحات.خورشــیدی.موجود.در.بازار.متشــکل.از.دوالیه.هســتند.که.در.

مرز.اتصال.این.دوالیه.از.کریســتال.های.یادشده.استفاده.می.گردد..زمانی.که.صفحات.

خورشیدی.نور.را.جذب.می.کنند،.کریســتال.های.یادشده.به.ذخیره.سازی.و.هدایت.این.
نور.کمک.می.کنند.و.در.نهایت.جریان.برق.را.خلق.می.کنند.

صفحات.خورشــیدی.فعلی.در.مجموع.قادر.به.جــذب.و.تبدیل.۳۳.7.درصد.از.انرژی.

خورشــیدی.دریافتی.به.برق.هســتند..اما.با.تغییر.شــکل.و.حالت.کریستال.های.مورد.

اســتفاده.که.در.ابعاد.نانو.رخ.می.دهد،.میزان.جذب.نور.خورشید.بیشتر.شده.و.به.تبع.آن.

برق.بیشــتری.تولید.می.شود..البته.این.تحقیق.هنوز.در.نیمه.راه.خود.است.و.امید.می.رود.

با.بررســی.های.بیشتر.میزان.تولید.برق.از.طریق.صفحات.خورشیدی.به.دو.برابر.میزان.
فعلی.برسد.

پنجره.ایرانیان؛.دانش.فنی.تولید.سلول.خورشیدی.

با.راندمان.باال.توســط.ستاد.توســعه.فناوری.حوزه.

انرژی.معاونت.علمی.با.همکاری.یک.شرکت.آلمانی.
توسعه.می.یابد.

به.گــزارش.معاونــت.علمــی.و.فناوری.ریاســت.

جمهوری،.کســب.دانش.فنی.تولید.سلول.خورشیدی.

Bifacial.و.ایجاد.زیرســاخت.تولید.مشترک.این.نوع.

سلول.خورشیدی.با.بازدهی.باال.با.همکاری.ستاد.توسعه.

فناوری.حــوزه.انرژی.معاونت.علمی.و.یک.شــرکت.
آلمانی.صورت.می.گیرد.

در.این.همکاری.با.توجه.به.زیرساخت.فنی.موجود،.زمینه.

انجام.پروژه.های.مختلف.توسعه.فناوری.سلول.خورشیدی.

صــورت.می.گیرد..احداث.یک.پایلــوت.از.این.فناوری.در.
ایران.از.جمله.زمینه.های.همکاری.است.

این.مدل.همکاری.در.راستای.انتقال.دانش.فنی،.با.توجه.

به.تجربه.ارتباط.دانشــگاه.تهران.با.این.شرکت.آلمانی.در.

تجهیز.مرکز.تحقیقات.خورشــیدی.ســیلیکونی.با.حمایت.
ستاد.توسعه.فناوری.حوزه.انرژی.تعریف.شده.است.

چشــم.انداز.این.طرح.ایجاد.همکاری.مشــترک.یک.

شــرکت.دانش.بنیان.فعال.داخلی.با.این.شرکت.آلمانی.

در.حوزه.دانش.فنی.ســلول.و.ویفر.خورشیدی.است.که.

به.شــرط.پیشــرفت.و.موفقیت.این.طرح.در.گام.بعدی.

پروژه.مشــترکی.با.یک.مجموعــه.بین.المللی.در.حوزه.
ماژول.خورشیدی.تعریف.خواهد.شد.

دانشفنیتولیدسلولخورشیدیباراندمانباالتوسعهمییابد

دندانهدارکردنصفحاتخورشیدیبرایافزایشظرفیتذخیرهسازی
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پنجره.ایرانیان؛.یک.شــرکت.دانمارکی.طرحی.از.یک.ساختمان.اداری.ارائه.کرده.

که.مجهز.به.پنل.های.خورشیدی.و.بارکدهای.مخصوص.است..توریست.ها.با.اسکن.
کردن.آن.تاریخچه.شهر.را.روی.موبایل.دریافت.می.کنند.

 MVRDV.به.گزارش.خبرگــزاری.مهر.به.نقل.از.نیواطلس،.شــرکت.دانمارکی
از.طــرح.اولیه.خود.برای.یک.ســاختمان.اداری.در.آلمان.رونمایی.کرده.اســت..این.
ســاختمان.که.Milestone.نام.گرفته.دارای.سوراخی.بزرگ.است.که.در.حقیقت.

یک.فضای.عمومی.به.شمار.می.رود.
در.نمای.این.ســاختمان.ســلول.های.فتوولتائیک.و.کدهای.QR.تعبیه.شــده.اند..

هنگامی.که.فرد.با.کمک.اپلیکیشــن.مخصوص.این.بارکدها.را.اسکن.کند.اطالعات.
مربوط.به.تاریخچه.شهر،.ساکنان.و.چشم.انداز.آن.برای.وی.ارسال.می.شود.

به.هرحال.این.ســاختمان.12.طبقه.در.اشتوتگارت.ســاخته.می.شود.و.مساحت.آن.

۶5۰۰.مترمربع.اســت..در.این.ســاختمان.عالوه.بر.واحدهای.تجاری.یک.رستوران.
نیز.ساخته.می.شود.

نمای.نیمه.شــفاف.و.نیمه.آیینه.ای.ساختمان.از.نوعی.شیشه.مخصوص.است.تا.از.

تجمیع.گرمای.بیش.ازحد.داخل.آن.بکاهد..احداث.این.ســاختمان.از.2۰2۰.میالدی.
آغاز.می.شود.

پنجره.ایرانیان؛.مدیر.شهرسازی.و.معماری.اداره.کل.راه.

و.شهرســازی.استان.قزوین.از.تصویب.لزوم.مکان.یابی.و.

راه.اندازی.نخستین.شهرک.انرژی.در.استان.برای.هدایت.
نیروگاه.های.خورشیدی.خبر.داد.

محسن.اســماعیلی.در.گفتگو.با.خبرنگار.مهر.با.اشاره.

به.برگزاری.شــانزدهمین.جلسه.کارگروه.امور.زیربنایی.و.

شهرسازی.استان.اظهار.کرد:.لزوم.تعیین.پهنه.ای.در.سطح.

استان.برای.هدایت.و.استقرار.نیروگاه.های.خورشیدی.در.
آن.در.این.کارگروه.مصوب.شد.

وی.افزود:.این.طرح.با.هدف.ارتقا.و.بهبود.کارایی،.ایجاد.

ضمانت.اجرایی،.تطابق.با.پهنه.بندی.طرح.های.فرادست.و.

در.جهت.مدیریت.و.ساماندهی.تقاضاهای.احداث.نیروگاه.
خورشیدی.در.سطح.استان.تصویب.شده.است.

اسماعیلی.تصریح.کرد:.در.راســتای.استفاده.کارآمد.و.

بهینه.از.منابع.انرژی.در.سطح.استان،.مقرر.شد.کمیته.ای.

متشکل.از.سازمان.مدیریت.و.برنامه.ریزی،.شرکت.توزیع.

نیروی.برق،.معاونت.اقتصادی.و.توسعه.منابع.استانداری.و.

منابع.طبیعی.و.آبخیزداری.استان،.برای.شناسایی.پهنه.ای.

در.ســطح.اســتان.با.تاکید.بر.طرح.آمایش.استان،.اقدام.

کرده.و.پس.از.تصویــب.آن.در.کارگروه.امور.زیربنایی.و.

شهرسازی.و.شورای.برنامه.ریزی.و.توسعه.استان،.از.این.

به.بعد.کلیه.درخواست.های.انرژی.خورشیدی.به.آن.پهنه.
به.عنوان.شهرک.انرژی.هدایت.شوند.

وی.یادآور.شــد:.این.طــرح.ضمن.اشــتغال.زایی،.به.

کاهش.مصرف.انرژی.برق.و.استفاده.از.انرژی.های.پاک،.

جلوگیری.از.تجاوز.به.حدود.اراضی.کشــاورزی.و.استفاده.
بهینه.از.منابع.ملی.خواهد.انجامید.

به.گفته.وی.بر.اســاس.مصوبه.کارگــروه،.تا.زمان.تعیین.

تکلیف.این.پهنه.در.ســطح.اســتان،.درخواست.های.احداث.
نیروگاه.خورشیدی.در.دبیرخانه.کارگروه.پذیرش.نخواهد.شد.

راهاندازینخستینشهرکانرژیدرقزوین

ساختمانیباپنلخورشیدیوبارکدمخصوصرونماییشد
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سلولخورشیدیهیبریدیازبارانبرقتولیدمیکند

پنجــره.ایرانیــان؛.محققــان.چینی.یک.نوع.ســلول.

خورشــیدی.هیبریدی.ســاخته.اند.که.در.هوای.بارانی.نیز.
الکتریسیته.تولید.می.کند.

به.گــزارش.خبرگزاری.مهر.به.نقــل.از.نیواطلس،.هرچند.

انرژی.خورشــیدی.به.یک.منبع.مفید.تبدیل.شــده.اما.یک.

مشــکل.عمده.دارد..در.هوای.بارانی.یا.ابری.نمی.توان.از.این.
نوع.انرژی.استفاده.کرد.

.اکنــون.گروهــی.از.محققــان.چینی.یک.ســلول.

خورشیدی.هیبریدی.ســاخته.اند.که.می.تواند.در.آفتاب.
یا.باران.برق.تولید.کند.

این.سلول.با.استفاده.از.پدیده.»تاثیر.تریبوالکتریک«.انرژی.

حرکات.قطره.های.باران.روی.ســطح.را.جمع.آوری.می.کند..

نانوژنراتورهای.تریبو.الکتریک.از.اصطکاک.میان.مواد.نوعی.

شــارژ.الکتریکی.می.ســازند.که.به.آن.الکتریسیته.ساکن.نیز.
گفته.می.شود.

به.هرحــال.در.این.روش.محققان.بــا.کمک.دوالیه.پلیمر.

یک.نانوژنراتور.روی.ســطح.سلول.فتوولتائیک.ایجاد.کردند..

الیه.رویی.از.پلیمری.به.نام.PDMS.و.الیه.زیرین.از.ســه.

پلیمر.مجزا.ساخته.می.شوند..برای.بهبود.عملکرد.هر.دوالیه.
پلیمرها.نخست.روی.آنها.شیارهایی.ایجاد.شد.

الیه.رویی.زمانی.فعال.می.شود.که.قطرات.آب.روی.سطح.

می.افتد.و.با.پلمیر.الیه.زیری.مرتبط.می.شود..در.الیه.زیرین.

یکی.از.پلیمرها.به.عنوان.الکترود.مشترک.میان.نانوژنراتور.و.

ســلول.خورشیدی.عمل.می.کند.و.انرژی.را.از.سطح.رویی.به.
سلول.منتقل.می.کند.

این.الیه.پلیمری.شــفاف.است.تا.در.روزهای.آفتابی.سلول.

خورشــیدی.قادر.به.تولید.انرژی.باشــد..به.گفته.محققان.در.

حال.حاضر.ولتاژ.برق.تولیدی.دســتگاه.در.بیشــترین.حالت.

2.14.ولت.اســت..این.مقدار.چندان.زیاد.نیســت.اما.نشان.
می.دهد.طرح.اولیه.چنین.سلولی.کارآمد.است.

سندتوسعهانرژینوتدوینشد
پنجره.ایرانیان؛.معاون.وزیر.دفاع.از.تدوین.سند.توسعه.انرژی.نو.در.کشور.خبر.داد.و.گفت:.

توسعه.نیروگاه.های.بادی.و.انرژی.خورشیدی.در.دستور.کار.قرار.دارد.
به.گزارش.خبرگزاری.مهر،.سید.مجید.هدایت.در.دیدار.با.استاندار.سمنان.به.میزبانی.دفتر.
وی.با.بیان.اینکه.توســعه.نیروگاه.های.بادی.و.سرمایه.گذاری.در.بخش.انرژی.خورشیدی.در.
دســتور.کار.است،.ابراز.داشت:.با.توجه.به.اینکه.فعالیت.سازمان.توسعه.منابع.انرژی.بادانش.
فنی.روز.و.مسائل.زیست.محیطی.در.ارتباط.است.بنابراین.با.به.کارگیری.ظرفیت.های.موجود.

نظیر.آب،.باد.و.خورشید.می.توانیم.به.عنوان.بزرگ.ترین.تولیدکننده.انرژی.مطرح.شویم.
وی.بابیان.اینکه.سند.توسعه.انرژی.نو.تدوین.شده.است،.افزود:.با.توجه.به.منابع.خدادادی.
موجود.در.کشــور.و.کاهش.سوخت.های.فســیلی.این.مهم.می.طلبد.تا.به.سوی.توسعه.منابع.

گام.برداریم.
مدیرعامل.سازمان.توســعه.منابع.انرژی.بابیان.اینکه.رویکرد.اصلی.سازمان.توسعه.منابع.
انرژی.ذخیره.ســازی.و.مدیریت.مصرف.انرژی.محســوب.می.شود،.ابراز.داشت:.با.راه.اندازی.

فاز.اول.طرح.در.سال.95.تحقیقات.هر.چه.بیشتر.پیرامون.حوزه.انرژی.را.دنبال.می.کنیم.
هدایت.بابیان.اینکه.بزرگ.ترین.مرکز.بازیافت.کشــور.نیز.از.سوی.این.سازمان.راه.اندازی.
شده.است،.ابراز.داشت:.به.عنوان.بزرگ.ترین.تولیدکننده.سرب.سرمایه.گذاری.های.وسیعی.در.

بخش.بازیافت.محصوالت.جانبی.مورداستفاده.در.صنایع.دیگر.انجام.شده.است.
وی.بابیان.اینکه.بخش.عمده.ای.از.ســرب.از.محل.بازیافت.حاصل.می.شود،.تصریح.کرد:.

این.سازمان.سرب،.مس.و.انواع.آلیاژهای.سربی.و.مس.با.خلوص.باال.را.تولید.می.کند.
هدایت.بابیان.اینکه.از.ســال.92.مطالعات.جدی.در.حوزه.توســعه.منابع.انرژی.انجام.شده.
اســت،.اضافه.کرد:.این.سازمان.در.استان.تهران.و.مشــهد.فعالیت.دارد.که.عالوه.بر.تولید.

محصوالت.نظامی.درواقع.یک.بنگاه.اقتصادی.نیز.محسوب.می.شود.
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ظرفیتباالیاردبیلدرتولیدانرژیخورشیدی

واحدهایاپل۱۰۰درصدازانرژیتجدیدپذیراستفادهمیکنند

پنجره.ایرانیان؛.اســتاندار.اردبیل.با.تاکید.بر.لزوم.توســعه.

نیروگاه.های.خورشیدی.در.این.استان.گفت:.اردبیل.بر.اساس.

مطالعات.صــورت.گرفته.ظرفیت.بــاال.و.مطلوبی.در.تولید.
انرژی.خورشیدی.دارد.

بــه.گــزارش.خبرگزاری.مهــر،.اکبر.بهنام.جــو.پیش.از.

ظهر.دوشــنبه.در.بازدیــد.از.پروژه.نیروگاه.خورشــیدی.در.

اردبیل.افزود:.خوشبختانه.ســرمایه.گذاری.در.بحث.ساخت.

نیروگاه.های.خورشــیدی.و.تولید.انرژی.هــای.پاک.در.این.
استان.با.توجه.به.استعداد.منطقه.مقرون.به.صرفه.است.

وی.بــا.بیان.اینکه.تعرفه.خرید.تضمینــی.برق.از.نیروگاه.

خورشیدی.زیر.1۰۰.کیلووات.در.سال.95.توسط.وزارت.نیرو.

ابالغ.شــده.است،.ادامه.داد:.دوره.برگشت.سرمایه.در.اجرای.
این.پروژه.ها.با.نرخ.تورم.سه.سال.طول.خواهد.کشید.

اســتاندار.اردبیل.بــا.بیان.اینکه.این.اســتان.می.تواند.15.

مگاوات.برق.تولیــد.کند،.تصریح.کرد:.بیــش.از75.درصد.

مصرف.در.اســتان.مصارف.خانگی.اســت.و.در.این.راستا.با.

راه.اندازی.ســلول.های.خورشیدی.می.توان.به.نتیجه.مطلوبی.
دست.یافت.

وی.تامین.بخشــی.از.بــرق.مصرفــی.ادارات.از.انرژی.

خورشیدی.را.خواســتار.شد.و.ادامه.داد:.دستگاه.های.اجرایی.

می.توانند.برای.تامین.بخشی.از.مصارف.برق.مورد.نیاز.خود.
پنل.های.خورشیدی.نصب.کنند.

به.گفته.بهنام.جو.توســعه.اســتفاده.از.انرژی.تجدید.پذیر.

می.توانــد.به.عنوان.انرژی.پاک.و.ســبز.از.نظر.منبع.تامین.و.

احیای.وضعیت.زیســت.محیطی.مفیــد.و.از.لحاظ.اقتصادی.
مقرون.به.صرفه.باشد.

پنجره.ایرانیان؛.اپل.اعالم.کــرده.واحدهای.تجاری.

آن.شامل.فروشــگاه.های.خرده.فروشی،.دفاتر.کاری.و.

مراکز.اطالعاتی.در.سراسر.جهان.از.1۰۰.درصد.انرژی.
تجدیدپذیر.استفاده.می.کنند.

به.گزارش.خبرگزاری.مهر.به.نقل.از.پی.ای.ساینس،.

این.ســایت.های.انرژی.پاک.شــامل.فروشــگاه.های.

خرده.فروشی،.دفاتر.کاری،.مراکز.اطالعات.و.واحدهایی.

هســتند.که.در.4۳.کشــور.از.جمله.انگلستان،.آمریکا،.

چین.و.هند.قرار.دارند..این.در.حالی.اســت.که.دو.سال.

قبل.اپــل.اعالم.کرده.بود.9۳.درصــد.از.عملیات.این.
شرکت.با.کمک.انرژی.های.پاک.انجام.می.شود.

بااین.وجود.تنها.2۳.شــرکت.از.میان.تامین.کنندگان.

اپل.توانســته.اند.به.تعهد.خود.برای.اســتفاده.از.انرژی.
پاک.پایبند.بمانند.

طبق.آمار.اپل،.این.شــرکت.از.2۰11.میالدی.انتشار.

گازهای.گلخانه.ای.واحدهای.خود.در.سراســر.جهان.را.
54.درصد.کاهش.داد.

.به.این.ترتیب.از.انتشــار.2.1.میلیون.متریک.تن.گاز.
دی.اکسید.کربن.اجتناب.شد.

همچنین.به.گفته.این.شــرکت.برق.مراکز.اطالعات.
آن.1۰۰.درصد.از.انرژی.های.تجدیدپذیر.تامین.می.شود.
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کویرلوتپایتختانرژیپاکمیشود

پنجــره.ایرانیان؛.انرژی.خورشــیدی.به.عنوان.انرژی.

پاک.این.روزهــا.بیش.از.هر.زمان.دیگــر.مورد.توجه.

قرار.گرفتــه.و.کرمان.به.عنــوان.پایتخت.انرژی.پاک،.
سرمایه.گذاری.قابل.توجهی.در.این.زمینه.داشته.است.

بــه.گزارش.خبرگزاری.مهــر،.کویر.لوت.بخش.های.

قابل.توجهی.از.شــمال.و.شــرق.اســتان.کرمان.را.در.

برگرفته.است،.بخش.های.قابل.توجهی.از.شمال.شرق.و.

شمال.شهرستان.کرمان.و.شرق.استان.کرمان.را.کویر.

لوت.تشکیل.داده.اســت،.در.اکثر.این.عرصه.در.طول.

سال.تعداد.روزهای.آفتابی.در.سال.به.۳۰۰.روز.می.رسد.

همین.امر.موجب.شــده.اســت.بهترین.شــرایط.برای.
استفاده.از.انرژی.خورشیدی.در.استان.کرمان.مهیا.شود.
چند.ماه.قبل.بود.که.ســفیر.ایران.در.انگلیس.از.عقد.
قراردادی.برای.احداث.یک.نیروگاه.۶۰۰.مگاواتی.خبر.
داد.و.همان.زمــان.بود.که.پیمانکار.طرف.انگلیســی.
این.قــرارداد.نیز.از.کرمان.به.عنــوان.مهم.ترین.گزینه.
بــرای.احداث.این.نیروگاه.نام.بــرد..هم.زمان.نروژ.هم.
به.عنوان.یکی.دیگر.از.پیمانکاران.احداث.نیروگاه.انرژی.

خورشیدی.در.کرمان.مطرح.شده.است.
امــا.کرمانی.ها.در.انتظار.ســرمایه.گذاری.خارجی.در.
ایــن.زمینه.نمانده.اند.بلکه.از.ســال.های.گذشــته.کار.
احداث.نیروگاه.های.خورشــیدی.در.کرمان.آغاز.شــده.
و.در.بســیاری.از.روســتاهای.دورافتاده.کرمان.تامین.
برق.توســط.نیروگاه.هــای.محلی.خورشــیدی.انجام.
می.شــود..همچنین.مردم.عادی.نیز.اقدام.به.راه.اندازی.

نیروگاه.های.خورشیدی.خانگی.کرده.اند.
در.کنار.توســعه.فرهنگ.عمومی.اســتفاده.از.انرژی.
خورشــیدی.نیروگاه.خورشــیدی.2۰.مگاواتی.نیز.در.
ماهان.کرمان.احداث.شــده.اســت..نیــروگاه.بزرگ.
خورشــیدی.ماهان.شــامل.دو.نیروگاه.خورشیدی.1۰.
مگاواتی.می.باشــد.که.کار.احداث.این.نیروگاه.عمال.از.
سال.94.در.کرمان.آغاز.شد.و.در.نهایت.در.سال.گذشته.
با.سرمایه.گذاری.24.میلیون.دالر.به.بهره.برداری.رسید.
اکنون.اســتاندار.کرمان.با.پیگیری.هایی.که.در.بحث.
تولید.ثروت.و.ایجاد.زیرســاخت.های.توسعه.در.استان.
طــی.دوران.مدیریتش.دنبال.کرده.اســت.به.یکی.از.
طرفــداران.و.حامیان.پروپاقرص.توســعه.نیروگاه.های.

خورشیدی.در.استان.کرمان.تبدیل.شده.است.
اســتاندار.کرمان.در.همیــن.زمینه.اظهار.داشــت:.
اســتان.کرمان.طبق.مطالعات.علمی.مســتند.و.دقیق.
بهترین.شــرایط.را.برای.تبدیل.شدن.به.پایلوت.انرژی.

خورشــیدی.دارد.و.در.همین.راستا.سرمایه.گذاری.های.
قابل.توجهی.هم.در.استان.کرمان.در.حال.انجام.است.
علیرضــا.رزم.حســینی.ادامــه.داد:.نیــروگاه.برق.
خورشیدی.در.کرمان.دارای.مزیت.های.زیست.محیطی.
اســت.و.بازگشت.سرمایه.گذاری.در.این.بخش.تضمین.
شــده.و.در.این.راستا.از.سرمایه.گذاری.در.بخش.داخلی.

و.خارجی.استقبال.می.شود.
وی.تصریح.کــرد:.نیروگاه.برقی.که.در.ماهان.افتتاح.
شد.بزرگترین.نیروگاه.از.نوع.خود.در.جنوب.شرق.کشور.
است.و.امکان.توسعه.این.نیروگاه.در.فازهای.بعدی.نیز.
وجود.دارد.و.می.توان.طــی.یک.دهه.ظرفیت.تولید.در.

این.نیروگاه.را.به.2۰۰۰.مگاوات.افزایش.داد.
وی.گفت:.برای.مقابله.به.تهدیدهای.خارجی.در.بعد.
اقتصادی.باید.بر.مزیت.ها.و.داشته.هایمان.تکیه.کنیم.و.
تولید.انرژی.پاک.یکی.از.این.زمینه.هاســت.که.باید.با.

جدیت.دنبال.شود.

نصبسرمایشخورشیدیدرواحدعلوموتحقیقات

پنجره.ایرانیان؛.عضو.هیات.علمی.واحد.علوم.و.تحقیقات.از.طراحی،.ساخت.و.نصب.
سیستم.سرمایش.خورشیدی.در.واحد.علوم.و.تحقیقات.خبر.داد.

به.گزارش.واحد.علوم.و.تحقیقات.دانشــگاه.آزاد،.حمید.سلیمانی.مهر.گفت:.در.این.

سیستم.که.ساخت.تمامی.تجهیزات.و.طراحی.آن.توسط.محققان.این.واحد.دانشگاهی.

صورت.گرفته.است،.با.استفاده.از.یک.بشقابک.به.قطر.دو.متر.و.ردیاب.و.جاذب.به.کار.
برده.شده.در.آن،.توانسته.ایم.انرژی.خورشید.را.به.سرمایش.تبدیل.کنیم.

وی.با.بیان.اینکه.از.مزیت.های.ســرمایش.خورشیدی.طراحی.شده.توسط.محققان.

واحد.علوم.و.تحقیقات.می.توان.به.ثابت.بودن.جاذب.در.آن.اشــاره.کرد،.افزود:.انرژی.

خورشید.در.این.سیستم.پس.از.جذب.توسط.جاذب،.سبب.گرم.شدن.روغن.موجود.در.

سیکل.روغن.طراحی.شده.می.شود.و.در.نهایت.این.حرارت.توسط.سیستمی.جذبی.به.
سرمایش.تبدیل.خواهد.شد.

عضــو.هیات.علمی.واحد.علوم.و.تحقیقات.بــا.بیان.اینکه.این.طرح.در.حال.حاضر.

به.صورت.نیمه.صنعتی.اســت،.تاکید.کرد:.از.جمله.اهداف.ما.در.طراحی.این.سیستم.

تامین.انرژی.سرمایشــی.کل.واحد.علوم.و.تحقیقــات.در.آینده.و.همچنین.کمک.به.
تامین.انرژی.سرمایشی.در.کشور.از.طریق.انرژی.خورشیدی.است.

سلیمانی.مهر.اضافه.کرد:.در.این.راستا.سعی.داریم.تا.پایان.نامه.های.بیشتری.را.در.

این.حوزه.تعریف.کنیم..وی.افزود:.ایران.از.لحاظ.انرژی.خورشــیدی.از.ظرفیت.بسیار.
باالیی.برخوردار.است.به.نحوی.که.در.طول.سال.۳۰۰.روز.آفتابی.در.ایران.وجود.دارد.
عضو.هیات.علمی.واحد.علوم.و.تحقیقات.با.بیان.اینکه.در.دنیا.از.انرژی.خورشیدی.
به.دو.صورت.فتوولتاییک.و.حرارتی.اســتفاده.می.شــود،.افزود:.فتوولتاییک.راندمان.
بســیار.کمتری.نسبت.به.روش.حرارتی.دارد،.به.نحوی.که.در.بهترین.حالت.تنها.18.
درصد.راندمان.دارد،.این.درحالی.اســت.که.در.حوزه.تبدیل.انرژی.خورشید.به.صورت.

حرارتی.این.راندمان.باالی.7۰.درصد.است.
ســلیمانی.مهر.با.اشــاره.به.اینکه.در.حوزه.فناوری.ساخت.سیستم.های.حرارتی.در.
دنیا.فعالیت.زیادی.صورت.نگرفته.اســت،.ادامه.داد:.با.توجه.به.اینکه.تابش.خورشید.
در.ایران.برای.اســتفاده.از.انرژی.آن.به.صورت.حرارتی.بسیار.مناسب.است.بنابراین.

به.کارگیری.این.روش.بهترین.شکل.استفاده.از.انرژی.خورشیدی.در.ایران.است.
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واگذاری۱۴۰۰هکتارزمینبرایاحداثنیروگاههایتجدیدپذیردراستانمرکزی

پنجره.ایرانیان؛.مدیرکل.امور.اقتصادی.و.دارایی.استان.مرکزی.گفت:.موافقت.فنی.

برای.واگذاری.یک.هزار.و.45۰.هکتار.زمین.به.منظور.ایجاد.نیروگاه.های.تجدیدپذیر.
و.پاک.در.استان.مرکزی.اخذ.شده.است.

به.گــزارش.خبرگزاری.مهر،.حســن.میرزاخانی.اظهار.داشــت:.4۰.پروانه.احداث.

نیروگاه.های.انرژی.تجدیدپذیر.و.پاک.با.تولید.4۰8.مگاوات.برق.در.اســتان.مرکزی.

تصویب.شــده.که.ایجاد.ایــن.زیرســاخت.های.نیروگاهی.1۶.هــزار.میلیارد.ریال.

سرمایه.گذاری.خارجی.در.استان.به.همراه.دارد.
مدیرکل.امور.اقتصادی.و.دارایی.اســتان.مرکزی.افزود:.موافقت.فنی.واگذاری.یک.
هزار.و.45۰.هکتار.زمین.برای.ایجاد.نیروگاه.های.تجدیدپذیر.شامل.۶2۰.هکتار.زمین.
در.1۰.شهرستان.اســتان.برای.نیروگاه.خورشیدی.و.8۳۰.هکتار.عرصه.برای.نصب.

توربین.های.بادی.صادر.شده.است.
میرزاخانی.ادامه.داد:.شهرســتان.اراک.با.هشت.پروانه.و.8۰.مگاوات.رتبه.نخست،.
زرندیه.با.1۰.پروانه.و.7۳.مگاوات.رتبه.دوم.و.دلیجان.با.دو.تقاضا.و.۶۰.مگاوات.رتبه.

سوم.را.در.این.حوزه.به.خود.اختصاص.داده.است.
مدیــرکل.امور.اقتصادی.و.دارایی.اســتان.مرکزی.با.یادآوری.درخواســت.یکی.از.
شرکت.های.هواپیمایی.برای.حضور.در.این.استان،.افزود:.این.شرکت.خواهان.معرفی.

اراک.به.عنوان.مرکز.خدمات.این.شرکت.است.
وی.عنوان.کرد:.ســرمایه.اولیه.این.شرکت.برای.فعالیت.در.شهرستان.اراک.حدود.
2۳۰.میلیارد.دالر.اســت.و.برای.خرید.پنج.فرونــد.هواپیما.نیازمند.2۰۰.میلیون.دالر.

منابع.از.محل.فاینانس.است.
مدیرکل.امور.اقتصادی.و.دارایی.استان.مرکزی.گفت:.ایجاد.آشیانه.و.پارکینگ.برای.
پارک.پنج.هواپیما.در.فرودگاه.اراک.و.حمایت.برای.خرید.پنج.فروند.هواپیما.از.طریق.

فاینانس.از.خواسته.های.این.شرکت.است.که.در.دست.بررسی.قرار.دارد.

هشدارنسبتبهاوضاعتجدیدپذیرها

انرژی.های. سازمان. سابق. مدیرعامل. پنجره.ایرانیان؛.

نو.اظهار.کرد:.در.شرایط.فعلی.وضعیت.تجدیدپذیرها.در.

تمام.دنیا.روند.رو.به.جلویی.دارد.اما.در.ایران.وضعیت.به.

گونه.دیگری.رقم.خورده.و.اگر.به.این.حوزه.توجه.جدی.
نشود،.قطعا.در.آینده.با.مشکالتی.مواجه.خواهیم.شد.

یوســف.آردمولــی.در.گفت.وگــو.با.ایســنا،.با.بیان.

این.کــه.آینــده.تجدیدپذیرها.با.توجه.به.توســعه.این.

انرژی.در.سراســر.دنیــا.و.حرکت.رو.بــه.عقب.منابع.

فســیلی.درخشان.پیش.بینی.می.شود،.گفت:.قطعا.آینده.

تجدیدپذیرها.روشن.اســت،.اما.اگر.بخواهیم.در.مورد.

آینــده.تجدیدپذیرها.صحبت.کنیم.باید.دو.پارامتر.را.در.
نظر.بگیریم.

وی.بــا.بیــان.این.که.بــا.توجه.به.پتانســیل.باالی.

انرژی.های.تجدیدپذیر.الزم.است.که.کارهای.مطالعاتی.

و.تحقیقاتی.در.این.حوزه.به.صورت.گسترده.تری.توسط.

بخش.های.مربوطه.صورت.بگیرد.افزود:.عالوه.بر.این.

مسئله.باید.شرایطی.تعبیه.شود.تا.سرمایه.گذار.نسبت.به.
بازگشت.سرمایه.خود.اطمینان.کافی.داشته.باشد.

آردمولی.با.بیان.این.که.مجلس.عوارضی.را.در.قبوض.

مشترکان.در.راستای.حمایت.از.انرژی.های.تجدیدپذیر.

در.نظر.گرفت،.اظهار.کرد:.قرار.بر.این.بود.که.بخشــی.

از.درآمد.حاصــل.از.عوارض.دریافتی.از.ســوی.مردم.

عالوه.بر.مسئله.توسعه.تجدیدپذیرها.صرف.برق.رسانی.
روستایی.شود.

وی.با.تاکید.به.این.مسئله.که.این.موضوع.مورد.غفلت.

واقع.شده.و.عوارض.دریافتی.در.جای.دیگری.به.جز.این.

دو.مورد.هزینه.می.شــود،.ادامــه.داد:.اگر.این.عوارض.

برداشته.شــود.یا.به.عبارت.دیگر.به.دست.تجدیدپذیرها.

نرسد.قطعا.ســرمایه.گذاری.بخش.خصوصی.در.حوزه.
تجدیدپذیرها.با.مشکالتی.مواجه.خواهد.شد.

مدیرعامل.سابق.سازمان.انرژی.های.نو.پیشنهاد.کرد.

که.این.عوارض.جزو.درآمد.و.بودجه.سازمان.انرژی.های.

تجدیدپذیر.دیده.شود.یا.صندوقی.تحت.عنوان.حمایت.

از.بخــش.خصوصی.در.صنعت.برق.به.وجود.آید.و.این.
منابع.در.آن.صندوق.اندوخته.شود.

باوجوداینکه.بر.اساس.ماده.5.قانون.حمایت.از.صنعت.

برق،.مبلغی.تحت.عنوان.عوارض.برق.از.مشترکان.در.

راستای.توسعه.تجدیدپذیرها.و.برق.رسانی.روستایی.اخذ.

می.شــود.و.به.موجب.قانون.باید.1۰۰.درصد.آن.صرفا.

در.این.دو.حوزه.هزینه.شــود،.اما.سازمان.برنامه.وبودجه.

اجرای.کامل.آن.را.محقق.نکرده.و.بخشی.از.این.مبلغ.

را.بابــت.هزینه.های.جاری.دولت.هزینــه.می.کند.که.

همین.مسئله.موجب.کند.شــدن.توسعه.تجدیدپذیرها.
و.انتقادهایی.در.این.حوزه.شده.است.
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سبکوساندرسوندرطراحیمینیمالکافیشاپبوداپست

پنجره.ایرانیان؛.ســبک.متفاوت.فیلمساز.مشــهور،.وس.اندرسون،.به.لحاظ.بصری.
منبع.الهام.کافه.بوداپست.در.شهر.چنگدو.کشور.چین.بوده.است.

بــه.گزارش.معمــاری.آرل،.این.طرح.بر.مبنای.دنیای.جادویــی،.خاطره.انگیز.و.پر.

جزئیات.وس.اندرســون.پایه.ریزی.شــده.اســت.تا.فضایی.دعوت.کننده.با.کاراکتری.
غافلگیرکننده.و.مطابق.ذائقه.بین.المللی.به.وجود.آورد..

کافه.بوداپست،.درست.همانند.هتل.افسانه.ای.بوداپست،.برای.خلق.تجربه.ای.به.دور.

از.هیاهوی.هر.روزه.شــهر.طراحی.شده.است..کارفرمای.این.پروژه.از.شرکت.طراحی.

استرالیایی.خواســته.اســت.که.فضایی.برای.میزبانی.بین.المللی.خلق.کند..به.عالوه.

فضایی.که.مورد.توجه.شــبکه.های.اجتماعی.قرار.گیرد،.از.نسل.فضاهایی.که.مناسب.
افرادی.است.که.از.فرهنگ.کافه.گردی.لذت.می.برند..

مشــابه.اثر.وس.اندرســون،.این.فضا.نیز.تخیلی.بوده.و.احساسات.را.بر.می.انگیزد..

طراحی.کافه.بوداپســت،.جوی.آرامش.بخش.و.دلچسب.دارد..زیبایی.غافلگیرکننده.و.

مــوزون،.و.تجربه.میزبانی.در.تلفیق.با.فرهنگ.کافه.های.ملبورن.از.دیگر.خصوصیات.
این.فضاست.که.به.واسطه.طراحی.به.وجود.آمده.است.
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طراحیبرج5۴طبقه

پنجره.ایرانیان؛.گــروه.معماری.SOM.رندرهای.جدیدی.از.بــرج.54.طبقه.تلفیقی.
ارائه.کردند.

به.گزارش.معماری.آرل،.این.برج.با.228.متر.ارتفاع.در.مرکز.منطقه.هوانگژو.واقع.شده.
و.به.عنوان.دروازه.شهرسازی.مدرن.در.ضلع.شرق.شهر.نام.برده.می.شود.

طراحی.آســمان.خراش.هوانگژو.با.125.هزار.متر.مربع.زیربنا.شامل.عرصه.های.هتل،.

اداری،.فضاهای.تجاری،.بوتیک،.و.رســتوران.است..این.آسان.خراش.با.هدف.گسترش.

خصوصیات.تفریحی.و.اقامتی.برای.بازی.های.آســیایی.2۰22.ساخته.شده.است.تا.هم.

نیازهای.مراجعه.کنندگان.را.برطرف.کند.و.هم.به.عنوان.نشــانه.شــهری.معرفی.گردد..

فرم.طرح.آســمان.خراش.دارای.تعادل.معمارانه.ای.است.که.به.وضوح.با.سازه.زیبای.آن.
تلفیق.شده.است..

ســاختار.اولیه.شامل.8.ستون.بزرگ.بوده.که.با.پوســته.ساختمان.تلفیق.شده.و.مانند.
الیه.های.شناوری.در.نما.غرق.شده.است.
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طراحیخطدومتروورشولهستان

پنجره.ایرانیان؛.طراحی.خط.دو.متروی.لهســتان.مهم.ترین.ســرمایه.گذاری.این.
کشور.در.سال.های.اخیر.است.

به.گزارش.وبســایت.آرشیتکت،.این.خط.دو.منطقه.Brondo.و.Bemowo.را.

در.استادیوم.ملی.لهستان.به.هم.متصل.می.کند..بخش.مرکزی.این.ایستگاه.در.سال.

2۰15.افتتاح.شده.است.و.با.تونلی.به.عمق.8.متر،.دو.ساختمان.بانک.ورشو.لهستان.
را.به.هم.متصل.کرده.و.ارتباط.بین.کاربران.این.دو.منطقه.را.بهبود.بخشیده.است..

طرح.کلی.مترو.بر.اســاس.یک.کنسرســیوم.هنرمند.معروف.اســت..موقعیت.این.
ایستگاه.در.نزدیکی.هسته.گردشگری،.فرهنگی.و.ارتباطی.ورشو.واقع.شده.است.

اســتودیو.طراحی.المال.طراحی.دو.ایستگاه.را.به.عهده.داشته.است..سردر.ورودی.

یک.از.ایســتگاه.ها،.از.یک.رنگ.زرد.قالب.ساخته.شده.که.بیشتر.سایه.بان.ورودی.را.
تشکیل.می.دهد.و.به.وسیله.سقف.سازه.ای.معلق.متصل.شده.است.

.انتهای.این.سقف.به.یک.ســکوی.سرامیک.متصل.شده.تا.ایستایی.مناسب.را.به.
وجود.آورد.

.این.دیوار.از.یک.نیم.اشــکوب.ســاخته.شده.و.به.وسیله.بازالت.سیاه.وسفید.تزئین.

شــده.است..پشت.این.سکو.برای.نصب.بروشور.و.بنرهای.تبلیغاتی.استفاده.می.شود..
این.ایستگاه.در.سه.سطح.ساخته.شده.است.
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طراحیداخلیمحیطادارییکشرکتتولیدکنندهسمعک

پنجره.ایرانیان؛.شــرکت.Sivantus.یه.گروه.بین.المللی.بزرگ.در.تولید.سمعک.
بوده.که.به.تازگی.محیط.کار.خود.را.طراحی.کرده.است..

به.گزارش.معماری.آرل،.طراحی.این.شــرکت.توســط.یک.تیــم.طراحی.واقع.در.

کپنهاگ.صورت.گرفته.که.با.توجه.به.مفهوم.فیزیکی.و.فتوژنیک.هویت.کمپانی.این.

مکان.را.طراحی.کرده.اند..طراحی.یک.الگوی.منظم.با.شــکل.ارتعاشات.و.موج.صدا.

در.اکثر.فضاها.به.معرفی.هویت.این.شــرکت.بــه.مراجع.کننده.و.حتی.خود.کارکنان.
کمک.زیادی.کرده.است.

هدف.از.طراحی.شرکت.به.این.سبک.و.سیاق.ایجاد.یک.حس.آشنا.برای.کارکنان.

مجموعــه.بوده.تا.بهتر.با.محیط.کار.خود.ارتبــاط.برقرار.کنند..فضای.پذیریش.مانند.

یک.آتریوم.صوتی.است.که.باعث.جلب.توجه.مراجعه.کننده.شده.و.او.را.محصور.فضا.

می.کند..در.واقع.فرم.داینامیک.دیوار.که.به.سقف.متصل.کردیده.و.المانی.یکپارچه.را.
خلق.کرده،.در.بازتعریف.ویژگی."صدا".نقش.مهمی.دارد.
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طراحیمجموعهورزشی۴۰هزارنفره

پنجره.ایرانیان؛.طراحی.مجموعه.ورزشی.4۰.هزار.نفره.بخارست.توسط.یک.گروه.

معماری.رومانیایی.انجام.شــده.که.کانسپت.طراحی.این.مجموعه.و.بخشی.از.جایگاه.
آن.به.تاریخچه.فوتبال.این.کشور.اهدا.شده.است.

.Proiect.به.گزارش.معماری.آرل،.طرح.جدید.اســتادیوم.فوتبال.4۰.هزار.نفری

جایگزین.ورزشــگاهی.قدیمی.در.همین.سایت.خواهد.بود..به.عنوان.ادای.احترام.به.

کنستانتین.برانکوشــی.هنرمند.و.مجسمه.ساز.مشهور.رومانیایی،.بخشی.از.فرم.مواج.
دیوارهای.ورزشگاه.از.مجمسه.ای.به.نام.ملکه.پوگانی.الهام.گرفته.شده.است.

حجم.شــفاف.دیواره.های.شرقی.برای.جذب.نور.خورشــید.در.طول.روز.می.باشد..

در.شــب.این.ضلع.از.ورزشــگاه.دارای.طراحی.نورپردازی.گســترده.ای.می.باشد.که.

پروژه.را.مانند.یک.نگین.آبی.روشــن.می.کند..این.مجموعه.ورزشی.می.تواند.یکی.از.

نشــانه.های.شهری.مهم.بخارست.باشد.و.به.توسعه.این.ضلع.از.شهر.کمک.کند..این.

استادیوم.فوتبال.رتبه.4.یوفا.از.نظر.کیفیت،.امکانات.و.گنجایش.را.کسب.خواهد.کرد.

و.مســابقات.دســته.برتر.لیگ.رومانی،.لیگ.اروپا،.لیگ.قهرمانان.اروپا.و.تیم.ملی.در.
آن.برگزار.خواهد.شد.



ری
عما

ر م
بـا

اخ
12

ه.8
ـار
شم

...
97
داد.

خر
...

هم
ازد
ل.ی

سـا
ن/ 

ـا
رانی

ه ای
ـر

نج
پ

83

طراحیهتللوکسبانکوکدرمرکزشهر

پنجره.ایرانیان؛.طراحی.هتل.۶.طبقه.بانکوک.به.نام.یکی.از.بازترین.و.گســترده.ترین.
ساختمان.های.این.شهر.است.

بــه.گزارش.معماری.آرل،.پالن.و.حجم.باز.ایــن.مجموعه.یادآور.فضاهای.تفریحی.و.

اجتماعی.اســت.که.عموم.را.به.درون.آن.دعوت.می.کند..هتلی.که.با.امکانات.لوکســی.

مانند:.اســتخر،.جکوزی،.ســالن.آبگرم.تایلندی.و.سالن.ورزشی.ساخته.شده.تا.هیجان.و.
آرامش.را.در.داخل.مجموعه.غوطه.ور.کند.

این.هتل..ستاره.در.نزدیک.به.خانه.های.ردیفی.قرار.گرفته.و.از.سه.طرف.توسط.مجتمع.

مســکونی.محصور.شده.اســت..هتل.تنها.از.ضلع.روبه.رو.)شمالی(.دسترسی.مستقیم.را.

برای.مراجعه.کنندگان.فراهم.کرده.که.با.طراحی.یک.حیات.باز.به.استقبال.عموم.می.رود..

کانســپت.طراحی.هتل.اشاره.به.تعریف.بصری.»تایلند.سنتی«.دارد.که.این.ساختمان.را.
با.فضاهای.لوکس.به.»معماری.معاصر.تایلندی«.بدل.ساخته.است.
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طراحیویالیلوکستابستانیدرمرکزشهرسنگاپور

پنجره.ایرانیان؛.طراحی.و.اجرای.یک.ویالی.رویایی.لوکس.با.خصوصیات.معماری.
مدرن.در.سنگاپور.از.اصلی.ترین.درخواست.های.کارفرمای.این.پروژه.به.شمار.می.رفت.
به.گزارش.معماری.آرل،.سایت.این.ویال.در.قلب.شهر.قرار.داشت.و.طراحی.ویالی.
با.پالنی.باز.که.شامل.خصوصیات.حریم.خصوصی.باشد.جزو.اهداف.تیم.طراحی.بود..
از.ایــن.رو.لحاظ.کردن.امنیت،.و.حفظ.حریم.خصوصی.کافی.از.خیابان.از.موارد.اصلی.
طراحی.ویال.بود..معمار.پروژه.می.بایست.با.صرف.هزینه.ای.معقوالنه.و.سرعت.اجرای.
کار.مناسب.فضایی.رویایی.با.گنجایش.۶.خودرو.و.استخر.شیشه.ای.25.متری.را.برای.

کارفرما.خلق.می.کرد.
سایت.پروژه.4.متر.باالتر.از.خیابان.اصلی.قرار.داشت.و.توسط.مجتمع.های.مسکونی.
محصور.شــده.بود..راه.حل.نهایی.برای.جاسازی.یک.ویالی.بزرگ.با.حجمی.متنوع،.
استفاده.از.تمام.خصوصیات.بافت.سایت.و.حتی.محدودیت.های.مکانی.بود..پلت.فرم.
اصلی.پروژه.دارای.بافت.گیاهی.سنگینی.بود.که.نیاز.به.مرتب.سازی.شدیدی.داشت..

فرم.ویال.به.نوعی.است.که.دو.جلوه.متفاوت.از.آن.به.چشم.می.آید.
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طرحهتلدریکسایتمثلثیشکل
پنجــره.ایرانیان؛.معمــاران.TAG.در.طراحی.این.هتل.از.

شیوه.»نیم.معماری«.بهره.برده.اند.
به.گزارش.معماری.آرل،.این.هتل.که.در.کشور.چین.ساخته.
شده،.سایتی.مثلث.شــکل.با.زاویه.۳5.درجه.دارد.که.تنها.به.
یک.خیابان.گشــودگی.داشته.و.از.دو.طرف.دیگر.محصور.به.

بناهای.مجاور.است..
در.فرم.ســاختمان.های.بومی.این.منطقه،.فضاها.با.راهرو.
به.هم.اتصال.یافته.و.عموما.به.خیابان.بازشــو.ندارند.و.درها.
و.پنجره.ها.رو.به.یک.حیاط.مرکزی.داخلی.باز.می.شــوند..به.
واســطه.این.طرح.پالن،.اقامت.کنندگان.در.هتل.ممکن.بود.
به.شدت.از.بابت.سروصدای.راهروها.و.این.محل.تردد،.رنجور.
شــوند..بنابراین.اتاق.های.این.هتل.تا.جای.ممکن.به.صورت.
گســترده.توزیع.شده.اند.و.محل.تردد.و.راهروهای.عبوری،.از.
اتاق.ها.جدا.قرار.گرفته.اند.تا.از.مزاحمت.ســرو.صدای.افرادی.
که.در.راهرو.ها.تردد.می.کنند.برای.ســاکنان.اتاق.های.هتل،.
جلوگیری.شود...در.نهایت.18.اتاق.در.این.هتل.طراحی.شده.

است.که.به.دو.حیاط.مرکزی.مجزا.باز.می.شوند.
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معماریساختمانموزهدرچینباالهامازعناصرمهمدرفرهنگاینکشور

پنجره.ایرانیان؛.موزه..Datong،.در.چین.واقع.شده.است.و.نقشی.مهم.در.ساختار.
این.منطقه.دارد.

به.گزارش.وبسایت.خط.معمار،.این.موزه.در.مرکز.این.منطقه.واقع.شده.است،.جایی.

که.سالن.موسیقی.به.صورت.متقارن.در.امتداد.شمال.جنوب.در.سمت.شرقی.قرار.دارد.

و.منطقه.مسکونی.بزرگی.در.سمت.غرب.آن.واقع.شده.است..در.جنوب.موزه،.فضای.

اداری.و.در.شــمال.آن.کتابخانه.و.گالری.واقع.شــده.اند..طراحی.ساختمان.این.موزه.

نشــانگر.فرهنگ.تاریخی.این.شهر.است.و.فرم.ساختمان.از.توتم.مشهور.در.فرهنگ.

چینی،.اژدها،.الهام.گرفته.اســت..دو.قوس.در.ساختار.این.موزه،.باعث.ایجاد.پویایی.
در.آن.و.همچنین.کمک.به.انتشار.جریان.نور.در.فضای.داخلی.نمایشگاه.می.شود..

بخش.مهم.در.این.موزه،.فضای.داخلی.نمایشــگاه.است.که.فرمی.غیر.خطی.دارد.

و.گویــی.که.بیننده.را.بــه.ورود.به.یک.غار.دعوت.می.کند.و.فرم.قدرتمند.این.فضا.تا.

انتهای.فضای.داخلی.ادامه.دارد..ســطح.سه.بعدی.ســاختمان.نیز.با.تکه.سنگ.های.

گرانیتی.پوشــیده.شده.است.که.با.توجه.به.نحوه.قرار.گیری.متریال.روی.نما،.تنالیته.

رنگ.خاکســتری،.به.نظــر.از.باال.به.پایین.تغییر.می.کند.کــه.این.کار.به.قدرت.فرم.
معماری.آن.بسیار.کمک.می.کند.
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معماریوطراحیداخلیویالییمدرنباحجمیقوی

پنجره.ایرانیان؛.ســاختمان.ویالیی.که.در.اسپانیا.ساخته.

شده،.دارای.یک.حجم.قوی.و.واضح.است.که.در.سطحی.
شیب.دار.واقع.شده.و.به.دریا.چشم.انداز.دارد.

به.گزارش.وبســایت.خــط.معمار،کارفرمای.این.پروژه،.

ویالیی.انعطاف.پذیر.می.خواســت.که.عالوه.بر.حفظ.حریم.

شخصی.شان،.طرحی.منحصر.به.فرد.و.بی.نظیر.نیز.داشته.

باشــد..از.این.رو.این.خانه.را.می.توان.هم.درون.گرا.و.هم.

بیرون.گرا.محسوب.کرد.که.عالوه.بر.اینکه.حریم.شخصی.
در.آن.حفظ.می.شود،.چشم.اندازی.بی.نظیر.هم.دارد..

ســایت.این.پروژه.از.یک.طرف.بسته.و.از.طرفی.دیگر.

به.سمت.دریا.کامال.باز.است.و.در.اینجاست.که.فضاهایی.

باز.و.بدون.موانع.بصری.بیــن.فضای.بیرونی.و.درونی.به.
وجود.می.آیند.
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پنجمیننمایشگاهوکنفرانسبینالمللیآلومینیومایرانبرگزارشد؛

»آلومینیوم در جستجوی
 توسعه و ارتقاء آینده«

پنجمین.کنفرانس.و.نمایشگاه.بین.المللی.آلومینیوم.ایران 
)iiac2018(.با.شــعار.»آلومینیوم.در.جستجوی.توسعه.
و.ارتقاء.آینده«.در.راســتای.تحقق.سیاســت.های.کالن.
اقتصادی.کشور.و.توسعه.امر.تولید.و.اشتغال.زایی.با.تاکید.
بر.جذب.ســرمایه.خارجی.و.فراهم.سازی.شرایط.مناسب.
جهت.حضور.صاحبان.صنایع.و.بزرگ.ترین.شــرکت.ها.و.
مراکز.فعال.در.صنعت.آلومینیوم،.4.تا.۶.اردیبهشت.1۳97.

در.هتل.المپیک.تهران.برگزار..شد.
به.گزارش.خبرنگار.پنجره..ایرانیان،.این.رویداد.به.همت.
مرکز.تحقیقات.آلومینیوم.ایران.وابســته.به.دانشگاه.علم.
و.صنعت.ایران.و.همکاری.ایمیدرو،.هر.دو.ســال.یک.بار.
با.مشارکت.گســترده.صنعتگران.و.دانشگاهیان.داخلی.و.
خارجی.برگزار.می.شــود..حضور.بزرگان.صنعت.آلومینیوم.
داخلی.در.زمینه.های.مختلف.اعم.از.انواع.شمش.ها،.ورق،.
سیم.و.کابل،.پروفیل.و.صنایع.پایین.دستی.آن.ها،.موجبات.
رونــق.بیش.ازپیش.این.نمایشــگاه.و.کنفرانس.را.فراهم.

آورده.بود.
هــدف.از.برگــزاری.کنفرانس.و.نمایشــگاه.آلومینیوم.
ایران.یادآوری.اهمیت.این.صنعت.به.مســئوالن.کشــور.
اســت..درحال.حاضر.الزمه..تولید.آلومینیوم.داشتن.معادن.
بوکسیت.نبوده،.بلکه.در.اختیار.داشتن.انرژی.ارزان.است..
مزیت.اصلی.کشــور.ایران.در.این.زمینــه،.بهره.مندی.از.
انرژی.ارزان.قیمت.نفت.و.گاز.است.و.امیدواریم.مسئوالن.
به.جای.صادرات.مســتقیم.گاز،.بهره.برداری.حداکثری.از.
میدان.های.مشترک.گازی،.تولید.برق.و.درنهایت.تولید.و.
صادرات.آلومینیوم.را.در.دستور.کار.قرار.دهند..بزرگ.ترین.
هدف.از.ایــن.گردهمایی.بحث.و.تبادل.نظر.درباره.آخرین.
یافته.ها.و.پیشرفت.ها.در.کلیه.زمینه.های.آلومینیوم.اعم.از.
تولید،.فرآوری.و.کاربرد.و.امکان.ســرمایه.گذاری.مطمئن.
در.صنعت.آلومینیوم.ایران.اســت.که.در.این.راســتا.12۰.
چکیده.مقاله.و.88.مقاله.کامل.به.دبیرخانه.این.کنفرانس.
ارســال.شــد.که.از.این.تعداد.75.مقاله.که.درزمینه.های.
مواد.پیشــرفته،.ریخته.گری.و.انجماد،.خوردگی.و.عملیات.
ســطحی،.عملیات.حرارتی،.فلزکاری.و.خواص.مکانیکی،.
متالورژی.پــودر،.مواد.خام.و.تکنولــوژی.احیاء،.بازیافت،.
شبیه.ســازی.و.اتوماسیون.و.جوشــکاری.بود،.پذیرفته.و.
ارائه.شد..ارائه.تکنولوژی.های.توسعه.یافته.درزمینه.مواد.و.

صنایع.معدنی.آلومینیوم.و.تاکید.بر.ایجاد.فرصت.همکاری.

متقابل.مابین.بزرگان.صنایع.ایران.با.تمامی.کشــورهای.

فعــال.در.این.عرصه،.از.دیگر.اهداف.برگزاری.این.رویداد.
بوده.است.

نمایشــگاه.این.دوره،.در.فضایی.بالغ.بر.۳۰۰۰.مترمربع.

و.با.حضور.بیش.از.9۰.شــرکت.داخلی.و.خارجی.در.چهار.

سالن.نمایشگاهی.برپا.شد..بزرگان.صنایع.آلومینیوم.کشور.

و.شرکت.های.وابسته.در.نمایشگاه.منحصربه.فرد.آلومینیوم.

ایــران.حضور.یافته.و.بیش.از.۳۰.شــرکت.بین.المللی.نیز.

آخرین.دســتاوردها،.فناوری.ها،.خدمــات.و.محصوالت.
مربوط.به.آلومینیوم.و.صنایع.وابسته.را.ارائه.دادند.

در.حاشــیه.پنجمین.کنفرانس.و.نمایشــگاه.بین.المللی.

آلومینیوم.ایــران،.دوره.های.آموزشــی.متعددی.از.طرف.

اســتادان.برجســته.بین.المللی.تدارک.دیده.شــده.بود.که.

موردتوجه.عموم.بازدیدکنندگان.و.فعاالن.صنعت.آلومینیوم.

کشــور.قرار.گرفت..در.روزهای.1.تا.۳.اردیبهشــت.و.در.

محل.دانشگاه.علم.و.صنعت.ایران.کارگاه.های.آموزشی.با.

عناوین.عملیات.سطحی.و.آندایزینگ.آلومینیوم.با.حضور.

دکتر.جودی.رونگه.از.آمریکا.و.دکتر.مارسلو.روسی.از.ایتالیا،.

تکنولوژی.احیاء.آلومینیوم.با.حضور.پروفســور.بری.ولچ.از.

نیوزیلند.و.پروفسور.پیتر.پولیاکوف.از.روسیه،.نگرشی.نوین.

در.ذوب،.آلیاژسازی.و.ریخته.گری.آلومینیوم.و.آلیاژهای.آن.

توسط.دکتر.مهدی.میراسماعیلی،.مواد.ساندویچ.)ساندویچ.

پنل.ها(.و.کاربرد.آن.ها.در.قطعات.سبک.وزن.خودروسازی،.

هوافضا.و.پزشــکی.با.حضور.پروفسور.هاینز.پالکوفسکی.

از.آلمان.و.پروفســور.عادله.کارادو.از.فرانســه.و.همچنین.

بررســی.تحوالت.و.خواص.دیرگدازهای.مصرفی.صنعت.
آلومینیوم.توسط.دکتر.حسین.سرپولکی.برگزار..شد.

پنل.های.تخصصی.کنفرانس.نیز.با.محوریت.مشکالت.

و.معضــالت.بنیادین.صنعت.آلومینیوم.تنظیم.شــده.بود.

کــه.با.حضــور.چهره.هــای.صنعتی.و.مدیریتــی.به.این.

چالش.ها.پرداخته.شــد.و.بحــث.و.تبادل.نظر.متخصصان.

و.شرکت.کنندگان.به.دســتاوردهایی.در.راستای.حل.این.
مشکالت.نیز.منتهی.شد.

 محورهای کنفرانس
ســرمایه.گذاری.خارجی.گســترده.در.صنعت.آلومینیوم.
ایران،.آلومینیوم.و.بازارهای.مربوط.به.آن،.پیشــرفت.های.

آتــی.در.تولید.آلومینیــوم.و.کاربردهــای.آن،.تکنولوژی.

اِحیای.آلومینیوم،.مواد.خام،.ریخته.گری.و.اِنجماد،.خواص.

مکانیکی.و.شکل.دهی،.بازیابی.و.محیط.زیست،.متالورژی.

پودر،.نانوتکنولوژی،.عملیات.حرارتی،.جوشکاری.و.اِتصال،.

مواد.کامپوزیتی،.مواد.دیرٌگداز،.خوردگی.و.مهندسی.سطح،.

شــبیه.سازی.و.اٌتوماســیون.و.مدیریت.مصرف.انرژی.در.

صنایع.آلومینیــوم،.از.جمله.مهمترین.محورهای.پنجمین.
کنفرانس.بین.المللی.آلومینیوم.ایران.بود.

 آغاز به کار کنفرانس و نمایشگاه
پنجمین.نمایشــگاه.و.کنفرانس.دوســاالنه.بین.المللی.
آلومینیوم.ایران،.روز.ســه.شــنبه.4.اردیبهشت.ماه.97.
با.همکاری.سازمان.توســعه.و.نوسازی.معادن.و.صنایع.
معدنی.ایران.)ایمیدرو(.و.دانشــگاه.علم.و.صنعت.ایران.

بازگشایی.شد.
 سرمایه گذاری ۶ میلیارد دالری

در.آیین.گشــایش.پنجمیــن.نمایشــگاه.و.کنفرانس.

بین.المللی.آلومینیوم.ایران،.معاون.طرح.های.توسعه.معدن.

و.صنایــع.معدنی.ایمیدرو.اظهار.کرد:.در.صنعت.آلومینیوم.

کشور.تا.پیش.از.این.حدود.2/5.میلیارد.دالر.سرمایه.گذاری.



شده.اما.بر.اساس.برنامه.ریزی.های.ایمیدرو.قرار.است.این.
میزان.سرمایه.گذاری.به.حدود.۶.میلیارد.دالر.برسد.

اردشیر.سعدمحمدی.در.ادامه.خاطرنشان.کرد:.بر.اساس.

برنامه.ریزی.هایی.که.ایمیدرو.انجام.داده،.قرار.است.ظرفیت.
آلومینیوم.کشور.را.به.1/5.میلیون.تن.در.سال.برسانیم.

وی.در.ادامــه.اظهار.کرد:.خوشــبختانه.این.عنصر.در.

بخش.معدن.نیز.در.کنار.صنعت.به.کار.می.رود.و.در.صنعت.

تجهیزات.پزشــکی.استفاده.می.شود..آلومینیوم.با.جذابیتی.

که.دارد.در.بخش.معدن.نیز.دارای.کاربرد.است..پوکه.های.
چاشنی.انفجاری.در.معادن.از.جنس.آلومینیوم.است.

سعدمحمدی.همچنین.خاطرنشــان.کرد:.اتحادیه.اروپا.

2۰.عنصر.را.به.عنوان.عناصر.اســتراتژی.اعالم.کرده.که.

آلومینیوم.نیــز.در.میان.آن.ها.قرار.دارد..در.ســال.2۰1۶.

میالدی،.میــزان.تولید.جهانی.این.فلز.58.میلیون.تن.بود.

و.ســال.گذشــته.میالدی.به.باالی.۶4.میلیون.تن.ارتقا.

پیدا.کرد..در.ســال.جاری.میالدی،.بحث.برای.رســیدن.

به.باالی.۶8.میلیون.تن.اســت.و.برنامه.ها.برای.رســیدن.

بــه.88.میلیون.تن.در.افق.ســال.2۰25.میالدی.)14۰4.
خورشیدی(.است.

معاون.طرح.های.توسعه.معدن.و.صنایع.معدنی.ایمیدرو.

در.ادامه.افزود:.بر.اساس.آخرین.پیش.بینی،.سرانه.مصرف.

آلومینیوم.برای.هر.نفر.در.ایران.به.1۰.کیلوگرم.در.ســال.

2۰25.ارتقا.می.یابد.و.به.این.مفهوم.است.که.در.این.سال.
سرانه.مصرف.ایران.به.54۰.هزار.تن.خواهد.رسید.

ســعدمحمدی.در.ادامه.با.اشاره.به.طرح.های.توسعه.ای.

که.درزمینه.آلومینیوم.در.دســت.اقدام.است،.خاطرنشان.

کرد:.آلومینیوم.جنوب.)سالکو(.یکی.از.طرح.های.توسعه.ای.

آلومینیوم.اســت.که.با.سرمایه.گذاری.1/2.میلیارد.دالر.در.

حال.اجراســت..این.طرح.48.درصد.پیشــرفت.فیزیکی.

داشــته.و.اوایل.سال.98.فاز.نخست.آن.با.تولید.۳۰۰.هزار.

تن.به.بهره.برداری.خواهد.رســید.و.جاجرم.نیز.با.ظرفیت.

4۰.هزار.تن.وارد.مدار.تولید.خواهد.شــد..تا.ســال.آینده.

ظرفیت.تولید.آلومینیوم.کشور.را.به.8۰۰.هزار.تن.خواهیم.

رساند.و.البته.قصد.داریم.در.چند.سال.آینده،.آن.را.به.1/5.

میلیون.تن.برســانیم..وی.یادآور.شد:.حوزه.آلومینیوم.باید.

در.همه.ابعاد.گسترش.یابد.که.یکی.از.آن.ها.تربیت.نیروی.
متخصص.است.و.در.این.زمینه.باید.برنامه.داشته.باشیم.

.جابه.جایی.به.کمترین.میزان.برسد.اما.درباره.آلومینیوم.

بهتر.اســت.کارخانه.در.منطقه.ای.باشد.که.انرژی.ارزان.تر.

اســت.زیرا.4۰.درصد.از.نرخ.تمام.شده.آلومینیوم.به.انرژی.

برمی.گــردد..ازاین.رو.اگر.قرار.اســت.بــرای.کارخانه.ای.

برنامه.ریزی.کرده.و.آن.را.بسازیم.بهتر.است.در.منطقه.ای.

واقع.شــود.که.مصرف.انرژی.پایینی.داشــته.باشــد..وی.

در.ادامــه.افزود:.در.ایران.از.منابــع.خدادادی.گاز.بهره.مند.

هستیم..در.ســال.های.گذشته.بیش.از.5۰.درصد.مصارف.

انرژی،.برقابی.بود.اما.به.تدریج.رو.به.کاهش.رفت.و.امروز.

جهت.گیری.به.ســمت.استفاده.از.گاز.است.و.ایران.باید.از.
این.ظرفیت.بهره.ببرد.

سعدمحمدی.خاطرنشــان.کرد:.۳4۰.هزار.تن.در.سال.

گذشته،.آلومینیوم.در.کشور.تولید.شده.و.در.جاجرم.نیز.در.

ســال.9۶.به.میزان.24۰.هزار.تن.پودر.آلومینا.تولید.شد..

ســعدمحمدی.بیان.کرد:.ایجاد.کارخانه.پودر.آلومینا.یک.

ضرورت.اســت.و.ما.نیز.به.دنبال.عملیاتی.کردن.ساخت.

کارخانه.پــودر.آلومینا.با.ظرفیت.8۰۰.هــزار.تن.در.کنار.

آلومینیوم.جنوب.که.به.ســرمایه.گذاری.۶۰۰.میلیون.یورو.

نیاز.دارد،.هســتیم..همچنین.کارخانه.ای.با.ظرفیت.1۶۰.

هــزار.تن.برای.تولید.آلومینیوم.تخت.به.عنوان.گســترش.
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صنایع.پایین.دستی.در.دستور.کار.است.
وی.در.ادامــه.گفــت:.طــرح.پترولیــوم.کک.نیــز.با.
سرمایه.گذاری.85۰.میلیون.یورو.در.دستور.کار.قرار.دارد.و.
امیدواریم.بتوانیم.سرمایه.گذار.خوبی.برای.آن.جذب.کنیم.
معاون.طرح.های.توســعه.معدن.و.صنایع.معدنی.افزود:.
میزان.ذخایر.قطعی.بوکســیت.جهان.28.میلیارد.تن.بوده.

اما.ذخایر.احتمالی.۶۰.میلیارد.تن.است.
سعدمحمدی.ادامه.داد:.تاکنون.بیش.از.۳۰.شرکت.برای.
مناقصه.بوکســیت.گینه.اعالم.آمادگــی.کرده.اند.اما.باید.
اعالم.کنیم.اکنون.ذخایر.بوکســیت.در.کشور.وجود.دارد.
و.باید.کار.اکتشــافی.قوی.تری.برای.بوکســیت.در.کشور.
انجام.شــود..در.این.میان.سازمان.ایمیدرو.نیز.برنامه.هایی.
برای.اکتشــاف.ذخایر.بوکسیت.در.ســال.جدید.دارد..وی.
در.ادامه.خاطرنشــان.کرد:.برای.نمونه،.شــرکت.روسال.
که.یکــی.از.بزرگ.ترین.تولیدکننــدگان.آلومینیوم.جهان.
اســت.از.نفلین.ســینیت.24.تا.2۶.درصد.آلومینا.می.گیرد.
امــا.باید.به.این.نکته.توجه.کرد.که.درصد.نفلین.ســینیت.
ایران.18.درصد.اســت..وی.با.اشاره.به.اینکه.آلومینیوم.از.
بازار.مصرف.خوبی.برخوردار.است.عنوان.کرد:.ما.می.توانیم.
ترکیه.را.به.عنــوان.یکی.از.بازارهای.هدف.برای.صادرات.

آلومینیوم.در.نظر.بگیریم.
 در جست وجوی توسعه و ارتقای آینده

همچنیــن.در.آیین.پنجمیــن.نمایشــگاه.و.کنفرانس.

دوســاالنه.بین.المللی.آلومینیوم،.ســید.حســین.سیدین،.

دبیر.پنجمین.نمایشــگاه.و.کنفرانس.بین.المللی.آلومینیوم.

ایران.عنوان.کرد:.نخســتین.کنفرانس.آلومینیوم.در.سال.

2۰۰9.میالدی.)1۳88.خورشــیدی(.برگزار.شد..دبیرخانه.

این.کنفرانس.با.همکاری.ســازمان.ایمیدرو.و.دانشــگاه.

علم.و.صنعت،.تشکیل.و.قرار.شد.این.کنفرانس.به.صورت.
دوساالنه.برگزار.شود.

وی.در.ادامــه.گفت:.هدف.این.کنفرانس،.بهبود.صنعت.

آلومینیوم.ایران.اســت..شــعار.امســال.ایــن.کنفرانس،.

»آلومینیوم؛.در.جست.وجوی.توسعه.و.ارتقای.آینده«.است..

سیدین.در.ادامه.با.اشاره.به.محورهای.این.همایش.عنوان.

کرد:.ســرمایه.گذاری.در.صنعت.آلومینیــوم،.برنامه.های.

کاربــردی.آلومینیوم،.مباحث.مربوط.بــه.آخرین.فناوری،.

اتوماسیون،.محیط.زیست. انجماد.متالورژی. ریخته.گری.و.

در.صنعت.آلومینیوم.و....محورهای.اصلی.این.همایش.در.

این.دو.روز.است..وی.ادامه.داد:.در.بخش.نمایشگاه.که.در.

۳.روز.برگزار.می.شود،.حضور.9۰.شرکت.خارجی.از.آلمان،.

اســپانیا،.ایتالیا،.سوئیس،.فرانسه،.هند،.ترکیه،.کانادا.و....و.

نیز.شــرکت.های.ایرانی.قطعی.است..سیدین.خاطرنشان.

کرد:.در.آیین.پایانی.کنفرانس،.از.5.شرکت.برتر.آلومینیوم.
و.۳.پیشکسوت.در.این.صنعت.قدردانی.خواهد.شد.

 ارتباط دانشگاه و صنعت را قوی تر کنیم
جبار.علی.ذاکری،.رئیس.دانشــگاه.علــم.و.صنعت.در.
پنجمیــن.نمایشــگاه.و.کنفرانس.دوســاالنه.بین.المللی.
آلومینیــوم.عنوان.کرد:.ارتباط.موثرتــری.باید.بین.علم.و.
صنعت.شــکل.بگیرد..ذاکری.در.ادامه.خاطرنشان.کرد:.در.
کشــور.ما.عرضه.و.تقاضای.پژوهش.مغفول.مانده.است..
در.این.زمینه،.رابطه.دانشــگاه.و.صنعت.نیز.مغفول.مانده.
است..دانشــگاه،.بیشتر.مرکز.علم.و.پژوهش.شده.است.و.
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مصرف.و.تقاضا.بیشــتر.از.ســوی.شرکت.هاست..باید.از.

شــکل.عرضه.و.تقاضای.فعلی.خارج.شــویم..وی.تاکید.

کرد:.خلق.ثروت.از.طریق.پژوهش.باید.به.وسیله.دانشگاه.

انجام.شــود..وی.با.اشــاره.به.اهــداف.کنفرانس.عنوان.

کرد:.امیدوارم.در.مدت.برگزاری.نمایشــگاه.و.کنفرانس.

آلومینیــوم،.ارتبــاط.موثری.بین.شــرکت.های.ایرانی.و.

خارجی.شکل.بگیرد.و.شاهد.دستاوردهای.خوب.صنعت.
آلومینیوم.در.این.کنفرانس.باشیم.

 بستری برای توسعه همکاری های بین المللی
رئیس.هیات.عامل.ایمیدرو.گفــت:.پنجمین.کنفرانس.
و.نمایشــگاه.بین.المللی.آلومینیوم.ایران.بستر.مناسبی.را.
برای.همکاری.شرکت..های.داخلی.و.خارجی.فراهم.آورده.
تا.بتواننــد.برای.مذاکره.و.عقد.قرارداد.در.جهت.توســعه.

صنعت.آلومینیوم.ایران.اقدام.کنند.
مهدی.کرباســیان.در.حاشــیه.برگزاری.ایــن.رویداد.
بین.المللی.افزود:.مطابق.با.ســند.چشــم.انداز.توســعه.و.
افــق.14۰4.مبنی.بر.جذب.ســرمایه.گذار.خارجی،.ایجاد.
ارزش.افزوده.باال.در.صنعت.آلومینیوم.و.لزوم.تحقق.اهداف.
ایمیدرو،.این.رویداد.درعین.حال.بســتر.مناسبی.نیز.برای.
شــرکت..ها.و.تولیدکنندگان.بزرگ.خارجی.فراهم.آورده.تا.

بتوانند.سهمی.از.بازار.ایران.را.به.خود.اختصاص.دهند.
وی.ادامــه.داد:.با.توجه.به.تمدید.قــرارداد.بهره.برداری.
از.معدن.بوکســیت.در.گینه.و.وجود.زمینه.مناســب.برای.
فعالیــت.تولیدکننــدگان.داخلــی.و.بهره.بــرداری.از.این.
ظرفیت،.کنفرانس.آلومینیوم.محفل.مناســبی.برای.جذب.
سرمایه.گذار.خارجی.و.مشــارکت.با.نهادها.و.شرکت.های.

سرمایه.گذاری.داخلی.را.فراهم.آورده.است.
کرباســیان.اضافه.کــرد:.همچنین.شــرکت.کنندگان.
زیــادی.از.کارخانه.هــا.و.مراکز.صنعتی،.دانشــگاه.های.
داخل.و.خارج.از.کشور.در.این.کنفرانس.به.ارائه.مقاالت.
خواهند.پرداخت.که.زمینه.ســاز.غنای.علمی.این.رویداد.

خواهند.بود.
وی.همچنیــن.افزود:.ایــن.مهم.که.فلــز.آلومینیوم.
به.عنوان.یک.فلز.ســبک.پرکاربــرد.از.یک.کنفرانس.و.
نمایشــگاه.تخصصی.در.سطح.استانداردهای.بین.المللی.
برخوردار.اســت،.مایه.خرسندی.اســت.که.می.تواند.در.
راستای.توســعه.صنایع.مرتبط.با.این.فلز.نقش.پررنگی.

را.ایفا.کند.
.البته.جای.تاسف.باقی.است.که.این.صنعت.نتوانسته.
است.جایگاه.واقعی.خود.را.در.صنایع.بنیادین.کشور.یافته.
و.مســیر.توسعه.را.مطابق.انتظارات.و.اهداف.بپیماید.که.
امید.است.با.برگزاری.این.رویدادها.بتوانیم.بخشی.از.این.

مشکالت.را.برطرف.کنیم.
رئیس.هیات.عامل.ایمیدرو.ضمن.ابراز.امیدواری.جهت.
برگزاری.این.رویدادها.و.رســیدگی.به.مسائل.مرتبط.و.
نیز.ارائه.آخرین.دســتاوردهای.این.صنعت،.در.راســتای.
توسعه.صنایع.زیربنایی.و.روبنایی.کشور،.خبر.داد:.مجتمع.
آلومینیــوم.جنوب.نیز.در.اردیبهشــت.ماه.ســال.آینده.با.
ظرفیت.۳۰۰.هزار.تن.در.ســال.آغاز.به.کار.خواهد.کرد.
که.این.مهم.به.افزایش.ظرفیت.تولید.آلومینیوم.کشور.به.
مقدار.دو.برابر.منجر.خواهد.شــد.و.گام.مهمی.در.جهت.

تحقق.اهداف.اسناد.توسعه.باالدستی.خواهد.بود.
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 موانع بانکی، مهم ترین چالش پیشــرفت 
فناوری آلومینیوم در ایران

پیشرفت.صنعت.آلومینیوم.در.کشور.می.تواند.فرصت.های.

زیادی.را.برای.صنایع.ایران.به.همراه.داشته.باشد..ازاین.رو.

نیاز.به.توســعه.تکنولوژیک.و.جذب.سرمایه.در.این.حوزه.

به.جدیت.حس.می.شــود..بااین.حــال.برخی.بر.این.باورند.

که.صنعت.آلومینیوم.در.ایران.بااینکه.به.ســمت.اوج.خود.
حرکت.می.کند،.از.فناوری.به.روز.برخوردار.نیست.

توماس.اُُوبگار،.مهندس.یک.شــرکت.تامین.تجهیزات.

آلومینیوم.اتریشی.حاضر.در.پنجمین.کنفرانس.و.نمایشگاه.

آلومینیــوم.ایران،.گفت:.به.نظر.می.رســد.که.ایران.برای.

بهبــود.وضعیت.صنعت.آلومینیــوم.و.بهره.برداری.هر.چه.

بیشــتر.در.این.زمینه،.نیاز.به.ســرمایه.گذاری.در.راستای.
ایجاد.واحدهای.جدید.با.فناوری..روز.است.

وی.با.اشــاره.به.نیاز.ایران.بــه.تجهیزات.جدید،.گفت:.

این.طور.که.دیده.می.شــود،.بســیاری.از.واحدهای.تولید.

آلومینیوم.ایران.با.فناوری.مربوط.به.2۰.تا.۳۰.ســال.پیش.
فعالیت.می.کنند.

اُُوبگار.در.خصوص.مشکل.نبود.واحدهای.جدید.در.ایران.

نیز.اظهار.کرد:.مشــکل.اصلی.عدم.حضور.شــرکت.های.

صاحب.فناوری.و.ســرمایه.گذار.در.ایران،.مسئله.تبادالت.
بانکی.است.

وی.ادامه.داد:.درحالی.که.مسئله.تحریم.های.علیه.ایران.

تا.حدودی.رفع.شــده.است.و.شــرکت.های.تامین.کننده.

تجهیزات.مانعی.بــرای.کار.در.ایران.ندارند،.عدم.توانایی.

در.تبادالت.مالی.در.بانک.ها.باعث.شــده.اســت.که.روند.

ســرمایه.گذاری.و.کار.در.ایران.توسط.شرکت.های.خارجی.
کند.شود.

این.فعال.حوزه.آلومینیوم.در.پاســخ.به.پرسشی.مبنی.بر.

این.که.آیا.مشکل.در.تبادالت.بانکی،.بیشتر.به.بانک.های.

ایرانی.مربوط.می.شــود.یا.بانک.های.خارجی،.گفت:.بیشتر.

بانک.های.خارجی.به.دلیل.ترسشان.از.سیاست.های.آمریکا.
علیه.ایران.ترجیح.می.دهند.با.بانک.های.ایرانی.کار.نکنند.
وی.ادامه.داد:.عالوه.بر.این.بسیاری.از.بانک.های.بزرگ.
هم.به.دلیل.داشتن.فعالیت.گسترده.در.آمریکا،.از.همکاری.
با.بانک.های.ایرانی.اجتناب.می.کنند.که.فرصتشــان.برای.

کار.در.ایاالت.متحده.از.بین.نرود.
اُُوبــگار.همچنین.افزود:.بااین.حــال.آمریکا.تعیین.کننده.
سیاست.تمام.بانک.ها.نیست؛.اما.بانک.ها.نیز.مانند.بسیاری.
از.شــرکت.های.فعال.حوزه.آلومینیوم.و.صاحب.فناوری.به.
این.خاطــر.از.فعالیت.در.ایران.هــراس.دارند.که.ممکن.
است.آمریکا.فرصت.های.پیش.رویشان.را.خدشه.دار.کند..
عالوه.بر.این.مســئله.دیگر.این.اســت.که.این.شرکت.ها.
همواره.از.این.که.ارزش.سهامشــان.در.بورس.آمریکا.افت.
کند.می.ترســند،.بر.این.اســاس.برای.کار.در.ایران.بسیار.

محافظ.کارانه.عمل.می.کنند.
وی.همچنین.در.پاسخ.به.این.سوال.که.فناوری.ایران.در.
زمینه.تولید.آلومینیوم.در.چه.ســطحی.قرار.دارد.نیز.گفت:.
به.نظر.می.رسد.که.فناوری.این.حوزه.در.ایران.تا.حدودی.
از.مد.افتاده.است.و.به.چند.سال.قبل.بازمی.گردد..در.ایران.
برای.تولید.آلومینیوم.انرژی.بســیاری.مصرف.می.شود.و.

مواد.اولیه.هم.بیش.ازاندازه.استفاده.می.شوند.

این.فعال.حــوزه.آلومینیوم.در.پایان.خاطرنشــان.کرد:.

ظرفیت.باالیــی.برای.کمتــر.مصرف.کــردن.انرژی.و.

مــواد.اولیه.در.این.حــوزه.در.ایران.وجــود.دارد.و.باید.از.

فرصت.های.موجود.به.خوبی.اســتفاده.شــود.تا.هم.هزینه.
کاهش.پیدا.کند.و.هم.تولید.رشد.کند.

بر.این.اساس.می.توان.این.گونه.برداشت.کرد.که.ایران.با.

باال.بردن.راندمان.واحدهای.تولید.آلومینیوم.خود.می.تواند.

تولیــد.در.این.حوزه.را.به.صورت.مطلوبی.افزایش.دهد.که.

نتیجه.این.افزایش.تولید.می.تواند.درآمدهای.مناســبی.را.

برای.ایران.به.همراه.داشــته.باشد..بر.این.اساس.باید.به.

بهبــود.وضعیت.فناوری.حــوزه.آلومینیوم.ایران.به.صورت.

جدی.توجه.شــود.و.اقداماتی.در.راستای.جذب.سرمایه.و.

حضور.شــرکت.های.خارجی.و.صاحــب.فناوری.در.ایران.
انجام.شود.

 در تولید آلومینا و آلومینیوم مزیت داریم
در.پنــل.تخصصی.پنجمین.کنفرانــس.بین.المللی.صنعت.
آلومینیــوم،.مدیر.صنایــع.معدنی.ایمیدرو.گفــت:.حوزه.های.
مناسبی.برای.سرمایه.گذاری.در.صنعت.آلومینیوم.فراهم.است.
محمد.آقاجانلــو.اظهار.کرد:.با.توجه.بــه.وجود.انرژی.
فراوان.در.کشور.به.عنوان.ماده.اولیه.مهم.و.حضور.نیروی.
تحصیل.کرده،.مزیت.کشور.ما.در.تولید.آلومینیوم.و.آلومینا.
است..امیدواریم.دولت.زیرساخت.ها.را.تامین.کند.تا.شرایط.
بهتری.در.صنعت.آلومینیوم.پیــدا.کنیم..وی.افزود:.برای.
توســعه.صنعت.آلومینیوم.کشــور،.حوزه.های.مختلف.به.
سرمایه.گذاری.نیاز.دارند.که.امیدواریم.بتوانیم.با.همکاری.

بخش.خصوصی،.این.طرح.ها.را.پیش.ببریم.
مدیــر.صنایع.معدنی.ایمیدرو.با.اشــاره.به.طرح.های.در.
دســت.اجرای.ایمیدرو.در.صنعت.آلومینیوم،.تصریح.کرد:.
ساخت.واحد.ریخته.گری.جاجرم.از.جمله.طرح.هایی.است.
که.اجــرای.آن.به.زودی.آغاز.می.شــود..طرح.جدید.تولید.
شمش.آلومینیوم.در.منطقه.پارسیان.از.دیگر.برنامه.هاست..
همچنین.با.توجه.به.نیاز.کشــور.به.بوکســیت،.مصمم.به.
اجرای.طرح.بوکســیت.گینه.هســتیم.اما.در.کوتاه.مدت.
یا.میان.مدت،.تامین.بوکســیت.موردنیــاز.از.منابع.دیگر.

موردنظر.است.
وی.ادامه.داد:.طرح.4۰.هزار.تنی.تولید.شمش.آلومینیوم.
جاجرم.نیــز.تا.پایان.مهر.به.بهره.برداری.می.رســد..طرح.
۳۰۰.هزار.تنی.آلومینیوم.جنــوب.نیز.حداکثر.تا.فروردین.

سال.آینده.بهره.برداری.خواهد.شد.
آقاجانلــو.با.اشــاره.بــه.حوزه.هــای.موردنیــاز.برای.
ســرمایه.گذاری.در.صنعت.آلومینیوم،.گفت:.تولید.آلومینا.
ضروری.تریــن.نیاز.صنعت.آلومینیوم.اســت.و.با.توجه.به.
ورود.ظرفیــت.حدود.۳5۰.هزار.تن.)ســالکو.و.جاجرم(.به.
مدار.تولید.در.ســال.آینده.و.نیاز.به.حدود.1/۶.میلیون.تن.
آلومینا،.بیش.از.15.درصد.نیاز.کشور.از.تولید.داخلی.)24۰.
هزار.تن.تولید.آلومینا(.تامین.نخواهد.شد.و.ازاین.رو.نیاز.به.

سرمایه.گذاری.در.این.حوزه.داریم.
وی.ادامــه.داد:.تولید.پترولیــوم.کک.یکی.دیگر.از.
نیازهــای.ضروری.این.صنعت.اســت.کــه.تامین.آن.
دغدغه.جدی.به.شــمار.می.رود..با.توجه.به.سیاســت.
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چین.بــرای.کاهش.آلودگی.هوا.و.متعاقب.آن،.کاهش.

تولید.پترولیوم.کک،.نرخ.این.محصول.در.بازارها.رو.به.

افزایش.خواهد.گذاشت..ما.باید.به.سمت.سرمایه.گذاری.

در.این.حوزه.برویم.و.البته.سرمایه.گذاری.در.آن.بسیار.
مناسب.خواهد.بود.

مدیر.صنایع.معدنی.ایمیدرو.بیان.کرد:.از.دیگر.نیازها،.

تولید.ورق.آلومینیوم.بــرای.تکمیل.زنجیره.ارزش.این.

صنعت.اســت..واحدهای.تولیــدی.ورق.درحال.حاضر،.

ظرفیت.بســیار.پایینی.)حدود.45.هزار.تن(.دارند.و.1۰.

درصد.از.شمش.تولیدی.کشــور.)که.حدود.4۰۰.هزار.

تن.اســت(.را.مصرف.می.کنند..این.در.حالی.است.که.

4۰.درصد.از.شــمش.آلومینیوم.تولیدی.به.ورق.تبدیل.
می.شود.که.با.آمارهای.جهانی.فاصله.بسیاری.دارد.

وی.ادامه.داد:.از.دیگر.مشــکالت.واحدهای.صنعت.

آلومینیوم،.نداشتن.صرفه.مقیاس.و.درنتیجه.قابل.رقابت.

نبودن.با.بازارهای.خارجی،.فناوری.قدیمی.و.مســائل.
زیست.محیطی.است.

 مطالبات گذشــته، مشکل بزرگ شرکت  
آلومینیوم المهدی

مدیرعامل.شــرکت.آلومینیوم.المهــدی.در.پنجمین.

کنفرانس.آلومینیوم.ایران.عنوان.کرد:.بخش.خصوصی.
باید.بدون.تکیه..بر.دیگران.پول.دربیاورد.

محمد.نصوری.با.بیان.اینکه.در.ســال.گذشته.17۰.

هزار.تن.تولید.داشــتیم.و.امســال.با.تعداد.دیگ.های.

افزایش.یافته.رکورد.5.ســاله.را.خواهیم.شکست،.اظهار.

کــرد:.در.قبال.این.نوع.فعالیت،.ســایر.فعالیت.ها.مانند.

گذشته.ادامه.دارد..در.حوزه.منابع.انسانی.با.تعهد.اشتغال.

18۳۰.نفر.روبه.رو.بودیم.که.حــدود.۶۳۰.نفر.از.طرف.

شرکت.های.پیمانکاری.مشغول.بودند..برخالف.تمامی.

حواشــی،.۶۳۰.نفری.که.اعالم.می.شــد.از.کار.اخراج.

شده.اند،.بار.دیگر.اضافه.شــده.اند.و.در.حال.فعالیت.در.
شرکت.هستند.

وی.افزود:.این.مســئله.باعث.حواشــی.زیادی.شد..

اصلی.تریــن.محوری.کــه.همه.ما.باید.بــه.آن.توجه.

کنیم.این.اســت.که.چرخه.تولید.را.بــه.هیچ.بهانه.ای.

متوقف.نکنیم..از.همه.به.ویژه.منتقدان.تشــکر.می.کنم.

که.باعث.شدند.تالشمان.بیشــتر.شود.و.انتقادهایشان.

باعث.اصالح.کار.ما.شد..امیدوارم.ازاین.پس.هم.انتقادها.
سازنده.باشد.و.کمتر.ما.را.به.حاشیه.ببرد.

وی.با.بیان.اینکه.عالوه.بر.افزایش.تولیدات،.شــاهد.

اشــتغال.25۰۰.نفــر.هســتیم.و.اکنون.هیــچ.نیروی.

پیمانــکاری.نداریم،.تصریح.کرد:.نوســانات.ارزی،.بر.

تولیدکنندگان.فشــار.وارد.می.کند.و.بــا.توجه.به.اینکه.

یک.بنگاه.خصوصی.هستیم.این.موضوع.تاثیر.بسزایی.
روی.کارخانه.دارد.

مدیرعامل.شرکت.آلومینیوم.المهدی.گفت:.امیدواریم.

بتوانیم.ظرفیتمان.را.به.4۰۰.دیگ.برسانیم.که.نخستین.

هدفمان.اســت..7۰.درصد.مواد.اولیه.را.وارد.می.کنیم.

و.برای.تنظیــم.واردات.باید.میــزان.قابل.توجهی.هم.
صادرات.انجام.دهیم.تا.ارز.موردنیاز.را.تامین.کنیم.

وی.افزود:.تولید.بر.اســاس.۳42.دیگ.باید.به.19۰.

هزار.تن.برســد.و.اگر.۶۰.دیگ.دیگر.نیز.اضافه.شود.به.

22۰.هزار.تن.خواهد.رســید..پیش.بینی.می.شــود.از.۳.

ماهه.دوم.ســال،.این.۶۰.دیگ.راه.اندازی.شــوند.تا.به.
هدفمان.دست.پیدا.کنیم.

نصوری.ادامه.داد:.یکی.از.مواردی.که.پیگیری.کردیم.

برنامه.های.مربوط.به.اســتاندارد.در.دو.بخش.اســت..

آزمایشــگاه.ما.به.عنوان.همکار.اداره.استاندارد،.گواهی.

الزم.را.دارد.و.می.تواند.برای.سایر.واردکنندگان.گواهی.

صادر.کند..کمیته.ای.راه.اندازی.کردیم.که.بخش.عمده.

فرآیند.استانداردســازی.را.انجام.می.دهد.و.از.سال.9۶.
به.طور.رسمی.شروع.به.کار.کرده.است.

این.مقام.مسئول.با.اشاره.به.اینکه.ازنظر.تولید.کمی،.

شاید.به.رقابت.معنی.داری.نرسیدیم.اما.باالترین.کیفیت.

تولیــد.را.داریم،.عنوان.کرد:.بر.اســاس.اصل.44.این.

واگذاری.انجام.شــده.اما.مقاومت.زیادی.وجود.داشت.

و.حواشــی.متعددی.به.وجود.آمد..نکته.مهم.این.است.

که.اراده.برای.اقتصاد.ســالم.و.اجرای.شفاف.اصل.44.
وجود.داشته.باشد.

نصوری.با.اشاره.به.مالیات.معوقه.پیش.از.واگذاری.از.

سال.91.تا.9۳.تصریح.کرد:.مطالبات.برق.و.مالیات.را.

پرداخت.کردیم.و.به.طورکلی.آنچه.در.تعهد.خریدار.بوده.

پرداخت.شده.است.و.درحال.حاضر.جذب.نیرو.نداشته.و.
قصد.داریم.بهره.وری.را.با.همین.نیروها.افزایش.دهیم.
مدیرعامل.شــرکت.آلومینیوم.المهدی.با.بیان.اینکه.
قصــد.پایش.آزمایشــگاه.مجموعه.صنعتــی.را.داریم.

و.قــراردادی.با.بیرون.بسته.شــده.تا.به.طور.مســتند.

اطالعات.و.آمــار.را.ارائه.دهد،.اظهــار.کرد:.در.حوزه.

تولید.آالیندگی.برای.محیط.زیست.نداریم.و.همچنین.

یک.سوم.آب.مصرفی.مان.را.از.آب.شرب.خریداری.شده.
تامین.می.کنیم.

وی.همچنین.درباره.صحبت.های.مطرح.شده.مبنی.بر.

مشــکالت.برخی.کارگران،.افزود:.درباره.کارکنانی.که.

مشکالتی.داشته.اند،.کمیته.انضباطی.تشکیل.می.دهیم.

کــه.نظــر.نهایی.را.صــادر.می.کند.و.ما.هــم.تمکین.
می.کنیم..پرونده.ها.به.اداره.کار.ارجاع.داده.شده.اند.

مدیرعامل.شــرکت.آلومینیوم.المهدی.با.بیان.اینکه.

برای.بخــش.خصوصی،.یک.میلیــون.تومان.هم.زیاد.

اســت،.اضافه.کرد:.بخش.خصوصی.باید.بدون.تکیه..بر.

کســی.پول.دربیاورد..هنوز.مطالبات.گذشته.گریبانگیر.

آلومینیوم.المهدی.اســت.و.قادر.نیست.هزینه.اش.را.با.

تولیدش.یکســان.کند،.کارخانه.نیز.هنوز.به.سوددهی.
نرسیده.است.

 پایان کار کنفرانس و نمایشگاه
پنجمین.کنفرانس.و.نمایشــگاه.بین.المللی.آلومینیوم.
ایران.ســرانجام.روز.پنجشــنبه.۶.اردیبهشت.ماه.97.
پس.از.۳.روز.فعالیت،.به.کار.خود.پایان.داد..در.مراســم.
اختتامیــه.پنجمین.کنفرانس.و.نمایشــگاه.بین.المللی.
آلومینیوم.ایران.که.روز.چهار.شنبه.5.اردیبهشت.ماه.97.
در.ســالن.همایش.های.هتل.المپیک.تهران.برگزار.شد.
از.برترین.های.صنعت.آلومینیوم.در.بخش.های.مختلف.

تقدیر.و.تشکر.به.عمل.آمد.
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بیست و سومین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت، لوازم و مصالح ساختمانی ایرانـ  تبریز از 11 تا 14 اردیبهشت ماه 97 در محل دائمی نمایشگاه های 
بین المللی آذربایجان شرقی برگزار شد. امسال مطابق رسم سال های اخیر به نام حمایت از کاالی ایرانی نام گذاری شده است. اتفاقی که امیدواریم 
در حد شعار باقی نماند و با تمهیدات و سیاست گذاری هایی که در سطح کالن مملکت اتخاذ می شود قدمی هرچند کوچک در راه ارتقاء سطح کمی و 
کیفی محصوالت و تولیدات داخلی برداشته شود. برپایی نمایشگاه از جمله فرصت های مناسب برای معرفی کاالی داخلی به مشتریان داخلی و خارجی 
است. استفاده از پتانسیل مناطقی مانند استان آذربایجان شرقی و شهر تبریز در شرایطی که رکود فراگیری صنعت و بازار ساختمان کشور را در خود 
فرو برده است می تواند به بهبود شرایط تا حدودی کمک کند. بیست و سومین نمایشگاه ساختمان تبریز در شرایطی برگزار شد که عالوه بر بارندگی 
و شرایط نامساعد جوی با چند روز تعطیلی هم زمان شد با این  حال میزان استقبال از نمایشگاه قابل  قبول بود و شرکت های مختلفی از سراسر کشور 
به منظور ارائه آخرین دستاوردهایشــان در این نمایشگاه مشارکت داشــتند. گروه خبری نشریه پنجره ایرانیان نیز در این رویداد نمایشگاهی حضور 
یافت و پای درد دل غرفه داران و مدیران مجموعه های در و پنجره حاضر در نمایشگاه نشست که در ادامه توجه شما را به مشروح این گپ و گفت ها 

جلب می کنیم:
سواالت زیر به صورت مشترک از مصاحبه شوندگان پرسیده شد:

1. ابتدا خود و مجموعه تان را معرفی کنید. چندمین دوره حضور در نمایشگاه تبریز را تجربه می کنید و در این نمایشگاه چه محصول جدیدی عرضه کردید؟
2. نمایشگاه امسال را از نظر نحوه برگزاری و میزان استقبال چگونه ارزیابی می کنید؟

3. آیا نام گذاری سال 97 به نام حمایت از کاالی داخلی می تواند تاثیر مثبتی روی رونق بازار در و پنجره و از بین رفتن رکود صنعت ساختمان داشته باشد؟

اشــاره

گزارش اختصاصی پنجره ایرانیان
 از نمایشـگاه صـنعت سـاختمان تبریز
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1..گــروه.تولیدی.صنعتی.امجدپور.که.امســال.نیز.مانند.

سال.های.گذشته.حضور.پررنگی.در.نمایشگاه.دارد.در.زمینه.

تولید.انواع.در.و.پنجره.آلومینیوم.و.یو.پی.وی.ســی.در.تبریز.

فعالیــت.می.کند..این.مجموعه.همچنین.نمایندگی.رســمی.
پروفیل.های.وین.تک.و.ویتانووا.را.در.اختیار.دارد.

2..نمایشــگاه.همیشه.خوب.بوده.و.نمی.توان.گفت.بد.اســت.با.اینکه.هرسال.شاهد.افت.

کیفیت.و.میزان.استقبال.مردمی.از.نمایشگاه.ها.هستیم.بااین.حال.ما.وظیفه.خودمان.می.دانیم.

که.با.تمام.قوا.در.نمایشــگاه.حضور.پیدا.کنیم..چون.در.کار.ما.هم.رونق.هســت.هم.رکود.و.

ما.باید.در.همه.شــرایط.از.فرصتی.که.نمایشــگاه.برای.کمک.به.بهبود.فضای.کسب.وکار.ما.
ایجاد.می.کند.استفاده.کنیم.

۳..مــا.هم.امیدواریم.که.این.نام.گذاری.باعث.اتفاقات.مثبت.در.صنعت.در.و.پنجره.شــود..

پنجره.محصولی.نیســت.که.بشــود.آن.را.از.خارج.وارد.کرد.)به.اســتثنای.پنجره.های.خاص.

که.بســیار.محدود.هســتند(.ولی.پروفیل.که.مواد.اولیه.اصلی.پنجره.اســت.بعضا.از.خارج.

وارد.می.شــود.که.با.افزایش.میزان.گمرکی.این.محصول.شــاید.بــه.تولیدکنندگان.داخلی.

پروفیل.کمک.بشود..ما.هم.همیشــه.از.پروفیل.داخلی.استفاده.می.کنیم.چون.نه.تنها.چیزی.

از.نمونه.هــای.خارجی.کم.ندارد.که.در.برخی.مولفه.ها.حتی.باکیفیت.تر.اســت..اســتفاده.از.
محصوالت.داخلی.کمک.به.ایران.و.فرزندان.این.مملکت.است.

رضا امجدپور |  گروه صنعتی امجدپور

1..گروه.صنعتی.آبی.گستران.در.زمینه.تولید.در.و.پنجره.

یو.پی.وی.ســی.و.ترمال.بریک.و.شیشه.دوجداره.در.تبریز.

فعالیت.دارد..آبی.گستران.در.تمامی.نمایشگاه.های.5.سال.
گذشته.تبریز.حضور.داشته.است.

2..نمایشــگاه.امسال.به.نظر.من.بهتر.از.سال.قبل.بود.چون.با.توجه.به.تحرک.نسبی.که.

در.بازار.ســاختمان.به.وجود.آمده.اســت.میزان.حضور.مردم.و.استقبال.از.نمایشگاه.نسبت.

به.سال.قبل.افزایش.داشت..البته.نتیجه.نمایشگاه.را.باید.در.روزهای.پس.از.برگزاری.دید.

ولی.با.توجه.به.میزان.اســتقبال.مردمی.و.تجربه.سال.های.گذشته.می.توان.امیدوار.بود.که.
شاهد.بازخورد.خوبی.از.نمایشگاه.باشیم.

۳..نام.گــذاری.به.تنهایی.چیزی.را.عوض.نمی.کند.ولی.اگر.سیاســت.های.کالن.دولت.بر.

این.باشد.که.حداقل.در.سازمان.ها.و.زیرمجموعه.های.خود.از.این.سیاست.پیروی.کند.و.از.

کاالی.ایرانی.و.داخلی.اســتفاده.شود.می.توان.امیدوار.بود.که.اتفاقات.مثبتی.بیفتد..حمایت.
از.کاالی.ایرانی.باعث.می.شــود.شرایط.بازار.تا.حدودی.مرمت.شود.

ناصر داوران | گروه صنعتی آبی گستران

1..شرکت.تور.آذر.در.زمینه.تولید.و.عرضه.انواع.پرده.و.

توری.ثابت،.رولینگ.و.پلیسه.فعالیت.می.کند..پرده.های.

پلیسه.در.طرح.های.مختلف.از.جمله.محصوالت.جدید.
تور.آذر.در.نمایشگاه.امسال.تبریز.بود.

2..نمایشــگاه.امسال.نسبت.به.سال.قبل.بهتر.بود.و.خدمات.داخلی.نمایشگاه.هم.

مناســب.بود.و.ما.راضی.هستیم..هم.زمان.شدن.نمایشگاه.امسال.با.چند.روز.تعطیلی.

به.ویژه.نیمه.شــعبان.اتفاق.مثبتی.بود.که.باعث.شــد.میزان.اســتقبال.از.نمایشگاه.
افزایش.پیدا.کند.

۳..اگر.تولیدکننده.داخلی.به.کیفیت.محصولش.توجه.بیشــتری.کند.و.با.اســتفاده.

از.مواد.اولیه.باکیفیت.کاالی.اســتاندارد.به.بازار.عرضه.کند.مطمئنا.مشــتری.هم.از.
کاالی.ایرانی.و.تولید.داخلی.استفاده.می.کند.

ابراهیم اصلی | تور آذر
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1..شــرکت.تولیدی.طباطبایی.در.زمینه.تولید.در.و.پنجره.

یو.پی.وی.ســی.در.تبریــز.فعالیت.می.کند..گــروه.تولیدی.

طباطبایی.پنجمین.دوره.حضور.در.نمایشــگاه.تبریز.را.پشت.
سر.می.گذارد.

2..متاســفانه.اطالع.رسانی.مناسبی.در.مورد.تغییر.زمان.نمایشگاه.صورت.نگرفت.به.همین.

خاطر.میزان.مشــارکت.همکاران.و.استقبال.بازدیدکنندگان.چندان.خوب.نبود..از.سوی.دیگر.

هم.زمان.شــدن.نمایشگاه.با.تعطیالت.نیمه.شــعبان.و.مسافرت.رفتن.مردم.هم.باعث.شد.تا.

نمایشــگاه.خلوت.تر.شود..نوسانات.بازار.ارز.و.مشــکالت.اقتصادی.کشور.هم.مزید.بر.علت.
شده.تا.شاهد.نمایشگاه.چندان.پررونقی.نباشیم.

۳..بازار.را.نمی.توان.با.شــعار.و.حرف.تکان.داد..باید.برای.این.موارد.طرح.و.برنامه.داشــته.

باشــیم.و.سیاست.گذاری.کالن.اقتصادی.توسط.کارشناســان.و.صاحب.نظران.تدوین.و.اجرا.

شــود.تا.شــرایط.بهبود.یابد..درحال.حاضر.بسیاری.از.کارخانه.ها.و.کارگاه.های.بزرگ.در.حال.
تعدیل.نیرو.هستند.و.با.کمترین.ظرفیت.کار.می.کنند.

علی طباطبایی | تولیدی طباطبایی

1..شــرکت.آریــن.ویــن.نماینــده.انحصــاری.پروفیل.
یو.پی..وی..سی.پاپاوین.در.استان.آذربایجان.شرقی.است.

2..نمایشگاه.امسال.تبریز.که.اولین.تجربه.حضور.شرکت.

آرین.وین.و.آقای.محمدزاده.به.عنوان.نماینده.پاپاوین.است.
برای.ما.تجربه.خوبی.بود.و.از.این.حضور.راضی.هســتیم.

۳..نام.گذاری.امسال.به.نام.حمایت.از.کاالی.ایرانی.که.از.منویات.رهبری.است.اقدام.بسیار.

مثبتی.اســت..پروفیل.پاپاوین.هم.بر.همین.اساس.تولید.و.بهره.برداری.آن.از.سال.گذشته.در.

استان.البرز.و.در.شرکت.کاروانسرای.نازنین.شروع.شده.و.امیدواریم.که.با.حمایت.همه.مردم.
کشور.از.کاالی.ایرانی،.اقتصاد.و.صنعت.ما.موفق.باشد.

علیرضا فرزانه | پاپاوین )آرین وین(

1..گروه.صنعتی.آذر.خزر.از.سال.84.در.زمینه.تولید.در.و.

پنجره.یو.پی.وی.سی.و.آلومینیوم.در.تبریز.فعالیت.می.کند..

آذر.خزر.که.هشــتمین.دوره.حضور.در.نمایشــگاه.تبریز.را.

تجربه.می.کند.ضمن.در.اختیار.داشــتن.نمایندگی.رســمی.
هافمن،.امســال.پروفیل.چهار.کانال.کنــدو.تولید.کارخانه.ماوی.)mavi(.ماکو.را.به.عنوان.

محصول.جدید.در.نمایشگاه.رونمایی.کرد.
2..ضمن.تشــکر.از.برگزارکنندگان.نمایشــگاه.انتقاداتی.به.روند.برگزاری.نمایشگاه.وارد.
است.ازجمله.این.که.سال.به.سال.از.تعداد.شرکت.های.بزرگ.و.برندهای.مطرح.در.نمایشگاه.
کم.می.شــود..همان.طور.که.می.بینید.تعداد.همکاران.ما.در.این.نمایشــگاه.بسیار.کم.است.
و.بســیاری.از.همکاران.از.حضور.در.نمایشــگاه.خودداری.کرده.اند..ازلحاظ.خدمات.داخل.
نمایشــگاه.کم.و.کسری.هایی.مانند.همیشه.وجود.داشت.و.البته.نکات.مثبتی.هم.در.اجرای.
نمایشگاه.بود.مانند.سیستم.روشــنایی.و.نظافت.محیط.که.قابل.تقدیر.است..اما.در.مجموع.

خدماتی.که.ارائه.می.شــود.نسبت.به.هزینه.ای.که.دریافت.می.شود.ناچیز.است.
۳..مطمئنا.این.نام.گذاری.تاثیر.مثبتی.دارد.چون.ما.می.بینیم.سازمان.ها.و.ادارات.که.برای.
ســفارش.کار.به.ما.مراجعــه.می.کنند.تاکید.دارند.از.پروفیل.ایرانی.اســتفاده.کنیم،.لذا.این.
موضوع.برای.تولیدکنندگان.داخلی.بســیار.مفید.است..افزایش.گمرکی.پروفیل.وارداتی.نیز.
به.این.مســئله.کمک.کرده.تا.اســتفاده.از.پروفیل.ایرانی.که.بسیار.باکیفیت.تر.از.بسیاری.از.

پروفیل.های.ترک.و.خارجی.است.بیشتر.شود.

علیرضا داوران | آذر خزر
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1..شــرکت.ُدروین.در.زمینه.تهیه.و.توزیع.یراق.آالت.در.و.

پنجره.دوجداره.در.تبریز.فعالیت.می.کند..ُدروین.که.نماینده.

انحصاری.پروفیل.ســی.وان.و.ســی.فور.را.در.منطقه.شمال.

غرب.کشــور.نیز.در.اختیار.دارد.8.دوره.حضور.در.نمایشگاه.
تبریز.را.در.کارنامه.دارد.

2..میزان.بازدید.و.اســتقبال.مردمی.از.نمایشــگاه.امسال.نسبتا.خوب.و.قابل.قبول.بود.ولی.

مشــکل.همیشگی.نمایشگاه.های.تبریز.بحث.تبلیغات.و.اطالع.رسانی.است.که.متاسفانه.این.

مســئله.چندان.جدی.گرفته.نمی.شود..متاسفانه.سال.به.سال.رقابت.ضعیف.تر.می.شود.و.دیگر.
انگیزه.ای.برای.رقابت.میان.همکاران.وجود.ندارد.

۳..حمایــت.از.کاالی.ایرانــی.صــد.درصد.مفید.و.الزم.اســت.و.این.مســئله.به.ویژه.به.

پروفیل.هــای.ایرانی.کمک.زیادی.خواهــد.کرد..ما.هم.از.این.موضوع.اســتقبال.کردیم.و.

همان.طور.که.می.بینید.شــعار.امســال.غرفه.ما.هم.حمایت.از.کاالی.ایرانی.اســت.چون.با.

این.کار.به.بنیان.اقتصاد.و.صنعت.کشــور.کمک.می.شــود.و.در.نهایت.کارگر.ایرانی.از.آن.
سود.می.برد.

هادی محمدصادقی |  ُدروین

1..نمایندگی.پروفیل.در.و.پنجره.یو.پی.وی.ســی.کایکو.

در.استان.آذربایجان.شــرقی.است..کایکو.که.ازجمله.اولین.

پروفیل.های.نانو.یو.پی.وی.سی.در.کشور.است.برای.اولین.
بار.در.نمایشگاه.تبریز.حضور.پیدا.کرده.است.

2..خدمات.نمایشــگاه.نســبتا.خوب.بود.ولی.میزان.تبلیغات.و.اطالع.رســانی.نمایشــگاه.

در.ســطح.شهر.ضعیف.بود..بســیاری.از.همکاران.از.طریق.شــرکت.هایی.که.در.نمایشگاه.
مشارکت.کرده.اند.از.زمان.نمایشگاه.مطلع.شده.اند.

۳..بســیاری.از.شرکت.های.تولیدی.مواد.اولیه.شــان.را.از.خارج.وارد.می.کنند.باید.حمایت.

ویژه.ای.از.این.شــرکت.ها.انجام.شــود.تا.بتوانند.محصوالتشــان.را.به.خارج.صادر.کنند.و.با.

این.کار.برای.اقتصاد.کشــور.مفید.باشند.و.ارزآوری.صورت.بگیرد..برخی.کشورهای.همسایه.

به.شرکت.هایی.که.بتوانند.صادرات.داشــته.باشند.عالوه.بر.معافیت.های.مالیاتی.و.....جوایز.

ویژه.ای.هم.اختصاص.می.دهند.تا.تشــویق.شــوند.ولی.متاسفانه.در.کشور.ما.نه.تنها.حمایتی.
از.تولیدکننده.صورت.نمی.گیرد.در.برخی.موارد.ســنگ.اندازی.و.سختگیری.هم.می.کنند..

لقمان درویشی | کایکو

1..گروه.صنعتی.بن.افــراز.در.زمینه.تولید.در.و.پنجره.

یو.پی.وی.ســی.و.ترمال.بریک.فعالیت.می.کند..بن.افزار.

چهارمین.دوره.حضور.در.نمایشــگاه.ســاختمان.تبریز.را.
تجربه.می.کند.

2..نمره.نمایشــگاه.پایین.تر.از.متوســط.بود..مهم.ترین.ایراد.نمایشگاه.بحث.تبلیغات.

و.اطالع.رســانی.است.که.متاســفانه.در.این.زمینه.خیلی.ضعیف.عمل.کردند.به.گونه.ای.

که.حتی.بســیاری.از.همکاران.و.فعاالن.صنعت.ســاختمان.از.برگزاری.نمایشگاه.مطلع.

نبودنــد..البته.بحث.رکود.بازار.و.شــرایط.آب.وهوا.و.بارندگی.در.عدم.اقبال.نمایشــگاه.

بی.تاثیــر.نبود.ولی.می.توانســتند.با.تمهیداتی.به.ویژه.در.زمینه.تبلیغات.و.اطالع.رســانی.
این.نقیصه.را.رفع.کنند.

۳..نام.گذاری.ســال.به.تنهایی.نمی.تواند.تاثیر.آن.چنانی.داشــته.باشــد.و.برای..چنین.

حرکتی.باید.زیرســاخت.ها.فراهم.باشد.تا.شــاهد.یک.حرکت.تاثیرگذار.باشیم..به.عنوان.

مثال.تا.بخش.ساخت.وســاز.در.کشور.فعال.نشــود.نمی.توان.انتظار.داشت.صنعت.در.و.
پنجره.رونق.پیدا.کند.

محمود فریدی | بن افراز
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1..شــرکت.آلوم.جــام.در.زمینه.تولیــد.در.و.پنجره.

یو.پی.وی.ســی.و.نمای.آلومینیوم.در.منطقه.آزاد.ماکو.

فعالیت.می.کند..آلوم.جام.که.ششــمین.دوره.حضور.در.

نمایشــگاه.تبریز.را.تجربه.می.کند.در.نمایشگاه.امسال.
دســتگاه.های.ایلماز.که.نمایندگی.آن.را.در.اختیار.دارد.ارائه.کرده.است.

2..نمایشگاه.امسال.نسبت.به.ســال.های.قبل.بهتر.بود.و.بازدیدکنندگان.با.توجه.

به.سیســتم.های.جدید.و.ماشین.آالت.مدرنی.که.در.غرفه.ما.ارائه.شده.بود.استقبال.
خوبی.داشتند.

۳..نام.گذاری.ســال.به.نام.حمایت.از.کاالی.ایرانی.خیلی.مفید.است.و.باید.مردم.

ایران.به.فکر.صنعت.و.تولید.داخلی.باشــند..حتی.یک.کارگاه.کوچک.که.فعال.باشد.
حداقل.4-۳.نفر.در.آن.مشــغول.به.کار.می.شوند.و.کارگر.ایرانی.بیکار.نمی.ماند.

عبداهلل زاده | آلوم جام

1..گــروه.صنعتی.به.بقا.در.زمینــه.تولید.در.و.پنجره.

دوجداره.یو.پی.وی.ســی.و.آلومینیوم.فعالیت.می.کند..

محصول.جدید.به.بقا.در.نمایشــگاه.امسال.پنجره.های.
آکاردئونی.ترمال.بریک.و.دکوراتیو.شیشه.است.

2..نمایشگاه.امسال.نسبت.به.سال.های.گذشته.تا.حدودی.بهتر.بود.چون.در.زمینه.

تبلیغات.و.اطالع.رســانی.نسبتا.خوب.عمل.کردند.و.با.ارسال.پیامک.و.نصب.بیلبورد.

تالش.کردند.افراد.بیشــتری.از.برگزاری.نمایشــگاه.مطلع.شــوند..تبلیغات.مناسب.

و.قــوی.کمک.می.کند.تا.میزان.بازدید.از.نمایشــگاه.افزایــش.یابد.و.هر.چه.میزان.
اســتقبال.از.نمایشگاه.بیشتر.شود.مسلما.اثرگذاری.نمایشگاه.هم.بیشتر.می.شود.

۳..واقعیت.این.است.که.ما.صنعتگران.و.فعاالن.عرصه.صنعت.کشور.هیچ.تفاوتی.

در.رویکردها.و.برنامه.های.دولت.احســاس.نمی.کنیم.و.مثال.در.همین.سالی.که.به.

نام.حمایت.از.کاالی.ایرانی.اســت.می.بینیم.که.عمال.حمایت.خاصی.از.محصوالت.
و.کاالهای.ایرانی.صورت.نمی.گیرد.

نیما بهمنش |  به بقا

1..گروه.صنعتــی.تور.آذران.در.زمینــه.تولید.انواع.

توری.ثابــت،.رولینگ.و.پلیســه.و.دکوراتیو.شیشــه.

در.تبریــز.فعالیت.می.کند..تــور.آذران.که.5.دوره.در.

نمایشــگاه.تبریز.حضور.داشــته،.در.نمایشگاه.امسال.
پروفیل.پلیســه.تک.فریم.آالپالست.را.به.عنوان.محصول.جدید.رونمایی.کرد.

2..نحوه.برگزاری.نمایشــگاه.امســال.نســبتا.خوب.بود..البته.میزان.استقبال.از.

نمایشــگاه.سال.به.سال.ضعیف.تر.می.شود.و.شــرکت.های.بزرگ.تمایلی.به.حضور.و.

مشارکت.در.نمایشــگاه.ندارند..میزان.استقبال.و.بازدید.مردمی.از.نمایشگاه.چندان.
قابل.قبــول.نبود.ولی.حضور.همکاران.و.صنعتگران.در.غرفه.ما.خوب.بود.

۳..این.نام.گذاری.زمانی.تاثیرگذار.اســت.کــه.دولت.به.صورت.عملی.از.ما.و.همه.

صنعتگران.حمایت.کند.و.در.برنامه.هــای.کالن.اقتصادی.به.تولیدکنندگان.داخلی.

توجه.بیشتری.نشــان.دهد.در.غیر.این.صورت،.به.صرف.نام.گذاری.یک.سال.اتفاق.
خاصی.برای.تولید.داخلی.نمی.افتد.

مهدی عبدی | تور آذران
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1..شــرکت.آتاتک.در.زمینه.تولیــد.پروفیل.و.یراق.آالت.

در.و.پنجره.یو.پی.وی.ســی.فعالیت.می.کند..آتاتک.توســط.

نماینده.اش.در.اســتان.آذربایجان.شــرقی.در.این.نمایشگاه.
حضور.پیدا.کرده.است.

2..نمایشــگاه.تبریز.هم.سطح.نمایشگاه.تهران.بود.و.برای.ما.بازخورد.خوبی.داشت..میزان.

اســتقبال.از.نمایشــگاه.باوجود.بارندگــی.و.تعطیلی.قابل.قبول.بود.و.غرفه.مــا.با.انبوهی.از.

مراجعه.کنندگانی.مواجه.بود.که.از.نقاط.مختلف.برای.بازدید.از.نمایشــگاه.آمده.بودند..تبریز.
مهد.صنعت.یو.پی.وی.سی.است.به.همین.خاطر.ما.از.نمایشگاه.های.تبریز.استقبال.می.کنیم.
۳..اگــر.نام.گذاری.به.صورت.عملی.حمایت.شــود.خیلی.خوب.اســت..چــرا.باید.پروفیل.
یو.پی.وی.سی.از.خارج.کشور.وارد.شــود.و.در.گمرک.تعرفه.بخورد،.دالل.سودش.را.بکشد.
روی.قیمت.و.آخرســر.بشــود.هم.قیمت.پروفیل.داخلی.که.با.این.شرایط.تولید.می.شود..چرا.
بایــد.با.واردات.کاالی.خارجی.به.صنعت.و.اقتصاد.کشــورهای.دیگــر.کمک.کنیم.و.کارگر.
ایرانی.که.در.ســخت.ترین.شرایط.زندگی.می.کند.از.کار.بی.کار.شود؟!.از.سوی.دیگر.پروفیل.
یو.پی..وی..ســی.که.در.داخل.تولید.می.شــود.چون.با.شــرایط.آب.و.هوایی.و.اقلیمی.ایران.

ســازگارتر.است.از.نمونه.خارجی.آن.بسیار.باکیفیت.تر.و.به.صرفه.تر.است.

مجید اطهری | آتاتک
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نشریـه پنجره ایرانیـان
ماهنامه تخصصی صنعت در و پنجره و بهینه سازی انرژی ایران

ل 
وفی

ش پر
بخ

بازدیــد وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت از آخریــن 
دستاوردهای وین تک...................................... 102

واناوین؛ چشـم انداز صـنعت نصـف جهـان......... 108
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همزمانباحضوررئیسجهموردرتبریز؛

بازدید وزیر صنعت، معدن
 و تجارت از آخرین دستاوردهای وین تک

وین تک یکی از بزرگ ترین مجموعه های تولیدی پروفیل یو.پی. وی. سی 

کشور به شــمار می آید که با بهره گرفتن از پیشرفته ترین فناوری های 

جهان همواره دستاوردهای قابل توجهی به ارمغان آورده است.

مجموعه صنعتی وین تک از ابتدای شروع فعالیت خود، در حال توسعه و 

گسترش محصوالت و خدمات بوده و ساالنه با افزایش سرمایه گذاری 

و توســعه زیرساخت های تولیدی و صنعتی و با تالش مدیران و پرسنل 

خود همواره پیشــرفت های قابل توجهی داشــته اســت که تاسیس 

کارخانه  تولید پانل هــای High gloss و کارخانه تولید در های داخلی 

و همچنین به روزرسانی و اســتقرار خطوط جدید در تولید پروفیل های  

یو.پی.وی.سی و تجهیز آزمایشگاه مدرن، تنها بخشی از پیشرفت های 

وین تک بوده است. 

تولیدات مجموعه صنعتی وین تک در حال حاضر در جایگاهی قرار دارد 

که به غیر از برآورده ساختن بخش اعظم نیاز بازار داخلی، به کشورهای 

مختلفی از جمله افغانســتان، عراق، امارات متحده عربی،گرجســتان، 

ترکمنستان و قزاقستان نیز صادر می شود.

در اردیبهشت ماه امســال و هم زمان با سفر ریاست محترم جمهوری، 

آقای دکتر روحانی  به شــهر تبریز کــه وزرای  محترم دولت دوازدهم 

ایشــان را همراهی می کردند، وزیر صنعت، معدن، تجارت جناب آقای 

دکتر شــریعتمداری به نمایندگی از ریاســت جمهوری از این مجموعه 

بازدید کرد. وی در این سفر، ضمن بازدید از بخش های مختلف وین تک 

و آشــنایی با فناوری های پیشرفته و دستاوردهای این مجموعه یکی از 

بزرگ ترین کارخانه های تولیدی پانل هــای  High gloss در ایران را 

نیز افتتاح کرد.

بازدید دکتر شــریعتمداری از وین تک فرصتی فراهم آورد تا ضمن ارائه 

گزارشی از این سفر مروری دوباره داشته باشیم بر فعالیت این مجموعه 

و آخرین دســتاوردهای وین تک. در ادامه توجه شمارا به این گزارش 

جلب می کنیم:

اشــاره
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وزیــر.محترم.صنعت،.معدن.و.تجارت.به.همراه.معاونان.این.وزارتخانه.از.مجموعه.صنعتی.وین.تک.بازدید.کردند..دکتر.محمد.شــریعتمداری.که.

ریاست.جمهوری.را.در.سفر.به.استان.آذربایجان.شرقی.همراهی.می.کرد،.از.مجموعه.وین.تک.در.شهرک.صنعتی.سرمایه.گذاری.خارجی.استان.آذربایجان.
شرقی.بازدید.به.عمل.آورد.

به.گزارش.پنجره.ایرانیان،.در.این.بازدید.که.در.حاشــیه.ســفر.ریاست.محترم.جمهوری،.دکتر.حســن.روحانی.به.استان.آذربایجان.شرقی.و.شهر.تبریز،.در.روز.

سه.شــنبه.4.اردیبهشــت.ماه.1۳97.صورت.گرفت،.دکتر.نجفی،.معاون.وزیر.صنعت،.معدن.و.تجارت.و.مدیرعامل.شــرکت.شــهرک.های.صنعتی.ایران؛.مهندس.

نیرومند،.مدیرعامل.شرکت.شهرک.های.صنعتی.استان.آذربایجان.شرقی.و.معاونان.مربوطه؛.مهندس.نجاتی،.رئیس.محترم.سازمان.صنعت،.معدن.و.تجارت.استان.
آذربایجان.شرقی.و.سایر.مقامات.استانی،.دکتر.شریعتمداری.را.همراهی.کردند.

حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش های مختلف وین تک
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یکی.از.بخش.هایی.که.به.طور.ویژه.مورد.توجه.و.تحســین.وزیر.محترم.صنعت،.معدن.و.تجارت.آقای.دکتر.شریعتمداری.قرار.گرفت،.آزمایشگاه.کنترل.کیفیت.

وین.تک.بود..این.آزمایشــگاه.با.برخورداری.از.جدیدترین.دســتگاه.ها،.قابلیت.انجام.دقیق.ترین.آزمون.ها.بر.روی.پروفیل.های.تولیدی.و.همچنین.در.و.پنجره.های.

یو.پی.وی.سی.را.دارد.و.به.عنوان.آزمایشگاه.همکار.سازمان.ملی.استاندارد.تمامی.توان.و.ظرفیت.های.علمی.و.فنی.خود.را..صرف.رشد.و.پیشرفت.صنعت.کشورمان.
کرده.است.

هنگام.بازدید.وزیر.صنعت،.معدن.و.تجارت.از.آزمایشــگاه.مجهز.و.مرجع.وین تک،.مدیر.آزمایشــگاه.ســرکار.خانم.مهنــدس.مظفری.ضمن.عرض.خیرمقدم،.

توضیحاتی.پیرامون.اهم.فعالیت.های.آزمایشــگاه.ارائه.کرد..مدیر.آزمایشــگاه.وین.تک.در.توضیحات.خود.خاطرنشان.ســاخت:.آزمایشگاه.آزمون.آدوپن.پالستیک.

پرشــین.)وین.تک(.با.خرید.تجهیزات.بر.اســاس.الزامات.استاندارد.مرجع.صنعت.یو.پی.وی.سی،.اســتقرار.و.پیاده.سازی.الزامات.سیستم.مدیریت.کیفیت.آزمایشگاه.بر.

اساس.استاندارد.ISO/IEC 17025.و.اخذ.گواهینامه.از.مرکز.ملی.تائید.صالحیت.ایران،.عالوه.بر.محصوالت.تولیدی.این.شرکت.به.سایر.تولیدکنندگان.و.فعاالن.صنعت.
یو.پی..وی.سی.به.عنوان.آزمایشگاه.مورد.اعتماد.سازمان.ملی.استاندارد.خدمات.ارائه.می.دهد.

وی.افزود:.آزمایشــگاه.وین.تک.با.تامین.دستگاه.های.جدید.و.با.

انجام.ممیزی.مجدد.در.زمستان.1۳9۶،.توانسته.است.دامنه.کاری.

خود.را.افزایش.داده.و.به.عنوان.نخســتین.و.تنها.آزمایشگاه.دارنده .

گواهینامه.17۰25.محصول.محور.در.صنعت.یو.پی.وی.ســی.به.
فعالیت.خود.ادامه.دهد..

فعالیت.واحد.آزمایشــگاه.کنتــرل.کیفیت.و.همکاری.ســایر.

واحدهــای.مرتبط.با.تولید،.به.ســاخت.محصوالتــی.باکیفیت.و.

اســتاندارد.منجر.شده.و.وین.تک.موفق.به.کسب.گواهینامه.نشان.
کیفیت.از.موسسه.بین.المللی.رال.آلمان.گردیده.است.

در.ادامــه،.آزمون.هــا.و.دســتگاه.های.آزمایشــگاه.از.جملــه.

دســتگاه.های.آزمون.هوازدگی.مصنوعی،.آزمون.تعیین.کالس.و.

میــزان..نفوذپذیری.در.و.پنجره.ها.در.برابر.شــرایط.جوی.و.....به.
حضور.وزیر.محترم.و.هیات.همراه.معرفی.شد.

دکتر.محمد.شریعتمداری.تمامی.مراحل.تولید.و.همچنین.میزان.

ســرمایه.گذاری.طرح.های.توســعه.این.مجموعه.تولیدی.را.مورد.

بررسی.قرار.داده.و.از..اهتمام.مدیران،.کارکنان.و.دست.اندرکاران.

مجموعه..صنعتی.وین.تک.در.تولید.محصوالتی..باکیفیت.و.رقابت.

جهانی،.اســتقرار.پیشــرفته.ترین.تکنولوژی.در.مجموعه..صنعتی.

به.ویژه.در.آزمایشــگاه.کنترل.کیفیت،.همچنین.آراستگی.محیط.
و.نظم.حاکم..بر.این.مجموعه.تشکر.و.قدردانی.کرد.

بازدید وزیر از آزمایشگاه مدرن و پیشرفته وین تک
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تضمین.کیفیت.محصوالت.تولیدشــده.در.راســتای.

رعایت.حقــوق.مصرف.کنندگان.و.مشــتریان،.همواره.

به.عنوان.یکــی.از.اهداف.اســتراتژیک.و.مهم.در.گروه.

کارخانه.هــای.وین.تک.مطرح.بوده.اســت..این.موضوع.

موجب.استقرار.سیستم.های.کنترل.کیفیت.فرایند.تولید.

محصوالت،.از.مرحله.تامین.مواد.اولیه.تا.محصول.نهایی.

و.با.اســتفاده.از.منابع.انسانی.متخصص.و.کارآزموده.به.

همراه.تجهیزات.آزمایشگاهی.مدرن.و.پیشرفته.در.واحد.
آزمایشگاه.و.کنترل.کیفیت.کارخانه.وین.تک.شده.است.
کارخانه.وین.تک.طــی.اولین.ماه.های.تولید،.عالوه.بر.
دریافت.گواهینامه.اجباری.کاربرد.عالمت.استاندارد.ایران.
بر.روی.محصوالت.تولیدی،.بر.اساس.الزامات.استاندارد.
ISIRI12291،.با.تجهیز.آزمایشــگاه.و.پیاده.ســازی.
الزامات.اســتاندارد،.موفق.به.دریافــت.گواهینامه.تائید.

صالحیــت.آزمایشــگاه.همکار.ســازمان.اســتاندارد.و.

..ASH/2626..تحقیقــات.صنعتی.ایــران.به.شــماره

گردید..ســپس.در.راستای.توسعه،.بهبود.و.اعتباربخشی..

به.آزمایشگاه،.با.استقرار.و.پیاده.سازی.الزامات.استاندارد.

ISO/IEC 17025:2005.)سیستم.مدیریت.کیفیت.

آزمایشگاه(،.موفق.به.دریافت.گواهینامه.تایید.صالحیت.

آزمایشگاه.آزمون.آدوپن.پالستیک.پرشین.)وین.تک(.از.

مرکز.ملی.تایید.صالحیت.ایران،.پس.از.ارزیابی.توســط.

ارزیابان.محترم.این.مرکز،.گردید..با.توجه.به.اینکه.یکی.

از.هدف.گذاری.ها.در.وین.تک،.استقرار.الزامات.استاندارد.

RAL.–.GZ.716.آلمــان.به.عنــوان.تاییدیه.ای.برای.

کیفیت.محصوالت.تولیدی.بود،.آزمایشــگاه.نســبت.به.

الزامات.این.استاندارد.نیز.تجهیز.گردید..در.زمستان.9۶.

پس.از.انجــام.ارزیابی.مجدد.مرکز.ملی.تایید.صالحیت.

ایران،.گواهی.17۰25.آزمایشــگاه.وین.تک.ارتقا.یافته.و.

با.صدور.مجدد،.اکنون.این.آزمایشــگاه.به.عنوان.اولین.و.

تنها.دارنــده.گواهینامه.17۰25.محصول.محور.در.زمینه.

صنعت.یو.پی.وی.ســی.برای.محصــوالت.تولیدی.این.
شرکت.و.سایر.تولیدکنندگان.خدمات.ارائه.می.دهد.

واحد کنترل کیفیت
واحد.کنترل.کیفیت.وین.تک.با.اتکا.به.پرسنل.مجرب.
و.بر.اســاس.طرح.های.کنترلی.تدوین.شــده.مطابق.با.
..RAL GZ-716.و.ISIRI12291.الزامات.استاندارد
توســط.واحد.فنی.مهندســی.و.همچنین.با.استفاده.از.
امکانات.و.تجهیزات.واحد.آزمایشگاه.مستقر.در.کارخانه.
وین.تــک،.از.طریق.نمونه.بــرداری.و.کنترل.از.مرحله.
تامین.مواد.اولیه.تا.محصول.نهایی،.کیفیت.محصوالت.
تولیدی.کارخانه.را.تحت.کنترل.دارد..و.توانســته.است.
عالوه.بر.گواهینامه.فنی.مرکز.تحقیقات.راه،.مســکن.
و.شهرســازی،.گواهینامــه.نشــان.کیفیــت.رال.را.از.
موسسه.بین المللی.رال.آلمان.برای.محصوالت.تولیدی.
دریافت.کند.که.خود.یکی.از.مهمترین.اســتانداردهای.
تضمین کننده.کیفیت.پروفیل.های.یو.پی..وی.سی.تولید.

شده.در.سطح.دنیاست.

مجموعه.صنعتی.وین.تک.در.ســال.گذشــته،.موفق.به.

کسب.نشان.کیفیت.از.موسسه.بین.المللی.رال.آلمان.شد.که.

موید.کیفیت.باالی..محصوالت.تولیدی.وین.تک.می.باشد..

نشــان.کیفیت.رال.برای.سیســتم.های.پروفیل.پنجره.به.

."GKFP".شــرکت.هایی.ارائه.می.شود.که.مطابق.مقررات

فعالیت.می.کنند.و.از.لحاظ.استحکام.و.کیفیت.محصول.در.

محدوده.اســتاندارد.RAL.GZ-716.می.باشند..مجموعه.

صنعتی.وین.تک.با.فراهــم.آوردن.تمهیدات.الزم.و.انجام.

.RAL.اقدامات.مورد.نیاز،.پیاده.ســازی.و.اســتقرار.الزامات

GZ-716.را.میســر.ساخته.اســت..ممیزی.فرآیند.تولید.

از.مرحله..ورود.مواد.اولیه.تــا.مرحله.نهایی.تولید.محصول.

و.نمونه.برداری.از.محصوالت.تولیدی.وین.تک،.توســط.

موسســه.تحقیقاتی،.آزمایشــگاهی.و.ممیــزی.کیفی.

بین.المللی.SKZ.که.در.کشــور.آلمان.واقع.اســت.انجام.

شده.وگواهینامه.های.صادره.SKZ،.بیانگر.این.است.که.

کلیه.آزمون.ها.محدوده.های.تعریف.شــده.در.اســتاندارد.

RAL.GZ-716.را.پوشــش.داده.اند..با.ارائه.گزارش.های.

SKZ.به.موسسه.رال،.نهایتا.گواهینامه."نشان.کیفیت.رال".
توسط.این.موسسه.برای.وین.تک.صادر.گردید.

.عضویــت.وین.تک.به.عنــوان.یکــی.از.تولیدکنندگان.

پروفیل.های.یو.پی.وی.سی.دارنده.گواهینامه.ی.کیفیت.رال،.

در.وبســایت.موسسه.رال.)GKFP(،.نشــان.از.عزم.راسخ.

مدیران.این.مجموعه،.جهــت.اعتالی.کیفیت.محصوالت.
تولیدی.وین.تک.دارد.

آزمایشگاه

گواهینامه RAL آلمان 
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بر.اســاس.این.گزارش،.گروه.صنعتی.وین.تک،.طرح.دیگری.را.نیز.در.دســت.اجرا.دارد.که.در.مراحل.پایانی.قرار.داشــته.و.تا.پایان.ســال.97.به.مرحله.
بهره.برداری.خواهد.رســید..با.بهره.برداری.از.این.پروژه.نیاز.بازار.ایران.به.در.های.داخلی.ســاختمان.که.به.صورت.انبوه.و.صنعتی.تولید.می.شــوند.به.طور.کامل.تامین.

خواهد.شــد..محصوالت.تولیدی.این.کارخانه.که.از.لحاظ.اقتصادی.برای.مصرف.کنندگان.بســیار.مقرون..به..صرفه.خواهد.بود،.از.لحاظ.کیفی.نیز.نیاز.مهندسان.و.معماران.
داخلی.ساختمان.را.کامال.پوشش.خواهد.داد.

این.کارخانه.که.به.تولید.انواع.مصنوعات.ازجمله.درهای.داخلی.جهت.پروژه.های.ســاختمانی.اختصاص.داده..شده،.در.مراحل.پایانی.آماده.سازی.خود.قرار.دارد..همچنین.
ماشین.آالت.مورد.نیاز..این.کارخانه.خریداری.شده.و.به.محل.کارخانه.تبریز،.واقع.در.شهرک.صنعتی.سرمایه.گذاری.خارجی.منتقل.گردیده.است.

این.مجموعه.مدرن.صنعتی.که.در.نوع.خود.در.منطقه.بی.نظیر.است.در.زمینی.به.وسعت.۳۰.هزار.مترمربع.و.فضای.سرپوشیده.2۰.هزار.مترمربع.احداث.می.شود.و.توان.

تولید.ســالیانه.85۰.هزار.لنگه.انواع.در.های.ســاختمانی.از.جنس.چوب.پالست )WPVC( را.دارا.خواهد.بود؛.که.عالوه.بر.تامین.نیاز.داخلی،.بخشی.نیز.برای.صادرات.به.
سایر.کشورها.اختصاص.خواهد.یافت..

درآیندهاینزدیک:

راه اندازی کارخانه ای با توان تولیدی ساالنه 850 هزار لنگه در

مجموعه.صنعتی.وین.تک.ایران.با.توجه.به.نیاز.بخش.ســاختمان.و.نیز.شناخت.بازار.از.کیفیت.محصوالت.تولیدی.وین.تک.و.افزایش.نیاز.مصرف.کنندگان.
این.محصوالت،.همواره.در.حال.توســعه.بوده،.به.طوری.که.در.ســال.97.نیز.عالوه.بر.1۶.خط.اکسترودر.فعال.استقراریافته،.نسبت.به.خرید.8.خط.جدید.از.شرکت.

Krauss.maffei.آلمان.اقدام.کرده.که.تا.پایان.تیرماه.نصب.و.راه.اندازی.خواهند.شــد..در.حال.حاضر..مجموعه.صنعتی.وین.تک.با.داشــتن.باالترین.ظرفیت.اســمی.

تولید.و.با.دارا.بودن.زیرساخت.های.الزم.جهت.توسعه،.بزرگ.ترین.مجموعه.تولیدی.پروفیل.های.یو.پی.وی.سی.در.ایران.به.شمار.می.آید..زیرساخت.های.ایجادشده.برای.

توســعه.مجموعه.صنعتی.وین.تک.عالوه.بر.تامین.بازارهای.داخلی،.با.هدف.توســعه.و.دستیابی.به.بازارهای.فروش.در.کشورهای.همسایه.و.به.خصوص.کشورهای.حاشیه.

خلیج.فارس.و.آســیای.مرکزی.بوده.و.قراردادهای.تجاری.مختلفی.جهت.توســعه.صادرات.پروفیل.های.یو.پی.وی.سی.با.کشورهای.افغانستان،.عراق،.عمان،.قطر،.امارات.
متحده.عربی.و....منعقد.شده.است..

توسعه مجموعه صنعتی وین تک در سال 97
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هم.زمان.با.بازدید.وزیر.صنعت،.معدن.و.تجارت.از.مجموعه.بزرگ.وین.تک،.کارخانه.تولید.پانل.های.ام.دی.اف..هایگالس.با.نام.تجاری.ALKI.افتتاح.گردید..با.راه.اندازی.این.
کارخانه.که.از.نظر.میزان.ســرمایه.گذاری،.فناوری،.ماشــین.آالت.صنعتی.و.ظرفیت.تولید،.بزرگ.ترین.کارخانه.تولید.پانل.های.High.gloss.در.کشور.می.باشد،.برگ.زرین.دیگری.بر.

افتخارات.و.فعالیت.های.گروه.صنعتی.وین.تک.افزوده.شد.
این.کارخانه.در.زمینی.به.وســعت.2۰هزار.مترمربع.و.با..فضای.سرپوشــیده.1۰هزار.مترمربع.با.به.کارگیری.آخرین.فناوری.های.تولید.در.صنعت.ام.دی.اف.هایگالس.احداث.شده.است..
تمامی.مراحل.ساخت.و.خرید.ماشین.آالت.و.استقرار.و.پیاده.سازی.این.مجموعه.در.عرض14.ماه.به.اتمام.رسیده.که.با.افتتاح.این.واحد.صنعتی.نیاز.کشور.به.ورق.های.ام.دی.اف.با.روکش.

هایگالس.)High.gloss(.با.کیفیت.درجه.یک.و.قابل.رقابت.با.نمونه.های.مشابه.درجه.یک.وارداتی.از.طریق.این.کارخانه.تامین.خواهد.شد.
گفتنی.است.به.دلیل.اینکه.بخش.عمده.ای.از.نیاز.کشور.به.ام.دی.اف.با.روکش.هایگالس.از.طریق.واردات.از.کشورهــــای.اروپایـــــی.و.به.ویژه.ترکیه.انجام.می.گیرد.ضرورت.داشت.
تا.جهت.تولید.محصولی.با.تکنولوژی.روز.اروپا.و.مواد.اولیه.درجه.یک.اقدام.گردد..بر.همین.اســاس.با.راه.اندازی.این.کارخانه.که.توان.تولید.یک.میلیون.و.ســیصد.هزار.پانل.در.ســال.را.
دارد.بخــــش.عمده.ای.از.نیـــاز.کشـــور.به.واردات.ام.دی.اف.روکش.شده.هایگالس.تامین.خواهد.شد..این.محصول.که.در.سطح.باالیی.از.تکنولوژی.تولید.و.عرضه.می.شود.و.توانایی.
رقابت.با.انواع.محصوالت.خارجی.را.نیز.دارد،.در.طرح.ها.و.رنگ.های.مختلف.و.به.صورت.عمده.با.ارزش.افزوده.حاصل.از.تولید،.در.کشــور.ســاخته.و.آماده.عرضه.به.بازار.های.داخلی.و.

صادرات.به.کشورهای.هم.جوار.می.باشد.
دکتر.شریعتمداری.در.پایان.بازدید.خود،.از.مدیران.مجموعه.کارخانه.های.وین.تک.تقدیر.و.تشکر.کرده.و.از.مدیرعامل.مجموعه.وین.تک،.به.دلیل.مدیریت.و.سازمان.دهی.مجموعه.ای.
پویا.و.به.روز،.نســبت.به.بازدید.از.مجموعه.وین.تک.به.عنوان.یکی.از.کارخانه.های.منظم.و.دارای.تکنولوژی.روز.با.آزمایشــگاه.مجهز.و.مدرن.ابراز.خرسندی.کرده.و.اظهار.داشت:.»کشور.
به.توســعه.صنایع.و.انتقال.دانش.و.فناوری.روز،.نیاز.مبرم.دارد.و.پیشــرفت.های.وین.تک.را.می.توان.به.عنوان.الگویی.در.این.زمینه.مد.نظر.قرار.داد«..وزیر.صنعت.در.ادامه.تاکید.کرد.که.

دولت.حمایت.های.الزم.را.از.مجموعه.های.موفقی.مانند.وین.تک.به.عمل.خواهد.آورد.

افتتاح بزرگ ترین کارخانه تولید پانل های
 High gloss در ایران توسط وزیر صنعت 



12
ه.8

ـار
شم

...
97
داد.

خر
...

هم
ازد
ل.ی

سـا
ن/ 

ـا
رانی

ه ای
ـر

نج
پ

112

گو
گفت

 سبد کاالیی واناوین را به طور کامل شرح دهید.
ســبد.محصوالت.واناوین.شامل.پروفیل.های.ســري.۶۰.بازشو.و.کشویی.تک.ریل.
اســت.و.درحال.حاضر.تعداد.پروفیل.های.تولیدي.در.این.شــرکت.1۳.نوع.است..در.
ضمن.کلیه.پروفیل.های.این.شرکت.به.صورت.لمینیت.در.دو.طرح.نیز.به.بازار.عرضه.
می.شود..شایان.ذکر.است.که.پروفیل.های.سري.۶۰.بازشو.5.حفره.این.شرکت.نیز.در.

تابستان.سال.جاري.به.بازار.عرضه.خواهد.شد.
 محصوالت واناوین از چه استانداردها و گواهینامه هایی برخوردار است؟

شرکت.تکنما.پي.وي.سي.ســپاهان.دارنده.گواهینامه.های.سیستم.مدیریت.کیفیت.

اســت..محصوالت.این.شــرکت.عالوه.بر.اســتاندارد.اجباري.داراي.بیمه.7.ساله.و.
ضمانت.نامه.کیفي.15.ساله.نیز.هستند.

 واناوین برای اطمینان خاطر مشتریان خود چه اقداماتی انجام داده است؟
اســتفاده.از.مواد.اولیــه.باکیفیت.همراه.با.فرموالســیون.اســتاندارد.باعث.تولید.
محصوالتي.باکیفیت.توسط.این.شرکت.شده.است..عالوه.بر.آن.ثبات.مدیریتي،.تیم.
فني.متخصص،.تحویل.به.موقع،.قیمت.مناسب،.توزیع.و.خدمات.پس.از.فروش.جامع.
باعث.ایجاد.اطمینان.هرچه.بیشتر.نمایندگان.و.مشتریان.به.این.مجموعه.شده.است.
 شرکت شما تا چه حدی بر مونتاژکارانی که از محصوالت واناوین 

استفاده می کنند نظارت دارد؟
از.ابتداي.سال.94.با.انگیزه.کمک.به.صنعت.یو.پی.وی.سی.و.همچنین.حفظ.بازار.
و.افزایش.رضایتمندي.مشــتري،.واحد.خدمات.پس.از.فروش.این.شرکت.راه.اندازی.
شد.و.درحال.حاضر.کلیه.مونتاژکارهایی.که.در.سطح.کشور.از.محصوالت.این.شرکت.

تکنما پی.وی.ســی ســپاهان تولیدکننده پروفیل در و پنجره یو.پی.وی.سی در استان اصفهان اســت. این مجموعه تولیدی صنعتی در سال 1392 در زمینی به 
مساحت 10 هزار مترمربع در شهرک صنعتی رازی اصفهان احداث و پروانه بهره برداری آن در سال 1393 صادر شد. از آن موقع تاکنون فعالیت این مجموعه که 
تولید پروفیل در و پنجره یو.پی.وی.ســی بانام تجاری واناوین است ادامه دارد. در این مجموعه تعداد سه خط تولید پروفیل یو.پی.وی.سی فعال است درحالی که 
ظرفیت تولید، سوله و ساختمان ها، آب، برق و سایر زیرساخت ها برای فعالیت شش خط و تولید ساالنه شش هزار تن پروفیل پیش بینی  شده است. درحال حاضر 
تعداد نیروی کار در مجموعه واناوین 50 نفر اســت که در سه نوبت کاری در کارخانه اصفهان و دفتر تهران مشغول به فعالیت هستند و به دلیل رکود سنگینی که 
در بازار حاکم شده است تنها با 50 درصد ظرفیت خود کار می کند. مجموعه واناوین در 13 استان نمایندگی فروش دارد و پروفیل واناوین که داراي بیمه 7 ساله 
و ضمانت نامه کیفي 15 ســاله اســت فقط از طریق این نمایندگی ها به بازار عرضه می شــود. تاکنون برای صادرات پروفیل واناوین به چند کشور خارجی ازجمله 
تاجیکستان، عراق، عمان و افغانستان رایزنی هایی از طریق بخش بازرگانی مجموعه انجام گرفته که در آینده این کار صورت خواهد گرفت. نشریه پنجره ایرانیان 
بــرای آگاهی از آخرین فعالیت ها و دســتاوردهای این مجموعه موفق در صنعت پروفیل در و پنجره گفتگویی بــا علیرضا خان محمدي، مدیریت بازرگاني پروفیل 

واناوین انجام داده است که در ادامه توجه شما را به مشروح آن جلب می کنیم:

اشــاره

واناوین؛ چشـم انداز 
صـنعت نصـف جهـان

گفتگویاختصاصیپنجرهایرانیانباعلیرضاخانمحمدي
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اســتفاده.می.کنند.ممیزي.شــده.و.در.صورت.صالحیت.موفق.به.اخذ.گواهینامه.فني.

می.شــوند..افزایش.ســطح.کیفي.و.فني.مونتاژکاران.و.ارائه.در.و.پنجره.باکیفیت.به.

مصرف.کنندگان.نهایي.هدف.این.شــرکت.اســت..بازدیدهای.فنی.شرکت.واناوین.
به.صورت.دوره.ای.حداقل.یک.بار.در.سال.انجام.می.پذیرد.

 نام گذاری امســال، چه تاثیــری می تواند بر رونق کســب وکار 
تولیدکنندگان داخلی بگذارد؟

اینکه.چه.نامي.براي.هرســال.انتخاب.می.شود.مهم.اســت.اما.مهم.تر.از.آن.ایجاد.

زیرســاخت.های.اصلي.و.مهم.براي.اجراي.آن.نام.گذاری.است..درهرصورت.مطمئنا.

حمایت.از.کاالي.ایراني.و.جلوگیــري.از.واردات.محصوالت.بی.کیفیت.خارجي.تاثیر.
بسزایي.در.بهبود.وضعیت.تولید.داخلي.خواهد.داشت.

 به نظر شما چه راهکارهایی برای حمایت از کاالی ایرانی وجود دارد؟
براي.حمایت.از.کاالي.ایرانــي.راهکارهایي.زیادي.وجود.دارد.که.در.زیر.به.برخي.

از.آنها.اشاره.می.کنم:
ـ.فراهم.کردن.محیط.کسب.وکار.کم.مانع.و.کم.هزینه
ـ.تامین.بازار.بزرگ.مصرف.کشور.با.تولیدات.داخلي

ـ.مبارزه.با.فساد.مالي.و.اقتصادي
ـ.تشویق.عمومي.به.مصرف.کاالهاي.داخلي

ـ.کمک.به.تولیدکنندگان.براي.بهبود.سطح.فناوري.و.کیفیت
ـ.کاهش.هزینه.نظام.فروش.و.توزیع.براي.کاالهاي.ایراني

ـ.ثبات.اقتصادي.کالن.)تورم،.نرخ.ارز،.نرخ.سود.و...(
ـ.اعطای.یارانه.سود.تسهیالتي.یا.یارانه.فروش.در.نمایشگاه.های.خارجي.و.اعتبار.صادراتي

ـ.رفع.مشکالت.تامین.مالي،.مالیات.بر.ارزش.افزوده.با.بیمه.و.تامین.اجتماعي
ـ.ثبت.قوانین.و.مقررات.اقتصادي

 در مسیر تولید با چه مشکالت و موانعی روبه رو هستید؟
درحال.حاضر.موانع.و.مشــکالت.بر.ســر.راه.تولید.در.کشور.ما.بسیار.زیاد.است.که.
بحث.کردن.در.رابطه.با.آن.زمان.بیشتري.الزم.دارد.اما.درحال.حاضر.در.وضعیتي.که.

در.حال.فعالیت.هستیم.می.توان.به.چند.مورد.اشاره.کرد:
ـ.کمبود.نقدینگي

ـ.عدم.تامین.مواد.اولیه.داخلي.و.خارجي.با.شرایطي.مناسب
ـ.نرخ.باالي.سود

ـ.عدم.حمایت.دولت.از.این.صنعت
ـ.عدم.توان.صادرات.به.دلیل.قیمت.تمام.شده.باال.و.نوسان.نرخ.ارز

 نوسانات شدید ارز که این روزها شاهد آن هستیم تا چه حدی بر 
فعالیت های شما تاثیرگذار است؟

نوســانات.نرخ.ارز.به.لحاظ.عملي.و.نظــري.می.تواند.بر.تصمیم.گیری.ها.و.عملکرد.

کسب.وکارها.تاثیر.بگذارد..عدم.پیش.بینی.الزم.براي.آینده.باعث.می.شود.برنامه.ریزی.

بســیار.دشوار.و.نامطمئن.باشد..همچنین.نوسانات.نرخ.ارز.بر.روی.واردات.و.صادرات.

نیز.تاثیر.می.گذارد.و.تنزل.ارزش.پول.که.سلب.اعتماد.سرمایه.گذاران.خارجي.و.داخلي.
را.به.دنبال.داشته.می.تواند.به.کاهش.تولید.منتهي.شود.

 وضعیت صنعت یو.پی.وی.سی کشــور را در سال جاری چگونه 
ارزیابی می کنید؟

مطمئنــا.با.توجه.به.عدم.زیرســاخت.الزم.براي.صادرات.محصوالت.این.صنعت.و.

کاهش.ساخت.وســاز.در.کشور.فضاي.بازار.بســیار.رقابتی.تر.خواهد.شد..شرکت.هایی.

که.شــخصیت.کاري.دارند.و.می.توانند.محصوالت.خود.را.با.کیفیتی.خوب.و.قیمتي.

مناسب.تولید.و.به.بازار.عرضه.کنند.شانس.بیشتري.براي.به.دست.آوردن.سهم.بازار.

خواهند.داشــت..ایجاد.مزیت.رقابتي،.ســرمایه.در.گردش.کافي.و.روابط.عمومي.باال.
تاثیر.بسزایي.در.سهم.بازار.شرکت.ها.خواهد.داشت.

 به نظر شما، تولیدکنندگان پروفیل برای باال بردن سطح کیفی این 
صنعت چه نقشی می توانند ایفا کنند؟

ما.تولیدکنندگان.پروفیل.یو.پی.وی.ســی.براي.باال.بردن.سطح.کیفي.این.صنعت.

باید.از.خودمان.شــروع.کنیم..شرایط.ســخت.رقابتي.بازار.نباید.ما.را.مجبور.به.تولید.
محصول.بی.کیفیت.کند..

تولید.یک.محصول.باکیفیت.بر.اساس.استاندارهاي.موجود،.نظارت.بر.تولید.و.نصب.

مونتاژکاران.و.باال.بردن.ســطح.فني.آنها.و.حذف.مونتاژکاران.بی.کیفیت.از.لیســت.
مشتریان.خود،.باعث.باال.رفتن.سطح.کیفي.این.صنعت.می.شود.

 انجمن ها و تشــکالت صنفی در این خصــوص چقدر می توانند 
تاثیرگذار باشند؟

انجمن.ها.و.تشــکل.های.صنفي.به.شرط.انســجام.گروهي.و.پیگیری.های.مداوم.

درصورتی.کــه.کلیه.اعضاء.متحد.و.داراي.خواســته.های.قانوني.و.امکان.پذیر.با.توجه.

به.جمیع.شــرایط.موجود.مملکت.باشند.بسیار.مفید.و.کارساز.خواهند.بود،.در.غیر.این.
صورت.فقط.اتالف.وقت.و.هزینه.است.

.در.پایــان.آرزوي.موفقیت.و.ســالمتي.براي.جامعه.صنعــت.ایران.به.ویژه.صنعت.

یو.پی.وی.ســی.دارم.و.امیدوارم.همه.همکاران.عزیز.در.تمامي.مراحل.زندگی.و.کار.
موفق.باشند.

















































نشریـه پنجره ایرانیـان
ماهنامه تخصصی صنعت در و پنجره و بهینه سازی انرژی ایران
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نشست ائتالف پنجره سازان ایرانیان برگزار شد: ...134



ش
زار

گ

ســومین.جلسه.هم.اندیشی.»ائتالف.پنجره.ســازان.ایرانیان«.در.هتل.همای.تهران.
برگزار..شد..

بــه.گزارش.خبرنــگار.پنجره.ایرانیان،.جلســه.ائتالف.پنجره.ســازان.ایرانیــان.به.منظور.

هم.اندیشــی.جهت.رفع.مشکالت.تولید.و.فروش.و.یکسان.ســازی.قیمت.ها.روز.چهارشنبه.

2۶.اردیبهشــت.ماه.97.از.ســاعت.14.تا.18.در.سالن.هماکالس.برگزار.شد..این.نشست.که.

به.همت.جمعی.از.فعاالن.پنجره.ســاز.یو.پی.وی.سی.تدارک.دیده.شده.بود.با.استقبال.شایان.

توجهی.از.ســوی.همکاران.پنجره.ساز.مواجه.شــد..شرایط.کلی.حاکم.بر.صنعت.ساختمان.و.

رکود.چندین.ســاله.ای.که.فعاالن.این.صنعت.را.دچار.نگرانی.کرده.اســت.بر.همگان.روشن.
و.مبرهن.است..

صنف.پنجره.ســاز.نیز.به.عنوان.یکــی.از.زیرمجموعه.های.صنعت.ســاختمان.این.روزها.

حال.وروز.خوبی.ندارد.و.به.اذعان.همه.کارشناســان.و.صاحب.نظران.تکانه.های.ناشی.از.رکود.

بازار،.بی.ثباتی.قیمت.ارز.و.تحریم.های.اقتصادی.بیش.ازپیش.گریبان.این.صنف.و.صنعتگران.

آن.را.فشرده.و.شرایط.را.بسیار.سخت.کرده.است..بااین.حال.به.زعم.بانیان.این.ائتالف،.چاره.

کار.در.نشســتن.و.دست.روی.دست.گذاشتن.نیســت.و.باید.در.این.شرایط.دشوار.اقدامات.
جسورانه.تری.انجام.داد.

.این.ائتالف.بر.آن.است.تا.با.همفکری.و.هم.افزایی.جمعی.از.فعاالن.و.تالشگران.صنعت.

در.و.پنجــره.یو.پی.وی.ســی.گام.هایی.هرچند.کوتاه.در.جهت.رفع.پاره.ای.از.مشــکالت.و.

نابســامانی.هایی.که.این.روزها.عرصه.را.بر.این.صنف.تنگ.کرده.اســت.بردارند..بر.همین.

نشستائتالفبزرگپنجرهسازانایرانیانبرگزارشد:

لزوم تقویت برند پنجره سازان کشور
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اساس.جمع.چندنفره.و.دوستانه.ای.که.این.کار.را.آغاز.کردند.و.اینک.در.سومین.نشست.

به.جمع.نســبتا.بزرگ.و.موقری.تبدیل.شده.است،.در.نظر.دارد.با.برپایی.جلسات.مستمر.

و.دعوت.از.کارشناســان.و.صاحب.نظران.مختلف،.مشکالت،.معضالت.و.نارسایی.هایی.

را.کــه.هرازچندگاه.گریبان.این.صنف.را.می.گیرد.به.بحث.و.گفتگو.بنشــینند.و.درصدد.
چاره.جویی.برآید..

در.حال.حاضر.در.و.پنجره.ســازان.کشــورمان،.عــالوه.بر.تحمل.مشــکالت.حاصل.از.

نابسامانی.های.موجود.در.سطح.کالن.اقتصاد.کشور،.با.معضل.بسیار.حادی.نیز.روبرو.هستند.

و.در.شرایط.بسیار.دشواری.به.سر.می.برند..دلیل.اصلی.این.شرایط.فشاری.است.که.از.سوی.

تولیدکنندگان.پروفیل.و.ساختمان.سازها.بر.آنها.وارد.شده.و.عمال.ایشان.را.در.تنگنای.بسیار.

ســختی.قرار.داده.است..از.یکسو.تولیدکنندگان.پروفیل.با.معیار.قرار.دادن.حاشیه.سود.خود،.

توجه.چندانی.به.منافع.پنجره.ســازان.ندارند.و.با.صرف.هزینه.هــای.هنگفت.تبلیغاتی،.برند.

پروفیل.خود.را.به.جای.برند.پنجره.در.ذهنیت.جامعه.جا.انداخته.اند،.و.این.در.حالی.است.که.

توان.کنترل.کیفیت.ســاخت.پنجره.های.تولیدی.با.پروفیل.خود.را.در.تمامی.کارگاه.ها.ندارند..

این.امر.باعث.آشــفتگی.در.کیفیت.و.به.تبع.آن.آشفتگی.در.قیمت.پنجره.های.تولیدی.شده.

است..در.نتیجه.شرایطی.بر.صنف.حاکم.شده.که.خریداران.پنجره.کامال.سردرگم.و.در.عین.

حال.بی.اعتماد.به.پنجره.یو.پی.وی.ســی.می.شــوند..از.سوی.دیگر.ساختمان.سازها.در.حوزه.

مشــارکت.همواره.با.درخواست.مالکان.مبنی.بر.تحویل.پنجره.با.یک.برند.مشخص.روبه.رو.

بوده،.به.صورتی.که.این.مطالبه.عموما.در.قراردادها.نیز.قید.می.شــود،.بدون.اینکه.ساختمان.



140

12
ه.8

ـار
شم

...
97
داد.

خر
...

هم
ازد
ل.ی

سـا
ن/ 

ـا
رانی

ه ای
ـر

نج
پ

ســاز.یا.مصرف.کننده.آگاهی.دقیقی.از.عوامل.تولید.پنجره.یا.اســتانداردهای.موجود.در.این.

زمینه.داشته.باشــد..در.نتیجه.ساختمان.ساز.نیز.صرفا.پنجره.ای.با.همان.برند.پروفیل.و.البته.

با.قیمتی.بســیار.نازل.از.پنجره.ســاز.مطالبه.می.کند..با.توجه.به.چنین.شرایطی.است.که.روز.

به.روز.شــاهد.نزول.کیفیت.پنجره.ها..و.نیز.آشفتگی.قیمت.ها.در.این.عرصه.هستیم..روشن.

است.که.در.چنین.فضایی.فعالیت.برای.تولیدکنندگان.پنجره.های.استاندارد.و.باکیفیت.بسیار.
دشوار.شده.است.

به.اعتقاد.این.جمع،.قدم.گذاشــتن.در.این.راه.مســتلزم.داشتن.امید،.اتحاد.و.عزمی.راسخ.

اســت.تا.در.سایه.همفکری.و.همیاری.همه.فعاالن.و.همکاران.و.به.دوراز.تعصب،.یک.جانبه.

نگری.و.تک.روی.قدم.های.مثبت.و.موثری.برای.ارتقاء.سطح.کمی.و.کیفی.صنف.و.صنعت.

در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.برداشت..»ائتالف.پنجره.سازان.ایرانیان«.محفلی.است.برای.همه.

تالشگران.و.صنعتگران.عرصه.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.و.محملی.است.برای.ایجاد.تعاونی.
و.نیز.بیان.نقطه.نظرات،.انتقادات.و.پیشنهادات.همه.کارشناسان.و.صاحب.نظران.

در.سومین.نشست.ائتالف.پنجره.سازان.ایرانیان.که.در.سالن.هماکالس.هتل.هما.برگزار.

شــد،.مباحث.مهم.و.مختلفی.از.ســوی.اعضاء.و.حاضران.در.جلسه.مطرح.شده.و.با.گفتگو.و.

همفکری.به.نتایج.مثبتی.نیز.منجر.شــد..نشــریه.پنجره.ایرانیان.در.راســتای.انجام.وظیفه.و.

به.عنوان.ارگان.رسمی.و.رسانه.ای.صنعت.در.و.پنجره.کشور.و.به.منظور.حمایت.از.تشکل.ها،.

نشســت.ها.و.برنامه.هایی.که.در.جهت.کمک.به.رشــد.و.ارتقاء.این.صنعت.گام.برمی.دارند،.

گزارش.مشــروح.این.نشست.را.منتشر.کرده.اســت.که.در.ادامه.توجه.شمارا.به.گزیده.ای.از.
مباحث.مطرح.شده.در.این.نشست.جلب.می.کنیم:

اهداف و برنامه های مهم ائتالف
در.آغاز.جلســه.آقای.غضنفری.به.عنوان.بانــی.و.مجری.برنامه.ضمن.خوش.آمد.گویی.به.

حاضــران.توضیحات.کوتاهی.درباره.اهداف.و.برنامه.های.ائتالف.و.مطالب.مطرح.شــده.در.

نشســت.های.قبلی.ارائه.کرد..وی.در.ادامه.روند.نشســت.را.چنین.تشــریح.کرد:.»به.منظور.

نتیجه.گیــری.بهتر.و.صرفه.جویی.در.وقت،.ابتدا.رئوس.کلی.مطالب.به.صورت.ســوال.مطرح.

می.شــود.تا.دوستان.و.همکاران.حاضر.در.جلسه.هرکدام.نظر.خود.را.عنوان.کنند.و.در.پایان.

بر.اســاس.نظر.گروه.به.یک.جمع.بندی.کلی.و.واحد.برسیم..مواردی.که.نیاز.به.آرا.همکاران.

دارد.نیز.به.رای.گذاشــته.می.شــود.و.درصورتی.که.با.موافقت.اکثریــت.جمع.همراه.بود.به.

تصویب.می.رســد«..پس.از.تائید.این.مطالب،.حاضران.در.جلسه.برای.شروع.بحث.ابتدا.خود.
و.شرکتشان.را.معرفی.کردند.

غضنفری.در.ادامه.به.اهداف.و.برنامه.های.مهم.ائتالف.اشــاره.کرد.و.گفت:.»اولین.هدف.

ما.از.تشــکیل.ائتالف.این.اســت.که.به.عنوان.یک.صنف.هویت.شــغلی.مستقل.خود.را.به.

دســت.بیاوریم..ما.به.عنوان.پنجره.ساز.یو.پی.وی.ســی.باید.تکلیفمان.مشخص.باشد.که.از.

نظر.صنفی.زیرمجموعه.صنف.آهنگران.یا.آلومینیوم.کاران.هســتیم.یا.باید.صنف.مستقل.و.

جداگانه.ای.داشــته.باشــیم..یکی.از.دیگر.مشکالت.ما.که.ریشه.در.مشکل.نخست.دارد.این.

است.که.ما.مرجعی.برای.رسیدگی.به.مشکالت.و.کارهایمان.نداریم..به.عنوان..مثال.در.بحث.

قیمت.گذاری.که.اتفاقا.در.نشســت.های.قبلی.به.آن.پرداختیم.و.به.نتایج.نســبتا.خوبی.هم.

رسیدیم.هیچ.مرجع.مشخصی.نداریم.که.همه.از.آن.پیروی.کنند.تا.این.چنین.شاهد.نابسامانی.
قیمت.ها.و.سردرگمی.مشتری.و.کارفرما.نباشیم«.

غضنفری.افزود:.»متاســفانه.برخی.مشــکالت.ما.به.مرحله.حاد.خود.رسیده.و.به.معضل.
تبدیل.شده.است.و.اگر.همکاری.جمعی.نباشد.امکان.حل.وفصل.آن.وجود.ندارد.

یکی.از.حاضران.در.نشســت.پیشــنهاد.زیر.را.مطــرح.کرد:.»برای.این.کــه.مصوبات.و.

تصمیماتی.که.ما.در.جمع.می.گیریم.ضمانت.اجرایی.داشــته.باشد.باید.به.صورت.اساسنامه.و.
ش

زار
گ
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قانون.دربیاید.و.همه.اعضاء.ملزم.به.رعایت.مفاد.آن.شــوند؛.به.گونه.ای.که.عدول.از.قوانین.

و.مصوبات.باعث.توبیخ،.جریمه.و.درنهایت.اخراج.عضو.خاطی.شــود.که.با.توجه.به.شــرایط.
موجود.تشکیل.یک.تعاونی.بهترین.راهکار.ممکن.به.نظر.می.رسد.«

قیمت گذاری و مشکالت پیرامون آن
در.مبحث.بعد.به.قیمت.گذاری.و.مشــکالت.پیرامون.این.موضوع.پرداخته.شد.و.حاضران.
نظرات.مختلف.خود.را.بیان.کردند..یکی.از.مسائلی.که.مورد.مناقشه.است.بحث.قیمت.دهی.
به.مشــتریان.بر.اساس.برند.پروفیل.است..این.انتقاد.به.پنجره.سازان.هم.وارد.است.که.وقتی.
مشتری.از.آنها.قیمت.می.خواهد.به.جای.این.که.به.بحث.پنجره.سازی.به.صورت.کلی.و.مستقل.
نگاه.کنند.و.پروفیل.را.به.عنوان.یکی.از.اجزاء.ســاخت.پنجره.در.نظر.بگیرند.در.این.مورد.با.
مشــتری.هم.صدا.شده.و.این.اشتباه.را.تکرار.می.کنند.که.مثال.قیمت.پنجره.با.فالن.پروفیل.
این.مقدار.است..درصورتی.که.باید.پنجره.سازی.)تکنیک.مونتاژ.و.ساخت.پنجره(.برند.باشد.و.

پروفیل.مصرفی،.یراق،.گالوانیزه.و.لمینیت.ازجمله.اجزاء.تشکیل.دهنده.آن.باشد..
درواقع.پنجره.ســازان.باید.به.ســطحی.از.تکنولوژی.و.مهارت.برســند.که.در.یک.پروسه.
پنجره.ســازی.نحوه.مونتاژ.و.ساخت.آنها.برند.باشد.و.انتخاب.برند.پروفیل،.نوع.یراق.آالت.و.
انــدازه.گالوانیزه.مصرفی.در.مرحله.بعد.اهمیت.قرار.بگیرد..مطمئنا.رعایت.این.موضوع.روی.
قیمت.گــذاری.و.قیمت.دهی.به.مشــتری.و.کارفرما.نیز.تاثیرگذار.خواهد.بود.و.بســیاری.از.

مشکالت.فعلی.با.این.عمل.مرتفع.خواهد.شد.
ائتالف و راهکارهای رسیدن به راهبرد جمعی

مبحث.بعدی.که.در.نشست.مطرح.شد.ائتالف.و.راهکارهای.رسیدن.به.یک.راهبرد.جمعی.

بود.به.شــکلی.که.ضمن.حفظ.اتحاد.و.همدلی.اعضاء،.در.جهت.رفع.مشــکالت.عمل.کند..

جمع.بندی.نظرات.ارائه.شــده.در.این.خصوص.بدین.قرار.بود:.»ازجمله.مشکالتی.که.در.این.

مرحله.با.آن.روبه.رو.هســتیم.همان.بحث.برندهای.پروفیل.و.مســائل.پیرامون.آن.است..ما.

باید.یک.برند.پروفیل.مطمئن.و.قابل.اتکا.داشته.باشیم.که.در.همه.مواقع.و.شرایط.با.سیستم.

و.برنامه.های.جمعی.ائتالف.هماهنگ.باشــد.و.هم.راســتا.با.ما.حرکت.کند..طبیعی.است.که.

نمی.توان.از.قریب.به.اتفاق.برندهای.موجود.چنین.انتظاری.داشت،.لذا.باید.دنبال.راهکارهای.

دیگــری.بود..یکی.از.راه.حل.ها.انتخاب.یک.برند.جدیــد.و.تالش.برای.ایجاد.تعاونی.جهت.

تولید.این.پروفیل.زیر.نظر.و.با.مدیریت.ائتالف.اســت،.یا.باید.با.یک.مجموعه.تولیدی.وارد.
مذاکره.شویم.و.از.امکانات.آن.برای.تولید.برند.جدید.اقدام.کنیم.«

.در.این.زمینه.نیز.راهکارهای.متنوعی.ابراز.شــد.و.حاضــران.موضوعات.مختلفی.را.بیان.

کردند.ولی.به.دلیل.اهمیت.موضوع.در.پایان.از.تمامی.اعضاء.خواسته.شد.تا.ضمن.بیان.نظرات.
خود.به.این.طرح.رای.مثبت.یا.منفی.بدهند..

در.بخشــی.از.اظهارنظرها.به.این.موضوع.اشاره.شد.که.این.تعاونی.می.تواند.حتی.به.سمت.

اســتفاده.از.مواد.اولیه.جدید.برود.و.الزام.و.اجباری.برای.متریال.یو.پی.وی.ســی.وجود.ندارد.

که.مورد.توجه.و.اســتقبال.برخی.از.حاضران.قرار.گرفت..جمع.بندی.نظرات.ارائه.شــده.موید.

این.نکته.بود.که.اکثر.قریب.به.اتفاق.پنجره.ســازان.حاضر.در.جلســه.با.سرمایه.گذاری.جهت.

تولید.مســتقل.پروفیل.موافق.هســتند.اما.تصمیم.گیری.نهایی.را.منوط.به.برگزاری.جلسات.
تخصصی.تر.و.بررسی.های.کارشناسی.دانستند.

برگزاری.جلســات.اضطراری.به.درخواست.اعضاء،.اطالع.رســانی.به.همکاران.از.طریق.

رسانه.ها.و.فضای.مجازی،.نشر.گزارش.سه.ماهه.در.نشریات.و.رسانه.ها،.جذب.اعضاء.جدید.و.

ایجاد.ارتباط.با.پنجره.ســازان.در.شهرستان.ها.از.دیگر.موضوعاتی.بود.که.در.نشست.ائتالف.

پنجره.ســازان.ایرانیان.به.بحث.و.تبادل.نظر.گذاشته.شد.و.با.رای.گیری.و.جمع.بندی.اعضاء.
تصویب.شد.

ش
زار

گ









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

ت 
ن آال

شی
ش ما

بخ

















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

ت 
ق آال

ش یرا
بخ









































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

ت 
وما

ملز
ش 

بخ









12
ه.8

ـار
شم

...
97
داد.

خر
...

هم
ازد
ل.ی

سـا
ن/ 

ـا
رانی

ه ای
ـر

نج
پ

177

گو
گفت

 نمایشــگاه تخصصــی بین المللی در و 
پنجره تهران را چگونه ارزیابی می کنید و به 
نظر شــما برگزاری چنین نمایشگاهی چقدر 

ضرورت دارد؟
نمایشــگاه.در.و.پنجره.تهران.بزرگ.ترین.گردهمایی.
صنعت.در.و.پنجره.کشور.است.که.در.آن.همه.گروه.های.
مرتبط.اعــم.از.تولیدکنندگان،.واردکننــدگان.و.تجار،.
ارائه.دهندگان.خدمات.پــس.از.فروش،.تامین.کنندگان.

مــواد.اولیه،.ســازندگان.و.اجراکننــدگان.و.همچنین.

مصرف.کننــدگان.در.یــک.مکان.گرد.هــم.می.آیند.و.

ارتباط.مســتقیم.و.رودررو.با.یکدیگر.دارند..این.ارتباط.

موثر.و.مســتقیم.از.طریق.این.نمایشــگاه.برقرار.شده.

اســت..گردش.اطالعات.تخصصی.و.صنفی.در.میان.

ایــن.گروه.ها.و.به.روز.شــدن.اطالعــات،.ایجاد.حس.

رقابت.پذیری.و.تعامل.پایدار.و.ســازنده.و.نیز.آشــنایی.

گروه.های.مصرف.کننــده.با.توانمندی.ها.و.نوآوری.های.

این.صنعت.از.حداقل.دســتاوردهای.پایه.این.نمایشگاه.

تخصصی.اســت.که.به.آنها.باید.دستاوردهای.مورد.به.

مورد.برای.شــرکت.کنندگان.را.نیــز.اضافه.کرد.که.در.

این.بحث.پرداختن.به.تک.تک.آن.ها.موجب.اطاله.کالم.

می.شــود..در.مورد.ضرورت.برگزاری.این.نمایشگاه.نیز.

می.توان.به.یک.مثال.ساده.اشاره.کرد.که.نمایشگاه.های.

تخصصی.ویترین.صنف.و.صنعت.مربوطه.هستند..نبود.

نمایشگاه.های.تخصصی.مانند.این.است.که.فروشگاهی.

فرهادامینیاندرپاسخبهنظراتمنعکسشدهدرگزارشپنجرهایرانیانازنهمیننمایشگاهدروپنجرهتهران:

اشــاره

نهمین نمایشــگاه تخصصی بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته تهران از 13 تا 1۶ بهمن ماه 139۶ در محل دائمی نمایشگاه های تهران برگزار شد. 

الزم به ذکر نیســت که رکود حاکم بر صنعت ساختمان در چند ســال اخیر تاثیر منفی زیادی بر شاخه های وابسته و زیرمجموعه صنعت ساختمان مانند 

صنعت در و پنجره گذاشــته است. نمایشگاه تخصصی در و پنجره تهران نیز به مثابه ویترین صنعت در و پنجره کشور از عوارض این رکود در امان نبود 

و تاثیر این شرایط دشوار در شمایل کلی نمایشگاه به وضوح قابل مشاهده بود. 

 نشریه پنجره ایرانیان بنا بر روال هرساله خود سال گذشته نیز ضمن مشارکت و برپایی غرفه در نمایشگاه، با حضور در غرفه برخی شرکت ها، پای درد 

دل فعاالن صنعت در و پنجره نشســت و گزیده ای از نقطه نظرات، گالیه ها و انتقادات این عزیزان را در گزارش مبســوط خود از نهمین دوره نمایشگاه 

تخصصی در و پنجره تهران منعکس کرد. خوشــبختانه این گزارش مورد توجه قرار گرفت و مدیریت محترم نمایشــگاه در و پنجره تهران نیز پس از 

مطالعه این گزارش ابراز تمایل کرد تا به برخی سواالت و انتقادات مطرح شده در این گزارش پاسخ گوید. نشریه پنجره ایرانیان ضمن ابراز خرسندی از 

احســاس مسئولیت و پاسخگویی مدیریت نمایشگاه از این فرصت استفاده کرد تا شاید قدمی هرچند کوتاه در راه بهبود شرایط برگزاری و ارتقا سطح 

کیفی خدمات نمایشــگاه در و پنجره تهران برداشته شود. در ادامه توجه شما را به مشروح گفتگو با مهندس فرهاد امینیان مدیرعامل شرکت بین المللی 

بازرگانی و نمایشگاهی تهران و رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته ایران جلب می کنیم:

از سه سال پیش 
به دنبال تغییر زمان 

برگزاری نمایشگاه هستیم
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را.با.تمامی.امکانات.و.ملزومات.تجهیز.کنیم.بدون.اینکه.

ویترینی.برای.ارائه.و.معرفی.محصول.داشــته.باشیم..

ضمن.اینکــه.این.ویترین.جنبــه.بین.المللی.دارد..این.

نمایشــگاه.به.ویژه.با.توجه.به.اینکه.جزو.نمایشگاه.های.

مورد.تایید.اتحادیه.جهانی.نمایشــگاه.ها )UFI( است،.

توسط.فعاالن.این.صنعت.در.ســایر.کشورها.پیگیری.

و.رصــد.می.شــود..انجمن.ها.و.اتحادیه.هــای.خارجی.

به.طور.مســتمر.از.ما.اطالعات.نمایشــگاه.و.اطالعات.

شــرکت.کنندگان.در.آن.را.درخواست.می.کنند.و.ما.هم.

اطالعات.نمایشــگاه.به.ویژه.شرکت.کنندگان.را.به.آنها.

اعالم.می.کنیم..برای.تشــکل.ها.و.مراکز.خارجی.بسیار.

مهم.است.که.بدانند.در.بزرگ.ترین.رویداد.تخصصی.در.

و.پنجره.که.در.ایران.برگزار.می.شــود.چه.شرکت.های.

ایرانی.و.خارجی.و.چه.کشورهایی.حضور.دارند..در.واقع.

آثار.حضور.در.نمایشگاه.تخصصی.تنها.در.همان.چهار.
روز.برپایی.آن.نمودار.نمی.شود.و.تبعات.ماندگار.دارد.

 بــا توجه بــه وجود نمایشــگاه صنعت 
ســاختمان تهران، آیا نیازی بــه برگزاری 
نمایشگاه های تخصصی زیرمجموعه صنعت 
ســاختمان ازجمله نمایشگاه تخصصی در و 

پنجره وجود دارد؟
همیشــه.و.در.همه.کشورها.نمایشگاه.های.تخصصی.
نسبت.به.نمایشگاه.های.عمومی.در.اولویت.هستند..در.
بعضی.از.کشورها.در.کنار.نمایشگاه.های.تخصصی.یک.
صنف.یا.صنعت.خاص،.نمایشگاه.عمومی.آن..هم.برگزار.
می.شود.که.نمایشگاه.صنعت.ساختمان.تهران..هم.فعال.
به.دلیــل.برخی.از.مصالح.و.سیاســت.ها.هنوز.در.حال.
برگزاری.اســت..ولی.مطمئنا.هیچ.گاه.یک.نمایشــگاه.
تخصصی.یــک.صنف.حــذف.نمی.شــود.درحالی.که.
نمایشــگاه.عمومی.آن.پابرجا.باشــد..هم.اینک.تنها.در.
همیــن.محل.دائمی.نمایشــگاه.های.بین.المللی.تهران.
هفده.نمایشــگاه.تخصصی.در.حوزه.صنعت.ساختمان.
برپا.می.شــود.که.همگــی.مخاطبــان.و.عالقه.مندان.
تخصصــی.و.حرفه.ای.خــود.را.دارند..در.بســیاری.از.
کشورها.هم.اصوال.هیچ.رویداد.عمومی.برگزار.نمی.شود.
و.فقط.نمایشــگاه.های.تخصصی.قابلیت.برپایی.دارند..
به.عالوه.صنعت.در.و.پنجره.در.کشــورمان.آن.قدر.مهم.
و.بزرگ.هســت.که.شایســتگی.برخــورداری.از.یک.
نمایشــگاه.کامال.تخصصی.و.مستقل.را.داشته.باشد.نه.

اینکه.وابسته.به.یک.نمایشگاه.عمومی.باشد.
 مهم ترین مشــکالت پیش روی شما در 

برگزاری نمایشگاه در و پنجره چیست؟ 
درحال.حاضر.عمده.ترین.مشــکالت.در.راه.برگزاری.
نمایشــگاه.ناشــی.از.اتفاقات.و.سیاســت.های.کالن.
کشور.اســت..بی.ثباتی.در.قوانین.جاری،.تصمیمات.و.
سیاست.های.بعضا.نابجا،.سیاست.های.ارزی.خلق.الساعه،.
نوسانات.شــدید.و.غیرمنطقی.نرخ.ارز.و.کاهش.ارزش.
پول.ملی،.عدم.اطمینان.شــرکت.های.خارجی.درزمینه.
ســرمایه.گذاری.یا.همــکاری.با.شــرکت.های.ایرانی.
که.آن.هم.عمدتا.ناشــی.از.عدم.ثبــات.مقررات.و.عدم.

ثبات.سیاست.های.ارزی.است.و.همچنین.رکود.فراگیر.

صنعت.ســاختمان.از.مهم.ترین.مشــکالتی.است.که.

نمایشگاه.هایی.نظیر.نمایشگاه.در.و.پنجره.را.تحت.تاثیر.

خود.قرار.می.دهد..متاسفانه.ارائه.راهکار.برای.این.گونه.
مشکالت.خارج.از.حیطه.مسئولیت.ما.است.

 آیــا میــزان  همــکاری مســئوالن و 
حمایــت مدیران دولتــی از برگزاری چنین 

نمایشگاه هایی کافی است؟
مســئولین.دولتی.در.حوزه.مرتبط.همیشه.از.برگزاری.
نمایشــگاه.های.تخصصی.حمایت.کرده.اند.و.در.مواقع.
لــزوم.نیز.همــکاری.خوبــی.دارند.ولی.مســلما.این.
همکاری.ها.کافی.نیست..ضمن.اینکه.برای.مسئوالن.و.
متولیان.صنعت.نمایشگاهی،.نمایشگاه.بین.المللی.در.و.
پنجره.و.کال.صنعت.در.و.پنجره.همواره.از.یک.اهمیت.

و.ارجحیت.خاص.برخوردار.بوده.است.
 بخش خصوصی در بهتر برگزار شــدن 

این نمایشگاه ها چه کمکی می تواند بکند؟
.اگر.منظور.از.بخش.خصوصی.تشــکل.های.مرتبط.
هستند،.طبیعتا.حمایت.تشکل.ها.از.نمایشگاه.در.جهت.
رونق.بیشتر.آن.بسیار.مهم.است..در.همه.نمایشگاه.هایی.
کــه.در.کشــورهای.مختلــف.دنیا.برگزار.می.شــوند،.
انجمن.هــا.و.اتحادیه.هایــی.که.با.موضوع.نمایشــگاه.
به.طور.مســتقیم.یا.غیرمســتقیم.در.ارتباط.هستند.در.
جهت.ارتقاء.کمی.و.کیفی.نمایشگاه.همراهی.می.کنند..
در.واقع.همه.تشکل.های.مرتبط.اعضایی.دارند.که.واجد.
شرایط.مشارکت.در.نمایشگاه.هستند،.بنابراین.همه.این.
اعضا.چه.در.نمایشگاه.شرکت.کنند.و.چه.حضور.نداشته.
باشند.همگی.به.نوعی.ذی.نفع.هســتند.و.نمایشگاه.بر.
فعالیت.و.سرنوشــت.آنها.تاثیرگذار.اســت..ما.به.عنوان.
برگزارکننده.نمایشگاه،.شــرکت.های.مختلف.تولیدی،.
بازرگانی.و.خدماتی.مرتبط.به.عنوان.شــرکت.کنندگان.
و.تشــکل.های.ذی.ربط.همگی.اجزاء.یک.حلقه.هستیم.
که.تالش.هایمان.در.ارتقاء.و.بهبود.شــرایط.صنف.در.و.
پنجره.اثرگذار.اســت،.بنابرایــن.در.کنار.هم.بودنمان.و.
اشــتراک.مساعی.و.دیدگاه.مشــترک.داشتن.در.جهت.
بهبود.وضعیت.نمایشــگاه.موجب.می.شــود.همه.باهم.
از.برپایی.این.نمایشــگاه.تخصصی.انتفاع.داشته.باشیم.
چه.ازنظــر.مالی.و.چه.ازنظر.حرفه.ای..البته.ما.به.عنوان.
برگزارکننده.در.هیچ.حوزه.صنفی.ورود.نمی.کنیم.چون.
اصوال.در.حیطه.کاریمان.نیســت.ولی.تمام.تالشی.که.
در.جهت.ارتقاء.سطح.نمایشگاه.به.کار.می.بندیم،.منشا.
آثار.مثبت.و.مفید.در.حوزه.صنفی.مربوطه.خواهد.بود.که.

از.این.آثار.همه.گروه.ها.بهره.مند.می.شوند.
 در گفتگوهایی که با مشــارکت کنندگان 
نمایشگاه در و پنجره سال 9۶ انجام دادیم، 
عمومــا از زمان، تاریخ و ســاعت برگزاری 
نمایشــگاه و تغییراتی که هرســاله در آن 
صورت می گیرد انتقاد داشتند؛ برای رفع این 
مشکل چه تدابیری اتخاذ کرده اید؟ البته، این 
انتقاد شامل سه مورد است: تاریخ برگزاری 

نمایشــگاه که عموما در بهمن ماه اســت، 
این که نمایشگاه در چه روزهایی از ایام هفته 
برگزار شــود و ساعات شــروع و پایان کار 
روزانه نمایشــگاه که آخرین دوره از ساعت 

9 تا 17 بود.
هر.ســه.موردی.که.ذکر.شــد.از.نظر.ما.وارد.است..
مســلما.ما.هم.از.منظر.و.زاویه.دید.شرکت.کنندگان.در.
نمایشگاه.به.مسائل.نمایشگاه.نگاه.می.کنیم..دیدگاه.ما.
در.ایــن.موارد.نه.از.جنبه.منافع.شــرکتی.خودمان.و.نه.
دفاع.از.سیاســت.های.وزارت.صنعت،.معدن.و.تجارت.
است..تمامی.تالشمان..هم.این.است.که.مصالح.و.منافع.
شرکت.کنندگان.و.فعاالن.این.صنعت.تامین.شود..ولی.
متاسفانه.هر.سه.مورد.وابســته.به.عوامل.جبری.است.
که.نه.تنها.از.عهده.ما.بلکه.از.عهده.شــرکت.ســهامی.
نمایشــگاه.های.بین.المللی.ایران.نیــز.به.عنوان.متولی.
صنعت.نمایشــگاهی.خارج.اســت..در.مــورد.روزهای.
برگزاری،.روال.معمول.این.چنین.است.که.هر.نمایشگاه.
برای.برپایی.به.1۰.روز.زمان.نیاز.دارد..سه.یا.چهار.روز.
برای.آماده.سازی.و.غرفه.سازی،.چهار.روز.برای.برگزاری.
و.دو.روز.برای.جمــع.آوری؛.بنابراین.ازآنجاکه.این.بازه.
زمانی.1۰.روزه.اســت،.اینکه.افتتاح.یک.نمایشــگاه.از.
کدام.روز.هفته.آغاز.شــود.و.در.کدام.روز.خاتمه.یابد.در.
هرســال.تغییر.می.کند..بعضی.از.ســال.ها.در.چهار.روز.
آخر.هفته.برگزار.می.شود.ولی.این.اتفاق.در.همه.سال.ها.
امکان.پذیر.نیست..درحال.حاضر.تعداد.نمایشگاه.هایی.که.
در.محل.دائمی.نمایشگاه.های.بین.المللی.تهران.برگزار.
می.شود.تمام.ایام.ســال.را.در.برمی.گیرد..این.موضوع.
باعث.می.شود.که.به.محض.خاتمه.یک.نمایشگاه.بدون.
هیچ.فاصله.ای.باید.نمایشــگاه.بعدی.شــروع.شود..اگر.
قرار.باشد.که.نمایشــگاه.ها.در.چهار.روز.آخر.هر.هفته.
برگزار.شــوند.الزمه.اش.آن.است.که.در.فاصله.بین.هر.
دو.نمایشگاه.متوالی.چند.روز.خالی.داشته.باشیم.که.در.
این.صورت.در.هرسال.تعداد.روزهایی.که.نمایشگاهی.
برپا.نمی.شود.آن.قدر.زیاد.خواهد.بود.که.کال.تعدادی.از.
نمایشگاه.ها.از.تقویم.حذف.خواهند.شد..در.مورد.ساعات.
برگزاری.هم.مشــکالت.ترافیکی.شهر.تهران،.ایجاب.
می.کند.که.نمایشــگاه.ها.بعد.از.ساعت.پیک.ترافیک.در.
صبح.آغاز.و.قبل.از.شروع.پیک.ترافیک.در.عصر.پایان.
یابد..تصمیم.گیری.در.باب.این.موضوع.هم.فقط.برعهده.
شــرکت.سهامی.نمایشگاه.ها.نیست.و.عالوه.بر.شرکت.
مذکور،.شــورای.عالی.ترافیک،.شــورای.تامین.استان.
و.اســتانداری.هم.در.تعیین.ســاعات.کار.نمایشگاه.ها.
صاحب.نظر.و.رای.هســتند..متاســفانه.زیرساخت.های.
شهری.ما.به.گونه.ای.نیست.که.مثل.خیلی.از.کشورهای.
دیگر.بتوانیم.نمایشگاه.ها.را.از.بعدازظهر.تا.پاسی.از.شب.
برپا.کنیم.و.این.موضوع.هم.فقط.مشــکل.محل.دائمی.
نمایشگاه.ها.نیست،.سایر.مکان.هایی.هم.که.در.تهران.
در.آنها.نمایشگاه.برپا.می.شود.این.مشکل.را.دارند.حتی.
در.ســایت.شــهر.آفتاب.هم.که.به.نوعی.خارج.از.شهر.
محسوب.می.شــود.اگر.از.ساعات.پیش.از.ظهر.استفاده.



نشود.و.کل.زمان.نمایشگاه.از.بعدازظهر.تا.شب.باشد.با.

حجم.سنگین.ترافیک.ورودی.و.خروجی.اتوبان.تهران.

قم.و.بزرگراه.های.اصلی.ورودی.تهران.مواجه.می.شود.و.

درحال.حاضر.ساعات.بازدید.آن.سایت.هم.مشابه.محل.

دائمی.نمایشگاه.هاست..بقیه.مکان.ها.هم.که.در.داخل.
شهر.قرار.دارند.با.همین.معضل.روبه.رو.هستند..

در.خصوص.زمــان.کلی.برگزاری.نمایشــگاه.در.و.

پنجره.باید.عرض.کنم.که.ما.از.سال.94.یعنی.تقریبا.از.

سه.سال.پیش.به.دنبال.تغییر.زمان.برگزاری.نمایشگاه.

هســتیم.ولی.به.دلیل.فشــردگی.تقویم.نمایشــگاهی.

شرکت.ســهامی.نمایشــگاه.های.بین.المللی.ایران.این.

امکان.فراهم.نشــد..ضمن.اینکه.وسعت.نمایشگاه.در.

و.پنجره.و.تعداد.زیاد.ســالن.های.آن..هم.کار.جابه.جایی.

را.دشوارتر.کرده.اســت..اگر.این.نمایشگاه.یک.رویداد.

کوچک.در.حد.ســه.یا.چهار.سالن.بود.می.شد.آن.را.در.

کنار.یک.نمایشــگاه.بزرگ.تر.در.زمان.دیگری.قرار.داد.

کــه.البته.در.آن.صورت.هم.طبیعتا.امکان.اســتفاده.از.

ســالن.های.مناسب.وجود.نداشت...ولی.چون.نمایشگاه.

در.و.پنجره.یک.نمایشگاه.بزرگ.است.تنها.در.صورتی.

امکان.جابه.جایی.آن.هســت.که.یک.نمایشگاه.بزرگ.

دیگر.کــه.در.زمان.مورد.نظر.ما.و.در.همین.ســالن.ها.

برپا.می.شود.حذف.شود.تا.بتوانیم.نمایشگاه.در.و.پنجره.

را.جایگزیــن.آن.کنیم..البته.ما.همچنــان.پیگیری.و.

تالش.هایمان.را.برای.جابه.جایی.زمان.این.نمایشــگاه.

ادامــه.می.دهیــم.و.حتی.اگر.در.ســال.97.این.امکان.

فراهم.نشــود.برای.ســال.98.حتما.این.جابه.جایی.را.

محقق.خواهیم.کرد..در.ایــن.زمینه.حتی.انجمن.های.

فعال.در.نمایشــگاه.مثل.انجمن.تولیدکنندگان.پروفیل.

یو.پی.وی.ســی.و.انجمن.ســازندگان.در.و.پنجره.نیز.

تالش.هایــی.را.انجام.دادند.و.مذاکراتــی.را.با.مدیران.

و.مسئوالن.شرکت.ســهامی.نمایشگاه.های.بین.المللی.

ایران.به.انجام.رساندند.که.متاسفانه.بی.نتیجه.بود..البته.

در.این.زمینه.مدیران.شرکت.ســهامی.نمایشگاه.های.

بین.المللی.ایران..هم.مقصر.نیســتند.و.دســت.آنها.هم.
برای.جابه.جایی.نمایشگاه.ها.بسته.است.

.ولی.باید.به.این.نکته.هم.اشاره.کنم.که.مشکل.اصلی.

کم.رونق.شدن.نمایشگاه،.زمان.برپایی.آن.نیست.بلکه.

رکود.صنعت.ســاختمان.است،.وگرنه.تا.چند.سال.پیش.

که.این.رکود.فراگیر.بر.صنعت.ســاختمان.حاکم.نشده.

بود.هیچ.کس.در.مورد.زمان.برگزاری.نمایشــگاه.در.و.

پنجره.صحبتی.نمی.کرد.و.اســتقبال.از.آن..هم.بســیار.

زیاد.و.فزاینده.بود،.به.طوری.که.نمایشــگاه.به.سرعت.از.

سه.سالن.در.سال.نخست.برپایی.آن.به.هشت.سالن.در.

سال.سوم.و.به.سیزده.سالن.در.سال.ششم.توسعه.یافت..

رکود.صنعت.ســاختمان.از.بعد.از.دوره.ششم.نمایشگاه.

آغاز.شــد.و.به.دنبال.آن.درخواست.ها.برای.تغییر.زمان.

برگزاری.نیز.آغاز.شد..ولی.درهرصورت.همان.گونه.که.

عرض.کردم.با.توجه.به.مناســبات.و.تعامل.خوبی.که.با.

مدیران.شرکت.سهامی.نمایشگاه.های.بین.المللی.داریم.

انشــااهلل.ما.خودمان.نهایتا.یک.ســال.دیگر.این.تغییر.

زمان.را.محقق.خواهیم.ساخت.
 به گفته برخی مشارکت کنندگان هزینه ای 
که بابت غرفه ها دریافت می شود بسیار گران 
و حتی از برخی نمایشــگاه های مطرح دنیا 
مانند نمایشــگاه نورنبرگ و استانبول بیشتر 

است؛ دلیل آن چیست؟
هزینه.غرفه.های.ریالی.که.در.مقایســه.با.کشورهای.
دیگر.واقعا.کم.است..غرفه.های.ریالی.در.نمایشگاه.در.و.
پنجره.که.گرید.A.هستند.هر.مترمربع.یک.صد.و.بیست.
هزار.تومان.است.که.به.۳۰.دالر.هم.نمی.رسد..در.کدام.
کشــور.می.توان.با.۳۰.دالر.در.نمایشگاه.حضور.یافت؟.
البته.دلیل.پایین.بــودن.این.نرخ.حمایت.از.تولیدکننده.
داخلی.اســت.ولی.در.مورد.غرفه.های.خارجی.و.ارزی.
بله.من.هم.موافقم.که.در.مقایســه.با.خیلی.از.کشورها.
به.نســبت.کیفیت.خدمات.ارائه.شده.رقم.باالیی.است..
ضمن.این.که.ایــن.تعرفه.مصوبه.وزارت.صنعت،.معدن.
و.تجارت.و.ســازمان.حمایت.از.مصرف.کننده.است.و.از.

عهده.ما.خارج.است.
 میزان خدمات داخلی نمایشگاه نسبت به 
هزینه ای که دریافت می شــود و در حد نام و 
نشــان یک نمایشگاه تخصصی و بین المللی 
نیست؛ چه تدبیری برای بهبود این خدمات 

اندیشیده اید؟
خدماتی.که.مربوط.به.ســالن.ها.و.محوطه.باز.محل.
دائمــی.نمایشــگاه.های.بین.المللی.ایران.می.شــود.در.
اختیار.صاحب.سایت.اســت.که.همان.شرکت.سهامی.
نمایشــگاه.های.بین.المللــی.ایــران.و.وزارت.صنعت،.
معدن.و.تجارت.اســت.و.هیچ.یــک.از.برگزارکنندگان.
نمایشــگاه.ها.اعم.از.دولتی.و.خصوصی.دخل.و.تصرفی.
در.امکانات.فیزیکی.و.خدمات.ارائه.شده.توسط.صاحب.

سایت.ندارند.
 به نظر می رسد هرساله از میزان استقبال 
نمایشگاه  مشــارکت کنندگان  و  صنعتگران 
کاسته می شود؛ دلیل این اتفاق چیست و چه 

راهکاری برای آن پیشنهاد می دهید؟
به.نظر.من.مشکل.اصلی.در.این.خصوص.رکود.حاکم.
بر.صنعت.ساختمان.اســت..به.هرحال.شرایط.برگزاری.
نمایشگاه.در.این.چند.سال.اخیر.تغییری.در.جهت.نزول.
نداشــته.ولی.متاسفانه.رکود.حاکم.بر.فعالیت.صنف.که.

ناشی.از.رکود.ساختمان.است.پابرجا.بوده.است.
.اگر.این.رکود.پایان.یابد.مطمئن.باشــید.که.مجددا.
نمایشگاه.با.همین.شرایط.رونق.بیش.از.گذشته.خواهد.
یافت..البتــه.این.نکته.را.هم.باید.در.نظر.داشــت.که.
مشــکالت.ناشــی.از.روابط.خارجی.چه.در.حوزه.های.
اقتصادی.و.چه.در.حوزه.های.سیاســی.که.کشــور.ما.
سال.هاســت.با.آنها.درگیر.اســت.نیز.مانع.از.توسعه.و.
پیشــرفت.بخش.بین.الملل.نمایشگاه.شــده.است..در.
زمینه.ارائه.راهــکار،.چنانچه.راهکار.در.حوزه.برگزاری.
نمایشگاه.باشــد.فکر.می.کنم.باید.از.ظرفیت.های.سایر.
استان.های.کشور.بیشتر.استفاده.کنیم.ولی.در.خصوص.

دو.مشــکل.اساســی.دیگری.که.به.آنها.اشاره.شد.من.
صاحب.نظر.نیستم.

 به نظر شما برگزاری چنین نمایشگاه هایی 
چه میزان در بهبود شــرایط صنعت و ایجاد 

رونق در بازار اثرگذار است؟
اثرگــذاری.برگزاری.نمایشــگاه.های.تخصصی.در.
بهبود.شرایط.صنعت.و.ایجاد.رونق.در.بازار.یک.اصل.
و.واقعیت.غیرقابل.انکار.است..اصوال.فلسفه.برگزاری.
هم. تخصصی. نمایشــگاه.های. به.ویژه. نمایشــگاه.ها.

همین.است.

 برنامه تان برای نمایشــگاه در و پنجره 
سال 97 چیســت و اگر خبر جدیدی در این 

خصوص دارید اعالم کنید؟
همان.گونه.که.عرض.کردم.نمایشــگاه.سال.97.هم.
در.بهمن.ماه.برگزار.می.شود.و.انشااهلل.از.سال.98.زمان.

برگزاری.نمایشگاه.تغییر.خواهد.یافت.
.امور.اجرایی.نمایشگاه.سال.جاری.از.اوایل.مردادماه.
آغاز.می.شــود.که.اطالع.رســانی.آن.طبق.روال.انجام.

خواهد.شد..
در.ضمــن.قرار.بود.که.امســال.تعرفه.نمایشــگاه.ها.
افزایش.یابد.که.خوشبختانه.با.تالش.های.به.عمل.آمده.
این.موضوع.فعال.مســکوت.مانده.است..ولی.به.هرحال.
به.احتمال.قــوی.امســال.آخریــن.ســالی.اســت.که.
نمایشگاه.ها.با.این.قیمت.برگزار.می.شوند.و.از.سال.98.

شاهد.افزایش.تعرفه.مشارکت.خواهیم.بود.

هزینــه غرفه های ریالــی که در 
مقایسه با کشورهای دیگر واقعا کم 
است. غرفه های ریالی در نمایشگاه 
در و پنجره که گرید A هســتند هر 
مترمربع یک صد و بیست هزار تومان 
است که به 30 دالر هم نمی رسد. در 
کدام کشــور می توان با 30 دالر در 
نمایشــگاه حضور یافت؟ البته دلیل 
پایین بــودن این نــرخ حمایت از 
تولیدکننده داخلی است ولی در مورد 
غرفه های خارجــی و ارزی بله من 
هم موافقم که در مقایســه با خیلی 
از کشورها به نسبت کیفیت خدمات 
ارائه شــده رقم باالیی است. ضمن 
وزارت  مصوبه  تعرفــه  این  این که 
صنعت، معدن و تجارت و ســازمان 
حمایت از مصرف کننده اســت و از 

عهده ما خارج است.

گو
گفت



ـه
قال

م
مهندس شهرام علیزاده
مدیر عامل شرکت آلوکد

آلومینیوم و نقش آن در ساختمان ها

تنــوع محصولی آلومینیوم به همراه کاهــش ضریب انتقال حرارت و 

کاهش هدررفت انرژی، این محصول را در حوزه ساختمان ســازی و 

نماها از درجه اهمیت بســیار باالیی برخوردار کرده اســت؛ همچنین 

مواردی که به شــرح مختصــری از آن خواهیــم پرداخت به نقش 

آلومینیوم در ساخت بناهای امروزی اهمیت دو چندانی بخشیده است.

اشــاره

 مجری شرکت آلوکد

 عملکرد مفید و طوالنی محصوالت آلومینیومی
آلومینیوم.با.ماندگاری.طوالنی.در.ســاختمان.به.همراه.مقاومت.خوب.در.شــرایط.
جوی.متفاوت.و.نیز.عملکرد.قابل.قبول.در.برابر.اشــعه.های.UV،.ســالیان.درازی.را.
در.خدمت.ســاختمان.بوده.و.با.کمترین.هزینه.نگهــداری،.ارزش.افزوده.بلندمدتی.را.

ایجاد.می.کند.
 تنوع فراوان محصوالت آلومینیومی

با.توجــه.به.امــکان.رنگ.آمیزی.آلومینیوم.بــه.رنگ.های.دلخــواه.و.نیز.امکان.

رنگ.آمیــزی.در.و.پنجــره.و.یا.نمــا.از.داخل.و.بیرون.به.رنگ.هــای.مختلف.و.نیز.

اســتفاده.از.تکنیک.های.رنگ.آمیزی.به.صورت.پودری.الکترواستاتیک.و.آنودایز.هم.

از.لحاظ.عمر.طوالنی.و.هم.از.لحاظ.زیبایی.آلومینیوم،.کمک.فراوانی.را.به.معماران.
و.طراحان.می.کند.

همچنیــن.آلومینیوم.با.توجه.به.امکان.طراحــی.و.تولید.قالب.های.اختصاصی.ویژه.

جهت.بناهای.مختلف.این.امکان.را.برای.طراحان.و.ســازندگان.بناها.ایجاد.می.کند.تا.
طراحی.های.خالقانه.و.جسورانه.خود.را.به.منصه.ظهور.برسانند.

تنوع.محصولی.در.زمینه.های.مختلف.ســاختمانی.از.جمله.سقف.های.کاذب،.در.و.

پنجره.ها.و.نماهای.شیشــه.ای،.دکوراسیون.داخلی.و.....در.شکل.ها.و.رنگ.های.مورد.
دلخواه،.آلومینیوم.را.به.محصول.پرکاربرد.در.صنعت.ساختمان.تبدیل.کرده.است.
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 مجری شرکت آلوکد

 مجری شرکت آلوکد

 مجری شرکت آلوکد

 کاهش ضریب انتقال و انرژی عالی )در صنعت در، پنجره و نما(
برای.نگه.داری.شیشــه.ها.در.سازه.هایی.مانند.اسکای.الیت،.در.و.پنجره.و.نماهای.
شیشــه.ای،.پروفیل.های.آلومینیومی.انتخابی.عالی.هستند.تنوع.و.مقاومت.محصولی.
این.کاال،.کمک.شایانی.در.زیبایی.جداره.های.نورگذر.خواهند.داشت..و.به.این.ترتیب.
از.این.جداره.های.نورگذر.انرژی.خورشــیدی.و.نور.کافی.وارد.ساختمان.شده.و.زیبایی.

زائدالوصفی.را.به.همراه.خواهد.داشت.
پروفیل.های.آلومینیومی.ضریب.انتقال.حرارتی.مناسبی.را.در.تمام.طول.سال.برای.
ساختمان.ایجاد.می.کند..در.فصول.سرد.سال.از.خروج.گرما.از.داخل.فضا.و.در.فصول.
گرم.ســال.از.ورود.گرما.از.بیرون.ساختمان.به.خوبی.جلوگیری.می.کنند..به.طور.مثال:.
اســتفاده.از.کرکره.های.اتوماتیک.آلومینیوم.در.مناطق.سردســیر.در.شب.ها.به.حفظ.

انرژی.گرمایشی.کمک.شایانی.می.کنند.
 بازیافت دوباره محصوالت آلومینیومی

مطابق.آمار.ارائه.شده.9۶.درصد.آلومینیوم.مورد.استفاده.در.ساختمان.های.تجاری.یا.

مسکونی.پس.از.چندین.سال.بازیافت.شده.و.مجددا.به.چرخه.مصرف.برمی.گردند؛.و.

ایــن.بازیافت.درباره.آلومینیوم.هم.از.لحاظ.اقتصادی.و.هم.از.لحاظ.اکولوژیکی.دارای.
اهمیت.فراوانی.است.

 امکان استفاده از رانرهای آلومینیومی در ساخت و نصب نماهای 
جدید )سرامیک ها، سنگ ها، مش ها، آلوکوتاها و...(

اســتفاده.از.نماهای.خشک.سرامیکی.یا.ســنگی.یا.HPL.و.....در.چند.سال.اخیر.

ســرعت.فروانی.به.خود.گرفته.که.در.این.بین.نقش.پروفیل.های.آلومینیومی.با.توجه.

به.تکنولوژی.های.جدید.تولید.آلومینیوم.با.ســختی.باال.این.امکان.را.فراهم.آورده.که.

بتوان.در.زیرسازی.این.متریال.ها.از.آلومینیوم.استفاده.کرد.که.این.خود.هم.به.سبکی.
بیشتر.سازه.نما.و.هم.مقاومت.بیشتر.در.برابر.شرایط.جوی.کمک.شایانی.می.کند.

سیســتم.های.مدرن.نماســازی.با.نصب.ســرامیک،.ســنگ،.تراکوتا.و.آلوکوتا.)با.

زیرســازی.آلومینیومی(.یکــی.از.روش.های.نوین.و.منطبق.با.اســتانداردهای.جدید.

ساختمانی.است.به.گونه.ای.که.هم.اکنون.بخش.اعظمی.از.فصول.دستورالعمل.اجرایی.
سازه.های.خارجی.بناها.به.این.مطلب.اختصاص.یافته.است.

 هماهنگی های رفتار محصوالت آلومینیومی در برابر تغییرات دمایی
استفاده.از.مصالح.سنتی.نظیر.مالت.ماسه.سیمان،.سنگ،.آجر.و.....در.ساختمان.های.
بلند.و.حجیم.که.امروزه.بخش.عمده.ای.از.مصالح.ساخت.وســاز.شــهرها.را.در.برگرفته.
اســت،.نیازمند.بازنگری.جدی.بودند.چراکه.عالوه.بر.اضافه.بار.بر.ساختمان.ها.که.تاثیر.
مســتقیم.بر.روی.نیروی.زلزلــه.دارد.با.توجه.به.تفاوت.ضریب.انتقــال.حرارتی.و.نیز.

میزان.انبســاط.و.انقباض.قسمت.مالت.پشت.مصالح.سنتی.و.....با.مصالح.بیرونی.نما،.

نگرانی.هایی.را.ایجاد.کرده.بود.که.با.اســتفاده.از.محصوالت.نوین.با.زیرســازی.های.

ســبک.از.نوع.آلومینیومی.عالوه.بر.کاهش.ضریب.انتقال.حرارت.و.انبساط.و.انقباض.

مصالح.سطح.بنا،.امکان.اجرای.نماهایی.با.ارتفاع.زیاد.و.حجیم.را.نیز.فراهم.آورده.است..
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پنجره.ایرانیان؛.فروشندگان.امالک.دارای.نقص،.تاکتیک.تازه.ای.برای.جذب.تقاضا.

آغــاز.کردند..اخیرا..آن.دســته.از.فایل.هــای.فروش.آپارتمان.که.بــه.لحاظ.عمر.بنا،.

امکانات.حداقلی.و.از.همه.مهم.تر.قابلیت.تخریب.و.نوســازی،.»دارای.اشکال.و.فاقد.

شرایط.خرید.برای.تقاضای.مصرفی«.بوده،.با.عناوین.»مناسب.برای.سرمایه.گذاری«.

عرضه.شــده.است..بررسی.ها.نشان.می.دهد.هدایت.تقاضای.سرمایه.ای.به.سمت.این.

دســته.محدود.از.فایل.های.ملکی،.عالوه.بر.اینکــه.بازدهی.بلندمدت.آنها.را.به.نوعی.

تامین.می.کند،.بازار.واحدهای.پرمشــتری.ــ.کم.متراژهای.میان.سال.ــ.را.در.اختیار.
خانه.اولی.ها.می.گذارد.

به.گزارش.دنیای.اقتصاد،.تالش.گســترده.گروهی.از.فعاالن.و.واســطه.های.بازار.

ملک.برای.فروش.آپارتمان.های.با.شــرایط.ویژه،.طی.هفته.های.اخیر،.به.شکل.گیری.

یک.شاخه.جدید.در.بازار.معامالت.خرید.و.فروش.مسکن.منجر.شده.است..تحقیقات.

میدانی.از.بازار.معامالت.خرید.و.فروش.آپارتمان.های.مســکونی.نشان.می.دهد.طی.

روزهای.اخیر،.حجم.قابل.توجهی.از.فایل.های.فروش.آپارتمان.که.به.دلیل.برخورداری.

از.شــرایط.خاص)دارای.نقص(،.اغلب.مورد.توجــه.متقاضیان.مصرفی.حاضر.در.بازار.

مسکن.)افرادی.که.به.قصد.سکونت.در.واحد.خریداری.شده.هم.اکنون.در.بازار.حضور.

دارند(،.قرار.ندارد،.به.عنوان.فایل.های.مناسب.برای.خرید.به.سمت.غیرمصرفی.تقاضای.

ملک.پیشــنهاد.می.شود..فعاالن.حاضر.در.شــاخه.تازه.شکل.گرفته.بازاریابی.ملکی.با.

تفکیک.فایل.های.با.شرایط.ویژه.از.سایر.آپارتمان.های.مناسب.برای.خرید.و.سکونت.

متقاضیان.مصرفی.به.متقاضیان.غیرمصرفی.توصیه.می.کنند.به.جای.پرداخت.هزینه.

باال.برای.خرید.آپارتمان.های.نوســاز.و.برخوردار.از.تمام.امکانات)همچون.پارکینگ،.

انبــاری.و......(،.آپارتمان.هایی.را.خریــداری.کنند.که.بنا.به.برخی.دالیل.هم.اکنون.با.
قیمت.ارزان.تری.نسبت.به.سایر.واحدها.در.بازار.فایل.شده.اند.

این.دســته.از.آپارتمان.ها،.واحدهایی.هستند.که.به.دلیل.برخورداری.از.شرایط.ویژه.

همچون.»ســن.بنای.باال«.از.جمله.خانه.های.پیر.باالی.25.سال.ساخت.و.همچنین.

خانه.های.کلنگی.غیرقابل.تخریب،.»واقع.شــدن.در.معابر.کم.عرض.تر.در.مقایســه.

با.معابر.معمولی.شــهر«،.»عدم.برخورداری.از.انبــاری.یا.پارکینگ«،.»قدیمی.بودن.

نقشــه«.و......قیمتی.به.مراتب.پایین.تر.از.سایر.آپارتمان.ها.دارند؛.این.در.حالی.است.

که.عدم.تمایل.متقاضیان.مصرفی.به.خرید.این.واحدها.موجب.شــده.است.هم.اکنون.

امکان.چانه.زنی.برای.خرید.این.گروه.از.آپارتمان.ها.با.تخفیف.بیشــتر.نیز.فراهم.شود؛.

درحالی.که.در.شــرایط.فعلی.به.دلیل.»پرش.قیمت.مسکن«،.»افزایش.حجم.تقاضا.

برای.خرید.واحدهای.مســکونی«.و.همچنین.»کمیاب.شــدن.فایل.های.مناسب.در.

بازار.فروش.ملک«،.امکان.دریافت.تخفیف.موثر.در.عمده.معامالت.فعلی.امکان.پذیر.

نیســت...واســطه.ها.وفعاالن.فروش.آپارتمان.های.مســکونی،.ایــن.روزها.تبلیغات.

گســترده.ای.را.برای.جذب.سمت.غیرمصرفی.تقاضای.آپارتمان.های.مسکونی.به.این.

گــروه.از.آپارتمان.ها.آغاز.کرده.اند.و.در.تالشــند.این.گروه.از.متقاضیان.که.هم.اکنون.

در.میان.متقاضیان.مصرفی.در.حال.جســت.و.جــوی.آپارتمان.های.کوچک.متراژ.یا.

میان.متراژ.هســتند.را.به.خرید.واحدهای.مسکونی.با.شــرایط.ویژه.ترغیب.کنند..به.

اعتقاد.واســطه.های.فعال.در.بازار.ملک.این.گروه.از.متقاضیان.خرید.مســکن.که.به.

قصد.ســرمایه.گذاری.و.حفظ.ارزش.دارایی.های.خود.هم.اکنون.در.بازار.مسکن.حضور.

دارند،.به.دلیل.آنکه.قصد.سکونت.در.واحدهای.خریداری.شده.را.ندارند.و.این.واحدها.

را.پس.از.خرید.برای.مدت.زمانی.مشــخص)اغلب.تا.چند.سال(.به.بازار.اجاره.عرضه.

می.کننــد،.بهترین.گزینه.برای.خرید.این.دســته.از.آپارتمان.ها.هســتند..این.خانه.ها.

امالکی.هســتند.که.در.میان.مدت.و.بلندمدت،.با.تخریب.و.نوســازی،.به.واحدهای.

مسکونی.قابل.استفاده.تبدیل.می.شوند.و.در.نهایت،.قابل.فروش.و.استفاده.اقتصادی.

تاکتیک تازه فروش خانه های غیرمصرفی
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برای.سرمایه.گذار.خواهند.شد.اما.در.کوتاه.مدت،.به.نوعی،.امکان.خرید.و.فروش.مکرر.

در.بازار.ملک.برای.این.گروه.از.متقاضیان.)رفتار.ســفته.بازی(.وجود.ندارد.و.در.نتیجه.
جلوی.تحریک.قیمت.مسکن.گرفته.می.شود.

نفع سه جانبه از شاخه جدید معامالت مسکن
کارشناســان.بازار.مسکن.و.واســطه.های.فعال.در.بازار.خرید.و.فروش.این.دسته.از.
آپارتمان.ها.معتقدند.جذب.سمت.تقاضای.غیرمصرفی.به.بازار.خرید.آپارتمان.هایی.که.
هم.اکنون.به.دلیل.برخی.شرایط.خاص.کمتر.مورد.توجه.خانه.اولی.ها.و.سایر.متقاضیان.
مصرفی.خرید.مســکن.اســت.در.بردارنده.نفع.ســه.جانبه.هم.برای.»بازار.معامالت.
مســکن«،.هم.برای.»خریداران.این.گروه.از.آپارتمان.هــا«.و.هم.برای.»متقاضیان.

مصرفی.خرید.آپارتمان«.است.
اگرچه.در.شــرایط.فعلی.عمده.تقاضای.موجود.در.بازار.مسکن.برای.خرید.آپارتمان.
مربوط.به.ســمت.تقاضای.مصرفی.شــامل.خانه.اولی.های.مجهز.به.وام.یکم.و.سایر.
متقاضیان.مصرفی.اســت.اما.در.این.میان.گروه.هایی.از.ســرمایه.گذاران.نیز.متقاضی.
خرید.آپارتمان.های.کوچک.متراژ.و.میان.متراژ.در.مناطق.مصرفی.شهر.تهران.هستند؛.
ایــن.گروه.از.متقاضیان.در.پی.رشــد.قابل.توجه.قیمت.مســکن.در.ماه.های.اخیر.به.
ویــژه.در.مناطقی.که.کانون.واحدهای.مصرفی.هســتند.به.جمع.متقاضیان.مصرفی.
اضافه.شده.اند.و.ســطح.تقاضا.برای.خرید.این.واحدها.را.افزایش.داده.اند...هم.اکنون.
متقاضیان.مصرفی.که.به.قصد.ســکونت.در.آپارتمان.های.موردتقاضا.در.بازار.مسکن.
حضور.دارند.با.دو.معضل.عمده.ناشــی.از.پرش.قیمت.ها.و.همچنین.کمبود.فایل.های.
مناسب.خرید.با.شرایط.مطلوب.ســکونتی)آپارتمان.های.نوساز،.برخوردار.از.امکاناتی.
همچون.انباری.و.پارکینگ.و......(.مواجهند؛.بنابراین.حضور.سرمایه.داران.و.سفته.بازان.
در.بازار.تقاضای.آپارتمان.های.مصرفی.هم.اکنون.مسیر.دسترسی.متقاضیان.مصرفی.
به.آپارتمان.های.مناســب.را.دشــوارتر.کرده.است...خروج.این.دســته.از.متقاضیان.
غیرمصرفی.از.بازار.آپارتمان.های.مورد.تقاضا.و.مناســب.گروه.های.مصرفی.و.هدایت.
آنها.به.بازار.آپارتمان.های.با.شــرایط.ویژه.در.وهله.اول.منجر.به.کاهش.سطح.تقاضا.
برای.خرید.واحدهایی.می.شــود.که.هم.اکنون.سمت.تقاضای.مصرفی.مایل.به.خرید.
و.ســکونت.در.آنهاســت..کاهش.تقاضا.برای.خرید.آپارتمان.های.مصرفی.با.خروج.
متقاضیان.غیرمصرفی.از.بازار.این.واحدها.منجر.به.دسترســی.خریداران.مصرفی.به.
تنوع.بیشــتری.از.فایل.های.فروش.می.شــود؛.در.عین.حال.که.همین.عامل.می.تواند.
از.پیشــروی.تند.قیمت.ها.به.واسطه.افزایش.تقاضا.برای.خرید.آپارتمان.های.مصرفی.
جلوگیری.کند...هدایت.ســرمایه.گذاران.ملکی.حاضر.در.بازار.تقاضای.آپارتمان.های.
مصرفی.به.شــاخه.جدید.بازار.خرید.وفروش.مسکن.در.عین.حال.که.از.بابت.کاهش.
تقاضــا.برای.خریــد.آپارتمان.های.مناســب.تقاضای.مصرفی،.به.نفــع.این.گروه.از.
متقاضیان.اســت،.از.دو.زاویه.مهم.نیز.برای.متقاضیان.غیرمصرفی.و.سرمایه.گذاران.

ملکی.دارای.مزیت.است.
اولین.مزیت.به.»امکان.خرید.این.واحدها.با.قیمت.مناســب.تر.از.ســایر.واحدهای.
مصرفی«.مربوط.می.شــود؛.این.دسته.از.آپارتمان.ها.به.دلیل.برخی.نواقص،.از.سمت.
متقاضیان.مصرفی.چندان.موردتوجه.نیست.بنابراین.متقاضیان.غیرمصرفی.از.امکان.
چانه.زنی.بیشــتر.با.فروشنده.برای.خرید.با.سطح.قیمت.مناسب.تر.برخوردارند...مزیت.
دوم.بــه.»ایجاد.ارزش.افزوده.بیشــتر.برای.این.واحدها.نســبت.به.قیمت.خرید.آنها.
در.طــول.زمان«.برمی.گــردد؛.اگرچه.هم.اکنون.قیمت.این.واحدها.به.واســطه.عدم.
برخورداری.از.انباری.یا.پارکینگ،.چند.ســاله.بودن.عمر.بنا.و.یا.قرار.گرفتن.در.معابر.
کم.عرض.تر.نســبت.به.معابر.معمولی.شهر.کمتر.اســت.اما.در.جریان.فرآیند.تخریب.
و.نوســازی.این.واحدها.در.ســال.های.بعد،.تمام.نواقص.فعلی.آنها.رفع.می.شود.و.در.
نتیجه.ســطح.قیمت.این.واحدها.با.ســطح.قیمت..واحدهای.بی.عیب.و.نقص.و.نوساز.
برابری.می.کند؛.در.نتیجه.سرمایه.گذاران.اگرچه.در.شرایط.فعلی.مبلغ.کمتری.از.بابت.
خرید.این.واحدها.می.پردازند.اما.در.ســال.های.بعد،.پس.از.تخریب.و.نوســازی.این.
واحدها.نه.تنها.نواقص.فعلی.برطرف.خواهد.شــد،.بلکه.قیمت.این.واحدها.به.ســطح.
قیمت.سایر.واحدهای.مسکونی.می.رسد...هم.اکنون.برمبنای.ضوابط.شهرسازی،.تمام.
واحدهای.مسکونی.نوساز.باید.از.انباری.و.پارکینگ.مناسب.و.منطبق.با.استانداردهای.

شهرسازی.برخوردار.باشند؛.همچنین.مطابق.با.قوانین.موجود.همه.واحدهای.مسکونی.

واقع.در.معابر.کم.عرض.در.زمان.تخریب.و.نوسازی.عقب.نشینی.کرده.وبه.این.ترتیب.

واحدهای.جدید.در.معابر.استاندارد.احداث.می.شوند..همین.موضوع.باعث.می.شود.در.

طــول.زمان.واحدهایی.که.در.ابتدا.به.دلیل.برخورداری.از.شــرایط.خاص.ارزان.تر.از.

سایر.واحدها.به.فروش.رفته.اند،.ارزش.افزوده.بیشتری.پیدا.کرده.و.نفع.بیشتری.را.به.

سرمایه.گذاران.برســانند.بنابراین.سرمایه.گذاران.باید.این.نکته.را.مدنظر.داشته.باشند.

کــه.در.صورت.خرید.این.واحدها.باید.از.خرید.و.فــروش.زودهنگام.جلوگیری.کرده.

وبا.نگه.داری.این.واحدها.تا.زمانی.که.به.ســن.تخریب.و.نوسازی.برسند.واحدها.را.به.
بازار.اجاره.عرضه.کنند.

نفع.ســومی.که.از.ایجاد.شــاخه.جدید.در.بازار.معامالت.مســکن.مبنی.بر.هدایت.

سرمایه.گذاران.ملکی.به.بازار.واحدهای.مناسب.خرید.از.سوی.متقاضیان.غیرمصرفی.

ایجاد.می.شــود.مربوط.به.»کل.بازار.مسکن«.اســت...بازار.مسکن.از.ناحیه.هدایت.

تقاضای.غیرمصرفی.برای.خرید.ایــن.گروه.از.آپارتمان.ها.که.به.دلیل.برخی.نواقص.

موجود.مورد.توجه.متقاضیان.مصرفی.خرید.مســکن.قرار.ندارد،.دســت.کم.از.چهار.

ناحیه.عمده.منتفع.خواهد.شد..اولین.نفع.فروش.واحدهای.برخوردار.از.شرایط.ویژه.به.

متقاضیان.غیرمصرفی.متوجه.بازار.»اجاره«.مسکن.خواهد.بود؛.سرمایه.گذاران.ملکی.

تا.زمــان.فروش.مجدد.این.واحدها.به.خریدار.بعدی،.این.گــروه.از.آپارتمان.ها.را.به.

بازار.اجاره.عرضه.می.کنند.که.این.موضوع.منجر.به.تعدیل.ســطح.اجاره.بهای.مسکن.

در.مناطق.مصرفی.خواهد.شــد؛.این.واحدها.به.خصوص.برای.مستاجرانی.که.به.دلیل.

عدم.کفایت.درآمدی.قادر.به.اجاره.واحدهای.مسکونی.بدون.مشکل.نیستند،.مناسب.

هســتند؛.مجردها،.زوج.های.جوان.کم.درآمد،.دانشجویان.و.سایر.خانوارهای.تک.نفره.
همچون.سالمندان،.اصلی.ترین.متقاضیان.اجاره.این.واحدهای.مسکونی.هستند.

دومین.مزیت.شکل.گیری.شاخه.جدید.در.بازار.معامالت.واحدهای.مسکونی،.»رونق.

خرید.و.فروش.واحدهای.چندســاله.با.شرایط.ویژه«.است؛.بسیاری.از.این.واحدها.به.

دلیل.وجود.نقص.های.گفته.شــده.از.ســوی.خریداران.مصرفی.مورد.توجه.نیستند.و.

اغلب.مالکان.آنها.برای.تبدیل.به.احســن.کردن.این.آپارتمان.ها،.با.مشــکل.فروش.

نرفتن.این.واحدها.مواجهند؛.هدایت.تقاضای.ســرمایه.ای.به.بــازار.این.واحدها.این.

مشــکل.را.نیز.برطرف.کرده.و.معامالت.خرید.وفروش.در.این.سمت.از.بازار.مسکن.

را.نیز.رونق.می.دهد...نفع.ســوم.هدایت.تقاضای.غیرمصرفی.به.این.ســمت.از.بازار.

مســکن.که.در.واقع.می.توان.آن.را.مهم.ترین.نفع.شــکل.گیری.این.شاخه.جدید.در.

بازار.معامالت.واحدهای.مســکونی.دانست.به.»کنترل.ســفته.بازی.و.سوداگری.در.

حوزه.مصرفی.بازار.ملک«.به.واســطه.خروج.متقاضیان.غیرمصرفی.از.بازار.واحدهای.

مناســب.تقاضای.مصرفی.برمی.گردد؛.از.آنجا.کــه.عمده.خریداران.این.واحدها.برای.

ایجاد.ارزش.افزوده.باید.حداقل.برای.چند.ســال.منتظر.بمانند.تا.ســن.آپارتمان.آنها.

به.حدی.برســد.که.بتوانند.آن.را.تخریب.و.نوسازی.کنند،.فعالیت.های.سوداگرانه.آنها.

در.بازار.مســکن.محدود.می.شــود؛.به.این.معنا.که.این.گروه.از.سرمایه.گذاران.ملکی.

بــه.جای.خرید.و.فروش.های.مکرر.و.ایجــاد.تقاضای.هجومی.برای.خرید.واحدهای.

مصرفی،.برای.تامین.ارزش.افزوده.موردنظر.از.ســرمایه.گذاری.انجام.شــده.ترجیح.

می.دهند.زمان.بیشــتری.را.منتظر.بمانند.و.به.این.ترتیب.فعالیت.های.سوداگرانه.آنها.

در.بازار.مســکن.کاهش.یافته.و.محدود.می.شــود..این.موضوع.به.کاهش.التهاب.در.

بازار.مسکن.کمک.شــایانی.می.کند...مزیت.چهارم.»پاسخ.گویی.مناسب.به.تقاضای.

سرمایه.ای.در.بازار.مســکن«.و»افزایش.حجم.کلی.معامالت.آپارتمان«است؛.بدون.

آنکه.ســمت.مصرفی.بازار.مســکن.با.کمبود.واحدهای.مناسب.و.مورد.تقاضا.مواجه.

شود؛.خریداری.واحدهای..با.شــرایط.خاص.از.سوی.متقاضیان.غیرمصرفی.در.عین.

حال.که.به.رونق.بازار.معامالت.مسکن.و.افزایش.حجم.کل.معامالت.کمک.می.کند.

بــه.دلیل.خریداری.آپارتمان.هایی.که.در.دورترین.نقطــه.از.دایره.انتخاب.متقاضیان.

مصرفی.در.شــرایط.فعلی.قرار.دارند،.باعث.کمبود.فایل.های.موردتقاضای.این.دسته.

از.متقاضیان.وایجاد.التهاب.در.بازار.مســکن.نیز.نخواهند.شد..همین.عامل.می.تواند.

یکی.از.عوامل.پنهان.در.کنترل.ســطح.قیمت.ها.در.بازار.مسکن.و.تثبیت.نرخ.فروش.
واحدهای.مسکونی.در.طول.زمان.باشد.
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پنجره.ایرانیان؛.شهرداری.لندن.از.یک.فرمول.عادالنه.

برای.دریافت.شــارژ.شهری.از.مالکان.ــ.مالیات.محلی.

بر.ملک.ــ.استفاده.می.کند.که.اعمال.همین.روش.ساده.

اما.کارآمد.در.تهران.می.تواند.به.نفع.بودجه.شهرداری.و.

بازار.مسکن.تمام.شود..نرخ.شارژ.شهری.لندن،.از.نسبت.

هزینه.های.نگهداشت.شــهر.به.ارزش.روز.کل.امالک.

مسکونی.موجود.در.شهر.محاسبه.می.شود..شارژ.شهری.

تهران.یا.عوارض.نوسازی.به.شکل.وارونه.تعریف.شده.

و.فرآیند.اخذ.آن.معیوب.اســت..ســهم.این.عوارض.در.
بودجه.پایتخت.یک.دهم.سایر.شهرهای.دنیا.است.

به.گزارش.دنیای.اقتصاد،.ســم.زدایی.از.بودجه.اداره.

پایتخت.بــا.اخذ.یک.نوع.شــارژ.شــهری.امکان.پذیر.

می.شود..شارژ.شــهری.یا.مالیات.محلی.بر.امالک.یک.

روش.تامیــن.منابــع.مالی.برای.اداره.تعــداد.زیادی.از.

شهرهای.توســعه.یافته.دنیا.محسوب.می.شود.اما.طی.

تمامی.سال.های.گذشته.از.نظر.مدیران.شهری.پایتخت.

مغفول.مانده.اســت..اگرچه.این.نوع.روش.تامین.منابع.

که.در.شــهر.تهران.از.آن.به.عنوان.عوارض.نوسازی.یاد.

می.شود،.در.ظاهر.بودجه.اداره.پایتخت.تعریف.شده.است.

اما.عالوه.بر.ســهم.اندک.آن.در.بودجه،.نحوه.محاسبه.

و.اخذ.آن.از.شــهروندان.به.دلیل.پیروی.نکردن.از.یک.

فرمول.مشــخص،.معیوب.و.فاقــد.کارآیی.برای.تامین.
هزینه.های.اداره.شهر.است.

طی.ســه.دهه.اخیر.منابع.اصلی.اداره.شهر.تهران.از.

محل.درآمدهای.حاصل.از.تخلفات.ســاختمانی.شامل.

فروش.تراکم.و.تغییر.کاربری.تامین.شــده.است..اگرچه.

تزریق.منابع.حاصل.از.این.دو.نوع.تخلف.ســاختمانی،.

تامین.هزینه.های.اداره.شــهر.را.برای.مدیران.شــهری.

سهل.و.آســان.کرده.اســت.اما.به.قیمت.کسب.درآمد.

برای.اداره.شهر.از.یک.ســو.ظرفیت.های.آتی.شهر.در.

یک.دوره.زمانی.کوتاه.فروخته.می.شود.و.از.سوی.دیگر.

با.تحریک.بازار.زمین.و.سوداگری.ساختمانی.و.مسکن،.

شــهر.به.جنگلی.از.ســاختمان.ها.تبدیل.شده.است.که.

نهایتا.آسایش.شــهروندان.برای.زندگی.در.این.شهر.را.
مختل.کرده.است.

مدیریت.شــهری.پایتخت.از.ســال.گذشته.با.حضور.

شــهردار.شــانزدهم.و.هم.اکنــون.با.حضور.شــهردار.

هفدهم.به.شــهروندان.تهرانی.وعده.است.که.با.شیفت.

درآمدی.از.عوارض.ســاختمانی.به.درآمدهای.ســالم.و.

پایــدار،.بنا.دارد.کیفیت.زندگی.در.شــهر.تهران.را.ارتقا.

دهد..محمدعلی.افشــانی.شــهردار.هفدهم.نیز.با.شعار.

شهرزیســت.پذیر.عنوان.کرده.است.که.بنا.دارد.آسایش.

و.آرامش.را.برای.شــهروندان.تهرانی.به.وجود.آورد..از.

دیدگاه.کارشناسان.شهری،.یکی.از.مصادیق.این.تغییر.

برای.آنکه.تهران.به.شهری.برای.زندگی.تبدیل.شود.آن.

است.که.ســهم.تراکم.فروشی.و.تغییرکاربری.در.بودجه.

پایتخت.کنترل.و.مهار.شــود..اگرچه.مدیریت.شــهری.

پایتخت.در.دوره.جدید.عنوان.کرده.اســت.که.بنا.دارد.

اعتیاد.بودجه.شــهرداری.به.این.دو.نوع.درآمد.سمی.و.

ناپایدار.را.از.بین.ببرد.اما.طی.یک.ســال.گذشــته.هنوز.

نتوانســته.چنین.وعده.ای.را.محقــق.کند..به.طوری.که.

هم.اکنون.حدود.8.هــزار.میلیارد.تومان.از.بودجه.حدود.

17.هزار.و.5۰۰.میلیارد.تومانی.شــهرداری.تهران.برای.
سال.جاری.از.محل.این.دو.نوع.درآمد.تامین.می.شود.

بررسی.تجربه.جهانی.درخصوص.چگونگی.کنترل.و.

مهار.بودجه.شــهرها.از.درآمدهای.سمی،.نشان.می.دهد.

یــک.راه.مهم.برای.عبور.از.تنگنــای.درآمدی.و.تامین.

هزینه.های.شــهر.از.محل.مســتمر.و.پایدار،.اخذ.شارژ.

شهری.از.شهروندان.با.استفاده.از.یک.فرمول.منطقی.و.

عادالنه.است..مطالعه..انجام.شده.از.سوی.سعید.اسالمی.

بیدگلی.کارشناس.اقتصاد.شهری.در.چهارمین.کنفرانس.

مدیریت.شهری،.اقتصاد.نوین.شهری.و.درآمدهای.پایدار.

که.توسط.معاونت.برنامه.ریزی.شهرداری.تهران.برگزار.

شد،.نشان.می.دهد.چگونه.شــهرداری.تهران.می.تواند.

هزینه.های.شــهر.را.از.محل.شــارژ.شهری.تامین.کند..

در.این.مطالعه.به.تجربه.شهر.لندن.در.چگونگی.تامین.

هزینه.های.اداره.شهر.اشاره.و.عنوان.شده.هم.اکنون.این.

الگو.در.بسیاری.از.شهرهای.دنیا.از.جمله.ایالت.انتاریوی.
کانادا.نیز.استفاده.می.شود.

شارژ» تهران« با فرمول »لندن«
راهسمزداییازبودجهشهرداریپایتختبا»عوارضدومنظوره«تشریحشد:
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این.تجربه.نشــان.می.دهد.مدیریت.شهری.می.تواند.

حتی.تــا.1۰۰.درصــد.هزینه.های.شــهر.)هزینه.های.

نگهداشت.شــهر(.را.از.محل.شارژ.شــهری.یا.مالیات.

محلی.بر.امالک.تامین.کند..در.این.فرمول.از.یک.نرخ.

مالیاتی.اســتفاده.می.شود.که.نشان.می.دهد:.هر.کدام.از.

مالکان.براساس.یک.نرخ.مالیاتی.مشخص.در.کل.شهر،.

ساالنه.مشمول.پرداخت.شارژ.شهری.می.شوند..این.نرخ.

برای.کل.شهر.مشخص.و.واحد.است.اما.از.آنجاکه.این.

نرخ.براســاس.قیمت.روز.امالک.محاسبه.می.شود.و.هر.

چهار.ســال.یکبار.می.تواند.مورد.بازنگری.قرار.گیرد.در.

نتیجه.هر.مالک.آپارتمان.مســکونی.در.شهر.متناسب.با.

بهای.ملک.خود.)متناســب.با.میزان.استفاده.از.امکانات.

و.خدمات.شــهری(.مشــمول.پرداخت.مالیات.می.شود..

اگرچه.نرخ.مالیات.محلی.در.کل.مناطق.شهری.یکسان.

است.اما.چون.نوسانات.قابل.توجه.بین.ارزش.امالک.در.

مناطق.مختلف.شهر.وجود.دارد.در.نتیجه.مبلغ.پرداختی.

بابت.مالیات.محلی.بر.امالک.یا.همان.شــارژ.شهری.

یکسان.نیست..این.در.حالی.است.که.هم.اکنون.در.شهر.

تهران.مبلغ.شارژ.شهری.که.با.عنوان.عوارض.نوسازی.

از.آن.یاد.می.شــود.در.تمامی.مناطق.شــهر.یکسان.و.
برابر.است.

بررســی.ها.نشــان.می.دهد:.در.حال.حاضر.در.شــهر.

تهران.عوارض.نوسازی.فرمول.مشخصی.ندارد.و.روش.

معیوبی.در.نحوه.محاســبه.آن.اعمال.می.شــود..همین.

روش.موجب.شــده.اســت.که.در.تمامی.مناطق.شهر.

تهران.از.شمال.تا.جنوب،.متوسط.رقم.عوارض.نوسازی.

حدود.1۰۰.هزار.تومان.برای.یک.ســال.باشــد؛.این.در.

حالی.اســت.که.قیمت.مســکن.در.نواحی.شمالی.شهر.

تهران.حدود.4.برابر.ارزش.امالک.در.جنوب.شهر.است..

اشکال.دیگری.که.از.ســوی.کارشناسان.به.این.نحوه.

محاسبه.عوارض.نوسازی.وارد.می.شود.آن.است.که.پایه.

نرخ.عوارض.نوسازی،.قیمت.منطقه.ای.امالک.است.که.

به.مراتب.کمتر.از.ارزش.روز.امالک.شهر.است..مطالعه.

انجام.شده.از.سوی.سعید.اسالمی.حاکی.از.آن.است.که.

پایه.نرخ.محاسبه.شارژ.شهری،.ارزش.روز.امالک.است..

بــه.این.صورت.که.مالیات.محلی.بر.امالک.براســاس.

نســبت.کل.هزینه.های.شهر.به.مجموع.ارزش.روز.کل.
امالک.مسکونی.موجود.در.شهر.محاسبه.می.شود.

بررسی.ها.مشــخص.می.کند.این.نسبت.در.تهران.با.

توجه.به.تعداد.واحدهای.مســکونی.و.هزینه.نگهداشت.

شــهر.تهران.در.حال.حاضر.معادل.۶/.۰.درصد.اســت..

شهر.تهران.هم.اکنون.حدود.۳.میلیون.و.۶۳۰.هزار.واحد.

مسکونی.دارد.و.هزینه.نگهداشت.شهر.برای.یک.سال.

حدود.12.هزار.میلیارد.تومان.برآورد.می.شــود..نســبت.

این.تعداد.واحد.مسکونی.به.هزینه.های.نگهداشت.شهر.

مشخص.می.کند.که.نرخ.شــارژ.شهری.برای.پایتخت.

عددی.معادل.۶/.۰.درصد.از.ارزش.روز.امالک.اســت..

این.در.حالی.اســت.که.هم.اکنون.متوســط.مبلغی.که.

به.عنوان.عوارض.نوســازی.از.ســوی.شــهروندان.به.

شــهرداری.تهران.پرداخت.می.شود،.حدود.۰2/.۰.درصد.

اســت..به.عبارت.دیگر.پایه.محاسبه.فرمول.شهر.لندن.

که.در.حال.حاضر.در.بسیاری.از.شهرهای.توسعه.یافته.

مورد.اســتفاده.قرار.می.گیرد.به.شــهرداری.تهران.پیام.

می.دهد.که.فرمول.محاســبه.شارژ.شهری.در.تهران.نیز.

از.یک.ســو.باید.دگرگون.شود.و.از.سوی.دیگر.این.نرخ.
پایه.حداقل.باید.به.۳.برابر.افزایش.پیدا.کند.

فرمولی.که.از.ســوی.شهرداری.شــهر.لندن.طراحی.

و.در.شــهرهای.بزرگ.کانــادا.نیز.مورد.اســتفاده.قرار.

می.گیرد،.اگرچه.نرخ.یکســان.برای.تمامی.امالک.شهر.

در.نظر.گرفته.می.شود.اما.مبلغی.که.مناطق.نامرغوب.در.

شــهرهای.ایالت.انتاریو.پرداخت.می.کنند.کمتر.از.نصف.

مبلغی.اســت.که.مناطق.مرغوب.این.شــهرها.پرداخت.

می.کنند..به.این.دلیل.که.شارژ.شهری.براساس.فرمول.

عادالنه.محاسبه.و.اخذ.می.شود..فرمول.عادالنه.به.این.

معناکه.مالیات.محلی.بر.امالکــی.که.مالکان.پرداخت.

می.کنند.براساس.درصد.مشخصی.از.بهای.روز.هر.ملک.

اســت..این.درصد.برای.تمامی.مناطق.شــهر.یک.نرخ.

واحد.اســت.اما.چون.ارزش.روز.در.هر.منطقه.متفاوت.

اســت.بنابراین.مبلغ.شارژ.شــهری.به.صورت.عادالنه.
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تنظیم.می.شــود..با.این.حال.طی.سال.های.اخیر،.شهر.

تهران.از.شــارژ.شهری.که.در.ســایر.شهرهای.توسعه.

یافته.به.عنوان.یک.درآمد.ســالم.و.عوارض.دومنظوره.

محســوب.می.شود،.محروم.بوده.اســت.و.سهم.آن.در.

بودجه.ســاالنه.شــهرداری.تهران.حدود.۳.درصد.است.

این.در.حالی.است.که.سهم.درآمدهای.سمی.در.بودجه.
شهرداری.حداقل.5۰.درصد.بوده.است.

.در.شــهر.لندن.و.ایالت.انتاریو.کانادا،.ســهم.مالیات.

محلی.بر.امــالک.معادل.25.تا.۳۰.درصد.اســت..اگر.

همین.فرمول.با.نرخ.۶/.۰.درصد.برای.امالک.مسکونی.

شهر.تهران.اخذ.شــود.در.این.صورت.سهم.این.نوع.از.

درآمد.پایدار.و.سالم.در.بودجه.شهرداری.تهران.حداقل.

به.1۰.درصــد.ارتقا.پیدا.می.کند..البتــه.در.صورتی.که.

مدیریت.شــهری.بنا.داشــته.باشــد.تمام.هزینه.های.

نگهداشت.شهر.را.از.این.محل.تامین.کند.می.تواند.نرخ.

۶/.۰.درصــد.را.اعمال.کند.وگرنه.در.یــک.بازه.زمانی.

میان.مدت.می.تواند.این.نــرخ.را.از.حدود.۰2/.۰.درصد.

کنونی.بــه.حدود.4/.۰.تا.5/.۰.درصد.ارتقا.دهد.و.از.این.

طریق.بخش.مهمی.از.هزینه.های.نگهداشــت.شهر.را.

تامین.کند..از.دیدگاه.کارشناســان.شهری.به.این.دلیل.

این.نوع.عوارض.دومنظوره.محسوب.می.شود.که.با.اخذ.

آن.از.یک.ســو.درآمد.پایدار.و.ســالم.برای.شهر.تهران.

ایجاد.می.کند.و.از.ســوی.دیگر.به.تنظیم.بازار.مســکن.

کمک.می.کند..چراکه.مالکی.که.در.ســال.ناگزیر.است.

رقم.مشخصی.از.قیمت.ملک.خود.را.به.شهرداری.بابت.

عوارض.نوســازی.پرداخت.کند.از.نگهداری.ملک.خود.

به.صورت.خالی.دوری.می.کند..به.این.ترتیب.ریســک.

احتکار.امالک.و.ســفته.بازی.در.بازار.را.کاهش.می.دهد.
و.در.نهایت.بازار.در.خدمت.مصرف.کننده.قرار.می.گیرد.
اســالمی.بیدگلی.در.بخشــی.از.مطالعــات.خود.به.
پیامدهای.ادامــه.تزریق.منابع.درآمــدی.ناپایدار.برای.
تامین.هزینه.های.شهر.اشاره.کرده.است..او.اولین.پیامد.
اداره.شــهر.از.محل.فروش.تراکــم.و.تغییر.کاربری.را.
نوسان.در.خدمات.عنوان.کرده.است..به.گفته.او.نوسان.
درآمدی.بــه.دلیل.ناپایداری.منابــع.حاصل.از.تخلفات.
ســاختمانی.به.ایجاد.نوسان.در.سطح.خدمات.ارائه.شده.
به.شهروندان.منجر.می.شــود.و.همین.موضوع.کیفیت.
زندگی.در.شهری.همچون.تهران.را.کاهش.داده.است..
آینده.فروشی،.فساد.و.توســعه.عدم.شفافیت،.از.دست.
رفتن.ســرمایه.های.اجتماعی،.کاهش.رقابت.پذیری.در.
شــهر.نیز.از.دیگر.پیامدهای.مخرب.تزریق.درآمدهای.

سمی.به.شهر.است.
این.مطالعات.خارج.شدن.مسائل.اصلی.شهر.از.اولویت.
مدیریت.شــهری.را.از.دیگر.پیامدهای.کسب.درآمد.از.
محل.فروش.تراکم،.فروش.دارایی.و.تغییر.کاربری.خالف.
ضوابط.فرادست.مطرح.کرده.است..به.گفته.اسالمی.از.
آنجاکه.کســب.درآمد.از.محل.درآمدهای.فروش.تراکم.
و.تغییــر.کاربری.به.عنوان.یک.مســیر.ســهل.الوصول.
برای.شــهرداری.تهران.است،.به.جای.اجرای.ایده.های.
خالقانه.جهت.کســب.درآمد،.صدور.مجوزهای.خارج.از.

ضوابط.را.از.اولویت.های.اصلی.برنامه.خود.قرار.می.دهد..

به.همین.دلیل.طی.چند.ســال.اخیر.تعداد.ساخت.وساز.

بلندمرتبه.هایی.که.نیاز.اصلی.شهر.تهران.نیست.افزایش.

پیدا.می.کنــد.و.در.مقابل.ســایر.کاربری.های.ضروری.

شهر.تهران.همچون.کاربری.های.ورزشی،.تفریحی.و....

فراموش.می.شود..ایجاد.پایگاه.های.قدرت.و.اعمال.نفوذ.

آنها،.عدم.توازن.درآمد.منطقه.های.شهرداری.و.ساختار.

نامناســب.دارایی.ها.نیز.از.دیگر.پیامدهای.مخرب.این.
نوع.درآمدها.است.

بخش.مهمی.از.این.مطالعات.به.بررســی.تفاوت.های.

درآمد.شهر.تهران.و.شــهرهای.مهم.جهان.اختصاص.

دارد..در.این.مطالعه.مشخص.شده.اگرچه.مالیات.محلی.

ســهمی.بیــش.از.۳۰.درصد.از.درآمد.شــهرداری.های.

شــهرهای.توســعه.یافته.را.دارد.و.در.شهرهای.در.حال.

توسعه.سهم.این.نوع.درآمد.به.زیر.2۰.درصد.می.رسد.اما.

در.شــهر.تهران.سهم.این.درآمد.در.بودجه.ساالنه.اداره.

شــهر.معادل.1۰.درصد.است..در.مقابل.فروش.تراکم.و.

مالیات.پروانه.ساخت.بیش.از.5۰.درصد.در.بودجه.اداره.

شــهر.تهران.سهم.دارد.اما.در.شــهرهای.توسعه.یافته.

و.در.حال.توســعه.این.نوع.درآمد.ســهمی.کمتر.از.یک.

درصد.دارنــد..محور.مهم.دیگر.که.تفاوت.فاحش.نحوه.

اداره.شهر.تهران.و.سایر.شهرهای.توسعه.یافته.را.نشان.

می.دهد.مربــوط.به.درآمدهای.حاصــل.از.اخذ.مالیات.

محلی.است.که.در.شــهر.تهران.بسیار.کم.است.اما.در.

سایر.شهرهای.جهان.بین.1۰.تا.2۰.درصد.است..ضمن.

آنکه.سهم.کمک.های.دولت.در.شهر.تهران.بسیار.اندک.

و.در.شــهرهای.جهان.به.ویــژه.پایتخت.ها.تا.2۰.درصد.

بودجه.ساالنه.نیز.می.رسد..همچنین.یکی.از.محورهای.

مهــم.درآمدی.در.بودجه.اداره.شــهرها.فروش.خدمات.

اســت..این.محور.درآمدی.در.شــهر.تهران.کمتر.از.5.

درصد.اما.در.شــهرهای.دنیا.تــا.15.درصد.بودجه.اداره.
شهر.نیز.می.رسد.

سعید.اسالمی.به.نبود.شفافیت.در.ساختار.بودجه.ریزی.

شــهرداری.تهــران.نیز.اشــاره.کرد.و.افــزود:.در.کنار.

محورهای.مهم.درآمدی.بودجه.شــهرداری،.یک.محور.

که.در.تمامی.سال.های.گذشــته.تکرار.شده،.مربوط.به.

ردیف.سایر.درآمدها.اســت.که.مشخص.نیست.به.چه.

نوع.درآمدهایی.اطالق.می.شود..او.در.عین.حال.با.اشاره.

به.ضرورت.شیفت.درآمدی.شهرداری.تهران.از.تخلفات.

ساختمانی.به.عوارض.شهری.تاکید.کرد:.بی.تردید.عبور.

از.درآمدهای.ســهل.الوصول.ساخت.وساز.برای.مدیریت.

شــهری.آسان.نخواهد.بود.و.شیفت.کسب.درآمد.از.این.

ردیف.به.درآمدهای.پایدار.مستلزم.یک.دوره.گذار.است.

که.قطعا.به.دلیل.فشــارهای.وارد.شده.به.بودجه.شهر،.

نیازمنــد.اجرای.یک.برنامه.جدی.اســت..به.گفته.وی.

آنچه.در.کســب.درآمد.و.هزینه.کرد.آن.اهمیت.دارد،.آن.

است.که.درآمدهای.بلندمدت.که.با.صرف.هزینه.زیاد.به.
دست.آمده.است.نباید.صرف.امور.جاری.شود.

 پیامد مالیه مخرب پایتخت
معاون.برنامه.ریزی.شــهرداری.تهران.با.انتقاد.از.مدل.

مالیه.شــهر.تهران.که.مبتنی.بر.فروش.تراکم.و.فروش.

آینده.پایتخت.است،.معتقد.است:.در.این.مدل.برخالف.

الگوی.کسب.درآمد.رایج.دنیا.که.مبتنی.بر.اخذ.عوارض.

و.مالیات.ستانی.عمومی.است،.اخذ.عوارض.ساخت.وساز.

که.بخش.بزرگی.از.آن.متکی.بر.کســب.درآمد.از.محل.
تخلفات.ساختمانی.است،.مبنا.قرار.گرفته.است..

حجــت.اهلل.میرزایی.ادامه.داد:.در.ایــن.مدل.منفعت.

مدیریت.شــهری.در.تخریب.و.نوســازی.دائمی.شهر.

تهران.قرار.دارد.و.همین.امر.موجب.شده.تا.شهر.تهران.

به.کارگاه.دائمی.ساخت.وساز.تبدیل.شود.و.به.دلیل.رواج.

ساخت.وســازها،.عمربنای.ســاختمانی.در.این.شهر.به.

کمتر.از.2۰.سال.نزول.کرده.است..به.گفته.وی.ساخت.

بلندمرتبه.های.بیش.از.12.طبقه.در.خیابان.های.با.عرض.

معبر.کمتر.از.8.متر.یکی.از.مهم.ترین.مصادیق.کســب.
درآمد.از.محل.تخلفات.ساختمانی.است.

از.دیــدگاه.معاون.شــهردار.تهــران.مهم.ترین.پیامد.

اســتقرار.این.نظام.مالیه.در.شــهر.تهران،.از.بین.رفتن.

هویــت.محلی.و.حس.تعلق.خاطــر.به.محل.زندگی.به.

دلیل.ســاخت.و.ســازهای.پی.در.پی.و.کوچ.شهروندان.

تهرانی.از.یک.خانه.به.خانه.دیگر.اســت..این.در.حالی.

است.که.هم.اکنون.باالترین.سطح.حس.تعلق.به.محله.

زندگــی.در.بین.محالتی.از.شــهر.دیده.می.شــود.که.

کمترین.نرخ.نوســازی.درآنها.اجرا.شده.است..محالت.
نارمک،.اکباتان.و.یوسف.آباد.از.جمله.این.محالت.است.
او.با.اشــاره.به.الگوی.موفق.تامین.مالی.در.شهرهای.
دنیا.که.مبتنی.بر.مشارکت.بخش.خصوصی.و.شهروندان.
است،.تصریح.کرد:.این.در.حالی.است.که.در.نظام.مالیه.
شــهر.تهران.زبان.مشارکت.و.ســرمایه.گذاری.از.بین.
رفته.اســت..این.موضوع.به.راحتی.از.میزان.مشــارکت.
شهروندان.در.تامین.هزینه.های.شهر.قابل.ردیابی.است..
به.عنوان.مثال.هم.اکنون.ســهم.عوارض.نوسازی.حدود.
۳.درصد.از.بودجه.ســاالنه.شهر.تهران.است.اما.از.این.
میزان.اندک.نیز.ســهم.مشارکت.شــهروندان.بین.25.
تا.۳۰.درصد.اســت..این.وضعیت.نتیجــه.از.بین.رفتن.
سازمان.اجتماعی.شهر.و.تبدیل.شدن.شهرداری.تهران.

به.یک.سازمان.تنبل.و.غیرخالق.است.
او.همچنین.به.وعده.افزایش.ســطح.خدمات.از.سوی.
مدیریت.شــهری.در.چنین.نظام.مالیه.مخربی.اشــاره.
کــرد.و.افزود:.در.این.مدل.مدیریت.شــهری.همچون.
دولت.متکی.به.اقتصــاد.نفتی،.به.طور.مرتب.وعده.های.
بزرگی.به.شــهروندان.می.دهد.بــدون.آنکه.اعالم.کند.
منابع.اجرای.این.وعده.ها.از.کجا.تامین.خواهد.شــد،.در.
مقابل.شــهروندان.نیز.از.یاد.می.برند.که.صورتحســاب.
اجرای.این.وعده.در.قالب.نرخ.تورم.ساالنه.به.جیب.آنها.
وارد.می.شــود..این.در.حالی.است.که.در.سایر.کشورها.
وقتی.دولت.یا.مدیریت.شهری.وعده.انجام.خدمتی.را.به.
شــهروندان.می.دهد،.با.این.پرسش.از.سوی.شهروندان.
مواجه.می.شــود.که.منابع.آن.قرار.اســت.از.چه.محلی.
تامین.شــود،.چراکه.در.این.شــهرها.میزان.مشارکت.

شهروندان.در.تامین.هزینه.های.شهر.باال.است.
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پنجره.ایرانیان؛.با.وجود.رکود.خرید.و.فروش،.آمار.نشــان.می.دهد.ســرعت.رشــد.تقاضای.

مصرفی.از.معامالت.مســکن.شهر.تهران.کاهش.یافته.و.در.مقابل،.تقاضای.سرمایه.گذاری.در.
این.بازار.رشد.کرده.است.

به.گزارش.ایســنا،.در.سه.ماهه.سوم.سال.گذشته.مسیر.طبیعی.خروج.از.رکود.بخش.مسکن.

با.اثرپذیری.از.بازارهای.موازی.مســدود.شد..معامالت.مسکن.شهر.تهران.که.در.آذرماه.سال.

گذشته.نسبت.به.ماه.مشابه.سال.قبل.از.آن.5۰.درصد.افزایش.یافته.بود.بر.اساس.اعالم.بانک.

مرکزی.در.آخرین.ماه.از.ســال.1۳9۶.رشد.اندک.نقطه.به.نقطه.۰.5.درصد.را.تجربه.کرد..آمار.

وزارت.راه.و.شهرســازی.نیز.افزایش.ناچیز.1.درصد.را.نشان.می.دهد..جدیدترین.آمار.اتحادیه.

امالک.نیز.که.مربوط.به.فروردین.1۳97.می.شــود.از.افت.19.درصدی.معامالت.نسبت.به.ماه.

مشابه.سال.قبل.حکایت.دارد..بر.اساس.اعالم.وزارت.راه.و.شهرسازی.بیشترین.رشد.معامالت.

در.اســفندماه.1۳9۶.نسبت.به.مدت.مشابه.ســال.قبل.از.آن.به.واحدهای.2۰۰.متر.مربع،.بازه.

قیمتی.بیش.از.۶۰۰.میلیون.تومان.و.واحدهای.واقع.در.منطقه.یک.مربوط.می.شــود..کمترین.

میزان.معامالت.نیز.در.منطقه.19.با.81.مورد.و.کمترین.رشــد.خرید.و.فروش.به.منطقه.17.با.
1۳8.مورد.و.رشد.منفی.22.درصد.نسبت.به.اسفندماه.سال.قبل.مربوط.می.شود.

این.نمایه.ها.حاکی.از.چیســت؟.وضعیت.فعلی.نشــان.می.دهد.متقاضیان.مصرفی.که.عمدتا.

در.نیمه.جنوبی.شهر.تهران.هستند.حضور.موثری.در.بازار.مسکن.ندارند..این.موضوع.از.پایین.

بودن.سهم.متقاضیان.دریافت.تسهیالت.مســکن.یکم.از.تعداد.معامالت.و.پایین.بودن.تعداد.

خرید.و.فروش.در.مناطق.جنوبی.شــهر.تهران.قابل.اثبات.اســت..در.مناطق.5،.2،.4،.1،.1۰.و.

8..بیش.از.نصف.معامالت.مسکن.شهر.تهران.انجام.می.شود..به.بیان.دیگر.از.بین.22.منطقه.

شهر.تهران.55.درصد.خرید.و.فروش.مسکن،.تنها.در.۶.منطقه.صورت.می.گیرد..مضافا.این.که.
این.مناطق.از.نیمه.دوم.سال.1۳9۶.بیشترین.رشد.معامالت.را.نیز.به.خود.اختصاص.داده.اند.

صندوق.پس.انداز.مسکن.یکم.توسط.بانک.مسکن.18.خردادماه.سال.1۳94.با.هدف.خانه.دار.

کردن.متقاضیان.موثر.که.عمدتا.اقشــار.متوسط.هســتند.راه.اندازی.شد..سقف.تسهیالت.این.

صندوق.در.تهران.1۶۰.میلیون.تومان.و.سود.آن.نیز.سه.شنبه.4.اریبهشت.1۳97.از.9.5.درصد.

به.8.درصد.کاهش.یافته.اســت..این.نرخ.به.همراه.نرخ.ســود.تسهیالت.بافت.فرسوده.که.به.

تازگی.از.8.به.۶.درصد.رســیده.پایین.ترین.نرخ.ســود.تســهیالت.در.سیستم.بانکی.محسوب.

می.شــود..به.همین.دلیل.باید.شــاهد.تقاضای.بســیاری.برای.دریافت.این.تسهیالت.باشیم..

تا.روز.21.اســفندماه.1۳9۶.حدود.295.هزار.نفر.در.کل.کشــور.با.هدف.دریافت.تســهیالت.

در.این.صندوق.ســپرده.گذاری.کرده.اند..وزیر.راه.و.شهرســازی.در.روزهای.اخیر.اعالم.کرده.

که.این.تعداد.به.4۰۰.هزار.نفر.رســیده.اســت..سال.1۳95.روزانه.به.طور.متوسط.5۰۰.نفر.در.

صندوق.پس.انداز.مســکن.یکم.ثبت.نام.کرده.اند.و.به.طور.متوسط.در.سال.1۳9۶.روزانه.15۰.

نفر.تســهیالت.گرفته.اند..یعنی.خروجی.حدود.یک.سوم.ورودی.بوده.است..سرعت.ثبت.نام.ها.

در.فاصله.1۳95.تا.1۳9۶.ســه.برابر.شده.و.با.احتســاب.این.که.ورودی.های.سال.1۳9۶.را.در.

آمار.پرداخت.تســهیالت.1۳97.محاسبه.نکنیم.هم.اکنون.زمان.پرداخت.تسهیالت.حدود.2۰۰.

هزار.نفر.که.در.ســال.های.1۳94.و.1۳95.سپرده.گذاری.کردند.فرا.رسیده.است..آیا.این.تعداد.
تسهیالت.پرداخت.شده.است؟

تا.21.اســفندماه.1۳9۶.بالغ.بر.87.هزار.نفر.در.تهران.ثبت.نام.کرده.اند..آمار.و.ارقام.حاکی.

از.آن.اســت.سررسید.تســهیالت.حدود.۶۰.هزار.نفر.در.تهران.فرا.رسیده،.یعنی.سپرده.گذاران.

این.صندوق.باید.ماهیانه.5.هزار.فقره.یا.۳۰.درصد.از.حدود.1۶.5.هزار.فقره.معامالت.ماهیانه.

شــهر.تهران.را.به.خود.اختصاص.دهند..اما.بانک.مســکن.اعالم.کرده.که.در.ماه.های.پایانی.

سال.1۳9۶.بالغ.بر9.درصد.معامالت.مسکن.پایتخت.توسط.خانه...اولی.ها.بوده.است..یعنی.خانه.

اولی.ها.به.هر.دلیل.هنوز.ســهم.واقعی.خود.را.در.بازار.مســکن.ندارند..بررسی.های.میدانی.از.

علت.این.موضوع.به.عدم.تناســب.قیمت.مســکن.با.تسهیالت.مربوط.می.شود..هم.اکنون.وام.

حدود.45.تا.5۰.درصد.قیمت.میانگین.شهر.تهران.را.پوشش.می.دهد.و.مابقی.ارزش.ملک.باید.

توسط.مشتریان.پرداخت.شود؛.در.حالی.که.عمده.متقاضیان.از.چنین.توانی.برخوردار.نیستند.و.
فعال.در.انتظار.آینده.نشسته.اند.تا.بلکه.قیمت.مسکن.کاهش.یابد.

اما.میانگین.قیمت.مســکن.شــهر.تهران.در.اســفندماه.1۳9۶.به.رقم.بی.سابقه.ی.متری.5.

میلیون.و.7۶۰.هزار.تومان.رسید.که.2۶.درصد.افزایش.را.نسبت.به.ماه.مشابه.سال.قبل.از.آن.

به.ثبت.رســاند..در.منطقه.5.این.جهش.قیمتی.به.41.درصد.رسیده.است..آیا.حضور.مشتریان.

مصرفی.باعث.رشــد.قیمت.ها.شده.اند؟.کارشناســان.تا.نیمه.اول.سال.1۳9۶.معتقد.بودند.بازار.

مسکن.شهر.تهران.خالی.از.سفته.بازی.است.اما.رصد.این.بازار.از.ابتدای.دی.ماه..به.بعد.حاکی.از.

آن.است.که.همزمان.با.رشد.قیمت.ارز.و.سکه،.برخی.سرمایه.گذاران.اقدام.به.خرید.دارایی.های.

ثابت.از.جمله.مسکن.کرده.اند.و.همین.عامل.باعث.پرش.قیمت.مسکن.شده.است..به.موازات.
این.اتفاق،.سهم.متقاضیان.مصرفی.کاهش.یافته.که.آمار.نیز.این.گزاره.را.تایید.می.کند.

نایب.رییس.کانون.انبوه.ســازان.تهران،.عامل.اصلی.پایین.بودن.حضور.خریداران.واقعی.را.

به.باال.بودن.قیمت.مســکن.مرتبط.دانست.و.گفت:.از.نیمه.دوم.سال.1۳9۶.معامالت.مسکن.

افزایش.یافت.و.همزمان.با.نرخ.رشــد.ارز.به.یکباره.افت.کرد..بنابراین.مشخص.شد.علت.باال.

رفتن.معامالت.از.ابتدای.نیمه.دوم،.حضور.تقاضای.ســرمایه.گذاری.در.بازار.مسکن.بوده.که.با.
رشد.بازارهای.موازی.در.پایان.سال.گذشته.به.سمت.طال.و.ارز.رفتند.

ایرج.رهبر.افزود:.متقاضیان.خانه.اولی،.توان.باالیی.برای.خرید.مسکن.ندارند.و.باید.از.طریق.

تسهیالت.تقویت.شــوند.اما.منابع.بانکی.محدود.است..همان.اوایل.که.طرح.پس.انداز.مسکن.

یکم.ارایه.شد.رییس.کل.بانک.مرکزی.اعالم.کرد.اعتبار.پیش.بینی.شده.برای.این.طرح.سالیانه.

82.هزار.فقره.اســت..یعنی.هرچقدر.هم.که.تعداد.ثبت.نام.ها.باال.باشد.بانک.مسکن.نمی.تواند.

بیش.از.82.هزار.فقره.در.سال.پرداخت.کند..لذا.این.صندوق.باید.تقویت.شود..در.روزهای.اخیر.

اعالم.شده.صندوق.توســعه.ملی.قرار.است.اعتباراتی.به.بانک.مسکن.اختصاص.دهد.که.اگر.
این.اقدام.انجام.شود.ممکن.است.قدرت.وام.دهی.بانک.مسکن.باال.برود.

بازار مسکن به دست سوداگران افتاد



12
ه.8

ـار
شم

...
97
داد.

خر
...

هم
ازد
ل.ی

سـا
ن/ 

ـا
رانی

ه ای
ـر

نج
پ

188

درج نیازمندی ها در سایت
و نشریه پنجره ایرانیان

رایگـان می باشد

نیازمندی های پنجره

آگهی فروش
دستگاه شستشو استوک optimak ترک در حد صفر

نصب رایگان، یک سال گارانتی، ده سال خدمات پس از فروش.
شماره تماس: 09029267603

آگهی فروش
یک ست دستگاه تولید شیشه دوجداره با مارک CMS شامل :

 دستگاه کامل شستشوی شیشه 1700، دستگاه چسب بوتیل
دستگاه چسب پلی سولفاید و میز گردان، دستگاه برش اسپیسر

 دستگاه تزریق گاز آرگون ، با کارکرد بسیار کم و خیلی تمیز به 
فروش می رسد.

شماره تماس: 09173142960

آگهی استخدام
گروه صنعتی دیاکو کیش برای تکمیل کادر تولید و اداری خود 
از افراد عالقه مند و فعال در سمت های مورد نظر دعوت به 

همکاری می نماید : 
1- سرپرست تولید پروفیل یو پی وی سی با حداقل 3 سال 

سابقه کار 
2- مدیر کنترل کیفیت با حداقل 3 سال سابقه کار 

3- کارشناس فنی آشنا با تولید در و پنجره یو پی وی سی
4- کارشناس فروش پروفیل یو پی وی سی 

5- حسابدار صنعتی با حداقل 3 سال سابقه کار 
 trade@diacogroup.com لطفاً رزومه خود را بــه آدرس

ایمیل   بفرمایید.

آگهی جذب نمایندگی
امداد یوپی وی ســی در نظر دارد در راستای توسعه دامنه 
فعالیت خود و جهت سهولت دسترسی تمامی همکاران در 
سراسر کشور به قطعات یدکی ماشین آالت یوپی وی سی، 

نمایندگی فعال جذب کند.
متقاضیان محترم با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایند.

شماره تماس: 021-26291706 |  09367608423
یا از طریق آی دی ادمین در ارتباط باشید.

 @Emdadupvcadmin

آگهی استخدام
شرکت بانیان صنعت جهت افزایش کادر فروش خود در صدد 
جذب تعدادی بازاریاب فروش در زمینه فروش یراق آالت درب 

و  پنجره و چسب با حقوق و مزایای عالی می باشد .

شماره تماس: 09128698498 | 09121262169        
  021-46896118 | 021-46896138

آگهی استخدام
شرکت نوین البرز به یک کارمند جهت دفتر فروش تهران 

نیازمند  است.
شماره تماس: 09127668867  

آگهی فروش
CMS فروش خط کامل شیشه دوجداره

شستشو خشک کن ، پرس پنل باتزریق گاز، برش CNC، بوتیل 
زن ، خط حمل شیشه، پلی سلفاید، فریزر، هیتر، برش اسپیسر، 

میز گردون، خم اسپیسر   
شماره تماس: 021-22024693  

آگهی فروش

فروش دستگاه UPVC الوماتک دوسر، برش 2سر، جوش2سر 
     . CNC کپی فرز ، کانال تخلیه آب، زهوار بر، مولین ، تمیزکن ،

شماره تماس: 021-26291706  

آگهی فروش
فروش دستگاه دوسر  ETM  2005، جوش و برش 2سر، 
کپی فرز وکانال تخلیه آب 2تادستگاه ، زواربر،مولین،تمیزکن 

دو موتوره. 
شماره تماس: 021-22010115  

گزارش






































