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پنجره.ایرانیان؛.کوهنوردان.آذربایجانی.با.صعود.به.قله.علم.کوه.و.عبور.از.دیواره.650.
متری.آن،.نام.هافمن.را.بر.فراز.این.کوه.بلند.به.اهتزاز.درآوردند.

در.اولین.تالش.مســتقل.بانوان.در.استان.آذربایجان.شــرقی.برای.عبور.از.دیواره.

650.متری.علم.کوه،.سرکار.خانم.ســولماز.پیوند،.عضوی.از.خانواده.بزرگ.هافمن.و.

هم.طناب.هایش.با.حمایت.همه.جانبه.و.بی.دریغ.هافمن.توانست.بار.دیگر.نام.هافمن.را.

با.تالش.خود.در.مسیر.»لهستان.52«.و.شب.مانی.بر.روی.»طاقچه.قمقمه«.و.صعود.
از.مسیر.»هاری.روست«.بر.فراز.علم.کوه.حک.کند.

گفتنی.اســت،.هافمــن.یکی.از.مطرح.تریــن.تولیدکنندگان.پروفیــل.در.و.پنجره.

یو.پی..وی.ســی.در.تبریز.اســت.که.همواره.حمایت.های.بی.دریغ.و.همه.جانبه.ای.از.
ورزش.و.ورزشکاران.کشور.داشته.است.

  فتح علم کوه توسط کوهنوردان آذربایجانی با حمایت هافمن

پنجره.ایرانیان؛.صمد.فرحناک.با.حمایت.هافمن.موفق.به.کسب.عنوان.قهرمانی.در.
مسابقات.تنیس.مناطق.کشور.شد.

در.پنجمین.مرحله.از.مســابقات.تنیس.مناطق.کشــور.در.تبریز،.صمد.فرحناک.با.
حمایت.همه.جانبه.خانواده.بزرگ.هافمن.عنوان.قهرمانی.را.از.آن.خود.کرد.

در.این.مســابقات.که.مدیریت.آن.بر.عهده.نوراهلل.طاهــری.بود.مجید.چرندابی.و.
اسماعیل.داورپناه.قضاوت.مسابقات.را.به.عهده.داشتند.

جوایز.و.پاداش.نفرات.برتر.توســط.مهندس.حمیدیه،.مدیرعامل.هافمن،.افشــین.

دبیری،.دبیر.هیات.تنیس.آذربایجان.شــرقی،.بهمن.شکاری،.رئیس.هیات.آذربایجان.
غربی.و.عضو.هیات.رئیسه.فدراسیون.تنیس.کشور.اهدا.شد.

گفتنی.اســت،.هافمــن.یکی.از.مطرح.تریــن.تولیدکنندگان.پروفیــل.در.و.پنجره.

یو.پی..وی.ســی.در.تبریز.اســت.که.همواره.حمایت.های.بی.دریــغ.و.همه.جانبه.ای.از.
ورزش.و.ورزشکاران.کشور.داشته.است.

  قهرمانی صمد فرحناک در مسابقات تنیس مناطق کشور با حمایت هافمن

پنجره.ایرانیان؛.بر.اســاس.نرخ.های.بازار.ثانویه.ارز،.نرخ.فروش.شــمش.صادراتی.
شرکت.آلومینیوم.ایران.در.ماه.گذشته.با.رشد.بیش.از.84.درصدی.روبه.رو.شد.

به.گزارش.بورس.نیوز،.نرخ.فروش.شمش.صادراتی.شرکت.آلومینیوم.ایران.)ایرالکو(.

در.ماه.گذشته.و.با.توجه.به.منظور.نمودن.نرخ.شمش.صادراتی.بر.اساس.نرخ.های.بازار.

ثانویه.ارز،.رشــد.بیش.از.84.درصدی.را.تجربه.کرد.که.در.نوع.خود.قابل.توجه.است..

بااین.حال.با.توجه.به.اینکه.بخشی.از.مواد.اولیه.شرکت.ازجمله.آند.مصرفی.به.صورت.

وارداتی.و.با.نرخ.آزاد.تامین.می.شــود،.اثرات.مثبت.رشد.نرخ.های.صادراتی.در.مقابل.
افزایش.هزینه.های.خرید.مواد.اولیه.وارداتی.خنثی.می.شود.

در.خصوص.نرخ.هــای.فروش.داخلی،.همچنان.در.مردادماه.شــاهد.قیمت.گذاری.

محصوالت.شــرکت.در.بورس.کاال.بر.اســاس.نرخ.های.ارز.دولتــی.بوده.ایم.و.این.

ابهامات.در.آخرین.تصمیم.گیری.منجر.به.قیمت.گذاری.محصوالت.بر.اساس.نرخ.ارز.

4200.تومانی.و.بامنظور.نمودن.ســقف.باز.رقابتی.در.کنار.حذف.کدهای.داللی.شده.

اســت.و.می.بایســت.منتظر.معامالت.محصوالت.این.شرکت.بر.اساس.دستورالعمل.
جدید.باشیم.

  رشد ۸۴ درصدی شمش صادراتی شرکت ایرالکو



13
ه.2

ـار
شم

...
97
ر..
.مه

...
هم

ازد
ل.ی

سـا
ن/ 

ـا
رانی

ه ای
ـر

نج
پ

ره 
نج

ت پ
صنع

ار 
خبـ

ا

51

پنجره.ایرانیان؛.سومین.نمایشگاه.توانمندی.های.صادراتی.ایران،.مهر.و.آبان.1397.در.
محل.نمایشگاه.های.بین.المللی.شهر.آفتاب.برگزار.می.شود.

ســومین.نمایشــگاه.توانمندی.های.صادراتی.ایران.از.28.مهر.تــا.1.آبان.1397.در.

محل.نمایشگاه.های.بین.المللی.شهر.آفتاب.برگزار.می.شود..به.گفته.برگزارکنندگان.این.
نمایشگاه.امکان.نشست.های.B2B.و.بازاریابی.هدفمند.در.این.رویداد.فراهم.شده.است.
سومین.نمایشــگاه.توانمندی.های.صادراتی.ایران.در.12.گروه.شامل.صنایع.غذایی،.
صنعت.ســاختمان.و.خدمات.فنی.و.مهندسی،.گروه.کشاورزی.)نهاده.ها،.محصوالت.و.
ادوات.کشــاورزی(،.خودرو،.قطعات.صنعتی،.برق،.انرژی.و.مکانیک،.فرش،.نســاجی،.

چرم.و.پوشاک،.صنعت.چوب.و.مشــتقات.آن،.لوازم.خانگی،.صنایع.دستی،.محصوالت.

سلولزی-بهداشتی،.تجهیزات.پزشــکی.و.بیمارستانی-.دارویی،.معدن،.پتروشیمی.و....
برگزار.می.شود.

در.دومین.دوره.این.نمایشــگاه.573.تاجر.و.بازرگان.از.کشورهای.آلمان،.آذربایجان،.

تانزانیا،.ترکیه،.تونس،.چین،.رومانی،.روســیه،.ژاپن،.ســنگاپور،.ســریالنکا،.سوریه،.

ساحل.عاج،.صربســتان،.عراق،.عمان،.غنا،.قرقیزســتان،.هند،.قبرس،.کانادا،.لیتوانی،.

لبنان.و....با.هزینه.برگزارکننده.حضور.یافتند..همچنین.240.شرکت.صادرکننده.ایرانی.
نیز.موفق.به.عقد.قرارداد.فروش.با.طرف.های.خارجی.شدند.

  برگزاری سومین نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران

پنجره.ایرانیان؛.در.دوازدهمین.جشــنواره.کارآفرینان.برتر.اســتان.لرســتان.از.

مهندس.محســن.صفائی،.مدیرعامل.گروه.صنعتی.همارشتن.به.عنوان.کارآفرین.
برتر.تجلیل.شد.

بــه.گزارش.روابــط.عمومی.گروه.صنعتی.همارشــتن،.در.دوازدهمین.جشــنواره.

کارآفرینان.برتر.اســتان.لرستان.که.14.شهریورماه.97.با.حضور.مدیرکل.تعاون،.کار.

و.رفاه.اجتماعی.در.ســالن.اجتماعات.تربیت.معلم.خرم.آباد.برگزار.شــد،.از.تعاونی.ها.و.
کارآفرینان.برتر.استان.تجلیل.شد.

در.ایــن.جشــنواره.از.آقای.مهندس.محســن.صفائی،.مدیرعامــل.گروه.صنعتی.

همارشــتن.نیز.به.عنوان.کارآفرینان.برتر.اســتان.لرســتان.با.اهدا.تندیس.یازدهمین.
جشنواره.کارآفرینان.برتر.تجلیل.به.عمل.آمد.

مدیرکل.تعاون.کار.و.رفاه.اجتماعی.اســتان.لرستان.با.اشاره.به.نقش.کارآفرینان.در.

توســعه.اقتصادی.و.ایجاد.اشتغال.عنوان.کرد:.کارآفرینان.با.ایجاد.فرصت.های.شغلی.

جدید،.تولید.ثروت.و.بهبود.شــرایط.اقتصادی،..زمینه.ای.اساســی.برای.ارتقاء.سطح.
فرهنگی.جامعه.ایجاد.می.کند.

وی.ایجــاد.کارآفرینی.و.پرورش.کارآفرینــان.در.جامعه.را.انجام.کارهای.فرهنگی.

دانســت.و.عنوان.کرد:.با.انجام.اقدامات.اساسی.در.حوزه.فرهنگ.و.آموزش.های.الزم.
می.توان.انتظار.تداوم.روند.کارآفرینی.در.جامعه.را.داشت.

گفتنی.اســت،.گروه.صنعتی.همارشتن.یکی.از.اولین.واحدهای.فعال.در.زمینه.تولید.
انواع.محصوالت.پلیمری.و.پروفیل.های.یو.پی.وی.سی.در.و.پنجره.در.کشور.است.

  مدیرعامل همارشتن کارآفرین برتر استان
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پنجره.ایرانیان؛.درج.خبری.با.عنوان.»بازشــدن.ســقف.رقابت.و.عرضه.های.مستمر.

قیمــت.آلومینیوم.را.متعادل.می.کند«.به.نقل.از.خبرگزاری.ایســنا.در.روز.شــنبه.17.

شــهریورماه.97.که.در.مصاحبه.با.آقــای.ابوالفضل.رضایی.دبیر.ســندیکای.صنایع.

آلومینیوم.ایران.عنوان.شــده.بود،.واکنش.آقای.رضایی.نسبت.به.این.خبر.را.به.دنبال.
داشت.

ابوالفضل.رضایی:.در.صورت.عدم.عرضه.مستمر.و.مکفی.برداشته.شدن.سقف.رقابت.
اثری.جز.افزایش.قیمت.ها.نخواهد.داشت.

دبیر.ســندیکای.صنایع.آلومینیوم.ایــران.دراین.باره.گفت:.متاســفانه.برخی.موارد.

نقل.شــده.از.جانب.بنده.در.مصاحبه.با.ایسنا.به.صورت.گزینشی.انتخاب.و.منتقل.شده.

اســت.و.بســیاری.از.موارد.ذکرشده.نیز.از.مصاحبه.حذف.شــده.است..لذا.الزم.دیدم.
توضیحاتی.در.مورد.آن.بدهم.

وی.افزود:.در.مصاحبه.ذکر.شده.بود.که.برداشتن.سقف.رقابت.از.معامالت.آلومینیوم.

در.بورس.کاال.موجب.شــفافیت.بیشتر.قیمت.ها.در.بازار.خواهد.شد.و.حاال.آنکه.اصل.

صحبت.من.این.بود.که.نگرانی.بابت.شــفافیت.مختص.شــرایط.اقتصادی.آزاد.است.

و.در.شــرایطی.که.کشــور.در.حالت.تحریم.قرار.دارد.و.محصوالت.ما.نیز.محصوالت.

انحصاری.و.عرضه.کنندگان.نیز.انحصاری.هســتند.و.با.توجه.به.اینکه.این.شرکت.ها.

به.تعهداتشــان.عمل.نمی.کنند.و.هیچ.ضمانت.اجرایی.نیــز.برای.متعهد.کردن.آن.ها.

وجود.ندارد،.برداشــته.شدن.سقف.رقابت.هیچ.نتیجه.ای.جز.باال.رفتن.پی.درپی.قیمت.
نخواهد.داشت.

رضایی.گفت:.نکته.دیگر.این.بود.که.اگر.بخواهند.سقف.رقابت.را.بردارند.مشروط.بر.

این.است.که.شرکت.ها.متعهد.شوند.که.به.صورت.هفتگی.5.هزار.تن.شمش.آلومینیوم.

و.2.هزار.تن.بیلت.آلومینیوم.از.طریق.بورس.عرضه.کنند.که.طی.چند.سال.گذشته.تا.

االن.سابقه.نداشته.که.این.شرکت.ها.به.تعهدی.که.می.دهند.پایبند.باشند.و.باوجود.این.

نبودن.تعهد،.برداشــته.شدن.سقف.رقابت.نتیجه.ای.جز.اجحاف.به.صنایع.پایین.دستی.
نتیجه.دیگری.نخواهد.داشت.

دبیر.ســندیکای.صنایع.آلومینیوم.عنوان.کرد:.در.قسمت.دیگری.از.مصاحبه.از.من.

سوال.شده.بود.که.چرا.پس.از.عرضه.آلومینیوم.در.بورس.کاال.رقابت.ایجادشده.به.این.

حد.زیاد.اســت.و.پاسخی.که.من.دادم.این.بود.که.یکی.از.دالیل.رقابت.باال.در.بورس.

کاال.پس.از.عرضه.های.اخیر.این.اســت.که.اوال.خریداران.از.استمرار.عرضه.اطمینانی.

ندارند.و.ثانیا.هیچ.تعهدی.نیز.بر.این.وجود.ندارد.که.این.عرضه.به.صورت.مستمر.انجام.

شود.و.متاسفانه.نهادهای.نظارتی.در.این.گونه.موارد.به.جای.اینکه.به.وظایف.ذاتی.خود.

عمل.کنند،.سکوت.اختیار.می.کنند.و.اگر.مشاهده.می.کنید.که.شرکت.ها.نیز.برای.خرید.
آلومینیوم.رقابت.سنگین.می.کنند.به.همین.دلیل.است.

رضایی.خاطرنشان.کرد:.چیزی.حدود.یک.ماه.بود.که.به.هیچ.عنوان.عرضه.در.بورس.

کاال.اتفــاق.نیفتاده.بود.و.پــس.از.یک.ماه.نیز.عرضه.ای.که.در.بورس.اتفاق.افتاد.یک.

عرضه.مهندسی.شده.بود.و.این.شرایط.همگی.باعث.شده.است.که.مواد.اولیه.به.شدت.

کم.باشــد.و.خیلی.از.شرکت.ها.به.مشــتریان.خود.تعهد.دارند.و.برای.اجرای.آن.تعهد.
الزم.است.به.هر.نحو.ممکن.مواد.اولیه.را.تهیه.کنند.

وی.افزود:.نکته.دیگری.که.در.انتها.مایلم.اضافه.کنم.این.است.که.در.چند.ماه.گذشته.

به.نمایندگی.از.صنایع.باالدستی.و.پایین.دستی.بارها.و.بارها.از.آقای.شریعتمداری.وزیر.

محتــرم.صنعت،.معدن.و.تجــارت.تقاضای.وقت.مالقات.کردیم.تا.بلکه.مشــکالت.

صنعت.آلومینیوم.را.مســتقیما.به.گوش.ایشان.برسانیم.و.متاسفانه.هیچ.توفیقی.در.این.

زمینه.نیافتیم.و.تمامی.نامه.ها.فقط.به.ســمت.جناب.آقای.سرقینی.هدایت.شده.اند.که.

از.نظر.ما.خود.یکی.از.مســببان.این.دستورالعمل.جدید.وزارت.صنعت.معدن.و.تجارت.

هستند.و.در.طی.این.مدت.دائما.با.دفتر.جناب.آقای.سرقینی.نیز.تماس.گرفته.ایم.برای.

وقت.مالقات.با.ایشــان.و.صحبت.حضوری.که.متاسفانه.از.ایشان.نیز.نتوانستیم.وقت.

مالقاتی.دریافت.کنیم.و.نه.حتی.تماس.تلفنی.داشته.باشیم.و.ظاهرا.مشکالت.صنایع.
آلومینیوم.کشور.در.درجه.چندم.اهمیت.برای.دوستان.قرار.دارد.

دبیر.سندیکای.صنایع.آلومینیوم.در.پایان.گفت:.جای.بسی.تاسف.است.که.به.عنوان.

یک.ســندیکای.صنعتی.کشور.یعنی.ســندیکای.صنایع.آلومینیوم.ایران.نمی.توانیم.با.

مســئوالن.وزارت.صنعت.و.معدن.ارتباط.مستمر.و.مستقیمی.داشته.باشیم..امری.که.

نهایتا.به.صدور.دســتورالعمل.های.پیاپی،.بدون.لحاظ.کردن.منافع.صنایع.باالدستی.و.

پایین.دســتی.منجر.می.شود.و.این.دستورالعمل.ها.نیز.موجب.رکود.هرچه.بیشتر.در.این.
صنعت.خواهد.شد.

  اگر عرضه مستمر و مکفی نباشد برداشتن سقف باعث افزایش قیمت ها می شود

پنجره.ایرانیان؛.ســاعتی.پس.از.انتشــار.دســتورالعمل.تنظیم.بازار.آلومینیوم.آقای.

ابوالفضل.رضایی.دبیر.ســندیکای.صنایع.آلومینیوم.ایران.با.رد.هرگونه.توافق.صورت.
گرفته.مبنی.بر.برداشتن.سقف.رقابت.در.بورس.کاال.توضیحاتی.را.ارائه.کرد.

»جهت.اطالع.کلیــه.عزیزان.عرض.کنم.که.ســندیکا.هیچگونه.توافقی.مبنی.بر.

برداشتن.سقف.رقابت.در.بورس.کاال.نکرده.و.با.توجه.به.نبود.شفافیت.الزم.در.عرضه.،.

عرضه.های.قطره.چکانی.و.کانالیزه.و.عدم.تامین.نیاز.بازار.به.شدت.مخالف.برداشتن.
سقف.رقابت.بوده.و.هست.

در.جلســه.ای.که.در.ایمیدرو.برگزار.شــد.صراحتا.و.کتبا.مخالفت.ســندیکا.با.چند.

موضوع.از.جمله.برداشــتن.ســقف.رقابت.،.لحاظ.کردن.ارز.آزاد.در.محاسبه.قیمت.و.

مشــخص.نشدن.میزان.عرضه.و.تعهد.شرکت.ها.به.عرضه.مداوم.ابراز.شد.و.کتبا.هم.

به.معاونت.وزیر.موضوع.عدم.قبول.موارد.پیشــنهادی.رو.اعالم.کردیم؛.اما.متاسفانه.

ایمیدرو.این.بســته.جدید.را.پیشــنهاد.داده.و.هنوز.هیچگونه.مصوبه.ای.در.این.رابطه.
صورت.نگرفته.است.و.متاسفانه.از.طرف.برخی.عوامل.رسانه.ای.شده.است.

  توضیحات دبیر سندیکا پیرامون خبر برداشتن سقف رقابت در بورس
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پنجره.ایرانیان؛.رئیس.دانشگاه.آزاد.اسالمی.واحد.المرد.جزئیاتی.از.همکاری.های.علمی.

و.اجرایی.این.واحد.دانشــگاهی.با.شــرکت.مجتمع.صنایع.آلومینیوم.جنوب.)سالکو(.را.
تشریح.کرد.

ســید.احمد.هاشــمی.اظهار.کرد:.»با.توجه.به.اینکه.المرد.منطقه.ای.صنعتی.محســوب.

می.شود.و.کنار.عسلویه.قرارگرفته،.دانشگاه.آزاد.اسالمی.تالش.کرده.تا.در.حوزه.صنایع.نفت.
و.گاز.ورود.کند؛.زیرا.زمینه.رشد.آن.وجود.دارد.«

رئیس.دانشــگاه.آزاد.اســالمی.واحد.المرد.بیان.کرد:.»این.واحد.دانشگاهی.تاکنون.هم.

به.عنوان.دانشگاه.معین.ایفای.نقش.کرده.و.هم.چندین.طرح.پژوهشی.را.با.مراکز.پتروشیمی.
و.صنعتی.عسلویه.انجام.داده.است.«

وی.خاطرنشان.کرد:.»مرکز.رشد.دانشگاه.آزاد.المرد.از.سوی.صنایع.منطقه.پذیرفته.شده.

و.برای.تدریس.دوره.های.آموزشــی.مختلف.از.اعضای.هیات..علمی.این.واحد.دانشــگاهی.
استفاده.می.شود.و.چندین.قرارداد.نیز.در.همین.زمینه.منعقد.شده.است.«

هاشمی.گفت:.»با.توجه.به.ســرمایه.گذاری.شرکت.مجتمع.صنایع.آلومینیوم.جنوب.ایران.

)سالکو(.در.شهر.المرد،.2.هزار.و.800.نفر.برای.استخدام.متقاضی.بودند.که.جذب.و.آموزش.

نیروی.انســانی.بر.عهده.دانشگاه.آزاد.المرد.قرار.گرفت..از.بین.این.افراد.121.نفر.در.مرحله.

نخست.جذب.شدند.و.دو.ماه.دوره.کارگاهی.را.در.واحد.المرد.گذراندند،.سپس.به.چین.اعزام.
شدند.و.اکنون.در.صنایع.آلومینیوم.المرد.مشغول.فعالیت.هستند.«

رئیس.دانشگاه.آزاد.اسالمی.واحد.المرد.فعالیت.های.صورت.گرفته.در.این.حوزه.را.مطلوب.

ارزیابی.و.خاطرنشان.کرد:.»مقرر.شده.مراحل.جذب.و.آموزش.تکنسین.برای.شرکت.مجتمع.
صنایع.آلومینیوم.جنوب.المرد.در.دوره.بعد.نیز.از.سوی.این.واحد.دانشگاهی.انجام.شود.«

  همکاری های علمی و اجرایی دانشگاه آزاد المرد با سالکو

پنجــره.ایرانیان؛.شــرکت.تکنما.پی.وی.ســی.ســپاهان،.تولیدکننــده.پروفیل.های.

یو.پی..وی..ســی.واناوین،.نمایندگی.و.دفتر.فروش.خود.در.فــاز.2.بازار.آهن.مکان.در.
شهر.تهران.افتتاح.کرد.

مدیر.بازرگانی.شــرکت.تکنما.پی.وی.ســی.ســپاهان،.علیرضــا.خان.محمدی،.طی.

گفتگویی.که.با.پنجره.ایرانیان.داشــت،.ضمن.اعالم.خبــر.افتتاح.دفتر.نمایندگی.این.

مجموعه.در.شــهر.تهران،.هدف.از.این.امر.را.رفاه.حال.مشــتریان.و.مصرف.کنندگان.

تهرانی.عنوان.کرد.و.تاکید.داشت.که.بخش.بازرگانی.شرکت.تکنما.پی.وی.سی.سپاهان.

همواره.به.دنبال.راهکارهایی.اســت.تا.بهترین.خدمات.را.به.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.
در.سراسر.کشور.عرضه.کند.

وی.در.توضیــح.فعالیت.هــای.این.نمایندگــی.اضافه.کرد.که.ایــن.دفتر.فروش.از.

انبار.وســیعی.برخوردار.اســت.که.تمامی.محصوالت.واناوین.در.آن.موجود.می.باشد.و.

مونتاژکنندگان.محترم.می.توانند.با.مراجعه.به.این.نمایندگی.به.راحتی.و.در.اســرع.وقت.
اقالم.مورد.نیاز.خود.را.تهیه.کنند.

گفتنی.اســت،.شــرکت.تکنمــا.پی.وی.ســی.ســپاهان،.تولیدکننــده.پروفیل..های.
یو.پی..وی..سی.با.برند.واناوین.در.استان.اصفهان.است.

  افتتاح دفتر فروش نمایندگی وانا وین در آهن مکان تهران
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پنجره.ایرانیان؛.پس.از.ماه.ها.انتظار.باالخره.شــرکت.المهدی-.هرمز.جنوب.شــمش.

خــود.را.روانه.بورس.کاال.کرد.تا.بار.دیگر.این.شــرکت.بــه.نقش.آفرینی.در.این.بازار.

بپــردازد..هرچنــد.که.بیش.از.یک.ماه.بود.که.بنا.به.دالیــل.مختلف.بورس.کاال.حتی.

رنگ.آلومینیوم.را.به.خود.ندیده.بود؛.اما.حضور.شرکت.آلومینیوم.المهدی-.هرمز.جنوب.

می.تواند.به.این.بازار.جانی.دوباره.ببخشــد..به.شرط.اینکه.عرضه.شمش.مقطعی.نباشد.
و.تداوم.داشته.باشد.

به.گزارش.فلزات.آنالین،.بازار.آلومینیوم.دنیا.پس.از.ســقوط.قیمت.این.فلز.به.زیر.2.

هزار.دالر.در.هر.تن،.طی.یکی.دو.هفته.گذشــته.شــاهد.رشد.قیمت.بود.و.هم.زمان.با.

آن.بســیاری.از.فلزات.اساسی.دیگر.نیز.از.جمله.مس.و.روی،.شاهد.رشد.قیمت.بودند..

بااین.حال.افت.قیمت.آلومینیوم.نســبت.به.دیگر.فلزات.کمتر.بوده.است..بازار.آلومینیوم.

دنیا.به.واســطه.تغییرات.بزرگ.در.چین.در.حال.تحول.اســت.و.بســیاری.از.واحدهای.

ذوب.آلومینیوم.این.کشــور.به.دلیل.ســخت.گیری.های.زیست.محیطی.به.دنبال.بهبود.

فرآیندهای.تولید.جهت.کاهش.آلودگی.هســتند؛.بنابراین.برخی.از.این.واحدها.تعطیل.
شده.و.برخی.دیگر.ظرفیت.خود.را.افزایش.داده.اند.

در.بازار.ایران.آلومینیوم.و.ســایر.فلــزات.در.میان.سیاســت.گذاران،.تولیدکنندگان،.

خریداران.و.مصرف.کنندگان.نهایی.ســرگردان.اســت.و.هر.از.چند.گاهی.بخشــنامه.

جدیدی.از.سوی.وزارت.صنعت،.معدن.و.تجارت.به.نهادهای.ذی.ربط.مانند.بورس.کاال.

و.ســتاد.تنظیم.بازار.ابالغ.می.شود..بنا.به.گفته.مدیران.وزارت.صمت،.این.بخشنامه.ها.

در.جهت.حمایت.از.حقوق.تولیدکنندگان.و.مصرف.کنندگان.است..به.طور.مثال.در.مورد.

بازار.آلومینیوم،.مس.و.فوالد،.وزارت.صنعت،.معدن.و.تجارت.مقرر.کرده.است.تنها.آن.

دسته.از.خریدارانی.مجاز.به.معامله.در.بورس.کاال.هستند.که.اوال.میانگین.خرید.2.سال.

گذشــته.آن.ها.طی.سال.های.1395.و.1396.مشخص.باشد.و.حداقل.در.بورس.معامله.

داشته.باشند،.در.ثانی.به.سایت.بهین.یاب.مراجعه.و.پس.از.تکمیل.اطالعات.درخواستی،.

نســبت.به.دریافت.کد.معامالتی.از.این.ســایت.اقدام.کنند..این.بخشنامه.مهلت.آن.را.

نیز.تا.20.شــهریور.اعالم.کرده.اســت..بدین.ترتیب.بخش.عمده.ای.از.تقاضای.مس،.
آلومینیوم.و.فوالد.کاهش.خواهد.یافت.و.تقاضا.به.سمت.واقعی.تر.شدن.پیش.می.رود.

.بااین.حال.طی.یک.ماه.گذشــته.بنا.به.دالیلی.همچون.عدم.ثبت.کد.برای.برخی.از.

متقاضیان.در.بورس.کاال،.لغو.عرضه.ها.از.ســوی.بورس.کاال.و.مصوبه.شــورای.عالی.

بورس.آلومینیوم.در.بورس.کاال.عرضه.نشــد.و.یا.عرضه.ها.لغو.شــدند؛.اما.سرانجام.2.

هزار.تن.شــمش.آلومینیوم.از.سوی.شــرکت.آلومینیوم.ایران.با.قیمت.پایه.98.هزار.و.

117.ریال.در.هر.کیلوگرم.عرضه.شــد.که.با.تقاضای.4.هزار.و.700.تنی.مواجه.شــد.و.

بــا.رقابت.صورت.گرفته.این.محصول.به.میزان.2.هــزار.تن.و.با.میانگین.قیمت.198.

هزار.و.946.ریال.در.هر.کیلوگرم.رقابت.و.معامله.شــد..یک.هزار.تن.شمش.آلومینیوم.

نیز.از.سوی.شرکت.هرمزال.با.قیمت.پایه.97.هزار.و.817.ریال.در.بورس.کاالی.ایران.

عرضه.شد.که.با.رقابت.نیز.این.محصول.تماما.با.میانگین.قیمت.173.هزار.و.292.ریال.
مورد.معامله.قرار.گرفت.

  معامله ۳ هزار تنی آلومینیوم پس از یک ماه صورت گرفت
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پنجره.ایرانیان؛.نخســتین.نمایشــگاه.بین.المللی.مسکن،.شهرســازی.و.بازآفرینی.
شهری.آبان.ماه.امسال.در.تهران.برگزار.می.شود.

نخســتین.نمایشگاه.بین.المللی.مسکن،.شهرســازی.و.بازآفرینی.شهری.با.حمایت.

وزارت.راه.و.شهرســازی،.وزارت.کشور.و.نهاد.ریاست.جمهوری.از.27.تا.29.آبان.ماه.
97.در.شبستان.مصالی.امام.خمینی.)ره(.برگزار.می.شود.

توجه.به.بافت.های.فرســوده.و.قدیمی.و.رفع.ناپایــداری.آن.ها.به.موضوعی.جدی.

و.محوری.تبدیل.شــده.و.ســازمان.های.ذی.ربط.را.به.تکاپوی.ساماندهی.و.بازآفرینی.

بافت.های.مذکور.توجه.داده.و.لزوم.مداخله.در.این.بافت.ها.را.بیشتر.از.هر.زمان.دیگری.

مطرح.کرده.اســت..در.این.راستا.نخستین.نمایشگاه.بین.المللی.مسکن،.شهرسازی.و.

بازآفرینی.شــهری.با.تمرکز.بر.همین.موضوع.کلیدی.و.بــا.حمایت.نهادهای.اصلی.

مسئول.در.این.زمینه.ازجمله.وزارت.راه.و.شهرسازی،.مرکز.توسعه.دولت.الکترونیک،.

فناوری.اطالعات.و.آمار.وزارت.کشور،.مرکز.فناوری.اطالعات،.ارتباطات.و.امنیت.نهاد.

ریاست.جمهوری،.سازمان.ها،.نهادها،.انجمن.ها.و.اتحادیه.های.داخلی.و.بین.المللی.در.

حالی.در.تهران.برگزار.می.شــود.که.ارتقای.کیفیت.شهرنشــینی،.تحقق.برنامه.های.

توسعه.ای.مسکن،.شهرسازی.و.بازآفرینی.شهری،.بسترسازی.به.منظور.ایجاد.محرک.
اقتصاد.مسکن،.کار،.اشتغال.و.کارآفرینی.از.اهداف.اصلی.آن.است.

از.ســوی.دیگر،.آشــنایی.با.جدیدترین.فناوری.ها.و.نوآوری.هــای.نوین.صنایع.و.

تجهیزات.مســکن.و.شهرسازی،.توسعه.بازآفرینی.شهری،.ارائه.آخرین.دستاوردهای.

فن.آوری.روز.در.حوزه.مســکن.شهرسازی.و.بازآفرینی.شهری،.استفاده.از.ظرفیت.ها.

و.دســتاوردهای.شهرهای.خواهرخوانده.و.کمک.به.بهســازی.و.نوسازی.بافت.های.

فرســوده.و.ناکارآمد.شهری.نیز.از.دیگر.اهدافی.است.که.در.طول.برگزاری.نمایشگاه.
موردتوجه.ویژه.خواهند.بود.

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

  نخستین نمایشگاه مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری

پنجره.ایرانیان؛.شــرکت.اورین.آلومینیوم.تجارت.محصول.جدید.خود.بانام.ســت.
لوالی.160.کیلویی.فاپیم.ایتالیا.را.به.بازار.عرضه.کرد.

شــرکت.اورین.آلومینیــوم.تجارت.از.محصول.جدید.خود.بانام.ســت.لوالی.160.

کیلویی.فاپیم.ایتالیا.با.ویژگی.های.اســتحکام.و.تحمل.وزن.باال،.قیمت.مناســب.و.
متناسب.برای.در.و.پنجره.های.آلومینیومی.)همراه.با.دیتیل.فنی(.رونمایی.کرد.

گفتنی.است،.برای.کسب.اطالعات.و.جزئیات.بیشتر.درباره.این.محصول.می.توانید.
به.سایت.مجموعه.آورین.آلومینیوم.تجارت.مراجعه.کنید.

  محصول جدید در آورین آلومینیوم تجارت
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پنجره.ایرانیان؛.نمایشــگاه.های.اختصاصی.ایران.در.کشــورهای.روسیه.و.آلمان.
برگزار.می.شود.

بر.اساس.این.گزارش.نمایشگاه.های.اختصاصی.ایران.در.کازان-.روسیه.مهرماه.97.و.
پاویون.ایران.در.نمایشگاه.هفته.سبز.برلین-آلمان.28.دی.تا.7.بهمن.97.برگزار.می.شود.
این.نمایشــگاه.ها.با.مجوز.رســمی.سازمان.توسعه.تجارت.توســط.شرکت.نمایشگاه.

بین.المللی.مشــهد.برگزار.می.شود..شــرکت.نمایشگاه.بین.المللی.مشــهد.پیش.ازاین.2.

نمایشــگاه.نیز.در.تاشکند.ازبکستان.)مردادماه.97(.و.دوشــنبه.تاجیکستان.)شهریورماه.
97(.برگزار.کرده.است.

گفتنی.است؛.عالقه.مندان.به.حضور.در.این.نمایشگاه.ها.می.توانند.برای.ثبت.نام.و.کسب.
اطالعات.بیشتر.به.سایت.شرکت.نمایشگاه.بین.المللی.مشهد.مراجعه.کنند.

  برگزاری دو نمایشگاه اختصاصی ایران در خارج از کشور

پنجره.ایرانیان؛.معاون.معماری.و.شهرسازی.شهرداری.ساوه.گفت:.طراحی.ساختمان.
با.نمای.رومی.و.سنگین.در.ساوه.ممنوع.شد.

به.گزارش.ایسنا،.سام.امین.صالحی.عنوان.کرد:.با.توجه.به.گسترش.اجرای.نماهای.

حجیم.و.سنگین.طی.چند.سال.اخیر.در.این.شهر،.طراحی.و.اجرای.این.گونه.ساختمان.ها.
به.دلیل.عدم.مطابقت.و.رعایت.مقررات.ملی.ساختمان.در.این.شهر.ممنوع.شد.

وی.بیان.کرد:.ناظرانی.که.بدون.توجه.به.ضوابط.نسبت.به.تایید.این.گونه.نماها.اقدام.
کنند.طبق.قانون.به.شورای.انضباطی.معرفی.می.شوند.

امیــن.صالحی.با.تاکید.بر.ممنوع.بودن.ســبک.ها.و.فرم.هــای.نامتعارف.در.نمای.

ســاختمانی،.افزود:.نمای.ســاختمان.ها.باید.به.نحوی.طراحی.شود.که.شکل.مقیاس،.
مصالح،.رنگ.و.تناسبات.حجمی.با.محیط.پیرامونی.سنخیت.داشته.و.هماهنگ.باشد.

  طراحی ساختمان با نمای رومی و سنگین در ساوه ممنوع شد
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پنجره.ایرانیان؛.دکتر.ســعیدی،.نماینده.تبریز،.اســکو.و.آذرشهر.در.مجلس.شورای.
اسالمی.10.شهریورماه.97.از.توانمندی.های.تولیدی.آکپا.بازدید.به.عمل.آوردند.

به.گزارش.پنجره.ایرانیان.به.نقل.از.روابط.عمومی.شرکت.آکپا،.آقای.دکتر.سعیدی،.

نماینده.تبریز،.اســکو.و.آذرشــهر.در.مجلس.شورای.اســالمی.و.مدیرعامل.شهرک.

صنعتی.ســرمایه.گذاری.خارجی.تبریز.به.اتفاق.هیات.همراه.روز.شنبه.10.شهریورماه،.
برای.بازدید.از.آکپا.ایران،.مهمان.این.شرکت.بودند.

در.این.بازدید.مدیرعامل.آکپا.ایران.به.طرح.مســائل.و.مشکالت.موجود.در.صنعت.

پروفیل.آلومینیوم.پرداخته.و.آقای.دکتر.ســعیدی.نیــز.جهت.پرداختن.به.موضوعات.

مطرح.شــده.در.ایــن.نشســت.و.ارائه.راهکارهای.مناســب.قول.مســاعد.داده.و.از.
توانمندی.های.تولیدی.این.واحد.صنعتی.بازدید.به.عمل.آوردند.

گفتنی.اســت،.شــرکت.آکپا.ایران.درزمینه.تولید.انــواع.پروفیل.های.اختصاصی.و.

ترمال.بریک،.یراق.آالت،.انواع.رنگ.الکترواســتاتیک،.دکورال.و.آنادایز،.ارائه.مشاوره.

و.راه.اندازی.خط.تولید.در.و.پنجره.و.همچنین.فروش.ماشین.آالت.ساخت.در.و.پنجره.
در.شهرک.صنعتی.سرمایه.گذاری.خارجی.تبریز.-.آذربایجان.شرقی.فعالیت.می.کند.

  بازدید نماینده تبریز از توانمندی های تولیدی آکپا ایران

پنجره.ایرانیان؛.معاون.بازرگانی.شــرکت.آلومینیوم.ایران.از.شــکاف.عمیق.قیمت.
آلومینیوم.در.بین.بورس.کاال.و.بازار.آزاد.خبر.داد.

به.گزارش.خبرگزاری.صداوسیما.سید.علی.بهشتی.در.گفتگویی.افزود:.این.شکاف.
غیرطبیعی.بیشتر.به.دلیل.اختالف.نرخ.ارز.دستوری.دولت.بوده.است.

وی.گفت:.تولیدکنندگان.در.بورس.کاال.باید.با.قیمت.چهار.هزار.و.200.تومان.نرخ.

تســعیر.ارز.خود.را.به.ریال.تبدیل.کنند.ولی.در.بــازار.آزاد.این.روند.با.نرخ.صرافی.ها.
محاسبه.می.شود.

معــاون.بازرگانی.شــرکت.آلومینیوم.ایران.با.اشــاره.به.اینکه.بدون.شــک.با.این.

دســتورالعمل.دولت.چرخه.واحدهای.تولیدی.آلومینیوم.در.کشور.متوقف.خواهد.شد.

ادامــه.داد:.صنعتگران.در.این.حوزه.مواد.اولیه.موردنیاز.خود.را.با.ارز.بازار.ثانویه.تهیه.
ولی.با.دستورالعمل.دولت.باید.محصوالت.خود.را.با.نرخ.رسمی.عرضه.کنند.

بهشــتی.تصریح.کرد:.همه.مــواد.اولیه.صنعت.آلومینیوم.از.خارج.وارد.می.شــود.و.
هیچ.یک.از.مواد.موردنیاز.این.صنعت.به.قدر.کفایت.در.ایران.تولید.نمی.شود.

وی.گفــت:.دولت.از.چهار.هفته.قبل.بابت.مواد.اولیه.به.صنایع.آلومینیومی.ارز.چهار.

هزار.و.200.تومانی.اختصاص.نمی.دهد.و.ارز.همه.مواد.موردنیاز.این.صنعت.از.طریق.
بازار.ثانویه.با.نرخ.های.باالتر.تامین.می.شود.

  شکاف عمیق نرخ آلومینیوم در بورس و بازار آزاد
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پنجره.ایرانیــان؛.شــرکت.کار.تجارت.فربــد.به.منظور.ارائه.آخرین.دســتاوردها.و.

جدیدترین.محصوالت،.در.شــانزدهمین.نمایشگاه.صنعت.ساختمان.و.صنایع.وابسته.
کرمان.حضور.یافت.

فربد،.تولیدکننده.انواع.پروفیل.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.در.شانزدهمین.نمایشگاه.

صنعت.ساختمان.و.صنایع.وابسته.کرمان.که.از.6.تا.9.شهریورماه.97.در.محل.دائمی.
نمایشگاه.های.بین.المللی.استان.کرمان.برگزار.شد،.حضور.پیدا.کرد.

گفتنی.اســت،.شــرکت.کار.تجارت.فربد،.یکی.از.تولیدکنندگان.باســابقه.پروفیل.

یو.پی.وی.ســی.بانام.تجاری.فربد،.اســت..این.شــرکت.دارای.یکی.از.کامل.ترین.

قالب.های.موجود.در.بازار.پروفیل.های.ایرانی.اســت.که.محصوالت.خود.را.با.استفاده.

از.ماشین.آالت.و.فناوری.پیشــرفته.کشورهای.آلمان.و.اتریش.تولید.کرده.و.با.تاریخ.
تحویل.24.ساعته.و.ضمانت.10.ساله.به.مشتریان.عرضه.می.کند.

پنجره.ایرانیان؛.نخستین.جلسه.اختصاصی.گروه.آلومینیوم.همسو.با.برگزاری.»همایش.فلزات.

غیر.آهنی.ایران.و.فناوری.وابســته«.که.قرار.است.در.دهم.و.یازدهم.مهرماه.سال.جاری.برگزار.
.شود،.در.دبیرخانه.این.همایش.تشکیل.شد.

در.این.جلسه.که.برای.هم.اندیشــی.فعاالن.در.صنعت.آلومینیوم.برای.تعیین.محتوای.قابل.

.ارائه.در.همایش.برگزار.شــد،.هوشــنگ.گودرزی،.رئیس.ســندیکای.صنایع.آلومینیوم،.فرداد.

دلیری،.معاون.بازرگانی.شرکت.آلومینیوم.جنوب.)سالکو(.و.حسن.علی.رضایی.مقدم،.مدیرعامل.
کارخانجات.تولیدی.نورد.آلومینیوم.به.بررسی.چالش.های.حاضر.در.این.صنعت.پرداختند.

در.این.جلسه.پیشنهادهایی.از.سوی.حضار.مطرح.شد.که.عمده.تمرکز.آن.روی.رفع.چالش.ها.
و.مشکالت.این.صنعت.به.دلیل.شرایط.اقتصادی.بود.

هوشــنگ.گودرزی.رئیس.سندیکای.صنایع.آلومینیوم.ایران.در.این.کمیته.گفت:.در.همایش.

مذکور.باید.مشخص.شود.که.چه.اهدافی.موردتوجه.دست.اندرکاران.این.صنعت.است.و.چگونه.

باید.به.آن.دســت.یافت..برای.دســتیابی.به.اهداف.صنعت.آلومینیوم.باید.جایگاه.بلندمدت.و.
کوتاه.مدت.موردتوجه.فعاالن.و.دست.اندرکاران.این.صنعت.قرار.گیرد.

  حضور فربد در نمایشگاه ساختمان کرمان

  بررسی چالش های پیش روی صنعت آلومینیوم کشور

پنجره.ایرانیان؛.صفحه.اینســتاگرام.دهمین.نمایشگاه.بین.المللی.در،.پنجره.و.صنایع.
وابسته.تهران.راه.اندازی.شد.

فعاالن.صنعت.در.و.پنجره.و.عالقه.مندان.به.حضور.در.نمایشــگاه.بین.المللی.در.و.

پنجره.تهران.می.توانند.با.عضویت.در.صفحه.اینســتاگرام.نمایشگاه.از.آخرین.اخبار.و.
رویدادهای.این.نمایشگاه.باخبر.شوند.

عالقه.مندان.به.عضویت.در.صفحه.اینســتاگرام.دهمین.نمایشگاه.بین.المللی.در.و.
پنجره.و.صنایع.وابسته.می.توانند.از.طریق.این.آدرس.در.این.صفحه.عضو.شوند.

https://www.instagram.com/dowintech_2019
گفتنی.اســت،.دهمین.نمایشــگاه.بین.المللی.در.و.پنجره.و.صنایع.وابســته.تهران.
به.عنــوان.بزرگ.تریــن.رویداد.تخصصی.در.حــوزه.صنعت.در.و.پنجــره.در.منطقه.
خاورمیانه،.از.تاریخ.3.تا.6.بهمن.ماه.ســال.97.توســط.شرکت.بین.المللی.بازرگانی.و.
نمایشگاهی.تهران.در.محل.دائمی.نمایشگاه.های.بین.المللی.تهران.برگزار.می.شود.

  راه اندازی اینستاگرام نمایشگاه در، پنجره و صنایع وابسته تهران
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پنجره.ایرانیــان؛.وزیر.صنعت،.معدن.و.تجارت.گفــت:.دولت.با.ایجاد.محدودیت.و.
کنترل.عرضه.و.قیمت،.فعال.شرایط.را.به.نفع.مصرف.کننده.رقم.زد.تا.با.توافقی.که.با.
انجمن.ها.و.صنوف.تولیدی.خواهد.داشــت.بر.اساس.ظرفیت.تولید.واحدها.در.سامانه.
بهین.یاب،.اقدامات.الزم.را.انجام.داده.و.سپس.به.سمت.آزادسازی.سقف.رقابت.مواد.

اولیه.اقدام.کند.
بــه.گزارش.بورس.نیوز،.وزیر.صنعت،.معدن.و.تجــارت.در.جمع.خبرنگاران.گفت:.
مســائلی.که.این.روزها.در.رابطه.با.مواد.اولیه.در.تولید.مطرح.می.شود.در.سال.گذشته.
وجود.نداشت.و.این.نشان.از.ایجاد.یک.تغییر.که.عامل.بیرونی.دارد.و.دولت.بر.اساس.
همین.عامل.در.سیاســت.های.ارزی.تغییراتی.به.وجود.آورده.اســت؛.مربوط.می.شود..
ایــن.کار.باید.اتفاق.می.افتاد،.چراکه.در.آینده.ما.باید.شــرایطی.برای.مقابله.با.جنگ.

اقتصادی.به.وجود.می.آوردیم.
محمد.شــریعتمداری.افزود:.در.ســال.های.گذشــته.در.مــورد.واردات.و.صادرات.
محدودیت.های.بسیاری.کمتری.داشــتیم،.ولی.شرایط.متفاوت.امروز.باعث.شده.که.
محدودیت.هایی.را.ایجاد.کند.و.ممکن.اســت.این.محدودیت.ها.که.بر.اساس.شرایط.
جدید.ایجاد.شــده.در.ابتدا.روند.کار.را.کمی.کنــد؛.اما.این.وضعیت.در.زمان.کوتاه.به.

شرایط.بهتری.تبدیل.خواهد.شد.
وزیر.صنعت،.معدن.و.تجارت.ادامه.داد:.در.موضوع.پتروشــیمی.ها.عرضه.مواد.اولیه.

تولید.به.جز.در.چند.مورد.عموما.مشکل.خاصی.ندارد.و.در.آن.چند.مورد.نیز.مانند.مواد.

اولیه.ظروف.پالســتیکی.و.یا.مواد.اولیه.تولید.گونی.و.شــبیه.آن،.الزم.باشد؛.دولت.با.

ایجاد.محدودیت.و.کنترل.عرضه.و.قیمت،.فعال.شــرایط.را.به.نفع.مصرف.کننده.رقم.

بزند.تا.با.توافقی.که.با.انجمن.ها.و.صنوف.تولیدی.خواهد.داشــت.بر.اســاس.ظرفیت.

تولید.واحدها.در.ســامانه.بهین.یاب،.اقدامات.الزم.را.انجام.داده.و.ســپس.به.سمت.
آزادسازی.سقف.رقابت.مواد.اولیه.اقدام.کند.

شریعتمداری.اشاره.کرد:.ممکن.است.گروهی.در.رابطه.با.تعیین.قیمت.دستوری.در.

عرضه.محصوالت.انتقاداتی.داشته.باشند..ضمن.این.که.این.انتقادات.در.بعضی.موارد.

قابل.پذیرش.است.و.باید.اشاره.کرد.که.وقتی.متغیرهایی.مانند.قیمت.جهانی.محصول،.

قیمت.ارز.و.عرضه.و.تقاضا.وضعیت.باثباتی.ندارند،.الزم.است.تا.با.کنترل.های.دولت.

شرایط.را.به.سمت.ثبات.در.قیمت.ها.برد.و.به.تدریج.با.تثبیت.متغیرها.به.سمت.قیمت.
رقابتی.حرکت.کرد.

شریعتمداری.ادامه.داد:.در.گرمسار.در.5.ماهه.ابتدای.سال.97.و.در.مقایسه.با.مدت.

مشــابه.سال.قبل.40.درصد.رشد.درخواست.مجوز.واحد.تولیدی.ایجاد.شده.است.که.

نشان.از.افزایش.سرمایه.گذاری.و.امید.به.شرایط.اقتصادی.مناسب.در.این.منطقه.دارد.

و.دولت.امیدوار.اســت.با.سیاست.هایی.که.در.شــرایط.اقتصادی.فعلی.اتخاذ.می.کنند.
بتواند.این.حرکت.به.سمت.توسعه.را.سرعت.بخشد.

  پاسخ شریعتمداری به انتقادها درباره تعیین دستوری قیمت ها 
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پنجره.ایرانیــان؛.پس.از.گذشــت.یک.هفته.از.آزاد.ســازی.ســقف.رقابتی.در.مورد.

معامالت.آلومینیوم،.ســرانجام.معامالت.این.فلز.در.بورس.کاال.با.رقابت.متقاضیان.و.
کم.شدن.فاصله.بازار.و.بورس.ثبت.شد.

به.گزارش.شــبکه.اطالع.رســانی.طال،.ســکه.و.ارز.تهران،.به.دلیل.محدود.سازی.

خریداران.آلومینیوم.در.هفته.گذشــته.هر.چه.از.ایــن.محصول.روی.تابلو.بورس.آمد،.

به.معامله.منجر.نشــد.و.طبق.اطالعیه.بــورس.کاال.با.توجه.به.اعالم.وزارت.صنعت،.

معدن.و.تجارت.مبنی.بر.شــاخص.های.خریداران.محصوالت.آلومینیوم،.مشــتریان.

مجاز.محصوالت.فوق.الذکر.طی.ســال.های.1394.تا.1396.از.شرکت.بورس.کاالی.

ایران.بوده.و.میزان.سهمیه.ماهانه.بر.اساس.میانگین.خرید.سال.های.1394.تا.1396.

اســت.و.مشتریان.مربوطه.باید.قبل.از.ثبت.سفارش.نسبت.به.تکمیل.تعهدنامه.اقدام.

کرده.و.کارگزاران.نیز.قبل.از.شروع.تاالر.نسبت.به.ارسال.تعهدنامه.به.شرکت.بورس.
کاالی.ایران.اقدام.کنند.

باوجــود.همه.این.ســختگیری.ها.و.محدودیت.ها.در.تعداد.خریــداران.و.همچنین.

کاهش.حجم.تقاضا.معامالت.اخیرا.بــورس.کاالی.ایران.با.رقابت.متقاضیان.مواجه.

شــد..یک.هزار.تن.شــمش.آلومینیوم.هزار.پوندی.با.عیار.75/.99.شرکت.آلومینیوم.

المهدی.با.قیمت.پایه.97.هزار.و.817.ریال.عرضه.شد.و.با.آزاد.سازی.سقف.رقابت.ها.

با.میانگین.نرخ.198.هزار.و.946.ریال.برای.فروش.به.ثبت.رســید..همچنین.شمش.

هزار.پونــدی.آلومینیوم.ایرالکو.نیز.با.عیار.8/.99.و.حجم.دو.هزار.تن.با.نرخ.پایه.98.

هزار.و.117.ریال.روی.تابلو.آمد.که.این.کاال.نیز.در.رقابت.با.میانگین.نرخ.173.هزار.
و.292.ریال.ثبت.شد.

  ثبت معامله آلومینیوم با سقف رقابتی آزاد در بورس کاال

پنجره.ایرانیان؛.سی.و.نهمین.نمایشگاه.بین.المللی.صنعت.ساختمان.امارات.به.مدت.
4.روز.در.آذرماه.1397.برگزار.می.شود.

در.ســی.و.نهمین.نمایشگاه.بین.المللی.صنعت.ساختمان.امارات.که.از.5.تا.8.آذرماه.

1397.در.شــهر.دوبی.میزبان.عالقه.مندان.خواهد.بود.کشــور.ایران.در.قالب.پاویون.
حضور.خواهد.داشت.

همچنین.اولین.نمایشگاه.بین.المللی.طراحی.فضای.باز.شهری.و.سومین.نمایشگاه.

بین.المللی.سوالر.نیز.هم.زمان.با.نمایشگاه.ساختمان.دوبی.دایر.خواهد.بود..یک.هیات.
تجاری.از.ایران.نیز.عازم.این.نمایشگاه.می.شود.

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

  پاویون ایران در نمایشگاه ساختمان امارات

پنجره.ایرانیان؛.نمایشــگاه.بازسازی.ســوریه.از.10.تا.14.مهر.1397.در.دمشق.
برگزار.می.شود.

پاویون.ایران.در.چهارمین.دوره.نمایشگاه.بازسازی.سوریه.که.در.مرکز.نمایشگاه.های.
دمشق.برگزار.می.شود،.میزبان.عالقه.مندان.خواهد.بود.

در.اطالعیه.برگزاری.این.نمایشــگاه.عنوان.شده.است.که.با.توجه.به.شرایط.خاص.

ســوریه.و.خسارت.های.سنگین.وارده.به.زیرســاخت.های.این.کشور.و.برآورد.هزینه.

بازســازی.بالغ.بر.500.میلیارد.دالر،.این.رویداد.می.تواند.فرصت.مناسبی.برای.معرفی.
توانمندی.ها.و.ظرفیت.های.کشور.و.سهیم.شدن.در.پروژه.های.مدنظر.باشد.

گفتنی.اســت،.این.پاویون.با.مجوز.ســازمان.توسعه.تجارت.ایران.و.توسط.شرکت.
نمایشگاهی.پارس.رستاک.برگزار.خواهد.شد.

  پاویون ایران در نمایشگاه بازسازی سوریه
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پنجره.ایرانیان؛.چهاردهمین.نمایشــگاه.صنعت.ســاختمان.و.صنایع.وابسته.زاهدان.
مهرماه.97.در.محل.دائمی.نمایشگاه.های.استان.سیستان.و.بلوچستان.برگزار.می.شود.
چهاردهمین.نمایشــگاه.صنعت.ســاختمان.و.صنایع.وابســته.زاهدان.از.17.تا.20.
مهرماه.1397.توسط.شرکت.توسعه.نمایشــگاه.های.استان.سیستان.و.بلوچستان.در.

محل.دائمی.نمایشگاه.های.بین.المللی.استان.سیستان.و.بلوچستان.برگزار.می.شود.
گفتنی.اســت،.عالقه.مندان.به.حضور.در.این.نمایشــگاه.می.توانند.برای.ثبت.نام.و.

کسب.اطالعات.بیشتر.به.سایت.نمایشگاه.مراجعه.کنند.

  چهاردهمین نمایشگاه صنعت ساختمان زاهدان

پنجره.ایرانیان؛.انفجار.دستگاه.تولید.پودر.آلومینیم.در.کارگاهی.واقع.در.حوالی.مشهد.
یک.مجروح.به.جا.گذاشت.

به.گزارش.خبرگزاری.صداوسیمای.مرکز.خراسان.رضوی،.معاون.عملیات.سازمان.

آتش.نشانی.مشهد.گفت:.این.حادثه.که.بعدازظهر.پنجشنبه.15.شهریورماه.در.کارگاه.

تبدیــل.ضایعات.آلومینیوم.به.پودر.آلومینیوم.واقع.در.جاده.مشــهد.-.چناران.رخ.داد،.
موجب.آتش.سوزی.شد.

آتشــپاد.مهدی.رضایی.افزود:.برای.مهار.این.حریق.6.خودرو.آتش.نشــانی.و.یک.
خودرو.ویژه.پودرپاش.از.ایستگاه.های.آتش.نشانی.36.و.14.مشهد.به.محل.اعزام.شد.
وی.گفت:.در.این.حادثه.کارگر.کارگاه.به.علت.ســوختگی.توسط.عوامل.اورژانس.

115.به.بیمارستان.انتقال.یافت.

  یک مجروح در حادثه انفجار دستگاه تولید پودر آلومینیوم

پنجره.ایرانیان؛.نشست.خبری.سندیکای.صنایع.آلومینیوم.ایران.عصر.روز.سه.شنبه.

6.شــهریورماه.97.بــا.حضور.رئیس،.دبیر.و.تعدادی.از.اعضا.در.محل.دفتر.ســندیکا.
برگزار.شد.

رئیس.ســندیکای.صنعت.آلومینیوم.کاهش.عرضه.ایــن.محصول.در.بورس.کاال،.

واردات.دوباره.شــمش.های.صادراتی،.انحصارگرایی.و.گران.فروشــی.شــرکت.های.
باالدستی.را.سبب.تعطیلی.برخی.واحدهای.تولیدی.پایین.دستی.اعالم.کرد.

هوشــنگ.گودرزی.در.نشســت.خبری.ســندیکای.صنایع.آلومینیوم.ایران.افزود:.

متاسفانه.بخش.باالدســتی.آلومینیوم.که.محدود.است.به.تعهدات.خود.برای.عرضه.
محصوالت.در.بورس.کاال.عمل.نمی.کند.

وی.ادامه.داد:.دســتورالعمل.عرضه.آلومینیوم.در.بورس.مشابه.دستورالعمل.عرضه.

فوالد.و.مس.است؛.در.حالی.که.عمال.تفاوت.اساسی.با.آنها.دارد..تولیدکنندگان.بخش.

باالدستی.ادعا.می.کنند.98.درصد.مواد.اولیه.تولید.آلومینیوم،.وارداتی.است،.درحالی.که.

حدود.25.تا.28.درصد.قیمت.تولید.یک.شمش.آلومینیوم.مربوط.به.بخش.انرژی.است.
که.به.طور.کامل.از.داخل.کشور.تامین.می.شود.

رئیس.ســندیکای.صنعت.آلومینیوم.گفت:.متاســفانه.صنایع.باالدســتی.آلومینیوم.

به.طور.نادرســت.واگذار.و.خصوصی.سازی.شد.و.این.صنعت.در.انحصار.افرادی.معدود.

قــرار.گرفت..این.افراد.با.ادعای.اینکه.واحــد.تولیدی.آنها.در.مناطق.آزاد.قرار.دارد.از.

عرضــه.محصول.در.بورس.کاال.خودداری.و.اقــدام.به.صادرات.می.کنند.که.البته.ارز.
صادراتی.را.نیز.در.سامانه.نیما.عرضه.نمی.کنند.

  نشست خبری سندیکای صنایع آلومینیوم ایران برگزار شد
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پنجره.ایرانیان؛.رئیس.هیات.عامل.ایمیدرو.گفت:.تا.پایان.سال.97،.یک.کارخانه.بزرگ.

در.حوزه.آلومینیوم.راه.اندازی.می.شود.
به.گزارش.پنجره.ایرانیان.به.نقل.از.روابط.عمومی.ایمیدرو،.مهدی.کرباسیان.تاکید.کرد:.
»آلومینیوم.جنوب«.بزرگ.ترین.و.مدرن.ترین.کارخانه.تولید.آلومینیوم.ایران.خواهد.بود.

وی.گفت:.کارخانه.آلومینیوم.جنوب.)ســالکو(.با.ظرفیت.300..هزار.تن.تا.پایان.امسال.

به.بهره.برداری.می.رسد..این.کارخانه.به.اکسید.و.پودر.آلومینیوم.وارداتی.نیاز.دارد،.زیرا.در.
ایران.مواد.اولیه.به.اندازه.کافی.وجود.ندارد.

کرباسیان.تصریح.کرد:.ایران.در.کوناکری)پایتخت.گینه(..معدن.بوکسیت.دارد.که.

اخیرا.فعال.شــده.است.و.شش.کنسرســیوم.اروپایی.و.چینی.برای.مناقصه.آن.وارد.
ایران.شده.اند.

وی.افزود:.را.ه.اندازی.کامل.این.کارخانــه.می.تواند.ما.را.در.تامین.مواد.اولیه.آلومینیوم.
به.خارج.بی.نیاز.کند.

  راه اندازی کارخانه در بخش آلومینیوم تا پایان سال 97

پنجره.ایرانیــان؛.آورتا.تولیــد.و.عرضه.پروفیل.های.لمینت.بــا.تکنولوژی.نوین.
چسب.گرم )hot melt(.را.آغاز.کرده.است.

گــروه.صنعتی.کیان.پــن،.تولیدکننده.پروفیل.های.لمینت.یو.پی.وی.ســی.با.برند.

تجــاری.آورتا،.فعالیت.خــود.را.درزمینه.تولیــد.و.عرضه.پروفیل.هــای.لمینت.با.

تکنولوژی.نوین.چسب.گرم)hot melt(.و.به.کارگیری.مرغوب.ترین.مواد.اولیه.از.
اردیبهشت.ماه.سال.1397.آغاز.کرده.است.

ایــن.محصوالت.درحال.حاضر.در.ســه.رنگ.بســیار.مطلوب.و.موردپســند 
)black brown, golden oak,eiche dunkel( از.برند.بسیار.معروف.
renolit.در.بازار.ارائه.می.شــود.و.در.آینده.ای.نه.چندان.دور.محصوالت.بر.اساس.
تنوع.رنگی.دلخواه.مشــتریان.تولیــد.و.به.بازار.عرضه.می.شــود..تولید.پروفیل.مغز.

قهوه.ای.دو.رو.لمینت.نیز.جز.برنامه.های.آتی.این.مجموعه.خواهد.بود.

  عرضه پروفیل  لمینت با تکنولوژی نوین چسب گرم در گروه صنعتی کیان پن

پنجره.ایرانیان؛.شمش.آلومینیوم.تولیدی.کشور.در.چهارماهه.امسال.به.121.هزار.و.
909.تن.رسید.که.در.مقایسه.با.مدت.مشابه.پارسال.افزایش.11.درصدی.را.ثبت.کرد.
به.گزارش.ایرنا،.عملکرد.ســه.مجتمع.تولید.آلومینیوم.کشــور.)ایرالکو.در.اراک.و.
هرمزال.و.المهدی.در.بندرعباس(.در.چهارماهه.نخســت.پارســال.109.هزار.و.822.
تن.بود..همچنین.در.چهارماهه.امســال.تولید.پودر.آلومینا.)شرکت.آلومینای.ایران.در.
جاجرم.خراســان.شــمالی(.به.81.هزار.و.958.تن.رسید.که.در.مقایسه.با.دوره.مشابه.

پارسال.تفاوت.معناداری.ندارد.
اکســید.آلومینیوم.که.در.اصطالح.از.آن.به.عنوان.بوکسیت.یاد.می.شود،.ماده.اصلی.

در.تولید.آلومینیوم.است.
بر.اســاس.آمار.عملکرد.دوره.یادشده،.مجتمع.ایرالکو.)استان.مرکزی(.با.تولید.60.
هزار.و.361.تن.شــمش.آلومینیوم.بیش.از.49.5.درصد.ســهم.را.به.خود.اختصاص.
داد.که.در.مقایســه.با.55.هزار.و.575.تن.شــمش.تولیدشــده.در.چهارماهه.نخست.
پارسال.رشد.9.درصدی.را.ثبت.کرد..هرمزال.)استان.هرمزگان(.در.چهارماهه.امسال.
تولید.شــمش.آلومینیومی.خود.را.به.37.هزار.و.763.تن.رســاند.و.نسبت.به.عملکرد.
چهارماهه.پارسال.که.34.هزار.و.510.تن.بود،.افزایش.9.درصدی.را.رقم.زد..مجتمع.

المهدی.)اســتان.هرمزگان(.نیز.در.این.مدت.23.هزار.و.785.تن.شــمش.آلومینیوم.

تولید.کرد.که.نســبت.به.19.هزار.و.737.تن.عملکرد.چهارماهه.نخست.پارسال.رشد.
21.درصدی.داشت.

  رشد 11 درصدی تولید شمش آلومینیوم در چهار ماه امسال
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پنجره.ایرانیان؛.چهل.و.پنجمین.نمایشــگاه.بین.المللــی.بازرگانی.بغداد.آبان.ماه.1397.
برگزار.می.شود.

چهل.و.پنجمین.نمایشگاه.بین.المللی.بازرگانی.بغداد.باهدف.بازسازی.کشور.عراق.پس.

از.آزادســازی،.از.19.تا.28.آبان.1397.در.محل.نمایشگاه.های.بین.المللی.عراق.ـ.بغداد.
برگزار.می.شود.

بخش.های.مختلف.نمایشگاه.شامل.صنعت.ساختمانی،.صنایع.غذایی،.صنایع.پزشکی،.

صنایع.خودرو.و.لوازم.یدکی،.نفت.و.پتروشــیمی،.دارویی،.پوشاک.و.منسوجات،.خدمات.
فنی.و.مهندسی،.ماشین.آالت،.مواد.بهداشتی.و.انواع.شوینده.ها،.لوازم.خانگی.و....است.

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

  برگزاری نمایشگاه بین المللی بازرگانی بغداد

پنجره.ایرانیان؛.اولین.جشنواره.فروش.و.عرضه.مستقیم.تولیدات.جمهوری.اسالمی.
ایران.در.جمهوري.آذربایجان.)باکو(.مهرماه.سال.جاری.برگزار.می.شود.

جشــنواره.فروش.و.عرضه.مســتقیم.تولیدات.جمهوري.اسالمي.ایران.با.همکاری.

اتاق.تعاون.ایران.در.ســطح.ملي.و.با.محوریت.و.مدیریت.اجرایي.اتاق.تعاون.اســتان.

آذربایجان.غربي.از.20.تا.30.مهرماه.1397.)12.تا.22.اکتبر.2018(.به.مدت.10.روز.
در.بازار.آگرومال.شهر.باکو.برگزار.می.شود.

گفتنی.اســت،.عالقه.مندان.به.حضور.در.این.رویداد.می.توانند.برای.ثبت.نام.و.کسب.
اطالعات.بیشتر.به.سایت.اتاق.تعاون.استان.آذربایجان.غربی.مراجعه.کنند.

  نخستین جشنواره عرضه تولیدات ایران در جمهوري آذربایجان - باکو

پنجره.ایرانیــان؛.دونالد.ترامپ.طی.قراردادی.اجازه.دورزدن.تحریم.ها.را.برای.تامین.
آلومینیوم.شرکت.ها.صادر.کرده.است.

به.گزارش.رویترز،.به.دنبال.شکایات.بسیاری.از.صنایع.خودروسازی،.هواپیماسازی.

و.....از.کمبــود.فلزات.آلومینیوم.و.فوالد.در.بازار،.دونالد.ترامپ.قراردادی.امضاء.کرده.
که.امکان.دورزدن.تحریم.ها.را.برای.شرکت.ها.فراهم.کرده.است.

در.صورتی.که.شرکت.های.مصرف.کننده.فوالد.با.کمبود.روبرو.شوند،.می.توانند.از.کره.

.جنوبی،.برزیل.و.آرژانتین.جهت.تداوم.تولید،.فوالد.وارد.کنند..همچنین.شــرکت.های.

مصرف.کننده.آلومینیوم.نیز.در.صورت.مختل.شــدن.تولیدشان،.می.توانند.آلومینیوم.را.
بدون.پرداخت.مالیات.از.کشور.آرژانتین.وارد.کنند.

البته.موافقت.وزارت.دارایی،.وزارت.دفاع،.وزارت.امور.خارجه.و.برخی.مقامات.دیگر.

برای.این.امر.ضروری.اســت..درصورتی.که.خریداران.آمریکایی.به.هیچ.عنوان.نتوانند.
نیاز.خود.را.تامین.کنند،.می.توانند.چنین.درخواستی.داشته.باشند.

  معافیت استثنایی دونالد ترامپ برای آلومینیوم
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پنجره.ایرانیان؛.ابهام.در.جزئیات.و.شــیوه.محاسبات.قیمت.آلومینیوم.در.بورس.کاال.

باعث.شد.تا.آقای.مهندس.هوشنگ.گودرزی،.رئیس.سندیکای.صنایع.آلومینیوم.ایران.

یادداشــتی.در.همین.زمینه.ارســال.کرده.و.ابعاد.این.دستورالعمل.و.شیوه.محاسبات.
قیمت.آلومینیوم.در.آن.را.تا.حدی.روشن.سازد.

رئیس.ســندیکای.صنایع.آلومینیــوم.ضمن.توضیحاتی.با.بیــان.این.موضوع.که.

ســندیکای.صنایع.آلومینیوم.ایــران.در.ادامه.فعالیت.ها.و.توافقــات.قبلی.کمیته.ها.و.

کارگروه.های.مختلف.در.ایمیدرو.در.موضوع.تنظیم.دســتورالعمل.اخیر.نیز.همفکری.

و.دخالت.داشــته.است.اعالم.کرد.که.بر.اساس.این.دســتورالعمل،.عرضه.شمش.و.

بیلت.باید.مســتمر.و.هفتگی.و.به.اندازه.کف.تعیین.شده.باشد.و.همچنین.برای.قیمت.
آلومینیوم.نیز.سقف.رقابتی.در.نظر.گرفته.شده.است.

متن.یادداشــت.ریاست.ســندیکای.صنایع.آلومینیوم.ایران.در.مورد.مصوبات.جدید.
عرضه.آلومینیوم.در.بورس.کاال.به.این.شرح.است:

»به.استحضار.می.ر.ساند.سندیکا.در.اجرای.رسالت.همیشگی.خود.راستای.همکاری.

و.همفکری.برای.تامین.ارز.موردنیاز.صنایع.باالدستی.به.منظور.خرید.پودر.و.ملزومات.

تولید.صنایع.باالدستی.)شرکت.های.تولیدکننده.شمش(.ازیک.طرف.و.همچنین.تامین.

مواد.اولیه.مورد.نیاز.صنایع.پائین..دســتی.کشور.قبل.صادرات.از.طرف.دیگر،.همواره.

فعال.بوده.و.سعی.کرده.است.تا.مسائل.و.مشکالت.صنعت.را.که.حاصل.اظهارنظر.و.
پیشنهادهای.همکاران.ما.می.باشد.به.سمع.دست.اندرکاران.و.سیاست.گذاران.برساند.
طبق.توافقــات.قبلی.کمیته.ها.و.کارگروه.های.مختلــف.در.ایمیدرو،.وزارت.صمت.
ساختمان.شــهید.کالنتری،.وزارت.صمت.ساختمان.سمیه.و.وزارت.صمت.ساختمان.
نادری.نمایندگان.سندیکا.شرکت.نموده.و.پیشنهاد.خود.را.هم.به.صورت.شفاهی.و.هم.
کتبا.به.مسئوالن.اعالم.کردند.که.در.صورت.نیاز.آقای.ابوالفضل.رضایی.دبیر.سندیکا.

می.تواند.متن.نامه.ارسالی.پیشنهادها.را.جهت.اطالع.همکاران.کپی.کند.

کمبود.عرضــه.آلومینیوم.در.بورس.کاال.به.علت.عدم.عرضه.شــرکت.المهدی.و.

هرمز.جنوب.با.فرمول.و.نرخ.تعیین.شــده.قبلی.بود؛.زیرا.این.شرکت.ها.به.دلیل.حضور.

در.مناطــق.آزاد.و.یا.ویژه.تجاری.می.توانند.محصول.خود.را.مســتقیما.صادر.کنند.و.

ارز.آن.را.نیز.قانونا.نباید.از.طریق.ســامانه.نیما.به.فروش.برســانند.فلذا.در.این.راستا.

قیمــت.محصول.خود.را.با.نرخ.»ال.ام.ای.ضرب.در.نرخ.ارز.آزاد«.محاســبه.و.مطالبه.

می.کنند.که.موجب.افزایش.قیمت.شــمش.به.باالی.بیست.هزار.تومان.شده.است..از.

طرف.دیگر.شــرکت.ایرالکو.به.علت.دریافــت.کمک.های.جانبی.دولتی.قبلی.ازجمله.

دریافت.ارز.4200.تومانی.در.گذشــته.و.حضور.در.سرزمین.اصلی.)نبودن.در.مناطق.

آزاد(.موظف.به.ارائه.شــمش.باقیمت.فرمول.تعیین.شده.ستاد.بر.با.ارز.4200.تومانی.

بود.که.درنتیجه.ضمن.اینکه.به.اندازه.کافی.شمش.برای.عرضه.وجود.نداشت،.موجب.

مفاسد.زیادی.شد.و.تولیدکنندگان.واقعی.از.دستیابی.به.شمش.موردنیاز.محروم.شدند.

و.سطح.دالل.بازی.به.جایی.رسید.که.ارگان.های.نظارتی.وارد.عمل.شدند.تا.خریداران.
غیر.تولیدی.و.بقولی.محتکرین.را.مورد.شناسایی.قرار.دهند.

حاصل.عملیات.فوق.عدم.عرضه.شــمش.در.ســه.هفته.گذشــته.و.باال.رفتن.نرخ.

شــمش.برای.مصرف.کنندگان.نهایی.و.واقعی.و.گذشتن.نرخ.شمش.از.مرز.27.هزار.

تومان.و.درنتیجه.کاهش.و.در.بعضی.مواقع.توقف.تولید.صنایع.پائین.دستی.گردید.که.

این.مطلب.به.طور.روزانه.به.اطالع.معاونین.و.تصمیم.ســازان.و.تصمیم.گیران.وزارت.

صمت.رســید.و.حتی.از.مســئوالن.محترم.استان.اســتمداد.خواسته.شد.که.موجب.
تشکیل.جلسه.های.دو.پنجشنبه.گذشته.در.اراک.گردید.

حاصل.پیگیری.های.مســتمر.انجام.شــده.پکیجی.بود.که.از.طرف.معاونت.معدنی.

وزارت.صمت.تهیه.و.برای.اظهارنظر.به.معاونت.برنامه.ریزی،.تامین.و.توزیع.و.تنظیم.

بازار.جهت.بررســی.تایید.و.اعالم.برای.اجرای.ارســال.گردیده.بود.که.سندیکا.امروز.

صبح.از.این.طرح.مطلع.شد.و.به.سرعت.من.و.آقای.حقیقی.در.جلسه.حضور.یافتیم.و.

طرح.را.مرور.کردیم.و.با.تغییراتی.در.آن.سعی.کردیم.از.افزایش.خودسرانه.و.بی.رویه.
قیمت.جلوگیری.کنیم.

در.این.طرح.پیش.بینی.شــده.اســت.که.ارز.موردنیاز.برای.خرید.مواد.اولیه.صنایع.

باالدســتی.از.سامانه.ارز.ثانویه.تامین.گردد.زیرا.ارز.گروه.یک.برای.این.بخش.وجود.
ندارد.

ازآنجاکه.ارز.موردنیاز.از.ســامانه.ارز.ثانویه.تامین.می.شود.لذا.قیمت.گذاری.مفهومی.

نخواهد.داشــت.فلذا.سقف.رقابت.برداشته.شــده.بود.و.قیمت.پایه.نیز.میانگین.چهار.

عرضــه.قبلی.بورس.تعیین.گردیده.بود.و.با.ســقف.باز.رقابت.قیمت.می.توانســت.تا.
هرکجا.که.بخواهد.افزایش.یابد.

در.این.پیشــنهاد.حداقل.عرضه.هفتگی.یادآوری.شده.بود.و.شرکت.های.تولید.کنند.

شــمش.اعم.از.اینکه.داخل.کشور.باشند.و.یا.در.مناطق.ویژه.یا.مناطق.آزاد،.ملزم.به.

تأمین.نیاز.داخلی.خواهند.بود.و.در.صورت.عدم.تمکین.معاونت.معدنی.جلوی.صادرات.
آن.ها.را.خواهد.گرفت.

فروش.به.خریداران.بر.اســاس.ســامانه.بهین.یاب.و.ارائه.مدارک.دیگری.ازجمله.
پرداخت.ارزش.افزوده.و.تولید.سال.قبل.و....خواهد.بود.

آنچه.امروز.از.طرف.سندیکا.به.مطالب.فوق.افزوده.شد.است.به.شرح.ذیل.است:
عرضه.شمش.و.بیلت.باید.مستمر.و.هفتگی.و.به.اندازه.کف.تعیین.شده.باشد.

ســقف.قیمت.فروش.درهرصورت.نمی.تواند.از.ال.ام.ای.ضربدر.05/1.ضربدر.نرخ.
ارز.ثانویه.بیشتر.باشد.

واردات.محصوالت.تولید.داخل.ممنوع.است.
تمام.تولیدکنندگان.شــمش.موظف.به.تأمین.بازار.داخلی.قبل.از.صادرات.هســتند.

حتی.آن.هایی.که.در.مناطق.آزاد.و.ویژه.هستند.«

  برای قیمت آلومینیوم سقف رقابتی در نظر گرفته شده است
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پنجره.ایرانیان؛.در.پی.اعالم.خبر.برداشته.شدن.سقف.رقابت.در.معامالت.بورس.کاال.برای.
مس.و.آلومینیوم.رئیس.سندیکای.صنایع.آلومینیوم.ایران.به.این.خبر.واکنش.نشان.داد.

به.گزارش.فلزات.آنالین،.در.پی.اعالم.خبر.برداشــته.شــدن.ســقف.رقابت.در.معامالت.

بــورس.کاال.برای.مس.و.آلومینیوم،.هوشــنگ.گودرزی.اظهار.داشــت:.طــی.2.ماه.اخیر.

دستورالعمل.تنظیم.بازار.محصوالت.آلومینیومی.توسط.دفتر.معاونت.معدنی.وزارت.صنعت،.

معدن.و.تجارت.در.حال.تهیه.بود..این.دســتورالعمل.دارای.بخش.های.مختلفی.بود.و.برای.

تدوین.قســمتی.از.آن.نیز.از.ســندیکای.صنایع.آلومینیوم.به.عنوان.صنف.رســمی.صنایع.

آلومینیوم.نظرخواهی.شــد..این.نظرخواهی.طی.جلسه.ای.چندساعته.و.از.سوی.ستاد.تنظیم.

بازار.یعنی.دفتر.آقای.سینکی.صورت.گرفت.و.سندیکا.نیز.پیشنهاد.هایی.جزئی.بر.روی.این.
دستورالعمل.که.آن.زمان.محرمانه.بود.ارائه.کرد.

در.دستورالعمل.تدوین.شده.بنا.بود.که.کف.عرضه.مشخص.و.ابالغ.شود.و.حداقل.عرضه.

پیشــنهادی.نیــز.5.هزار.تن.آلومینیوم.خالص.و.2.هزار.تن.بیلــت.در.هر.هفته.بود..در.این.

دســتورالعمل.برداشتن.سقف.رقابت.نیز.مطرح.شــده.بود،.هرچند.که.سندیکای.با.برداشتن.
سقف.رقابت.مخالفت.داشت.

هوشــنگ.گودرزی.در.ادامه.افزود:.حال.بعد.از.گذشت.4.هفته.از.جلسه.ای.که.سندیکای.

صنایع.آلومینیوم.با.ســتاد.تنظیم.بازار.داشت،.روز.گذشــته.ابالغیه.وزارت.صنعت،.معدن.و.

تجارت.مبنی.بر.برداشــته.شــدن.سقف.رقابت.در.بورس.کاال.را.شــاهد.بودیم.بدون.آنکه.
صحبتی.از.سایر.بندهای.دستورالعمل.اولیه.تدوین.شده.همانند.کف.عرضه.باشد.

وی.در.ادامه.افزود.بعد.از.4.هفته.عدم.عرضه.شمش.آلومینیوم.در.بورس.کاال،.بناست.که.

2.هزار.تن.شــمش.بدون.سقف.رقابت.عرضه.شود،.درحالی.که.پس.از.یک.ماه.عدم.عرضه.

نیاز.بازار.حداقل.20.هزار.تن.اســت..به.طورقطــع.با.چنین.عرضه.ای.قیمت.از.قیمت.پایه.9.

هزار.تومان.به.30.هزار.تومان.خواهد.رســید.زیرا.صنایع.پایین.دستی.به.علت.نداشتن.ماده.
اولیه.در.حال.تعطیلی.هستند.

رئیس.ســندیکای.صنایع.آلومینیوم.کشــور.در.ادامه.افزود:.گفته.می.شود،.تولیدکنندگان.

آمادگی.عرضه.بیش.از.2.هزار.تن.را.ندارند.درحالی.که.2.تولیدکننده.شمش.آلومینیوم.کشور.

ماهیانه.25.هزار.تن.شــمش.تولید.می.کنند،.چه.کســی.جوابگوست.این.میزان.شمش.طی.
یک.ماه.گذشته.به.کجا.رفته.که.امکان.عرضه.تنها.2.هزار.تنی.وجود.دارد؟

هوشــنگ.گودرزی.در.ادامه.گفت:.تصمیم.گیری.های.این.چنینی.به.صنایع.پایین.دســت.

آســیب.جدی.وارد.خواهد.کرد..در.شرایطی.که.تولیدکننده.پایین.دست.به.سختی.توان.خرید.

ماده.اولیه.خود.را.داشت،.عرضه.اندک.و.برداشتن.سقف.رقابت.موجب.کاهش.توان.خرید.و.

کمتر.شدن.توان.تولید.تولیدکنندگان.می.شود.و.همین.امر.افزایش.قیمت.تمام.شده.محصول.
را.به.دنبال.خواهد.داشت..

در.ادامه.نیز.گفته.می.شــود.ازآنجایی.که.تولیدکنندگان.پایین.دست.توان.تامین.نیاز.داخل.

را.ندارند،.واردات.صورت.گیرد..وی.افزود.کمبود.ماده.اولیه.موجب.افزایش.قیمت.شــده.و.
افزایش.قیمت.موجب.تورم.می.شود.

دبیر.ســندیکای.صنایع.آلومینیوم.کشور.در.پایان.گفت:.مشخص.نیست.چه.کسانی.

در.کشــور.مسئول.چنین.سیاســت.گذاری.هایی.که.موجب.تضعیف.صنایع.پایین.دست.
می.شود.هستند.

  عاقبت ناخوشایندی در انتظار صنایع پایین دست آلومینیوم کشور خواهد بود
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پنجره.ایرانیان؛.طرح.مالیات.بر.عایدی.ســرمایه.در.بخش.

امالک.که.با.هدف.حمایت.از.تولید.و.عرضه،.کاهش.نوسانات.

بازار.مســکن،.جلوگیری.از.ســوداگری.و.حمایت.از.خانه.دار.

شدن.اقشار.متوســط.و.ضعیف.تدوین.شده،.با.امضاِی.117.
نماینده.مجلس.شورای.اسالمی،.اعالم.وصول.شد.

متن.طرح.مذکور.که.با.نــام.مالیات.بر.عایدی.امالک.نیز.
شناخته.می.شود.به.شرح.زیر.است:

بــا.توجه.بــه.اصــل.31.و.43.قانون.اساســی.و.بند.5.

سیاســت.های.کلی.نظام.در.بخش.مسکن،.جهت.حمایت.

از.تولید.و.عرضه،.کاهش.نوســانات.بازار.مسکن،.جلوگیری.

از.ســوداگری.و.حمایت.از.خانه.دار.شــدن.اقشار.متوسط.و.

مســتضعف،.ضــرورت.دارد.قانون.مقابله.با.ســوداگری.و.

نوســانات.بازار.مســکن.با.محوریت.وضع.پایه.»مالیات.بر.

عایدی.امالک«.و.معافیت.مالیات.نقل.و.انتقال.و.مالیات.بر.
سازندگان.تصویب.گردد.

متن.زیر.به.عنوان.ماده.60.به.قانون.مالیات.های.مستقیم.
الحاق.خواهد.شد.

مــاده.60.ـ.از.1.مــاه.پس.از.تصویب.این.مــاده،.هر.نوع.

نقل.و.انتقال.قطعی.زمین،.امالک.و.مستغالت.با.کاربریهای.

مســکونی،.اداری.و.تجاری.که.پس.از.تاریخ.اجرای.این.ماده.

خریداری.)به.انتقال.گرفته(.شوند،.مشمول.»مالیات.بر.عایدی.
سرمایه«.خواهد.شد.

مالیات.موضــوع.این.ماده.در.کلیه.مناطق.کشــور.اعم.از.

مناطق.آزاد.و.ویژه.اقتصادی.و.برای.انواع.نقل.و.انتقال.اعم.از.

صلح،.معاوضه،.حق.واگذاری.محل.و.انتقال.سهم.بین.مالکین.

مشــاع،.جاری.اســت.و.انتقال.قطعی.ملک.یا.حق.واگذاری.
محل،.منوط.به.پرداخت.مالیات.های.موضوع.این.ماده.است.
تبصره.1ـ.عایدی.سرمایه.امالک.عبارتست.از.مابه.التفاوت.
قیمت.خرید.)انتقال.دادن.یا.واگــذاری(.و.قیمت.فروش.)به.

انتقال.گرفتن(..
تبصره.2-.نرخ.این.مالیات.در.ســال.اول.اجرا.5.درصد،.در.

سال.دوم.10.درصد،.در.سال.سوم.15.درصد.و.از.سال.چهارم.
به.بعد.20.درصد.عایدی.ملک.خواهد.بود.

تبصره.3-..موارد.زیر.از.پرداخت.این.مالیات.معاف.است:
اولین.انتقال.امالکی.که.قبل.از.اجرای.این.قانون.خریداری.

شده.باشند؛
نقل.و.انتقال.واحد.مســکونی.اصلی.هر.شــخص.حقیقی،.

یکبار.در.هر.2.سال؛
اولین.انتقال.ساختمان.های.نوساز،.در.صورتی.که.5.سال.از.

اخذ.پروانه.ساخت.نگذشته.باشد.
نقل.و.انتقال.به.منظور.وقف.ملک

زمانی.که.قیمت.فروش.)انتقال.دادن(.کمتر.از.قیمت.خرید.
)به.انتقال.گرفتن(.باشد.

تبصره.4-.نقل.و.انتقال.امالک.مشمول.مالیات.این.ماده.از.

مالیات.نقل.و.انتقال.موضوع.ماده.59.معاف.می.باشــد..اولین.

انتقال.ســاختمان.های.نوســاز.که.پس.از.اجرای.این.ماده،.

پروانه.ســاخت.دریافت.کنند،.در.صورتی.که.5.ســال.از.اخذ.

پروانه.ســاخت.نگذشته.باشد،.از.مالیات.نقل.و.انتقال.موضوع.
ماده.77.نیز.معاف.می.باشد.

.از.یک.ماه.پس.از.تصویب.این.قانون،.سردفتران. تبصره.5ـ.

اســناد.رسمی.و.دفاتر.مشــاوره.معامالت.امالک.موظفند.در.

هنگام.تنظیم.سند.انتقال.ملک.یا.حق.واگذاری.محل.یا.سند.

تعهــد.به.انتقال.یا.حق.واگذاری.محل.)قولنامه(،.قیمت.مورد.

معامله.را.بر.اســاس.توافق.طرفین.معامله،.با.دقت.و.صراحت.
ثبت.نموده.و.به.امضای.طرفین.برسانند.

همچنین.در.نقل.و.انتقال.امالک.مســکونی،.فروشــنده.

باید.پیــش.از.معامله.تعیین.کند.که.ملک.مورد.معامله،.ملک.
مسکونی.اصلی.وی.می.باشد.یا.خیر.

تبصره.6.ـ.مبنــای.تعیین.قیمت.فــروش.تمامی.امالک.

و.خریــد.امالکی.که.بعد.از.اجرای.این.ماده.خریداری.شــده.

اند،.قیمت.ثبت.شــده.در.ســند.انتقال.یا.سند.تعهد.به.انتقال.

)قولنامه(.می.باشــد..قیمت.مذکور،.در.کلیه.مراجع.قضایی.و.

اداری.و.در.تعیین.حق.التحریر.دفاتر.اســناد.رسمی،.مبنا.قرار.
خواهد.گرفت.

تبصره.7ـ.اعطای.وکالت.برای.نقل.و.انتقال.امالک.یا.حق.

واگذاری.محل.از.نظر.اجرای.مفــاد.این.ماده.و.تبصره.های.

آن.در.حکــم.نقل.و.انتقال.بوده.و.مشــمول.مالیات.موضوع.

این.ماده.اســت..دفاتر.اسناد.رسمی.موظفند.قیمت.روز.ملک.

یا.حق.واگذاری.محل.را.که.توســط.طرفین.تعیین.می.شود،.

در.ســند.وکالتنامه.درج.نموده،.به.امضای.طرفین.برسانند..در.

هر.حال،.صــدور.وکالتنامه.ای.که.در.آن.حق.انتقال.موضوع.

وکالتنامه.به.خود.یا.دیگری.به.وکیل.داده.شــده.باشد،.منوط.

بــه.پرداخت.مالیات.موضوع.این.ماده.اســت..در.صورتی.که.

وکیــل،.ملک.یا.حق.واگذاری.محــل.را.به.خود.انتقال.دهد،.

از.پرداخت.مجدد.مالیات.موضوع.این.ماده.معاف.خواهد.بود..

صدور.وکالتنامه.برای.انجام.مقدمات.انتقال.و.مراجعه.به.دوایر.

دولتی.در.صورتی.که.وکیل.به.استناد.آن.حق.انتقال.موضوع.

وکالتنامه.به.خود.یا.دیگری.را.نداشــته.باشد،.از.شمول.حکم.
این.تبصره.مستثنی.است.

تبصــره.8ـ.در.موارد.زیر.انتقال.امالک،.مشــمول.مقررات.
موضوع.این.ماده.نیست:

نقل.و.انتقال.امالک.بانک.ها.و.شرکت.های.تابعه،.مشمول.

مالیات.بر.عایدی.مطابق.ماده.16.و.17.قانون.رفع.موانع.تولید.
رقابت.پذیر.و.ارتقای.نظام.مالی.کشور،.است.

مواردی.که.ملک.به.صورت.بالعوض.منتقل.شــده.باشد،.

بر.اساس.فصل.ششم.باب.سوم.قانون.مالیات.های.مستقیم،.

مشمول.مالیات.بر.درآمد.اتفاقی.است..در.این.صورت،.مبنای.

قیمت.خرید.هنگام.فروش.توسط.هدیه.گیرنده،.معادل.همان.

قیمــت.خرید.هدیه.دهنده.اســت..در.مواردی.که.منتقل.الیه.

فرزند.متاهل.هبه.کننده.باشــد،.منتقــل.الیه.فقط.برای.یک.

بار.و.یک.واحد.مســکونی.مشــمول.مالیات.بر.درآمد.اتفاقی.
نخواهد.بود.

انتقاالت.قهری.امالک.و.نیز.اولین.انتقال.توسط.وراث.بعد.
از.انتقال.قهری

انتقال.امالک.مشــمول.مقررات.ماده.)65(.قانون.مالیات.
های.مستقیم

امالکــی.که.در.اجرای.مــاده)34(.قانون.ثبــت.به.دولت.
تملیک.می.شود.

تبصره.9-.کلیه.درآمدهــای.مالیاتی.موضوع.این.ماده،.به.

منظور.تامین.مســکن.مهر.جوانان.و.محرومان.و.پوشــش.

بخشی.از.نرخ.سود.تسهیالت.خرید.خانه.اولی.ها.و.تسهیالت.

ودیعه.مســکن.اجتماعی.در.اختیار.بانک.مســکن.قرار.گیرد..

دولت.مکلف.اســت.اقدام.قانونــی.الزم.را.در.خصوص.نحوه.
تخصیص.این.درآمد.به.مصارف.مذکور.به.عمل.آورد.

تبصره.10-.وزارت.امور.اقتصادی.و.دارایی.مکلف.اســت.

گــزارش.عملکرد.موضوع.این.ماده.را.هر.شــش.ماه.یک.بار.

به.کمیســیون.های.اقتصادی،.برنامه.و.بودجه.و.محاسبات.و.
عمران.مجلس.ارائه.کند.

  طرح مالیات بر عایدی امالک اعالم وصول شد
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پنجره.ایرانیان؛.از.دو.میلیون.و.300.هزار.واحد.مســکن.

مهر.تاکنون.دو.میلیون.واحد.به.متقاضیان.واگذار.شده.و.از.

300.هــزار.باقی.مانده.150.هزارتای.آن.متقاضی.ندارد..از.

ســوی.دیگر.طرحی.که.از.آن.به.عنوان.جایگزین.مسکن.

مهر.با.جامعه.هدف.اقشار.متوســط.یاد.می.شود.روی.میز.
دولت.قرار.گرفته.است.

به.گزارش.ایســنا،.مســکن.مهر.به.روزهای.پایانی.خود.

نزدیک.می.شــود..با.این.حال.به.دلیل.نبود.بودجه.مناسب.

بخش.عمده.سایت.های.مسکن.مهر.فاقد.خدمات.زیربنایی.

و.روبنایی.مناسب.اســت..تا.قبل.از.جهش.نرخ.ارز.عنوان.

می.شد.تکمیل.زیرساخت.های.مسکن.مهر.11.هزار.و.500.

میلیارد.تومان.بودجه.الزم.دارد..با.این.حال.شرکت.عمران.

شهرهای.جدید.برنامه.هایی.را.برای.استفاده.از.توان.بخش.

خصوصی.در.تکمیل.خدمات.رفاهی.ســایت.های.مسکن.
مهر.به.کار.گرفته.است.

مدیرعامل.شــرکت.عمران.شــهرهای.جدیــد.که.روز.

چهارشــنبه.برای.افتتاح.25.طــرح.عمرانی.به.ارزش.150.

میلیارد.تومان.به.شهر.جدید.صدرا.سفر.کرده.بود،.در.جریان.

این.مراســم.گفت:.از.دو.میلیون.و.300.هزار.واحد.مسکن.

مهر.کشــور.نزدیک.به.دو.میلیون.واحد.به.متقاضیان.آنها.

واگذار.شده.است..150.هزار.واحد.مسکن.مهر.نیز.حداکثر.

تا.پایان.دولت.دوازدهم.تحویل.داده.می.شود.و.حدود.150.
واحد.باقی.مانده.نیز.هیچ.متقاضی.ندارد.

حبیــب.اهلل.طاهرخانی.به.کمبودهای.جدی.در.ســایت.

های.مسکن.مهر.سراسر.کشور.اشاره.و.تاکید.کرد:.دولت.

با.تمام.توان.می.کوشــد.به.لحاظ.استانداردسازی.محیط.

زندگی.مردم.در.این.واحدهای.مسکونی،.آنها.را.به.سطح.

متوسط.شهری.ارتقا.دهد.و.خدمات.اولیه.مسکن.های.مهر.
را.تامین.کند.

معاون.وزیر.راه.و.شهرســازی.ایــن.را.هم.گفت.که.به.

زودی.پرونده.تحویل.واحدهای.مسکن.مهر.به.متقاضیان.

بسته.خواهد.شــد.اما.کار.دولت.برای.تامین.خدمات.مورد.
نیاز.به.این.مجتمع.ها.همچنان.ادامه.دارد.

دولت.یازدهم.و.دوازدهم.طرح.مســکن.مهر.را.به.دلیل.

نبود.زیرساخت.های.مناســب.در.بیابان،.مشکالت.اجرایی.

و.اثــرات.نامطلوب.بر.اقتصاد.کشــور،.متوقف.و.به.تکمیل.

واحدهای.باقی.مانده.بســنده.کرد..از.ســوی.دیگر.نیاز.به.

مسکن.در.کالنشــهرها.به.شدت.احساس.می.شود..برنامه.

دولت.این.اســت.که.با.توجه.به.زیرســاخت.های.مناسب.

در.کالن.شــهرها.نوسازی.بافت.های.فرســوده.را.اولویت.

برنامه.هــای.خــود.قرار.دهد.کــه.البته.این.هــدف.نیز.با.
مشکالتی.مواجه.است.

از.ســوی.دیگر.قرار.است.طرحی.جایگزین.مسکن.مهر.

شــود.اما.این.بار.دولت.مجری.طرح.نیســت؛.زیرا.همواره.

کارشناســان.عنوان.می.کنند.که.دولت.ها.سازندگان.خوبی.

نیستند.و.بهتر.است.کارها.به.بخش.خصوصی.واگذار.شود..

مســئوالن.اذعان.دارند.که.اگر.مسکن.مهر.هم.از.ابتدا.به.

بخش.خصوصی.واگذار.می.شــد.تا.االن.به.پایان.رســیده.

بود..بر.این.اساس.شرکت.عمران.شهرهای.جدید.در.قالب.

طرح.های.مشــارکت.با.بخش.خصوصی،.احداث.50.هزار.

واحد.مســکن.را.تا.پایان.سال.کلنگ.می.زند..جامعه.هدف.

این.طرح.نیز.اقشار.متوسط.هستند؛.چرا.که.عمده.مخاطبان.

مسکن.مهر،.اقشــار.ضعیف.بودند.و.به.همین.دلیل.دولت.

قصد.دارد.با.هدف.تعامالت.اجتماعی.در.شــهرهای.جدید.
تنوع.جمعیتی.ایجاد.کند.

مدتی.پیش.مدیرعامل.شــرکت.عمران.شهرهای.جدید.

در.تشــریح.جزییات.این.طرح.عنوان.کــرده.بود:.عملیات.

احداث.50.هزار.واحد.مســکونی.را.در.دســتور.کار.داریم..

امســال.در.هفته.دولت.12.پروژه.مســکونی.را.شروع.می.

کنیم.که.10.هزار.واحد.را.شامل.می.شود..در.دهه.فجر.50.

هــزار.واحد.مدنظر.قرار.می.گیرد..این.پروژه.ها.در.صدرای.

شیراز،.بهارستان،.فوالدشهر.و.مجلسی.در.اصفهان،.اندیشه.

و.پرند.در.استان.تهران،.هشــتگرد.در.استان.البرز،.گلبهار.

در.خراسان.رضوی،.مهاجران.و.امیرکبیر.در.استان.مرکزی.

و.ســیراف.در.استان.بوشــهر.آغاز.می.شود..روش.ساخت.

به.صورت.مشــارکتی.اســت..قرارداد.واگذاری.زمین.را.به.

انبوه.ســازان.با.دوره.تنفس.در.پرداخت.بهای.زمین.منعقد.

می.کنیم.که.هم.انبوه.ســازان.فعال.شوند.و.هم.بخشی.از.
نقدینگی.جامعه.به.سمت.فعالیتهای.مولد.برود.

  مسکن مهر به ایستگاه آخر رسید
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پنجره.ایرانیان؛.رئیس.ســازمان.نظام.مهندســی.ساختمان.

اســتان.تهران.گفت:.بخش.خصوصی.پیشنهاد.طرح.جامع.

صنعتی.ســازی.را.به.دولت.مطرح.کرد.که.متاسفانه.با.اقبالی.

از.سوی.دولت.مواجه.نشــد،.این.در.حالی.است.که.حمایت.

از.صنعتی.ســازی.ســبب.افزایش.کیفیت.ساخت.وسازها.و.

صرفه.جویی.در.زمــان.اجرای.پروژه.ها.و.نیز.افزایش.ضریب.
ایمنی.ساخت.وسازها.می.شود.

احمد.خــرم.در.گفت.وگو.با.ایســنا،.اظهار.کــرد:.ازجمله.

تکنیک.های.صنعتی.ســازی،.شــیوه.قالب.تونلی.است..پس.

از.تجربه.ناموفق.مســکن.مهــر.درزمینه.اجرای.قالب.تونلی.

در.طرح.مســکن.مهر.که.توسط.پیمانکاران.ترک.به.اجرایی.

رســد،.بخش.خصوصی.برای.نهادینه.کــردن.این.روش.در.

ساخت.وسازها.پیشگام.شد.و.سال.1391.انجمن.انبوه.سازان.

اســتان.تهران.با.تشــکیل.یک.کنسرســیوم.که.متشکل.از.

15.انبوه.ســاز.داخلی.بــود.در.این.زمینه.وارد.میدان.شــد.و.

خوشبختانه.موفق.شــدیم.که.روش.قالب.تونلی.را.در.داخل.
کشور.اجرایی.کنیم.

وی.با.تاکید.بر.اینکــه.کیفیت.قالب.های.تونلی.داخلی.در.

قیاس.با.نمونه.کشــورهایی.مثل.ترکیه.افزایش.یافته.است.

گفت:.تربیت.بالغ.بر.15.اکیپ.اجــرای.قالب.تونلی،.افزایش.

پیمانــکاران.مجــری.قالب.تونلــی،.قالب.بنــد،.آرماتوربند،.

بتن.ریــزی.قالب.بتنی.و....ازجمله.دســتاوردهای.این.پروژه.

بوده.اســت.که.البتــه.این.موفقیت.حاصــل.فعالیت.بخش.

خصوصــی.بوده.و.دولت.هیچ.حمایتی.در.این.زمینه.به.عمل.
نیاورده.است.

رئیس.سازمان.نظام.مهندسی.ســاختمان.استان.تهران.با.

بیان.این.ادعــا.که.نه.تنها.در.دولت.های.نهم.و.دهم.بلکه.در.

دولت.یازدهم.و.دوازدهم.حمایتی.از.صنعتی.ســازی.صورت.

نگرفتــه.گفت:.پیش.ازایــن.بنده.در.جایــگاه.رئیس.انجمن.

تولیدکنندگان.و.فناوران.صنعتی.ســاختمان.پیشــنهاد.طرح.

جامع.صنعتی.سازی.را.به.وزارتخانه.راه.و.شهرسازی.مطرح.
کردم،.اما.متاسفانه.از.این.پیشنهاد.استقبال.نشد.

خرم.با.تاکید.بر.اینکــه.دولت.بدون.دارا.بودن.طرح.جامع.

نمی.توانــد.هیچ.گام.اجرایی.بردارد.گفت:.به.دنبال.آن.بودیم.

که.با.بهره.گیری.از.تیمی.از.اعضای.انجمن.تولیدکنندگان.و.

فناوران.صنعتی.ساختمان.به.همراه.یک.مشاور.بین.الملی.که.

دارای.ســابقه.و.تجارب.ارزنده.است،.نسبت.به.تدوین.طرح.

جامع.صنعتی.ســازی.اقدام.کنیم.که.متاسفانه.امکان.اجرایی.

کــردن.این.امر.فراهم.نشــد.چراکه.دولت.از.این.پیشــنهاد.
استقبال.نکرد.

خرم.با.بیان.اینکه.بهره.گیری.از.صنعتی.ســازی.به.جای.

سنتی.سازی.در.ساخت.وســازها.با.دستاوردهای.بسیاری.

همراه.اســت.گفت:.صنعتی.ســازی.ســبب.می.شود.که.

در.ساخت.وســازها.شــاهد.سریع.ســازی،.کیفی.سازی،.

ارزان.سازی.و.انبوه.سازی.باشــیم.و.با.توجه.به.این.امر.به.

نظر.می.رسد.که.الزم.است.دولت.گام.جدی.برای.حمایت.
از.صنعتی.سازی.بردارد.

پنجره.ایرانیان؛.کمیسیون.مسکن.اتاق.تعاون.ایران.از.راهکارهای.10.گانه.این.کمیسیون.
برای.برون.رفت.بازار.مسکن.از.رکود.رونمایی.کرد.

اتاق.تعاون.ایران.در.راســتای.برون.رفت.از.بازار.مسکن.راهکارهای.10.گانه.ارائه.کرد..

بر.اســاس.این.گزارش.مواردی.ازجمله.کم.کردن.قیمت.زمین.از.قیمت.نهایی.مســکن،.

تبدیل.واسطه.های.مالکیتی.در.فرایند.تولید.به.واسطه.های.مدیریتی،.تخصیص.تسهیالت.

قرض.الحســنه.جهت.پوشــش.80.درصدی.هزینه.های.ســاخت.مســکن،.بهره.مندی.از.

منابع.یارانــه.ای.و.کمک.های.بالعوض.برای.دهک.های.درآمدی.یک.و.دو،.اســتفاده.از.

فناوری.های.نوین.صنعتی.سازی.و.ساخت.مسکن،.کنترل.سوداگری.در.بازار.مسکن،.ایجاد.

بانک.اطالعات.بخش.زمین.و.مســکن،.توجه.ویژه.به.احیا.و.بازسازی.بافت.های.فرسوده.و.

ناکارآمد.شــهری.و.روستایی،.ضرورت.ایجاد.پیوند.مناسب.و.اثربخش.بین.بخش.مسکن.و.

مراکز.علمی.و.دانشــگاهی.و.درنهایت.ارزیابی.فنی.جهت.تکمیل.پروژه.های.مسکن.مهر.و.

زیرساخت.های.موردنیاز.مواردی.است.که.اتاق.تعاون.از.آن.ها.به.عنوان.شاه.کلید.حل.مشکل.
رکود.در.بازار.مسکن.نام.برده.است.

  دولت از طرح جامع صنعتی سازی استقبال نکرد

  راهکارهای 1۰ گانه برون رفت بازار مسکن از رکود
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پنجره.ایرانیان؛.سیستم.نمای.پیکسلی.به.عنوان.یک.فناوری.

قابل.تطبیق،.مقیاس.پذیر.و.تکرارشونده.است.که.می.توان.از.

آن.برای.انواع.ســاختمان.های.معماری.با.کاربری.های.متنوع.
استفاده.کرد.

این.سیستم.الهام.بخش.تمایل.ذاتی.ما.برای.برجسته.کردن.

طبیعت.در.کالبد.معماری.اســت.که.در.علوم.دیگر.به.بیوفیلیا.

)biophilia(.یا.همان.زیســت.گرایی.شــناخته.می.شود..

سیستم.نمای.پیکسلی.ترکیبی.از.دفتر.اداری.معاصر.با.فضایی.

زیست.محیطی.است.تا.نسل.جدیدی.از.یک.محیط.اداری.را.
به.نمایش.بگذارد.

باوجــود.فضاهای.خالی.زیاد.و.ترکیــب.کردن.انواع.بافت.

گیاهی.مــدوالر،.مبلمان.و.عرصه.هــای.کاری،.این.فرصت.

ایجاد.شــده.تا.کاربران.به.راحتی.با.محیط.خود.ارتباط.برقرار.

کنند.و.در.محیط.شــبه.بیرونی.خود.غوطه.ور.شوند..فضاهای.

بــاز.متنوع.این.امکان.را.در.اختیــار.کارمندان.می.گذارد.تا.به.

نوآوری.و.خالقیت.بیشتر.در.حیطه.کاری.خود.برسند..ترکیب.

محیط.بیرونی.با.بافت.فضــای.داخلی.به.یک.امر.طبیعی.در.
طراحی.اداری.پروژه.های.امروز.بدل.گشته.است.

تغییرپذیری.سیستم.نمای.پیکســلی.یک.قابلیت.بی.نظیر.

بــرای.فضاهای.اداری.اســت..بخصوص.شــرکت.هایی.که.

مستاجر.هســتند.و.به.طورمعمول.ســاختمان.محل.کار.خود.

را.تغییر.می.دهند،.می.توانند.با.چنین.سیســتم.انعطاف.پذیری.

پیکره.بنــدی.نما.و.فضای.رو.به.نمای.بیرون.را.طراحی.کنند..

این.سیســتم.می.تواند.از.نوآوری.های.صنعت.ساخت.وســاز.

مانند:.BIM.پیش.ســاخته.و.سازه.های.قاب.چوبی.بهره.ببرد.
تا.فرآیندی.اقتصادی.و.پایدارتر.را.برای.ساختمان.خلق.نماید.
سیســتم.مدوالر.نمای.پیکســلی.قابلیت.اجرای.سریع.در.
متراژهای.کوچک.و.بزرگ.را.داراســت.و.همین.امر.استفاده.
از.این.سیســتم.را.بهینه.می.سازد..به.خصوص.اینکه.می.توان.
از.بافت.های.گیاهی.متنوعی.در.تمام.اضالع.ســاختمان.بهره.
برد..باوجوداینکه.عنوان.شــده.این.سیستم.را.می.توان.در.اکثر.
کاربری.های.معماری.به.کار.برد،.اما.بیشــتر.از.همه.مناسب.

فضاهای.اداری.است.

پنجره.ایرانیان؛.آن.طور.که.گزارش.بانک.مرکزی.نشان.می.دهد.متوسط.قیمت.هر.متر.مربع.

واحد.مســکونی.در.تهران.تا.62.درصد.در.مردادماه.سال.جاری.نسبت.به.ماه.مشابه.سال.قبل.
افزایش.داشته.است.

به.گزارش.ایســنا،.در.مردادماه.امسال.متوســط.قیمت.هر.متر.مربع.زیربنای.واحد.مسکونی.

معامله.شده.از.طریق.بنگاه.های.معامالت.ملکی.شهر.تهران.حدود.7.میلیون.و.400.هزار.تومان.

بوده.که.نســبت.به.ماه.قبل.6.1.درصد.و.نســبت.به.ماه.مشابه.سال.قبل.تا.62.1.درصد.رشد.

دارد..بیشترین.رشد.متوسط.قیمت.مربوط.به.منطقه.5.با.81.8.و.کمترین.میزان.به.منطقه.12.
با.25.3.درصد.نسبت.به.مردادماه.سال.گذشته.اختصاص.دارد.

این.در.حالی.اســت.که.گزارش.بانک.مرکزی.نشــان.می.دهد.در.مردادماه.تعداد.معامالت.

آپارتمان.های.مســکونی.در.تهران.به.12.هزار.واحد.رســیده.که.نســبت.به.تیرماه.11.2.و.در.
مقایسه.با.مردادماه.سال.قبل.33.2.درصد.کاهش.دارد.

همچنین.تحوالت.اجاره.بهای.مســکن.از.این.حکایت.دارد.که.در.مردادماه.شــاخص.کرایه.

مســکن.اجاری.در.شــهر.تهران.تا.14.1.و.در.کل.مناطق.شهری.تا.11.8.درصد.نسبت.به.ماه.
مشابه.سال.قبل.افزایش.داشته.است.

  سیستم نمای پیکسلی، ترکیب عاشقانه طبیعت و نسل بعدی تکنولوژی ساختمان

  رشد ۶۲ درصدی قیمت مسکن در تهران
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پنجره.ایرانیان؛.رئیس.ســازمان.نظام.مهندســی.تهران.

در.جریان.یک.نشســت.خبری.به.بیــان.آخرین.وضعیت.
اختالس.جدید.در.سازمان.نظام.مهندسی.تهران.پرداخت.

به.گزارش.صما،.احمد.خــرم.در.جمع.خبرنگاران.درباره.

اختالس.7.میلیارد.تومانی.جدید.از.سازمان.نظام.مهندسی.

ساختمان.استان.تهران.به.بیان.جزئیات.این.تخلف.پرداخت.

و.گفت:.با.جعل.امضای.بنده.و.یک.فقره.از.چک.ها.هم.که.
بدون.امضا.بنده.-.چک.ها.در.بانک.صادرات.نقد.شده.است.
خرم.با.اشاره.به.فساد.40.میلیاردی.سازمان.نظام.مهندسی.
اظهار.کرد:.این.تخلف.در.قوه.قضاییه.در.دســت.بررســی.

است.و.هنوز.حکمی.صادر.نشده.است.
وی.گفت:.پرونده.4.ســال.است.که.در.قوه.قضاییه.گیر.
کرده.اســت..پول.مذکور.بلوکه.شــده.که.البته.سود.آن.را.
دریافــت.می.کنیم..نحوه.هزینه.کرد.این.ســود.یک.بحث.
است.و.این.که.ســود.نگیریم.از.هر.مرجعی.صادر.شود.که.
ســود.نگیریم.شائبه.ایجاد.می.شود..سود.بانکی.سپرده.های.

حق.الزحمه.را.در.یک.حساب.خاص.واریز.می.کنیم.
رئیس.ســازمان.نظام.مهندسی.ساختمان.استان.تهران.با.
یادآوری.این.که.با.این.اقدام.سریع.روی.این.قضیه،.سازمان.
در.شعبه.بانک.صادرات.حضور.یافت،.تاکید.کرد:.اول.حدود.

3.5.میلیارد.تومان.کشف.شد.

نایب.رئیس.ســازمان.در.بانک.مســتقر.شــد.به.همراه.

حراســت.و.تمام.چک.های.باالی.50.میلیــون.تومان.را.

بازدید.کردند.که.7.فقره.چک.هم.در.این.بازدید.کشف.شد.

کــه.مجموعا.مبلغ.7.میلیارد.و.200.میلیون.تومان.تا.عصر.

5.شنبه.به.حساب.سازمان.برگشت..هم.زمان.شکایت.کردیم.

منتها.با.صحبت.با.متخلفان.و.برخورد.مثبت.با.آن.ها.اعالم.

شد.اگر.پول.را.برگردانید.قطعا.تخفیف.در.مجازات.خواهید.
داشت..تا.االن.تقریبا.همه.پول.برگشت.داده.شده.است.

پنجره.ایرانیان؛.مدیرعامل.بانک.توســعه.تعاون.از.رشد.29.درصدی.تسهیالت.پرداختی.

این.بانک.در.سال.جاری.خبر.داد.و.مشارکت.تعاونی.ها.در.طرح.اشتغال.فراگیر.و.روستایی.
را.خواستار.شد.

حجت.اله.مهدیان.در.گفت.وگو.با.ایســنا،.با.بیان.اینکه.بانک.توســعه.تعاون.در.بین.35.

بانک.دولتی.و.خصوصی.به.لحاظ.عملکرد.رتبه.هشــتم.را.به.خود.اختصاص.داده.اســت،.

اظهار.کرد:.در.ســال.گذشــته.بیش.از.2700.میلیارد.تومان.تسهیالت.پرداخت.کردیم،.در.

حالی.که.میزان.تسهیالت.پرداختی.ما.امسال.به.رقم.3480.میلیارد.تومان.رسیده.که.رشد.
29.درصدی.را.نشان.می.دهد.

وی.از.شــش.برابر.شــدن.منابع.بانک.طی.پنج.سال.گذشــته.خبر.داد.و.گفت:.در.بحث.

حمایت.از.بنگاه.های.کوچک.و.متوســط.و.بنگاه.های.تولیدی.عملکرد.موفقی.داشــتیم.و.

تالش.کرده.ایم.تا.در.اجرای.طرح.اشــتغال.فراگیر.و.اشتغال.پایدار.روستایی.و.عشایری.نیز.

کارنامه.قابل.قبولی.ارائه.دهیم.
مدیرعامل.بانک.توســعه.تعاون.درخواست.های.معرفی.شده.به.بانک.را.19.هزار.و.772.
فقــره.به.ارزش.45.هزار.میلیارد.ریال.ذکر.کرد.و.گفت:.از.این.میزان.حدود.4000.فقره.به.

ارزش.15.هزار.میلیارد.ریال.مورد.پذیرش.بانک.قرار.نگرفته.است.
مهدیان.در.عین.حال.با.اشاره.به.اجرای.طرح.اشتغال.پایدار.روستایی.و.عشایری،.گفت:.
فعالیت.های.بانک.توســعه.تعاون.در.شهرســتان.ها.پررنگ.تر.از.تهران.بوده.و.سهم.بانک.
توســعه.تعاون.از.پرداخت.تســهیالت.برای.اجرای.این.طــرح.17.درصد.و.معادل..2000.
میلیارد.تومان.اســت..در.مجموع.دولت.32.هزار.میلیارد.تومان،.برای.توســعه.طرح.های.
اشــتغال.فراگیر.با.20.هزار.میلیارد.تومان.و.طرح.اشــتغال.روستایی.و.عشایری.با.12.هزار.

میلیارد.تومان.اختصاص.داده.که.رقم.درخور.و.قابل.قبولی.است.
او.در.عین.حال.با.اشــاره.به.اســتقبال.کمرنگ.تعاونی.ها.از.طرح.اشتغال.روستایی.،.ابراز.
امیدواری.کرد:.تعاونی.ها.از.فرصتی.که.برای.برخورداری.از.منابع.طرح.اشــتغال.روستایی.

پیش.بینی.شده.به.نحو.مطلوبی.استفاده.کنند.
مدیرعامل.بانک.توسعه.تعاون.در.پایان.آمادگی.این.بانک.را.برای.حمایت.از.تعاونی.های.
زنان.و.اعطای.تسهیالت.بانکی.به.زنان.تعاونگر.متقاضی.وام.اشتغال.روستایی.اعالم.کرد.
به.گزارش.ایســنا،.طرح.اشــتغال.روستایی.با.هدف.توسعه.اشــتغال.در.مناطق.محروم.
روستایی،.عشایری.و.مرزی.و.تاسیس.تعاونی.در.روستاهای.دارای.مزیت.نسبی.در.دستور.
کار.وزارت.تعــاون،.کار.و.رفاه.اجتماعی.قرار.گرفته.اســت..اجرای.موفق.این.طرح.موجب.
کاهش.مهاجرت.به.شــهرها،.اشــتغالزایی.و.حل.بیکاری.در.مناطق.روستایی.و.عشایری.
می.شود..سال.گذشــته.یک.میلیارد.و.500.میلیون.دالر.تسهیالت.از.محل.منابع.صندوق.
توسعه.ملی.از.سوی.مجلس،.برای.توسعه.اشتغال.در.مناطق.روستایی.به.تصویب.رسید.

  اختالس جدید در نظام مهندسی تهران

  استقبال کمرنگ تعاونی ها از طرح های اشتغال
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پنجره.ایرانیان؛.اشــتغال.با.تزریق.پول.راه.اندازی.نمی.شود،.

چــرا.که.باید.مرکز.پژوهش.ها.و.کمیســیون.ویژه.حمایت.از.
تولید.موانع.اشتغال.را.احصاء.و.به.مجلس.ارائه.کنند.

به.گزارش.ایســنا،.محمدرضا.امیرحسنخانی.در.نطق.میان.

دستور.جلســه.علنی.مجلس.شورای.اسالمی.گفت:.امروز.در.

شــرایط.حســاس.و.در.جنگ.اقتصادی.با.بزرگترین.قدرت.

جهانی.هستیم..با.وجود.نیاز.مبرم.به.وحدت.و.همدلی،.شاهد.

فریاد.نکات.منفی.و.سیاه.نمایی.از.جانب.مسئوالن.هستیم..به.

جای.امید،.ناامیدی.و.به.جای.ذکر.توانمندی.ها.و.شایستگی.ها.
دم.از.ناکامی.و.مشکالت.می.زنیم.

امیرحســن.خانی.ادامه.داد:.متاسفانه.امروز.برای.زیر.سؤال.

بردن.نظام.مســابقه.گذاشــته.ایم..در.حالی.که.با.امکانات.و.

فرصت.هایی.که.در.کشور.وجود.دارد،.می.توانیم.با.اتحاد.ملی.
و.بسیج.مردم.بسیاری.از.مشکالت.را.پشت.سر.بگذاریم.

نماینده.طبس.افزود:.متاســفانه.در.دستگاه.های.نظارتی.از.

مدیرانی.بازخواســت.می.کنیم.که.کار.می..کنند.و.از.مدیرانی.

که.فرصت.ســوزی.می.کنند.کمتر.ســؤال.کرده.ایم..با.همه..

محدودیت.هایــی.که.وجود.دارد.ســاختارهای.نظارتی.کمتر.

برای.تسهیل.امور.شــتاب.دارند.و.کمتر.برای.حل.مشکالت.
مردم.عمل.کرده.اند.و.بیشتر.بازدارنده.و.محدود.کننده.بوده.اند.
امیرحســن.خانی.با.اشاره.به.نقش.پررنگ.بانک.ها.در.ایجاد.

اشتغال.گفت:.متاسفانه.امروز.روش.سنتی.پرداخت.تسهیالت.

نمی.تواند.برطرف.کننده.بیکاری.باشــد..امروز.مدیریت.جدید.

بانک.مرکزی.که.قبال.در.صنعت.بیمه..کشــور.دارای.ســابقه.

خوبی.بود،.باید.نســبت.به.تغییر.شیوه.پرداخت.تسهیالت.در.
اشتغال.کشور.برنامه.ریزی.کنند.

وی.افزود:.با.وجود.اینکه.گزارشــی.از.نحوه.عملکرد.1.5.

میلیارد.دالری.تخصیص.یافته.جهت.اشــتغال.پایگاه.های.

روستایی.به.مجلس.ارائه.نشده.است،.اخیرا.نیز.شاهد.مصوبه..

یک.میلیارد.دالری.دیگری.از.صندق.توسعه.ملی.به.منظور.
اشتغال.در.جلسه.هماهنگی.اقتصادی.سران.سه.قوه.بوده.ایم.
نماینــده.طبــس.تصریح.کرد:.اشــتغال.بــا.تزریق.پول.
راه.انــدازی.نمی.شــود..چرا.کــه.باید.مرکــز.پژوهش.ها.و.
کمیســیون.ویژه.حمایت.از.تولید،.موانع.اشــتغال.را.احصاء.

و.به.مجلس.ارائه.کند.

پنجره.ایرانیان؛.به.گفته.عضو.شــورای.عالی.کار،.برخی.معتقدنــد.با.افزایش.حقوق.کارگر.

دچار.تورم.می.شــویم،.در.حالی.که.این.تورم.ناشــی.از.افسارگســیختگی.و.بیماری.اقتصادی.

کشــور.اســت.که.دولت.باید.راهکار.درمانش.را.پیدا.کند.و.این.موضوع.هیچ.گونه.ارتباطی.به.
جامعه.کارگری.ندارد.

احمدرضا.معینی.در.گفت.وگو.با.ایســنا،.با.اشاره.به.اینکه.زیرمجموعه.شورای..عالی.کار.در.

استان.اصفهان.کارگروهی.به.نام.کارگروه.مزد.تشکیل.داده.که.در.طول.سال.جلسات.متعددی.

هر.دو.ماه.یک.بار.برگزار.می.کند،.اظهار.کرد:.با.توجه.به.ســابقه.ام.در.شــورای.عالی.کار،.هر.

زمانی.که.در.مورد.سبد.کاال.صحبتی.صورت.گرفت،.اعالم.شد.که.بیش.تر.برروی.تورم.صحبت.

می.کنید،.در.حالی.که.ما.این.موضوع..را.هر.ساله.رد.می.کردیم،.چراکه.بر.اساس.تبصره.2.ماده.
41.قانون.کار.که.به.معیشیت.کارگر.اشاره.دارد،.اقدام.می.کنیم.

وی.با.اشــاره.به.اینکه.با.تالش.بسیار.در.شورای.عالی.کار.این.موضوع.مورد.قبول.واقع.شد.

که.دولت.و.کارفرما.ســبد.معیشــیت.را.در.نظر.بگیرند،.افزود:.در.آن.زمان.عرف.سبد.معیشت.

برمبنای.چهار.نفر.بود،.اما.در.ســال.گذشته.با.ارقام.استخراجی.مرکز.آمار.و.بانک.مرکزی،.این.
سبد.را.بر.اساس.سه.تا.دو.نفر.در.نظر.گرفتیم،.درنتیجه.مبنا.کاهش.پیدا.کرد.

رییس.کانون.هماهنگی.شــورای.اسالمی.کار.اســتان.اصفهان.با.بیان.اینکه.درنهایت.یک.

خانوار.را.بر.اســاس.دو.نفر.محاسبه.و.رقم.ســبد.کاال.را.در.حقوق.97..محاسبه.کردیم،.اظهار.
کرد:.با.وجود.اعتراضات.کارفرما.و.دولت،.رقم.این.سبد.دو.میلیون.و.600.هزار.اعالم.شد.

وی.با.بیان.اینکه.با.توجه.به.افزایش.نرخ.ارز.و.تورم.ایجاد.شده.در.کشور.و.ارتباط.موادغذایی.

موجود.در.سبد.خانوار.کارگری.با.این.دو.فاکتور،.رقم.سبد.معیشت.باید.تغییر.کند،.ادامه.داد:.بنا.

بر.اعالم.بانک.مرکزی.نرخ.تورم..از.9.درصد.به.9.7.درصد.افزایش.یافته،.اما.اعتقاد.ما.بر.این.

اســت.که.سبد.کاالی.یک.خانوار.کارگری.تنها.چهار.قلم.برنج،.گوشت،.مرغ.و.حبوبات.نیست.
بلکه.باید.هزینه.های.ایاب.ذهاب،.هزینه.تحصیل.و.....را.در.این.سبد.لحاظ.کنیم.

معینی.تصریح.کرد:.برای.نمونه.یکی.از.354.قلم.کاالیی.که.مرکز.آمار.قیمت.آن.ها.را.برآورد.

می.کند،.یخچال.ســاید.بای.ساید.است.که.یک.کارگر.با.دستمزد.کنونی.خود.در.طول.عمرش.

امکان.خرید.آن.را.ندارد،.بنابراین.با.وجود.اعالم.این.آمار..و.نرخ.تورم،.آنچه.یک.کارگر.بر.سر.
سفره.می.آورد.و.در.طول.یک.ماه.با.هزینه.های.آن.دست.و.پنجه.نرم.می.کند،.اهمیت.دارد.

عضو.شورای.عالی.کار.کشور.با.بیان.اینکه.از.ابتدای.سال.جاری.به.دنبال.افزایش.نرخ.تورم،.

هزینه.های.سبد.معیشت.خانوار.نیز.افزایش.چشم.گیری.داشته.است،.اظهار.کرد:.با.وجودی.که.

هزینه.ســبد.معیشت.خانوار.در.پایان.ســال.96.دو.میلیون.و.600.هزار.تومان.اعالم.شده.بود،.

اما.در.هفته.گذشــته.دوباره.کارگروه.مزد.را.فعال.و.با.توجه.به.تورم.افسارگســیخته.و.گرانی.ها.

درخواســت.افزایش.مزد.را.به.شــورای.عالی.کار.ارائه.دادیم.که.درنهایت.فعال.شــدن.دوباره.
کارگروه.مزد.مصوب.شد.

  اشتغال با تزریق پول راه اندازی نمی شود

  افزایش رقم سبد معیشت خانوار به بیش از ۴ میلیون تومان
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پنجره.ایرانیان؛.تجربه.جهانی.نشان.داده.که.دولت.ها.

سازنده.خوبی.نیســتند؛.اوج.سیاست.پروژه.محوری.در.

قالب.مسکن.مهر.انجام.شــد.که.بعد.از.11.سال.هنوز.

به.اتمام.نرسیده.است؛.ایرانیان.در.طول.تاریخ.خودشان.
خانه.ساخته.اند.و.نیازی.به.دخالت.دولت.نبوده.است.

بــه.گزارش.ایســنا،.از.زمان.روی.کار.آمدن.حســن.

روحانی.در.سال.1392.دولت.درگیر.رکود.مسکن.بوده.

اســت..کارشناســان.علت.این.موضوع.را.پایین.بودن.

توان.طرف.تقاضا.عنوان.می.کنند.که.باعث.شده.سمت.

عرضه.نتواند.به.منابع.مالی.برای.ساخت.وســاز.دســت.

پیدا.کند..طی.پنج.ســال.گذشته.دولت.سیاست.مسکن.

مهر.که.توســط.دولت.های.نهم.و.دهم.دنبال.می.شد.را.

کنار.گذاشت.و.به.تکمیل.واحدهای.متعهد.شده.بسنده.

کرد..دولت.یازدهم.سعی.داشت.بخش.خصوصی.را.وارد.

فرآیند.ساخت.وساز.کند.اما.ازآنجاکه.طی.سال.های.قبل.

از.آن.قیمت.مســکن.500.درصد.و.قیمت.زمین.700.

درصد.جهش.یافته.بود.این.سیاست.نتوانست.روی.ریل.

مناسب.قرار.گیرد..در.هفته.دولت.گفت.وگویی.با.معاون.

مسکن.و.ســاختمان.وزیر.راه.و.شهرسازی.داشتیم.که.
بخش.اول.این.مصاحبه.را.در.ادامه.می.خوانید.

حامد.مظاهریان.ضمــن.تاکید.بر.اینکه.دولت.ها.باید.

سیاست.گذار.و.ناظر.بخش.مســکن.باشند.اظهار.کرد:.

ایرانی.ها.در.طول.تاریخ.همیشــه.برای.خودشان.خانه.

ســاخته.اند.و.نیازی.به.دخالت.دولت.نبوده.اســت؛.اما.

همیشــه.وسوســه.دخالت.دولت.برای.ورود.به.ساخت.

مسکن.پیش.روی.دولت.های.شش.دهه.گذشته.ایران.

بوده.اســت..اوج.این.دخالت.خواهی.در.یک.دهه.قبل.

و.با.ساخت.مســکن.مهر.خود.را.نشان.داد.و.سبب.شد.

تا.نقش.دولت.از.سیاســت.گذاری.معطــوف.به.پروژه.

محوری.شــود..اگرچه.هنوز.در.الیه.هایی.از.جامعه.این.

نگاه.وجود.دارد.که.دولت.بیاید.و.واحد.مسکونی.بسازد.

و.ربانی.را.قیچی.کند،.ولی.خوشبختانه.درحال.حاضر.تا.

درصد.باالیی.میان.خردمندان.و.کارشناسان.بخش.این.

توافق.فکری.ایجادشده.که.از.درون.چنین.فرآیندی.نفع.

مردم.بیرون.نمی.آید.و.بهتر.است.و.باید.نقش.دولت.به.

سیاست.گذاری،.نظارت.و.حمایت.محدودشده.تالشش.

بر.رفع.موانع.از.پیش.پای.بخش.خصوصی.و.تولیدکننده.
مسکن.باشد.

وی.افزود:.بحث.مهم.در.بخش.مسکن.این.است.که.

آیا.دولت.باید.پروژه.بســازد.یا.باید.سیاست.گذاری.کند..

اگر.دولت.بخواهد.پروژه.بسازد،.نظارت.از.بین.می.رود؛.

چراکه.خودش.درگیر.ساخت.وســاز.می.شــود..تجربه.

جهانی.و.تجربه.خود.ما.در.ایران.نیز.نشــان.می.دهد.که.

دولت.سازنده.خوبی.نیست؛.تاجر.خوبی.هم.نیست..هر.

زمان.که.دولت.راســا.وارد.کار.ساخت.می.شود.نهایتا.به.
ضرر.مصرف.کننده.نهایی.ختم.می.شود.

به.گفتــه.مظاهریان،.رویکــرد.دولت.های.یازدهم.و.

دوازدهم.این.اســت.که.دولــت.وارد.نقش.اصلی.خود.

یعنی.سیاســت.گذاری.شــود..طی.چهار.دهه.گذشــته.

نقش.دولت.در.ساخت.وســاز.بین.0.5.تا.3.درصد.بوده.

اســت؛.زیرا.این.سیاست.که.دولت.وارد.فرآیند.طوالنی.

ساخت.وساز.شود.تا.نهایتا.با.صرف.هزینه.و.انرژی.زیاد،.

چنــد.پروژه.را.افتتاح.کند.ناکارآمد.اســت..به.طور.مثال.

پروژه.مســکن.مهر.از.ســال.1386.آغازشده.11.سال.

ادامه.پیدا.کرده.و.هنوز.به.اتمام.نرسیده.است؛.اما.اگر.آن.

را.به.بخــش.خصوصی.واگذار.می.کردند.و.دولت.صرفا.

ابزارها.را.در.اختیار.می.گذاشــت.چه.بسا.بسیار.زودتر.به.

نتیجه.می.رســید..پس.یک.کار.مهــم.دولت.یازدهم.را.

می.توان.تغییر.نگــرش.عمومی.از.نقش.دولت.از.پروژه.
محوری.به.سیاست.گذاری.دانست.

معاون.وزیر.راه.و.شهرســازی.تصریــح.کرد:.وقتی.

دولت.به.نقش.اصلی.خود.یعنی.تعیین.راهبردها.بپردازد.

بسیار.اثرگذارتر.عمل.می.کند؛.مثال.این.که.تالش.شود.

تا.قراردادهای.اجاره.به.جای.یک.ساله،.دوساله.بسته.شود.
نوعی.سیاست.گذاری.است..

دولت.بــه.قراردادها.ورود.پیدا.نمی.کند.و.قراردادهای.

مردم.را.رصد.نمی.کنــد..دولت.صرفا.مقررات.و.قوانین.

را.تدوین.می.کند.تا.سیاست.افزایش.مدت.قراردادهای.
اجاره.محقق.شود.

  اگر دولت سازنده مسکن باشد دیگر نمی تواند نظارت کند
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پنجره.ایرانیان؛.در.هفته.های.گذشته.قیمت.اوراق.تسهیالت.

مسکن.روی.خط.تقریبا.ثابتی.حرکت.کرده.اما.قیمت.مسکن.

با.رشد.چشــم.گیری.مواجه.شده.که.این.موضوع.صاحب.خانه.

شــدن.را.برای.افرادی.که.در.ســطح.پایین.جامعه.قرار.دارند.
سخت.تر.کرده.است.

به.گزارش.ایســنا،.قیمت.اوراق.تســهیالت.مســکن.در.

طی.هفته.های.گذشــته.تقریبا.روی.خط.ثابتی.حرکت.کرده.

به.طوری.که.متوســط.قیمت.هر.بــرگ.از.این.اوراق.67.هزار.
تومان.است.

در.معامالت.فرابورس.ایران.در.روز.گذشته.قیمت.هر.برگ.

از.اوراق.تســهیالت.مســکن.تیرماه.1397،.67.هزار.و.500.

تومان.ارزش.گذاری.شــد.و.قیمت.هر.برگ.از.تســه.خرداد.

1397.بــه.66.هزار.و.700.تومان.رســید.درعین.حال.قیمت.
تسه.آذرماه.سال.1396،.68.هزار.تومان.بود.

همچنیــن.در.برخــی.از.تســه.هایی.که.زمانی.تــا.اتمام.

سررســیدش.نمانــده.قیمت.ها.حدود.65.هزار.تومان.اســت.

کــه.عمال.به.علــت.اینکه.به.زودی.سررســید.را.رد.می.کنند.
قابل.استفاده.نخواهند.بود.

اما.درعین.حــال.با.افزایــش.قیمت.ارزهــای.خارجی.در.

چندماهه.اخیر.قیمت.مســکن.هم.رشــد.قابل.مالحظه.ای.را.

داشــته.و.با.رقم.هایی.که.با.اوراق.تسهیالت.مسکن.وام.داده.

می.شود.سخت.تر.از.گذشته.می.توان.صاحب.خانه.شد.و.شرایط.
برای.قشر.ضعیف.نامطلوب.تر.شده.است.

با.توجه.به.اینکه.قیمت.بیش.تر.اوراق.حدود.67.هزار.تومان.

اســت،.این.قیمت.را.مبنا.قرار.داده.و.قیمت.وام.مســکن.را.

برای.اقشار.مختلف.محاسبه.می.کنیم..زوج.های.تهرانی.برای.

دریافــت.وام.100.میلیون.تومانی.مســکن.باید.200.برگه.

تســهیالت.مســکن.خریداری.کنند،.آن.ها.باید.13.میلیون.

و.400.هــزار.تومان.صرف.خرید.ایــن.200.برگ.کنند..این.

مبلغ.با.احتســاب.20.میلیون.تومان.وام.جعاله.که.بابتش.باید.

40.برگ.بهادار.2.میلیون.و.680.هزارتومانی.خریداری.کرد،.

درمجموع.بــرای.دریافت.وام.120.میلیون.تومانی.مســکن.
حدود.16.میلیون.و.80.هزار.تومان..صرف.کنند.

همچنین.زوج.های.غیر.تهرانی.که.در.شهرهایی.با.جمعیت.

بیشتر.از.200.هزار.نفر.جمعیت.زندگی.می.کنند،.می.توانند.تا.

سقف.80.میلیون.تومان.وام.بگیرند.که.برای.گرفتن.این.مبلغ.

باید.160.ورق.بهادار.خریداری.کنند.که.با.این.حســاب.باید.

10.میلیون.و.720.هزار.تومان.بابت.خرید.این.اوراق.بپردازند.

که.با.احتساب.2.میلیون.و.680.هزار.تومان.برای.خرید.اوراق.

وام.جعالــه،.درمجموع.برای.دریافت.وام.100.میلیون.تومانی.
باید.13.میلیون.و.400.هزار.تومان.پرداخت.کنند.

عالوه.بر.این.زوج.های.ساکن.در.سایر.شهرهای.با.جمعیت.

زیر.200.هزار.نفــر.می.توانند.برای.گرفتن.60.میلیون.تومان.

وام.مسکن.120.برگ.بهادار.خریداری.کنند.که.باید.8.میلیون.

و.40.هزار.تومان.بابت.خرید.اوراق.بپردازند.که.برای.دریافت.

20.میلیون.تومــان.دیگر.بابت.وام.جعالــه.باید.2.میلیون.و.

680.هزار.تومان.بپردازند..این.زوج.ها.درمجموع.برای.دریافت.

وام.80.میلیون.تومانی.بایــد.10.میلیون.و.700.هزار.تومان.

پرداخت.کنند.
مجردهای.تهرانی.نیز.می.توانند.تا.سقف.60.میلیون.تومان.
و.غیــر.زوج.هایی.که.در.مراکز.اســتان.های.باالی.200.هزار.
نفر.جمعیت.دارند.تا.سقف.50.میلیون.تومان.و.درنهایت.غیر.
زوج.های.ســاکن.در.سایر.مناطق.تا.سقف.40.میلیون.تومان.
وام.دریافت.کنند.که.به.ترتیب.هرکدام.باید.120،.100.و.80.
برگ.بهادار.اوراق.تســهیالت.مســکن.را.از.فرابورس.ایران.

خریداری.کنند.
با.این.حساب.مجردهای.تهرانی.باید.برای.خرید.این.اوراق.
8.میلیون.و.40.هزار.تومان،.افراد.ســاکن.در.مراکز.اســتان.
بــاالی.200.هزار.نفر.جمعیت.مبلــغ.6.میلیون.و.700.هزار.
تومان.و.افراد.گروه.ســوم.مبلغ.5.میلیون.و.360.هزار.تومان.
پرداخت.کنند..البتــه.در.صورت.تمایل.برای.دریافت.وام.20.
میلیون.تومانی.جعاله.باید.مبلغ.2.میلیون.و.680.هزار.تومان.

دیگر.هم.بپردازند.
اوراق.تســهیالت.مســکن.توسط.بانک.مســکن.منتشر.
می.شــود..این.اوراق.قابلیت.معامله.در.فرابورس.ایران.را.دارد.
و.ارزش.اسمی.هر.برگ.پنج.میلیون.ریال.است..مدت.اعتبار.
اوراق.تســه.حداکثر.تا.دو.دوره.شش.ماهه.قابل.تمدید.است..
این.اوراق.با.توجه.به.اینکه.چقدر.تا.زمان.اعتبارش.باقی.مانده.
دارای.قیمت.متفاوتی.اســت..درصورتی.که.مدت.اعتبار.این.
اوراق.به.اتمام.رسیده.و.دارنده.اوراق.از.تسهیالت.آن.استفاده.
نکند،.نماد.معامالتی.آن.متوقف.خواهد.شد.و.وجوه.پرداختی.

دیگر.به.دارنده.اوراق.بازپرداخت.نخواهد.شد.

  با چند میلیون تومان وام مسکن بگیریم؟
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پنجــره.ایرانیان؛.بــه.دنبال.جهــش.62.درصدی.قیمت.

مسکن،.معامالت.افت.چشــمگیری.پیدا.کرده.و.بازار.ملک.
در.شهریورماه.1397.به.طور.کامل.وارد.رکود.شده.است.

به.گزارش.ایســنا،.اوضاع.بازار.مســکن.چندان.مناسب.

نیســت..از.طرفی.قیمت.ها.در.شــهر.تهران.دچار.رشد.62.

درصد.شــده.و.از.ســوی.دیگر.معامالت.33.درصد.کاهش.

یافته.است..هم.چنین.سرعت.رشد.ماهیانه.قیمت.که.به.طور.

وحشــتناکی،.به.ســمت.صعود.پیش.می.رفت،.در.مردادماه.

کاهش.یافت..رشد.ماهیانه.ی.قیمت.در.تیرماه.1397.معادل.

7.1.درصد.بود.که.در.مردادماه.به.6.1.درصد.رســید..وجود.

حداقل.ســه.نشانه.ی.خروج.ســفته.بازان،.رکود.معامالتی.و.

عــدم.توان.طرف.تقاضا.حاکی.از.آن.اســت.که.در.ماه.های.

پیش.رو.شــاهد.افت.معامالت.و.کاهش.سرعت.رشد.قیمت.
خواهیم.بود.

بازار.مسکن.از.ســمت.عرضه.هم.چندان.تغذیه.نمی.شود.

و.بــه.همین.دلیل.بی.تعادلی،.آینده..بــازار.را.تهدید.می.کند..

بررسی.ها.حاکی.از.آن.است.که.طی.هفته.های.اخیر.با.توجه.

به.گرانی.مصالح.ساختمانی،.کمبود.مشتری.و.نبود.چشم.انداز.

برای.برآورد.هزینه.های.احداث.آپارتمان.های.نوساز،.تمایل.

ســازندگان.و.دارندگان.امالک.کلنگی.برای.مشــارکت.در.

ســاخت.به.طور.چشمگیری.کاهش.یافته.است..با.این.حال.

مشــاوران.امالک.می.گویند.که.رقابت.عجیبی.بین.مالکان.

برای.افزایش.مداوم.قیمت.های.پیشــنهادی.ایجاد.شــده.و.

شرایط.نشان.می.دهد.که.بازار.مسکن.به.سمت.رکود.تورمی.
پیش.می.رود.

رکود.فعلی.در.حالی.رخ.داده.که.رشد.قیمت.مسکن.حدود.

200.درصد.پایین.تر.از.رشــد.سکه.و.ارز.بوده.است.اما.بازار.

مســکن.از.ظرفیت.الزم.برای.هماهنگی.با.رشد.بازارهای.

مواری.برخوردار.نیســت..حســام.عقبایــی.ـ.نایب.رییس.

اتحادیه.مشاوران.امالک.تهران.ـ.در.پاسخ.به.این.سوال.که.

با.توجه.به.فاصله.حدود.200.درصدی.قیمت.فعلی.مســکن.

نسبت.به.رشد.بازارهای.سکه.و.ارز،.وضعیت.آینده.را.چطور.

ارزیابی.می.کنید؟.گفت:.بازار.مســکن.را.نمی.توان.با.طال.و.

ارز.مقایسه.کرد..با.اینکه.رشد.150.یا.200.درصد.قیمتهای.

دالر.و.ســکه.برای.مخاطبان.این.حوزه.سنگین.بوده.اما.به.

هر.حال.افرادی.می.توانند.با.حداقل.خرید.به.صورت.محدود.

در.این.بازارها.حضور.داشته.باشند..اما.افزایش.62.درصدی.

قیمت.مسکن.بسیار.سنگین.است؛.زیرا.با.یک.کاال.مواجهیم.

که.قیمت.آن.چند.صد.برابر.یک.ســکه.یا.یک.دالر.است..

مضافا.اینکه.تا.به.حال.ســابقه.نداشته.قیمت.مسکن.در.بازه.

زمانی.شش.ماهه.62.درصد.رشد.کند..از.سوی.دیگر.مسکن.

نیاز.اساســی.برای.کل.جامعه.محسوب.می.شود.اما.سکه.و.
ارز.برای.مخاطبان.خود.جنبه.سرمایه.ای.دارد.

   بازار مسکن در سراشیبی رکود

پنجره.ایرانیان؛.مردم.ســوئیس.با.هدف.پایان.دادن.به.تبعیض.در.پرداخت.حقوق.و.دستمزد،.
کمپین.اعالم.حقوق.به.راه.انداختند.

به.گزارش.ایسنا.به.نقل.از.رویترز،.شاید.برای.همه.جالب.باشد.که.همکارمان،.رئیسمان،.

دکتــر.یا.مهندس.چقدر.درآمد.دارد.و.در.ســوئیس.اکنون.امکان.فهمیدن.این.موضوع.
وجود.دارد.

اتحادیه.تجاری.ســوئیس.یک.ســایت.ایجاد.کرده.است.که.در.آن.افراد.می.توانند.اطالعات.

حقوق.خود.را.با.دیگران.به.اشــتراک.بگذارند..از.زمان.آغاز.به.کار.این.سایت.تاکنون.500.نفر.

حقوق.خود.را.اعالم.کرده.اند.و.این.ســایت.در.روز.نخست.فعالیت.خود.به.دلیل.ترافیک.باال.با.
کندی.مواجه.شد.

باالترین.درآمد.اعالم.شــده.تاکنون.مربوط.به.یک.مهنــدس.نفت.با.درآمد.37هزار.فرانک.

در.ماه.و.کمترین.درآمد.مربوط.به.نظافتچی.منزل.با.3200.فرانک.در.ماه.بوده.اســت..در.این.

ســایت.تنها.نیاز.اســت.که.اسم.کوچک.و.عنوان.شــغلی،.پاره.وقت.بودن.یا.تمام.وقت.بودن.
شغل،.جنسیت،.سن.و.یک.تصویر.از.فرد.ارسال.شود.و.پر.کردن.سایر.بخش.ها.الزامی.نیست.
نیکول.نیدرمولر.سخنگوی.این.اتحادیه.گفت:.در.سوئیس.مردم.عادت.ندارند.که.حقوق.خود.
را.مگر.به.همســر.یا.دوستان.نزدیک.خود.بگویند.و.هدف.این.کمپین.پایان.دادن.به.نابرابری.

درآمدهاست.چرا.که.خیلی.ها.از.حقوقی.که.شایستگی.دریافت.آن.را.دارند.اطالعی.ندارند.
هدف.اتحادیه.سوئیســی.این.اســت.که.افراد.بدانند.همکارانشان.با.شرایط.کاری.مشابه.چه.

درآمدی.دارند.و.این.معلومات.به.تبعیض.در.پرداخت.حقوق.ها.خاتمه.دهد.
نیدرمولر.گفت:.وقتی..که.نمی.دانید.همکاران.شما.در.سمت.های.مشابه.چه.حقوقی.می.گیرند،.
روسا.و.مدیران.با.خیال.راحت.تری.حقوق.های.نابرابر.می.پردازند،.در.سوئیس.مشکل.نابرابری.

حقوق.ها.مشکلی.بزرگ.است.
دفتر.آمار.فدرال.سوئیس.در.گزارشی.گفته.است.که.در.سال.2014.زنان.19.5.درصد.کمتر.از.
مردان.دستمزد.دریافت.کرده.اند..البته.تنها.زنان.نیستند.که.در.سوئیس.قربانی.تبعیض.حقوق.

می.شوند.و..خارجی.ها.نیز.با.مشکل.مشابهی.مواجهند.
ســوئیس.در.سال.1996.قانون.برابری.جنسیتی.را.تصویب.کرد.اما.مدافعان.حقوق.کارگران.

معتقدند.که.بازار.کار.هنوز.به.وضعیت.برابر.نرسیده.است.

  حقوق افراد در سوئیس چقدر است؟
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پنجره.ایرانیان؛.معاون.وزیر.راه.و.شهرســازی.گفت:.

برنامه.احــداث.50.هزار.واحد.مســکونی.در.مجموعه.
شهرهای.جدید.را.مدنظر.داریم.

به.گزارش.ایسنا،.مدیرعامل.شرکت.عمران.شهرهای.

جدید.در.نشست.خبری.که.در.محل.این.شرکت.برگزار.

شد،.اظهار.کرد:.عملیات.احداث.50.هزار.واحد.مسکونی.

را.در.دستور.کار.داریم..این.پروژه.ها.در.صدرای.شیراز،.

بهارستان،.فوالدشهر.و.مجلسی.در.اصفهان،.اندیشه.و.

پرند.در.استان.تهران،.هشتگرد.در.استان.البرز،.گل.بهار.

در.خراســان.رضوی،.مهاجران.و.امیرکبیر.در.اســتان.

مرکزی.و.سیراف.در.استان.بوشهر.آغاز.می.شود..روش.

ســاخت.به.صورت.مشارکتی.اســت..قرارداد.واگذاری.

زمین.را.به.انبوه.سازان.با.دوره.تنفس.در.پرداخت.بهای.

زمین.منعقد.می.کنیم.که.هم.انبوه.ســازان.فعال.شوند.و.

هم.بخشــی.از.نقدینگی.جامعه.به.سمت.فعالیت.های.
مولد.برود.

طاهرخانی.در.پاسخ.به.این.سوال.که.اولویت.50.هزار.

واحد.چه.اقشاری.هستند،.گفت:.شهرهای.جدید.یکی.از.

جاهایی.بوده.که.بیشترین.عرضه.مسکن.مهر.را.داشته.

و.بیشتر.اقشــار.کم.درآمد.جامعه.در.آن.حضور.داشتند؛.

اما.مخاطب.این.50.هزار.واحد.اقشــار.متوســط.جامعه.

هســتند؛.چراکه.قصد.داریم.تنوع.جمعیتی.در.شهرهای.

جدید.داشته.باشیم..متراژ.این.واحدها.بیش.از.100.متر.

نیســت..نظام.اجرای.آن.هم.در.قالب.قرارداد.مشارکتی.

است..به.این.صورت.که.انبوه.سازان.با.ما.وارد.مشارکت.

می.شــوند،.هزینه.ســاخت.را.می.پذیرند.و.می.توانند.از.

تسهیالت.ساخت.استفاده.کنند..نهایتا.کار.که.تمام.شد.
واحدها.بین.ما.و.شرکایمان.تقسیم.می.شود.

معاون.وزیر.راه.و.شهرســازی.تصریح.کرد:.مذاکراتی.

با.بانک.مســکن.داریم.که.بتوانیم.عرضه.این.50.هزار.

واحد.را.به.تقاضا.نزدیک.کنیم؛.مثال.لیست.کسانی.که.

برای.مسکن.یکم.ثبت.نام.کرده.اند.دریافت.می.کنیم.و.با.

آن.ها.برای.واگذاری.واحد.در.قالب.این.پروژه.مذاکراتی.
انجام.می.دهیم.

وی.در.پاســخ.به.این.ســوال.که.واحدها.متناسب.با.

تقاضــا.انجام.می.شــود.یا.خیر،.اظهار.کــرد:.مجموعه.

شــهرهای.جدید.قبل.از.شروع.مســکن.مهر.تماما.با.

الگوی.مشــارکت.مدنی.ساخته.شد.اما.قطعا.افرادی.که.

در.این.50.هزار.واحد.با.ما.شــریک.می.شوند.تقاضای.

بــازار.را.در.نظــر.می.گیرند..ســازندگان.ابتدا.مطمئن.

می.شــوند.که.اگر.واحدها.را.تکمیــل.کنند.می.تواند.در.

بازار.به.فروش.برســانند..ما.هیــچ.محدودیتی.ازلحاظ.

قیمت.گذاری.برای.ســازندگان.در.سهم.خودشان.قائل.
نمی.شویم.

در.بحــث.خانه.اولی.ها.هم.هیچ.اجباری.نیســت.که.

واحدهای.مدنظر.ما.را.خریداری.کنند.و.خودشــان.در.

این.زمینه.حق.انتخاب.دارند..10.هزار.واحدی.که.شروع.

خواهیم.کرد.با.ســود.18.درصد.با.انبوه.ســازان.قرارداد.

بســته.ایم.که.قطعا.با.این.درصد.سود.محاسبه.کرده.اند.
برایشان.صرفا.اقتصادی.دارد.

مدیرعامل.شــرکت.عمران.شــهرهای.جدید.افزود:.

بخشــی.از.واحدهایی.که.مربوط.به.ما.است.را.هم.زمان.

با.سازندگان.که.پیش.فروش.می.کند.واگذار.می.کنیم؛.اما.

موضوع.این.است.که.قصد.داریم.سهم.خود.را.در.قالب.

برنامه.وزارتخانه.اســتفاده.کنیم؛.مثال.سهم.خود.را.به.

بنیاد.مسکن.قرار.بدهیم.که.در.قالب.مسکن.استیجاری.
استفاده.کند..

ایــن.موضوعات.تابع.عرضه.مالــی.اقتصادی.خواهد.

بود.ولی.قطعا.بخشــی.از.واحدها.را.در.اختیار.مســکن.
اجتماعی.قرار.می.دهیم.

  برنامه احداث ۵۰ هزار مسکن در شهرهای جدید
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پنجره.ایرانیان؛.نوســانات.ارزی،.رشــد.قیمت.مسکن.

و.اجــاره.بها،.پایین.بودن.کیفیــت.زندگی،.آلودگی.هوا.و.

ترافیک.باعث.شده.350.هزار.نفر.طی.پنج.سال.از.تهران.

بروند؛.بررســی.های.اخیر.نیز.حاکی.از.آن.است.که.روند.
مهاجرت.تشدید.شده.است.

به.گزارش.ایســنا،.تهران.دیگر.نه.فقــط.برای.اتباع.

خارجی،.که.بــرای.ایرانی.ها.هــم.جذابیت.های.خود.را.

از.دســت.داده.اســت..با.این.که.قیمت.واقعی.مسکن.در.

مقایسه.با.نرخ.تورم.و.جهش.ارز.به.پایین.ترین.نرخ.خود.

طی.16.ســال.اخیر.رسیده،.هزینه.های.سرسام.آور.خرید.

و.اجاره.مســکن.در.پایتخت،.روند.مهاجرت.معکوس.را.

کلید.زده.است..گزارشــات.میدانی،.مدتی.است.که.خبر.

از.مهاجــرت.مســتاجران.تهرانی.به.شــهرهای.اطراف.

می.دهد؛.پردیس،.پرند،.هشــتگرد.و.البته.محمدشــهر.

به.عنــوان.مکان.های.جــاذب.اجاره.نشــین.ها.معرفی.

می.شــود..در.این.بین.محمدشهر.کرج.با.توجه.به.وجود.

سرانه.های.خدماتی.مناســب.از.اقبال.بیشتری.برخوردار.

شــده.اما.شــهرهای.جدید.اطراف.تهران.هم.به.تدریج.

با.آماده.شــدن.خدمات.و.زیرساخت.ها.در.حال.تبدیل.به.

کالن.شــهر.هســتند..در.پرند.به.عنوان.پایتخت.مسکن.

مهر.96.هزار.واحد.جانمایی.شده.که.تا.کنون.بیش.از.68.

هزار.واحد.آن.تحویل.شده.است..در.پردیس.از.85.هزار.

واحــد.مدنظر.30.هزار.واحد.افتتاح.شــده.و.در.49.هزار.

واحد.مســکن.مهر.تعریف.شده.که.از.این.تعداد.25.هزار.

و.600.واحد.افتتاح.شــده.است..9000.واحد.دیگر.هم.تا.

شــهریور.ماه.سال.آینده.آماده.می.شــود.و.بدین.ترتیب.

پرونده.مســکن.مهر.در.هشتگرد.بسته.خواهد.شد..طبق.

وعده.ها.مترو.هشتگرد.و.پرند.نیز.در.صورت.تامین.اعتبار.

تا.پایان.سال.تکمیل.می.شود..شرایط.جدید.حاکی.از.آن.

است.که.مســتاجران.تهرانی،.انتخاب.های.دوم.را.پیش.

روی.خود.می.بینند.و.برای.کاهش.هزینه.های.مســکن.
راهی.شهرهای.اقماری.می.شوند.

بنا.به.اطالعات.سرشماری..سال.1395.در.فاصله.زمانی.

ســال.های.1390.تا.1395.تعداد.350.هــزار.و.632.نفر.

از.استان.تهران.به.اســتان.های.دیگر.مهاجرت.کرده.اند..

اســتان.البرز.باالترین.جذب.مهاجر.از.تهران.را.داشته.و.

استان.های.گیالن.و.مازندران.به.ترتیب.در.رتبه.های.دوم.

و.سوم.جذب.مهاجر.از.اســتان.تهران.قرار.دارند..آمار.به.

تفکیــک.این.طور.توضیح.می.دهد.که.اســتان.البرز.با.89..

هزار.و.197.نفر.بیشترین.مهاجر.را.از.استان.تهران.داشته.

اســت..استان.های.گیالن،.مازندران.و.خراسان.رضوی.به.

ترتیب.بــا.28531،.23643.و.21241.نفر.از.این.نظر.در.

رتبه.های.بعدی.قرار.دارند..اگرچه.خالص.مهاجرت.استان.

تهران.نشان.می.دهد.طی.فاصله.زمانی.سال.های.1390.تا.

1395،.تعداد.افرادی.که.وارد.استان.تهران.شده.اند.بیشتر.

از.افرادی.است.که.از.استان.تهران.خارج.شده.اند،.اما.آمار.

می.گوید.که.مهاجرت.معکوس.درحال.رخ.دادن.اســت؛.
هرچند.ناچیز.

بســاز.و.بفروشی.هم.دیگر.در.تهران.مانند.گذشته.سود.

ندارد..بین.ســال.های.1386.تــا.1392.همزمان.با.طرح.

مســکن.مهر،.انبوه.ســازان.هم.در.کالن.شهرها.دست.به.

کار.شــدند.و.ســودهای.خوبی.به.جیب.زدند.تا.جایی.که.

در.برخی.موارد.ســود.سازندگان.واحدهای.نوساز.به.100.

درصد.می.رسید؛.روندی.که.با.رکود.بخش.مسکن.از.سال.

1392.متوقف.شــده.و.با.توجه.به.افزایش.قیمت.مصالح.

ساختمانی.و.جهش.قیمت.دالر.در.سال.1397.حاال.دیگر.

کمتر.سازنده.ای.ریسک.سرمایه.گذاری.در.بخش.مسکن.

را.می.پذیــرد..این.روزها.تمایل.صاحبان.امالک.کلنگی.و.

بســاز.و.بفروش.ها.برای.انعقاد.قراردادهای.مشارکتی.به.

شــدت.پایین.آمده.است..مهم.ترین.عامل.این.موضوع.به.

ظرفیت.پایین.مســکن.نسبت.به.بازارهای.موازی.مربوط.

می.شــود..محاسبه.رشد.قیمت.دالر،.ســکه.و.مسکن.از.

ابتدای.سال.1396.تا.روز.24.شهریورماه.1397.حاکی.از.

آن.است.که.دالر.242.درصدد.و.سکه.امامی.265.درصد.

رشد.داشته.است؛.در.حالی.که.نرخ.رشد.قیمت.مسکن.در.

همین.بازه.زمانی.69.درصد.بوده.است..با.این.وجود،.بازار.

مسکن.به.دلیل.عدم.تقاضای.معنادار.ناشی.از.عدم.قدرت.

خرید.طرف.تقاضا.دچار.رکود.شده.و.معامالت.در.مردادماه.
نسبت.به.ماه.مشابه.سال.قبل.33.درصد.افت.کرده.است.
وزیر.راه.و.شهرسازی.با.بیان.اینکه.حدود.4.5.میلیون.
نفــر.در.بافت.های.ناکارآمد.تهران.زندگی.می.کنند.گفته.
اســت:.فروش.تراکم..در.تهران.در.منطقه.هایی.مانند.1،.
2،.4.و.5.نه.تنها.به.ارتقای.کیفیت.زندگی.کمکی.نکرده.
است.بلکه.باعث.توســعه.گسترده.سوداگری.و.افزایش.
قیمت.مســکن.نیز.در.این.کالنشــهر.شده.و.زندگی.را.
برای.افرادی.با.بضاعت.کمتر.در.اطراف.تهران.سخت.تر.

کرده.است.
دولت.روحانی.تســهیالت.خرید.مسکن.را.نسبت.به.
قبل.حدود.هشــت.برابر.افزایش.داد.و.به.ســقف.160.
میلیون.تومان.برای.زوجین.تهرانی.رســاند..با.این.حال.
نوســانات.ارزی.و.جهش.62.درصدی.قیمت.مســکن.
نســبت.به.مردادماه.ســال.قبل.باعث.شده.تا.خانوارها.
دیگر.از.عهده.ی.خرید.مسکن.برنیایند..طبق.محاسبات.
هم.اکنون.تســهیالت.160.میلیــون.تومانی.حدود.26.
درصد.قیمت.یک.واحد.نوســاز.60.متری.را.در.شــهر.
تهران.پوشــش.می.دهــد..به.همین.دلیــل.وزیر.راه.و.
شهرسازی.پیشنهاد.افزایش.تسهیالت.مسکن.به.200.
میلیــون.تومان.را.ارایه.کرده.که.هنــوز.مورد.تصویب.

بانک.مرکزی.قرار.نگرفته.است.
راه.دوم،.انتقال.خانه.اولی.ها.به.شهرهای.اطراف.است..
اخیرا.شــرکت.عمران.شــهرهای.جدید.طرح.ساخت.50.
هزار.واحد.مســکونی.را.آغاز.کرده.که.روز.پنج.شــنبه.با.
حضور.عباس.آخوندی.ـ.وزیر.راه.و.شهرســازی.ـ.کلنگ.
3400.واحد.آن.در.پرند.به.زمین.زده.شد..در.هشتگرد.هم.
قرار.اســت.10.هزار.واحد.مســکونی.در.قالب.این.پروژه.
طراحی.شــود..مخاطب.این.طرح.اقشــار.متوسط.هستند.
و.مطابق.تصمیم.شــورای.مســکن،.زمین.های.دولتی.در.
شــهرهای.جدید.برای.ســاخت.پروژه.هایــی.اختصاص.
می.یابد.که.زوج.های.ثبت.نام.کننده.در.صندوق.یکم،.امکان.

پیش.خرید.آن.را.دارند.

  موج مهاجرت از تهران کلید خورده است
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پنجره.ایرانیان؛.سرپرســت.وزارت.تعاون،.کار.و.رفاه.

اجتماعی.با.اشاره.به.سفری.که.به.استان.البرز.داشته.و.

دیداری.که.از.کارخانه.سیمان.آبیک.داشته.است،.گفت:.

صنعت.سیمان.کشور.می.تواند.حدود.20.میلیون.تن.در.
سال.سیمان.صادر.کند.

انوشــیروان.محســنی.بندپی.در.گفت.وگو.با.ایسنا،.

درباره.ســفری.که.به.استان.البرز.داشته،.اظهار.کرد:.ما.

در.کنار.ایجاد.ظرفیت.اشتغال.جدید،.حفظ.و.صیانت.از.

اشتغال.موجود.را.قرار.داده.ایم،.همچنین.سعی.خواهیم.

کرد.ظرفیت.اشتغال.با.نگاهی.علمی.و.تخصصی.ایجاد.
و.حفظ.شود.

سرپرســت.وزارت.تعاون.کار.و.رفــاه.اجتماعی.ادامه.

داد:.با.توجه.به.شــرایط.سخت.امســال.باید.با.تمرکز.

بر.ظرفیت.های.داخلی.و.شــناخت.دقیق.از.مشکالت.و.

چالش.های.بنگاه.های.تولیدی.ضمن.رفع.موانع.کسب.

و.کار.بــا.تمام.توان.به.حمایت.از.تولید.داخلی.بپردازیم.

کــه.در.این.چارچوب.می.توان.به.تحقق.اهداف.اقتصاد.
مقاومتی.در.کشور.امیدوار.بود.

وی.در.پاســخ.بــه.اینکه.هدف.از.بازدیــد.میدانی.از.

کارخانه.هــا.و.بنگاه.های.تولیدی.چیســت؟.افزود:.عزم.

ما.این.است.که.عوامل.تهدیدکننده.بنگاه.های.تولیدی.

را.کاهش.دهیــم.و.به.کارگــران،..اطمینان.دهیم.که.

مسئوالن.با.تمام.توان.در.خدمت.آن.ها.هستند..در.این.

چار.چوب.با.تقسیم.بندی.صنایع.تولیدی.تالش.خواهیم.

کرد.بسته.های.حمایتی.ویژه.را.تعریف.و.اجرا.کنیم.برای.

مثال.صنعت.شیشــه.و.صنعت.سیمان.از.جمله.صنایعی.

هستند.که.به.دلیل.تامین.مواد.اولیه.آنها.در.داخل.کشور.
باید.به.طور.ویژه.مورد.حمایت.باشند

محســنی.بندپی.توضیح.داد:.از.دو.کارخانه.ســیمان.

و.تولید.شیشــه.بازدید.کرده.ایم.که.ظرفیت.ارزشمندی.

داشــته.اند..ما.در.هر.دوی.این.صنایع.در.کشــور.تولید.

مازاد.داریم..به.عنوان.مثال.در.صنعت.سیمان.در.سال،.

80.میلیــون.ظرفیت.تولید.وجود.دارد.و.60.میلیون.تن.
آن.مورد.بهره.برداری.قرار.گرفته.است.

سرپرست.وزارت.تعاون،.کار.و.رفاه.اجتماعی.توضیح.

داد:.به.زودی.صنعت.ســیمان.کشــور.در.کشور.عراق.

مجموعه.ای.با.ظرفیت.600.هزار.تن.احداث.خواهد.کرد.

که.تامین.کننده.مواد.خام.این.مجموعه.نیز.کشــور.ما.

خواهد.بود..به.تازگی.مجموعه.ای.برای.تولید.کلینکر.در.

عراق.با.ظرفیت.10.هزار.تن.تاسیس.کردیم.تا.مواد.خام.

را.از.ایــران.به.عراق.بــرده.و.در.آنجا.تبدیل.به.کلینکر.

کنیــم..می.خواهیم.با.این.راهکار.مشــکالت.صنایع.را.
برطرف.کنیم.

وی.در.پاسخ.به.اینکه.به.تازگی.معاون.رئیس.جمهوری.

از.پنج.بسته.حمایتی.برای.مردم.صحبت.کرده.آیا.شما.

جزئیاتی.از.این.بسته.می.دانید؟.گفت:.یکی.از.برنامه.های.

دولت.در.شرایط.تحریم.کم.کردن.فشارهای.اقتصادی.
به.عموم.جامعه.است..

در.همین.راستا.یک.بسته.تامین.کاالی.اساسی.تهیه.

شده.که.در.آن.کاالهایی.وجود.دارد.که.با.افزایش.نرخ.

ارز.افزایش.قیمت.داشــتند..این.بســته.تقریبا.عمومی.

است.و.به.همه.افراد.جامعه.با.توجه.به.قیمت.ارز.قبل.از.
افزایش.تعلق.می.گیرد.

محســنی.بندپــی.ادامــه.داد:.عالوه.بر.آن.بســته.

بــرای.گروه.های.دیگــر.از.جمله.مســتمری.بگیران،.

بازنشســته.های.با.حداقــل.حقوق،.اعضای.ســازمان.

بهزیستی.و.کارگران.با.حداقل.حقوق.و.همچنین.برای.

خانواده.هایی.که.بیمــاران.صعب.العالج.دارند.و.در.کل.
برای.پنج.دهک.اول.درآمدی.بسته.های.ویژه.ای.داریم.
سرپرســت.وزارت.رفاه.در.پاسخ.به.اینکه.پنج.دهک.
اول.درآمــدی.را.چطور.شناســایی.می.کنید؟.گفت:.با.
توجه.به.ظرفیتی.که.در.وزارت.رفاه.ایجاد.شده.به.ویژه.
راه.اندازی.پایگاه.اطالعات.ایرانیان.در.صورت.همراهی.
ســایر.دستگاه.ها.از.جمله.بانک.مرکزی.با.تقریب.بسیار.
باال.امکان.شناســایی.افراد.5.دهــک.اول.درآمدی.نیز.

وجود.دارد.

  در سیمان و شیشه مازاد تولید داریم
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پنجره.ایرانیان؛.یک.شرکت.استرالیایی،.خودروی.ون.تازه.ای.تولید.کرده.که.با.انرژی.

خورشــیدی.شارژ.می.شود.و.از.امکانات.مناســب.برای.طبیعت.گردی.و.مسافرت.های.
طوالنی.مدت.برخوردار.است.

به.گزارش.خبرگزاری.مهر.به.نقل.از.نیواطلس،.خودروی.یادشده.توسط.شرکت.تراکا.

تولید.شــده.و.عالوه.بر.یک.صفحه.خورشیدی.بزرگ.در.سقف.خود.دارای.یک.باتری.

لیتیومی.برای.ذخیره.سازی.انرژی.است.
ظاهــر.این.خــودروی.ون.تفاوتی.با.خودروهای.ون.عادی.نــدارد،.اما.در.داخل.آن.
امکانات.و.تجهیزات.مختلفی.برای.ایجاد.آســایش.و.راحتی.نصب.شــده.که.زندگی.

طوالنی.مدت.را.در.آن.ممکن.می.کند.
امکان.انتقال.نیرو.به.چهار.چرخ،.چرخ.های.17.اینچی.مستحکم،.چراغ.های.ال.ای.
دی،.یک.سیســتم.نرم.افزاری.تفریحی.و.چندرسانه.ای.سازگار.با.بلوتوث.و.دارای.شش.
بلندگو،.سیســتم.تشخیص.خســتگی.راننده.و.به.صدا.درآوردن.بوق.هشدار،.سیستم.
کمکی.کنترل.مســیر.رانندگی،.دوربین.پشــتی.و.ترمز.تقویت.شده.از.جمله.امکانات.

این.ون.است.
موتور.دیزلی.توربوی.201.اسب.بخاری.تولیدی.شرکت.فولکس.واگن.و.سیستم.
انتقال.نیروی.خودکار.7.ســرعته.دی.اس.جــی.از.جمله.قابلیت.های.این.خودروی.

ون.است.
در.داخل.این.خودرو.نیز.تخت.دونفره.تاشو،.کمد.کوچک.و.فضای.ذخیره.سازی،.یک.
آشپزخانه.کوچک.با.یخچال.و.فریزر.80.لیتری.و.یک.فضای.کوچک.برای.پخت.و.پز.
در.نظر.گرفته.شده.است..میزهای.تاشوی.صرف.غذا.و.باتری.125.آمپری.لیتیومی.از.

جمله.دیگر.امکانات.این.خودرو.است.
در.صورت.تمایل.امکان.نصب.مخزن.آب.55.لیتری،.سیستم.گرم.کردن.آب.و.یک.
دو.هم.در.این.خودرو.وجود.دارد..قیمت.این.محصول.که.در.سه.ماهه.اول.سال.2019.

روانه.بازار.می.شود.حدود.99225.دالر.است.

پنجره.ایرانیان؛.عضو.شــورای.شــهر.کرج.از.اختصاص.

چهار.میلیارد.تومان.برای.تولید.و.تامین.انرژی.خورشــیدی.
در.کرج.خبر.داد.

حســین.محمدی.در.گفتگو.با.خبرگزاری.مهر.بر.اهمیت.

بهره.برداری.هرچه.بیشــتر.از.منابــع.تجدیدپذیر.در.تولید.

انــرژی.تاکید.کرد.و.افــزود:.ایران.به.لحــاظ.دریافت.نور.

خورشیدی.نسبت.به.بســیاری.از.کشورهای.دنیا،.روزهای.

آفتابی.بیشــتری.دارد.اما.متاسفانه.در.تولید.و.تامین.انرژی.
کشورمان.از.این.موهبت.خدادادی.کمتر.استفاده..شده.است.
وی.در.ادامــه.بابیان.اینکه.در.حــال.حاضر.بیش.از.90.
درصد.انرژی.مورد.نیاز.کشــور.از.ســوخت.های.فســیلی.
تامین.می.شود،.گفت:.این.اقدامات.موجب.افزایش.آلودگی.
هــوا.و.هدررفت.انرژی.می.شــود.و.از.نظــر.اقتصادی.هم.
مقرون.به.صرفه.نیســت؛.چراکه.حــدود.70.درصد.از.انرژی.

در.نیروگاه.ها.هدر.می.رود.
رئیس.کمیسیون.محیط.زیست،.سالمت.و.ایمنی.شورای.
شــهر.کرج.از.ضرورت.انجام.اقدامات.الزم.برای.جلوگیری.
از.هدر.رفت.انرژی.و.بهره.برداری.از.انرژی.های.تجدید.پذیر.
ســخن.گفت.و.ادامه.داد:.چون.در.ایــران.ظرفیت.ویژه.ای.
برای.تکیه.بر.انرژی.های.نو.ازجمله.انرژی.خورشیدی.وجود.

دارد،.باید.به.این.سمت.وسو.حرکت.کنیم.
محمدی.با.اشــاره.به.اهمیت.استقرار.نظام.مدیریت.سبز.
و.بهره.گیــری.از.انرژی.های.پاک.و.خورشــیدی.بیان.کرد:.
به.منظور.پیاده.ســازی.این.هدف،.چهار.میلیارد.تومان.اعتبار.

در.ردیف.های.بودجه.ســال.جاری.شــهرداری.کرج.منظور.
شده.است.

محمدی.در.ادامــه.تاکید.کرد:.طبــق.برنامه.ریزی.های.

انجام.شده.در.کمیسیون.محیط.زیست.شورای.شهر،.بااعتبار.

منظور.شده.شهرداری.در.ابتدا.به.نصب.پنل.های.خورشیدی.

در.ساختمان.های.اداری.این.مجموعه.و.سپس.در.فضاهای.
عمومی.ازجمله.پارک.ها.ملزم.خواهد.شد.

وی.اظهــار.امیدواری.کرد.که.این.اقدام.شــهرداری.

کرج.در.نصب.پنل.های.خورشــیدی.الگویی.برای.دیگر.

بخش.هــای.دولتی.و.همچنین.خصوصی.اســتان.البرز.

باشــد.تا.برق.مورد.نیاز.مجموعه.های.خود.را.از.طریق.

انرژی.خورشیدی.تامین.کنند.
عضو.شورای.اســالمی.شهر.کرج.در.ادامه.بر.اهمیت.
نقش.مدیریت.پســماند.در.بهره.برداری.از.منابع.انرژی.
تجدید.پذیر.اشاره.کرد.و.گفت:.فرآیند.مدیریت.پسماند.
شــهرداری.کرج.بــا.پایه.ریزی.اقدامــات.الزم.اصالح.
می.شود،.امیدواریم.تا.دو.ســال.آینده.شاهد.اتفاق.های.
خوب.در.این.حوزه.باشــیم..وی.عنــوان.کرد:.چندین.
شرکت.ســرمایه.گذار.فعال.در.بخش.خصوصی.از.داخل.
و.خارج.کشور.برای.مشارکت.و.سرمایه.گذاری.در.حوزه.
مدیریت.پسماند.شهرداری.کرج.اعالم.آمادگی.کرده.اند.
و.در.حال.حاضر.این.پیشنهادها.در.مرحله.ارزیابی.است.

  اختصاص ۴ میلیارد تومان برای تامین انرژی خورشیدی در کرج

  با ون خورشیدی طبیعت گردی کنید
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پنجره.ایرانیان؛.یک.پهپاد.خورشیدی.در.نخستین.پرواز.خود.25.روز.و.23.ساعت.در.
آسمان.ماند.و.رکورد.جهانی.طوالنی.ترین.پرواز.ادامه.دار.را.ثبت.کرد.

به.گزارش.خبرگزاری.مهر.به.نقل.از.تلگراف،..پهپاد.خورشیدی.ایرباس.در.نخستین.

ســفر.خود.یک.رکــورد.جهانی.ثبت.کرد..پهپاد.ZephyrS.بــه.مدت.25.روز.و.23.

ســاعت.در.ارتفاع.70.هزار.فوتی.زمین.پرواز.کرد.و.به.این.ترتیب.رکورد.طوالنی.ترین.
پرواز.ادامه.دار.در.اتمسفر.زمین.ثبت.شد.

این.پهپاد.پس.از.گذراندن.ســه.هفته.در.آســمان.فرود.آمــد..مدت.زمان.این.پرواز.

بیش.از.دوسوم.رکورد.قبلی.بود..پهپاد.مذکور.نخستین.پرواز.آزمایشی.خود.را.در.ایالت.
آریزونا.در.11.جوالی.آغاز.کرد.و.از.آن.تاریخ.در.آسمان.پرواز.می.کند.

.رکورد.قبلی.توسط.نمونه.اولیه.پهپاد.Zaphyr.در.2015.میالدی.ثبت.شد..در.آن.
زمان.پهپاد.14.روز.در.آسمان.پرواز.کرد.

به.هرحال.ZaphyrS.می.تواند.در.ارتفاعی.باالتر.از.سیستم.های.آب.و.هوایی.زمین.

پرواز.کند.و.به.همین.دلیل.پنل.های.خورشیدی.آن.بهتر.شارژ.می.شوند..ایرباس.تصمیم.
دارد.پروازهای.آزمایشی.بیشتری.در.سایتی.در.غرب.استرالیا.انجام.دهد.

پنجره.ایرانیان؛.نیروگاه.انرژی.خورشــیدی.اداره.کل.

منابع.طبیعی.خراســان.جنوبی.به.مناسبت.هفته.دولت.
به.بهره.برداری.رسید.

به.گــزارش.خبرگزاری.مهر،.علیرضــا.نصرآبادی.در.

مراســم.افتتاح.نیروگاه.انرژی.خورشیدی.منابع.طبیعی.

و.آبخیزداری.خراســان.جنوبی.اظهار.کرد:.به.مناسبت.

هفته.دولت.27.پروژه.توسط.منابع.طبیعی.و.آبخیزداری.
خراسان.جنوبی.به.بهره.برداری.می.رسد.

مدیرکل.منابع.طبیعی.و.آبخیزداری.خراســان.جنوبی.

بیان.کرد:.مجموع.اعتبار.اجرایی.این.پروژه.ها.سه.میلیارد.

و.300.میلیون.تومان.است.و.حدود.13.هزار.311.خانوار.
از.ثمرات.افتتاح.این.پروژه.ها.بهره.مند.می.شوند.

نصرآبادی.در.این.مراســم.کــه.درآن.پروژه.نیروگاه.

خورشــیدی.منابع.طبیعی.و.آبخیزداری.خراسان.جنوبی.

به.بهره.برداری.رســید،.ادامه.داد:.این.پروژه.با.اعتباری.

بالغ.بر.یک.میلیارد.و.دویســت.میلیون.ریال.و.ظرفیت.

20.کیلو.وات.به.بهره.برداری.رسید.
وی.با.اشاره.به.انرژی.هایی.چون.انرژی.خورشیدی.
و.باد.در.خراسان.جنوبی.افزود:.بر.اساس.قانون.برنامه.
ششم.توسعه.ســازمان.ها.و.دستگاه.های.اجرایی.باید.
20.درصــد.از.انرژی.مصرفی.خــود.را.با.انرژی.های.
پاک.و.نو.جایگزین.کنند.که.منابع.طبیعی.خراســان.
جنوبی.با.افتتاح.نیروگاه.خورشیدی.در.این.امر.پیش.

قدم.شده.است.

  نیروگاه انرژی خورشیدی منابع طبیعی خراسان جنوبی افتتاح شد

  پهپاد خورشیدی رکورد طوالنی ترین پرواز را شکست
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پنجره.ایرانیان؛.معاون.هماهنگی.امور.اقتصادی.و.توســعه.منابع.اســتاندار.همدان.
گفت:.دو.نیروگاه.خورشیدی.با.همکاری.شرکت.اسپانیایی.در.همدان.اجرا.می.شود.

به.گزارش.خبرنگار.مهر،.رضا.قیاسی.در.جلسه.ای.با.سرمایه.گذاران.در.مورد.اجرای.
پروژه.های.نیروگاه.خورشیدی.بحث.و.تبادل.نظر.کرد.

وی.در.دیدار.با.ســرمایه.گذاران.نیروگاه.خورشیدی.گفت:.این.سرمایه.گذاری.در.فاز.

اول.14.مگاوات.و.شــامل.دو.نیروگاه.7.مگاواتی.و.توسعه.نیروگاه.ها.تا.80.مگاوات.

اســت.که.با.ســرمایه.گذاری.ایرانی.و.اسپانیایی.و.مشارکت.شــهرداری.همدان.اجرا.
خواهد.شد.

معاون.هماهنگی.امور.اقتصادی.و.توسعه.منابع.استاندار.همدان.تاکید.کرد:.همکاری.
استان.همدان.با.سرمایه.گذاران.بی.نظیر.است.

قیاسی.بابیان.اینکه.استان.همدان.دراستفاده.از.انرژی.خورشیدی.اول.و.پیشگام.بوده.

و.تجربه.دارد،.گفت:.ســرمایه.گذاری.در.زمینه.نیروگاه.خورشــیدی.در.همدان.روندی.
سریع.تر.خواهد.داشت.

وی.گفت:.در.اســتان.فرهنگ.ســازی.بــرای.انرژی.خورشــیدی.انجام.شــده.و.
زیرساخت.های.همکاری.الزم.وجود.دارد.

پنجــره.ایرانیان؛.یک.فعال.بخــش.خصوصی.حوزه.

انرژی.خورشــیدی.اعالم.کرد:.سه.ماه.است.هیچ.پنلی.

نداریم.تا.تجهیزات.را.تامین.کنیم.و.اگر.تا.10.روز.آینده.

پنل.و.تجهیزات.را.تامین.نکنیم.70.درصد.نیروهای.ما.
تعدیل.خواهد.شد.

به.گزارش.خبرگزاری.مهر،.متین.رضائیان.در.نشستی.

با.موضوع.»گذر.از.خاموشی.های.تابستان.98.با.تکیه.بر.

انرژی.های.تجدیدپذیر«.گفت:.ما.از.سال.90.در.زمینه.

انرژی.خورشیدی.کار.کردیم.و.شروع.کارمان.نیز.با.برق.
روستایی.و.تعهدمان.برق.دار.کردن.روستاها.بوده.است.
وی.افــزود:.اولین.پروژه.در.گیــالن.بود.که.با.وجود.
بارندگی.زیاد.در.این.اســتان.جــواب.داده.و.تولید.ما.از.
سال.90.تاکنون.افزایش.داشته.است.و.امسال.توانستیم.
150.واحد.روســتایی.را.برق.دار.کنیــم..برای.هر.خانه.
روســتایی.5.کیلووات.سیستم.خورشیدی.نصب.کردیم.
و.به.جــای.اینکه.دولت.هزینه.زیــادی.داده.و.برق.به.
روســتاها.ببرد.با.کمترین.هزینه.این.کار.را.انجام.دادیم.
و.بــرای.نگهداری.آن.نیز.به.خود.روســتاییان.آموزش.

داده.شده.است.
فعال.خصوصی.حوزه.نیروگاه.خورشیدی.تصریح.کرد:.
ما.تا.سال.96.این.پروژه.ها.را.اجرایی.کرده.ایم..حمایت.
دولت.ابتدا.از.مراکزی.مثل.مدارس.و.مساجد.شروع.شد..
ما.در.برخی.مدارس.اســتان.های.البرز،.قزوین.و.گیالن.
سیســتم.های.5.کیلوواتی.نصب.کردیــم.اما.آن.زمان.
دولت.بــرق.را.نمی.خرید،.فقط.کمک.می.کرد.یعنی.50.
درصد.آورده.دولت.و.مابقی.از.سوی.شخص.تامین.می.

.شد.که.توجیه.اقتصادی.خوبی.برای.شخص.نداشت.

رضائیان.خاطر.نشــان.کرد:.ما.از.ســال.90.تا.96.دو.

مگاوات.تولید.برق.داشــتیم.اما.از.ســال.96.که.دولت.
خرید.تضمینی.را.اعالم.کرد.8.مگاوات.اجرا.کرده.ایم.

وی.اضافه.کرد:.در.دو.ســال.گذشته.پروژه.هایی.نیز.

با.کمک.یکی.از.ســازمان.ها.برای.مددجویان.اجرا.شد،.

بدین.ترتیب.که.مددجو.مالک.یک.سیستم.خورشیدی.

بر.بام.خانه.شــده.و.تامین.مالی.این.طرح.توسط.بانک.

انجام.می.شــود..مددجویانی.که.تا.دیروز.چشم.شان.به.

کمک.ها.خــوش.بود،.می.توانند.خــود.تولیدکننده.برق.

خورشیدی.و.فروشنده.آن.به.شبکه.برق.باشند.و.درآمد.
ماهانه.کسب.کنند.

وی.ادامــه.داد:.اکنون.با.توجــه.به.وضعیت.حاکم.بر.

ارز،.هزینه.های.تمام.شــده.سرمایه.گذاری.و.تولید.برق.
تجدیدپذیر.توجیه.اقتصادی.خود.را.از.دست.داده.است.
وی.با.اشاره.به.مسئله.نبود.تجهیزات.کافی.خاطرنشان.
کرد:.نیروی.شاغل.در.مجموعه.ما.در.چند.سال.اخیر.از.
6.نفر.به.80.نفر.رســیده..است.اما.اکنون.سه.ماه.است.
کــه.ما.هیچ.پنلی.نداریم.تا.تجهیزات.را.تامین.کنیم..به.
همیــن.خاطر.پروژه.های.ما.در.اســتان.البرز،.قزوین.و.
کرمان.متوقف.شده.است.و.اگر.نتوانیم.پنل.و.تجهیزات.
را.تامین.کنیم.تــا.15.روز.آینده.70.درصد.نیروهای.ما.

تعدیل.خواهند.شد.

  تعدیل 7۰ درصد نیروی انسانی در صورت عدم تامین تجهیزات خورشیدی

  دو نیروگاه خورشیدی با همکاری شرکت اسپانیایی در همدان اجرا می شود
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پنجره.ایرانیان؛.از.تیرماه.سال.88.تا.پایان.مردادماه.سال.97.حدود.دو.میلیارد.و.459.

میلیون.کیلووات.ســاعت.برق.از.محل.انرژی.های.نو.تولید.شده.که.این.میزان.باعث.
صرفه.جویی.541.میلیون.لیتری.مصرف.آب.در.کشور.شده.است.

به.نقل.از.وزارت.نیرو،..از.تیرماه.سال.1388.تا.پایان.مردادماه.سال.1397،.دو.میلیارد.

و.459.میلیون.کیلووات.ســاعت.از.منابع.تجدیدپذیر.انرژی.تولید.شده.که.این.میزان.

تولید.برق.از.محل.انرژی.های.تجدیدپذیر.توانسته.از.انتشار.حدود.یک.میلیون.و.697.
هزار.تن.گاز.گلخانه.ای.بکاهد.

همچنیــن.این.میزان.تولیــد.انرژی.های.نو.باعث.شــده.698.میلیون.مترمکعب.از.

مصرف.سوخت.های.فســیلی.در.کشور.که.جزو.عوامل.اصلی.آالیندگی.هوا.در.کشور.

است،.کاسته.شــود..این.حجم.از.تولید.انرژی.های.نو.باعث.صرفه.جویی.541.میلیون.
لیتری.مصرف.آب.در.سال.های.اخیر.شده.است.

بر.اســاس.این.گزارش،.هم.اکنون.437.مگاوات.نیروگاه.تجدیدپذیر.درون.کشــور.

در.حال.احداث.اســت.و.ظرفیت.نصب.شده.انرژی.های.نو.کشور.نیز.به.637.مگاوات.

رســیده.اســت..همچنین.انرژی.های.تجدیدپذیر.موجب.اشتغال.43.هزار.و.65.نفر.به.
صورت.مستقیم.و.غیرمستقیم.در.کشور.شده.است.

بررســی.اعداد.و.ارقام.موجود.در.این.بخش.حکایــت.از.آن.دارد.که.در.حال.حاضر.

46.درصد.نیروگاه.های.تجدیدپذیر.کشــور.از.نوع.بادی،.35.درصد.از.نوع.خورشیدی،.

15.درصــد.از.نوع.برقآبی.کوچک،.دو.درصد.از.نوع.بازیافت.حرارت.و.دو.درصد.نیز.از.
نوع.زیست.توده.است.

پنجره.ایرانیان؛.برخی.رسانه.ها.طی.روزها.اخیر.از.توقف.

ســرمایه.گذاری.در.بخش.احداث.نیروگاه.های.خورشیدی.

خبر.داده.اند.و.این.درحالی..اســت.که.ساخت.نیروگاه.های.
خورشیدی.در.کرمان.با.جدیت.ادامه.دارد.

به.گزارش.خبرگزاری.مهر،.در.ســال.جاری.بسیاری.از.

مردم.کشور.تحت.تاثیر.خاموشی.های.گسترده.به.دلیل.افت.

توان.تولید.و.شبکه.توزیع.برق.قرار.گرفتند،.مهمترین.عامل.

بروز.این.مشــکل.نیز.کاهش.آبگیری.ســدهای.کشور.به.
عنوان.مهمترین.منبع.تولیدکننده.برق.عنوان.شده.است.

میزان.آبگیری.سدها.در.اکثر.استان.های.کشور.به.نصف.

ظرفیت.ســال.های.قبل.رسیده.اســت.در.چنین.شرایطی.

جایگزینی.روش.های.مقــرون.به.صرفه.که.البته.صدمه.ای.
هم.به.محیط.زیست.وارد.نمی.کند.می.تواند.راهگشا.باشد.

در.همین.راســتا.طی.دهه.گذشته.اســتان.کرمان.رویه.

اســتفاده.از.انرژی.هــای.جایگزین.را.در.دســتور.کار.خود.

قرار.داده.اســت.و.حاال.به.یکی.از.قطب.های.تولید.انرژی.
خورشیدی.در.کشور.تبدیل.شده.است.

به.همیــن.دلیــل.ســرمایه.گذارهای.اروپایــی.نیز.در.

کنار.ســرمایه.گذاران.ایرانی.برای.شــرکت.در.این.پروژه.

تمایل.نشــان.دادند.و.هم.اکنون.شــاهد.فعالیت.گسترده.

شــرکت.های.اروپایی.در.کرمان.برای.انتقال.تکنولوژی.و.
ایجاد.نیروگاه.های.خورشیدی.هستیم.

وجــود.330.روز.آفتابی.در.کرمــان.یکی.از.ظرفیت..های.

عمده.اســتفاده.از.پتانسیل.های.بومی.برای.تولید.انرژی.در.

کشور.اســت.که.این.روزها.با.سرمایه.گذاری.های.دولتی.و.
بخش.خصوصی.داخلی.و.خارجی.در.حال.شکل.گیری.است.
در.کنار.بخش.دولتی.و.خصوصی.برای.تولید.برق.شبکه.
سراســری.در.بخش.خانگی.نیز.مردم.اقبــال.خوبی.را.به.

این.نوع.انرژی.نشــان.می.دهند.و.به.نظر.می.رسد.کرمان.

به.زودی.در.کنار.نیروگاه.های.فســیلی،.ســیکل.ترکیبی.و.

ســدها.شاهد.یکی.از.بزرگترین.نیروگاه.های.خورشیدی.در.
کشور.شود.

اما.طــی.روزهای.اخیر.خبرهایــی.در.خصوص.متوقف.

شدن.ســرمایه.گذاری.های.خارجی.در.نیروگاه.های.کرمان.

منتشر.شده.است.که.با.توجه.به.توان.بخش.داخلی.و.ادامه.

همکاری.سرمایه.گذار.خارجی.این.خبر.از.اساس.دروغ.بوده.
و.کار.احداث.این.نیروگاه.ها.به.خوبی.در.حال.توسعه.است.

اووه.کوته،.ســرمایه.گذار.اروپایی.این.طرح.در.گفتگو.با.

مهر.می.گوید:.انرژی.خورشــیدی.طی.ســال.های.اخیر.به.

دلیل.تولید.انرژی.پاک.به.شــدت.مــورد.توجه.مردم.اروپا.

قرار.گرفته.است.به.همین.دلیل.سرمایه.گذاری.در.راستای.

دستیابی.به.فناوری.های.نوین.در.این.بخش.افزایش.یافته.

است.و.هم.اکنون.نیز.آماده.هستیم.ضمن.ایجاد.نیروگاه.در.
کرمان.این.فناوری.را.به.متخصصان.ایرانی.منتقل.کنیم.

وی.بیان.کــرد:.کار.ما.با.قوت.در.کرمــان.ادامه.دارد.و.

بخش.اعظم.ایجاد.نیروگاه.انجام.شده.و.کارهای.توسعه.ای.
در.حال.انجام.است.

کوتــه.ادامــه.داد:.ایــران.کشــوری.مطلــوب.برای.

ســرمایه.گذاری.برای.ایجاد.انرژی.خورشــیدی.است.و.با.

توجــه.به.وضعیــت.جغرافیایی.کرمان.و.تعــداد.روزهای.

آفتابی.که.دارد.یکی.از.مطلوب.ترین.مکان.ها.برای.توسعه.
طرح.های.انرژی.خورشیدی.است.

  ساخت نیروگاه های خورشیدی در کشور ادامه دارد

  ظرفیت نصب شده انرژی های نو کشور به ۶۳7 مگاوات رسید
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  توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر، تنها راه عبور از خاموشی است
پنجــره.ایرانیــان؛.نیروگاه.های.تجدیدپذیــر.به.دلیل.
پراکنــده.بودن.و.عدم.نیاز.به.توســعه.خطــوط.انتقال،.
همچنین.بــه.دلیل.عدم.نیاز.به.ســرمایه.گذاری.دولتی،.
و.همچنیــن.کوتاه.بودن.دوره.احــداث،.تنها.راه.عبور.از.

خاموشی.هستند.
به.گــزارش.خبرگزاری.مهــر،.مهــرداد.داوری.فر.در.
میزگردی.با.موضوع.»گذر.از.خاموشی.های.تابستان.98.
با.تکیه.بر.انرژی.های.تجدیدپذیر«.گفت:.تنها.گزینه.عبور.
از.بحران.برق.در.ســال.98.و.جلوگیری.از.خاموشــی.ها.
روی.آوردن.بــه.انرژی.های.تجدیدپذیر.اســت..زیرا.به.
دلیل.شــرایط.خاص.اقتصادی،.بودجه.کشــور.به.ناگزیر.
به.صــورت.انقباضی.هزینه.می.شــود.و.در.نتیجه.دولت.
نمی.تواند.در.امور.عمرانی،.بودجه.الزم.را.اختصاص.دهد..
در.عین.حال.قوانین.باالدســتی.اجازه.داده.است.تا.دولت.
محل.هایی.را.جهت.تامین.بودجه.و.ورود.بخش.خصوصی.
برای.مشارکت.در.پروژه.های.زیرساختی.همچون.تامین.
برق.پیش.بینی.کند.و.این.مزیتی.اســت.که.باعث.شــده.
خصوصــی.بــودن.و.مردمــی.بــودن.در.تجدیدپذیرها.

پررنگ.تر.شود.
مشاور.عالی.مدیرعامل.سازمان.انرژی.های.تجدیدپذیر.
با.اشاره.به.تفاوت.سرمایه.گذاری.در.نیروگاه.های.حرارتی.
و.تجدیدپذیــر.گفــت:.اگر.بخواهیم.یک.نیــروگاه.هزار.
مگاواتی.حرارتی.احداث.کنیم،.جایابی.و.تامین.زیرساخت.
الزم.تزریق.برق.به.شبکه.برای.آن.حدود.دو.تا.سه.سال.
زمان.نیاز.دارد.و.خود.احداث.نیروگاه.نیز.حداقل.سه.سال.
زمان.می.برد؛.در.حالی.که.احداث.نیروگاه.های.خورشیدی.
تا.ســایز.10.مگاوات.به.صورت.پراکنده.انجام.شده.و.نیاز.
به.تامین.زیرساخت.شبکه.ندارد..همچنین.این.نیروگاه.ها.
در.طول.چند.ماه.به.صورت.موازی.توســط.شرکت.های.

مختلف.به.ســادگی.قابل.احداث.هستند..بر.همین.اساس.

گزینه.در.دســترس.برای.پیک.مصرف.برق.در.سال.98.
سرمایه.گذاری.در.حوزه.انرژی.های.تجدیدپذیر.است.

وی.بــا.بیان.اینکــه.تامین.برق.از.محــل.انرژی.های.

تجدیدپذیر.نیازی.به.زیرســاخت.آن.چنانی.و.احداث.خط.

انتقال.و.پست.ندارد،.گفت:.ماهیت.انرژی.های.تجدیدپذیر.

این.است.که.می.تواند.در.سراسر.کشور.پراکنده.و.در.سایز.
کوچک.باشد..بنابراین.هزینه.انتقال.نیرو.نداریم.

داوری.فر.افــزود:.در.مورد.نیروگاه.های.بادی.نیز.جالب.

اســت.که.بیشترین.وزش.باد.و.تولید.برق.بادی.در.کشور.

در.ماه.های.تابستان.است.که.با.پیک.مصرف.برق.تطابق.

دارد..در.نتیجــه.ضریب.دسترســی.نیروگاه.های.بادی.و.

خورشیدی.در.مقایســه.با.نیروگاه.های.فسیلی.و.حرارتی.

در.تابستان.باالتر.است..حال.آنکه.نیروگاه.های.حرارتی.در.

کل.طول.ســال،.بهای.ضریب.آمادگی.خود.را.از.وزارت.

نیرو.دریافت.می.کنند.ولی.برای.نیروگاه.های.تجدیدپذیر.
چنین.چیزی.وجود.ندارد.

وی.در.بخش.دیگری.از.ســخنان.خود.به.روستاهایی.

اشــاره.کرد.که.خالی.از.سکنه.شــده.اند.و.جدا.از.مسائل.

اجتماعی.و.امنیتی،.از.منظر.وزارت.نیرو.که.زیرســاخت.

شبکه.را.فراهم.کرده.است،.و.اکنون.مشتری.برای.فروش.

برق.ندارد،.ســاختار.فروش.برق.را.زیر.سوال.می.برد..اما.

با.کمک.تجدیدپذیرها.می.توان.این.وضعیت.را.تبدیل.به.

فرصــت.کرد.و.تولید.برق.تجدیدپذیــر.را.به.آن.مناطق.

برد..اگر.نگاه.اقتصادی.داشــته.باشیم.می.توانیم.استفاده.

از.انرژی.های.تجدیدپذیر.را.در.روســتاها.توســعه.دهیم..

این.بدان.معنی.است.که.برق.تجدیدپذیر.می.تواند.باعث.
توسعه.روستایی.و.اشتغال.شود.

  مصوبه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر اجرایی شود
پنجره.ایرانیان؛.ســخنگوی.شــورای.شــهر.تهران.خواســتار.اجرای.مصوبه.استفاده.از.

انرژی.های.تجدیدپذیر.در.شهر.تهران.شد.
بــه.گزارش.خبرگزاری.مهر،.علی.اعطا.در.تذکری.اســتفاده.از.انرژی.های.تجدیدپذیر.در.

شهر.تهران.را.یادآوری.کرد.
وی.ادامه.داد:.با.توجه.به.بحران.انرژی.در.کشور.و.قطع.روزانه.برق.در.برخی.از.شهرهای.
کشــور.از.جمله.تهران.و.همچنین.تغییر.ســاعات.کار.ادارات.و.ارگان.های.دولتی.به.منظور.
صرفه.جویی.در.مصرف.برق.که.باعث.بروز.مشــکالت.متعددی.برای.شــهروندان.شــده.
اســت،.الزم.است.اســتفاده.از.انرژی.های.نو.و.تجدید.پذیر.جایگزین.انرژی.های.برآمده.از.

سوخت.های.فسیلی.شود.
به.گفته.اعطا،.شــورای.اسالمی.شهر.تهران.در.ســال.1394.مصوبه.ای.با.عنوان.»الزام.
شهرداری.تهران.به.توسعه.انرژی.های.نو.و.تجدیدپذیر.در.شهر.تهران«.داشته.و.شهرداری.
را.ملزم.به.افزایش.ساالنه.سهم.انرژی.های.تجدیدپذیر.از.کل.انرژی.مصرفی.در.حوزه.های.
مختلف.شهری.شامل.فضاهای.عمومی،.تاسیسات.و.تجهیزات.شهری،.ابنیه.و.ساختمان.و.
وســایل.حمل.ونقل.عمومی.کرده.است..با.توجه.به.شواهد.موجود.پس.از.گذشت.3.سال.از.

ابالغ.این.مصوبه.اقدامات.موثر.و.مناسبی.به.منظور.تحقق.اهداف.تعیین.شده.در.این.مصوبه.
از.سوی.شهرداری.تهران.انجام.نشده.است.

وی.ادامه.داد:.همچنین.هیات.دولت.در.شــهریور.1395.قانونی.تحت.عنوان.»تصویبنامه.

در.خصوص.تامین.20.درصد.برق.مصرفی.وزارتخانه.ها،.موسســات.و.شــرکت.های.دولتی.

و.نهادهــای.عمومی.غیردولتی.از.انرژی.های.تجدیدپذیر«.که.بر.اســاس.آن،.این.ارگان.ها.

موظف.شــده.اند.ظرف.مدت.دو.سال.)تا.شــهریور.1397(.حداقل.20.درصد.برق.مصرفی.

ســاختمان.های.خود.را.از.انرژی.های.تجدیدپذیر.تأمین.نماینــد..امری.که.تاکنون.محقق.
نشده.است.

اعطا.افزود:.الزم.است،.شــهرداری.تهران.در.راستای.تحقق.و.اجرای.ضوابط.و.مقررات.

موجود.در.کشور.در.زمینه.توسعه.استفاده.از.انرژی.های.تجدید.پذیر.از.جمله.بندهای.متناظر.

در.برنامه.پنج.ساله.پنجم.توسعه.کشور.و.برنامه.پنج.ساله.دوم.شهرداری.تهران.و.با.تاکید.بر.

مصوبه.شورای.اسالمی.شهر.تهران.اقدامات.مناسب.را.انجام.دهد..همچنین.به.منظور.روشن.

شــدن.وضعیت.اســتفاده.از.انرژی.های.تجدید.پذیر.و.لزوم.راهبری.مناسب.این.موضوع،.با.
توجه.به.موارد.اشاره.شده.در.مصوبه.شورا.گزارشی.از.شهر.تهران.در.این.خصوص.ارائه.دهد.
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  خیز عربستان برای تبدیل شدن به بزرگترین صادرکننده  برق خورشیدی

پنجره.ایرانیان؛.عضو.هیات.مدیره.انجمن.انرژی.های.

تجدیدپذیر.ایران،.عدم.پذیرش.قرارداد.خرید.تضمینی.

به.عنوان.ضمانت.بازپرداخت.اقساط.و.تاخیر.در.پرداخت.

بهای.برق.نیروگاه.های.تجدیدپذیر.را.که.با.سرمایه.های.

خارجی.ایجاد.شده.اند،.از.چالش.های.این.حوزه.دانست.و.

گفت:.این.در.حالی.است.که.کشور.عربستان.به.عنوان.

بزرگترین.تولیدکننده.برق.درصدد.است.تا.سال.2050.
به.عنوان.بزرگترین.صادرکننده.برق.تجدیدپذیر.شود.

به.گزارش.ایسنا.سید.محمدجواد.موسوی.در.میزگرد.

گذر.از.خاموشی.های.تابستان.98.با.تکیه.بر.انرژی.های.

تجدیدپذیر،.اســتفاده.از.انرژی.هــای.پاک.را.راهکاری.

برای.دسترســی.به.انرژی.پایدار.توصیف.کرد.و.افزود:.

بر.این.اســاس.روز.به.روز.تمرکز.بر.انرژی.های.فسیلی.

کاسته.می.شود.و.به.ســمت.انرژی.های.تجدیدپذیر.به.
عنوان.انرژی.پاک.سوق.داده.می.شود.

وی.با.اشاره.به.پیوستن.داوطلبانه.ایران.به.کنوانسیون.

پاریس.در.اواخر.ســال.1395.خاطر.نشان.کرد:.در.این.

کنوانسیون.مقرر.شد.تا.سال.2020.برابر.1400.هجری.

شمسی،.کشورها.به.استاندارد.بین.المللی.انرژی.برسند.

و.بر.این.اســاس.ایــران.بحث.کاهــش.داوطلبانه.12.
درصدی.گازهای.گلخانه.ای.را.مطرح.کرد.

وی.با.بیان.اینکه.در.این.انجمن.5.کارگروه..تخصصی.

شکل.گرفته.است،.یادآور.شــد:.برای.مثال.با.توجه.به.

اهمیت.پرداخت.بهای.برق.نیروگاه.های.تجدیدپذیر.که.

در.ســال.96.بارها.به.تاخیر.افتــاد،.کارگروه.تخصیص.

بودجه.انجمن.شکل.گرفته.و.پیگیر.مساله.بودجه.خرید.
تضمینی.برق.تجدیدپذیر.است.

بــه.گفته.وی.این.وجوه.کــه.از.عوارض.برق.حاصل.

می.شــود،.طبق.قوانین.مصوب.مجلــس،.باید.صرف.

خرید.برق.تجدیدپذیر.شــود،.ولی.بــه.دلیل.آنکه.جزو.

درآمدهای.عمومی.دولت.محســوب.می.شود،.سازمان.

برنامــه.و.بودجه.به.خود.اجازه.داده.اســت.که.خالف.

قوانیــن.مصوب.مجلس،.از.ایــن.بودجه.برای.مصارف.

دیگــر.اســتفاده.کند.که.ایــن.رویکــرد.بی.اعتمادی.

ســرمایه.گذاران.داخلی.و.خارجی.و.نوعی.خودتحریمی.
را.به.همراه.داشته.است.

موسوی.تولید.پراکنده.را.از.دیگر.مزایای.انرژی.های.

تجدیدپذیــر.عنوان.کــرد.و.یادآور.شــد:.نیروگاه.های.

تجدیدپذیر.زودبازده.اســت.و.ما.می.توانیم.تعهد.دهیم.

کــه.در.صورت.حمایت.دولت.و.مجلــس.نیروگاه.های.

تجدیدپذیــر.می.توانند.تولید.1500.مــگاوات.از.پیک.
مصرف.برق.را.در.تابستان.98.بر.عهده.گیرند.

عضــو.هیات.مدیره.انجمن.انرژی.هــای.تجدیدپذیر.

ایران،.به.پتانســیل.های.کشــور.در.زمینه.انرژی.های.

تجدیدپذیر.اشــاره.کرد.و.گفت:.ایــران.از.نظر.تابش،.

یک.کشور.پرتابش.محســوب.می.شود؛.به.گونه.ای.که.

دارای.300.روز.آفتابی.است،.ضمن.آنکه.در.برخی.نقاط.

کشور.پتانسیل.باد.را.داریم؛.از.این.رو.امکان.راه.اندازی.

نیروگاه.های.تجدیدپذیرها.در.سراسر.کشور.وجود.دارد،.

همچنین.باید.توجه.کرد.مدت.زمان.احداث.نیروگاه.های.

تجدیدپذیر.بسیار.کوتاه.و.زودبازده.است.و.اشتغال.زایی.
باالیی.نیز.دارد.

وی.به.تجربیات.سایر.کشــورها.در.این.زمینه.اشاره.

کرد.و.ادامه.داد:.در.ســال.2011.کشور.شیلی.به.میزان.

11.مــگاوات.برق.از.نیروگاه.های.تجدیدپذیر.تولید.کرد.

ولی.این.میزان.در.سال.2016.به.13.هزار.مگاوات.)13.
گیگاوات(.رسید.

وی.به.تجربیات.کشور.عربستان.به.عنوان.بزرگترین.

صادرکننده.نفت.در.دنیا.اشــاره.کرد.و.گفت:.این.کشور.

برنامه.ریزی.کرده.که.همانطــور.که.تاکنون.بزرگترین.

صادرکننده.نفت.بوده،.تا.2050.نیروگاه.های.خورشیدی.

با.ظرفیــت.200.گیگاوات.را.نصب.کند.و.به.بزرگترین.

صادرکننده.انرژی.خورشیدی.تبدیل.شود؛.بر.این.اساس.
قراردادهایی.را.هم.با.ژاپن.و.آمریکا.منعقد.کرده.است.

وی.بــا.تاکید.بر.ایــن.نکته.که.اغلــب.نیروگاه.های.

تجدیدپذیر.احداث.شــده.در.ایران.با.ســرمایه.گذاری.

خارجی.بوده.است،.خاطر.نشان.کرد:.تاخیر.در.پرداخت.

بهــای.برق.این.نیروگاه.ها.تاثیر.بســیار.منفی.بر.جذب.
سرمایه.گذاری.خارجی.دارد.
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پنجــره.ایرانیان؛.امروزه.بیش.از.7.6.میلیــارد.نفر.بر.روی.زمین.زندگی.می.کنند.که.
تعداد.آنها.تا.سال.2050.به.حدود.9.7.میلیارد.نفر.افزایش.می.یابد.

بــه.گزارش.خبرگزاری.مهر.به.نقل.از.دیجیتال.ترنــدز،.تامین.نیازهای.طبیعی.این.

جمعیت.کالن.اعم.از.غذا،.آب.و.محل.زندگی.کار.بســیار.دشــواری.اســت.و.در.حال.

حاضــر.نیز.حدود.یک.میلیارد.نفر.در.ســرپناه.های.موقت.و.با.امکانات.بســیار.اندک.
زندگی.می.کنند.

بخش.زیادی.از.ســرپناه.ها.و.خانه.هایی.که.برای.زندگی.مورد.استفاده.قرار.می.گیرد.با.

محیط.زیســت.تطابق.و.سازگاری.ندارند.و.همین.امر.روند.اتالف.منابع.طبیعی.را.شدت.
بخشیده.است.

ســازمان.ملل.و.دانشگاه.ییل.آمریکا،.در.راستای.طراحی.خانه.های.پایدار.و.سازگار.با.

محیط.زیست.با.یکدیگر.همکاری.کرده.و.خانه.های.اکولوژیک.جدیدی.ساخته.اند.که.تنها.

حدود.22.مترمربع.مســاحت.دارند.و.با.استفاده.از.آنها.مصرف.آب.و.دیگر.منابع.طبیعی.
به.میزان.چشمگیری.کاهش.می.یابد.

مجریــان.این.طرح.معتقدند.بخش.مســکن.در.حال.حاضــر.40.درصد.از.کل.منابع.

کره.زمین.را.به.خود.اختصاص.داده.و.عامل.متصاعد.شــدن.بیش.از.یک.ســوم.گازهای.

گلخانه.ای.در.سطح.جهان.است..از.همین.رو.افزایش.بهره.وری.در.این.بخش.و.ساخت.

خانه.های.سازگار.با.محیط.زیست.به.نفع.همگان.بوده.و.میزان.مصرف.آب.و.برق.را.هم.
کاهش.می.دهد.

خانه.های.اکولوژیک.با.استفاده.از.منابع.و.مواد.بازیافتی.ساخته.می.شوند.و.حتی.تامین.

انرژی.آنها.هم.با.اســتفاده.از.منابع.انرژی.تجدیدپذیر.صورت.می.گیرد..در.همین.راستا.

سیســتم.تولید.انرژی.برق.از.طریق.خورشید.در.خانه.های.مذکور.تعبیه..شده.و.امکاناتی.

نیز.به.منظور.جمع.آوری.آب.باران.در.آنها.وجود.دارد..خانه.های.یادشده.از.انعطاف.باالیی.

برخوردارند.و.برای.زندگی.و.کار.مناســب.هستند.و.به.سرعت.می.توان.دکور.و.امکانات.
موجود.در.آنها.را.تغییر.داد.

حداکثر.تعداد.افرادی.که.می.توانند.در.این.خانه.ها.زندگی.کنند.چهار.نفر.است،.هرچند.

با.کاهش.این.تعداد.فضا.برای.زندگی.افراد.بیشــتری.فراهم.می.شــود..نمونه.اولیه.این.

خانه.ها.در.بخشی.از.مجموعه.ســازمان.ملل.در.شهر.نیویورک.به.نمایش.گذاشته.شده.
است..تغییر.طراحی.و.ظاهر.این.خانه.ها.با.توجه.به.شرایط.فرهنگی.محلی.ممکن.است.

پنجره.ایرانیان؛.رئیس.ســازمان.انرژی.های.تجدیدپذیر.

ایران.از.ایجاد.پنج.خط.تولید.صفحات.خورشیدی.در.کشور.
خبر.داد.

به.گزارش.خبرگزاری.مهر،.سیدمحمد.صادق.زاده،.ظهر.

امروز.در.مراسم.افتتاح.پروژه.پست.برق.شهید.سامعی.یزد.

اظهار.داشت:.یکی.از.اولویت.هایی.که.وزارت.نیرو.با.جدیت.

دنبال.می.کند،.توســعه.انرِژی.های.تجدیدپذیر.است.و.این.
مهم.اکنون.در.کشور.به.خوبی.در.حال.پیگیری.است.

وی.بیان.کرد:.کشــور.ما.شــرایطی.دارد.که.می.توانیم.

نیــاز.مردم.در.زمــان.اوج.مصرف.را.با.اســتفاده.از.توان.
نیروگاه.های.تجدیدپذیر.تامین.کنیم.

صادق.زاده.با.بیان.اینکه.در.کشــور.ما.اوج.مصرف.برق.

با.اوج.تولید.نیروگاه.هــای.تجدیدپذیر.انطباق.دارد،.افزود:.

این.نیروگاه.ها.مصرف.آب.ندارد.به.همین.دلیل.با.اقلیم.ما.

به.ویژه.در.استان.یزد.همخوانی.دارد.و.می.تواند.بدون.هیچ.
مشکلی.در.تامین.برق.کشور.فعال.باشد.

معــاون.وزیر.نیرو.ادامــه.داد:.انرژی.های.تجدیدپذیر.

حتی.در.زمینه.ایجاد.شغل.نیز.بسیار.موثر.عمل.کرده.اند.

به.نحوی.که.تاکنون.44.هزار.شغل.به.صورت.مستقیم.

و.غیرمســتقیم.در.حوزه.انرژی.هــای.تجدیدپذیر.ایجاد.
شده.است.

وی.تصریــح.کرد:.این.ظرفیت.وجــود.دارد.که.این.

میزان.اشــتغالزایی.تا.پایان.کار.دولت.به.بیش.از.200.
هزار.نفر.برسد.

صــادق.زاده.در.بخش.دیگری.از.ســخنان.خود.با.بیان.

اینکــه.دولــت.در.زمینه.تولیــد.برق.به.ویــژه.از.طریق.

انرژی.های.تجدیدپذیر.ورود.نکرده.است،.تصریح.کرد:.در.

حال.حاضر.حتی.یک.کیلووات.انرژی.تجدیدپذیر.توســط.
دولت.در.کشور.تولید.نمی.شود.

وی.با.تاکید.بر.اینکه.تمام.این.مسئولیت.و.نیروگاه.های.

فعــال.و.در.حال.ســاخت،.به.بخش.خصوصی.ســپرده.

شده.و.توســط.آنها.مدیریت.و.ســرمایه.گذاری.می.شود،.

افزود:.خوشــبختانه.سرمایه.گذاران.ما.آشــنایی.خوبی.با.

تکنولوژی.هــای.این.صنعت.پیدا.کرده.انــد.به.نحوی.که.

اکنون.پنج.خط.تولید.صفحات.خورشیدی.در.کشور.شکل.

گرفته.و.آخرین.آن.با.ظرفیت.130.مگاوات.در.شــیراز.در.
سال.قبل.افتتاح.شد.

  پنج خط تولید صفحات خورشیدی در کشور ایجاد شد

  خانه های اکولوژیک مصرف آب و منابع طبیعی را کاهش می دهد
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پنجره.ایرانیان؛.سرپرســت.اســتانداری.کرمان.بر.لزوم.نگاه.جدی.تر.به.اســتفاده.از.انرژی.

خورشیدی.برای.تولید.برق.تاکید.کرد.
به.گزارش.خبرگزاری.مهر،.محمدجواد.فدایی.در.جلســه.شــورا.برنامه.ریزی.و.توسعه.استان.
کرمان.اظهار.داشت:.از..بهمن.ماه.سال.گذشته.تاکنون.واگذاری.زمین.و.صدور.مجوز.در.پنجره.

واحد.ظرف.مدت.دو.هفته.انجام.می.شود.
وی.افزود:.اگر.به.دلیل.کمبود.آب.و.خشک.سالی.پنج.هزار.مگاوات.تولید.برق.آبی.را.از.دست.
داده.ایم.در.مقابل.این.مســئله.به.دلیل.اینکه.در.طول.سال.333.روز.در.استان.کرمان.خورشید.

می.تابد.می.توانیم.انرژی.خورشیدی.را.جایگزین.کنیم.

فدایی.عنوان.کرد:.هنر.مدیر.اولویت.بندی.در.کارها،.جدی.بودن،.وقت.گذاشــتن.و.....است.
در.صورت.کمبود.بودجه.مدیران.باید.منابع.را.به.طرح.های.با.اولویت.بیشتر.اختصاص.دهند.

سرپرســت.اســتانداری.کرمان.تاکید.کرد:.پیمانکارانی.که.در.استان.کرمان.از.دولت.مبالغی.

مطالبــه.دارند.و.در.مقابل.به.امور.مالیاتی.در.زمینه.مالیات.بدهکار.هســتند،.باید.در.این.زمینه.
تهاتر.انجام.دهند.و.هیچ.کوتاهی.پذیرفته.نمی.شود.

وی.بیان.کرد:.همه.کشــاورزان.محصوالت.خود.را.در.مقابل.هر.نوع.حادثه.ای.بیمه.کنند.و.

اگر.دچار.خســارت.شدند.و.بیمه.نداشته.باشند.دولت.پولی.به.آنها.پرداخت.نخواهد.کرد.و.همه.
خسارت.ها.از.طریق.بیمه.پرداخت.می.شود.

فدایی.با.اشــاره.به.اینکه.هیچ.مدیری.با.حفظ.محیط.زیســت.مخالف.نیست،.گفت:.بحث.ما.
این.است.که.محیط.زیست.به.جایی.کار.کارشناسی،.علمی.و.ارائه.راه.حل.جلو.کار.را.می.گیرد.

وی.بیان.داشــت:.مگر.در.دنیا.توســعه.به.خاطر.محیط.زیســت.معطل.مانده.است.و.باید.در.

این.زمینه.کار.کارشناســی.صورت.گیرد.تا.جلوی.توســعه.گرفته.نشود.و.با.حفظ.محیط.زیست.
می.توان.توسعه.یافت.

سرپرســت.اســتانداری.کرمان.افزود:.بودجه.الزم.در.زمینه.مکانیــزه.کردن.آب.در.بخش.

کشــاورزی.در.سطح.استان.وجود.دارد.اما.متاســفانه.مردم.برای.استفاده.از.آنها.استقبال.الزم.

را.انجام.نمی.دهند.و.باید.در.این.راســتا.سیاســت.هایی.به.کار.برد.تا.مردم.از.این.تســهیالت.
استفاده.کنند.

پنجــره.ایرانیان؛.یک.فعال.بخــش.خصوصی.حوزه.

انرژی.خورشــیدی.اعالم.کرد:.ســه.ماه.اســت.هیچ.

پنلــی.نداریم.تا.تجهیزات.را.تامیــن.کنیم.و.اگر.نتوانیم.

تجهیزات.را.تامین.نکنیم.70.درصد.نیروهای.ما.تعدیل.
خواهد.شد.

به.گزارش.خبرگزاری.مهر،.متین.رضائیان.در.نشستی.

با.موضوع.»گذر.از.خاموشی.های.تابستان.98.با.تکیه.بر.

انرژی.های.تجدیدپذیر«.گفت:.ما.از.ســال.90.در.زمینه.

انرژی.خورشیدی.کار.کردیم.و.شروع.کارمان.نیز.با.برق.
روستایی.و.تعهدمان.برق.دار.کردن.روستاها.بوده.است.

وی.افــزود:.اولین.پروژه.در.گیالن.بــود.که.با.وجود.

بارندگی.زیاد.در.این.استان.جواب.داده.و.تولید.ما.از.سال.

90.تاکنون.افزایش.داشته.است.و.امسال.توانستیم.150.

واحد.روستایی.را.برق.دار.کنیم..برای.هر.خانه.روستایی.

5.کیلووات.سیســتم.خورشیدی.نصب.کردیم.و.به.جای.

اینکه.دولت.هزینه.زیادی.داده.و.برق.به.روستاها.ببرد.با.

کمترین.هزینه.این.کار.را.انجام.دادیم.و.برای.نگهداری.
آن.نیز.به.خود.روستاییان.آموزش.داده.شده.است.

فعال.خصوصی.حوزه.نیروگاه.خورشیدی.تصریح.کرد:.

ما.تا.ســال.96.این.پروژه.ها.را.اجرایی.کرده.ایم..حمایت.

دولت.ابتدا.از.مراکزی.مثل.مدارس.و.مســاجد.شــروع.

شــد..ما.در.برخی.مدارس.اســتان.های.البرز،.قزوین.و.

گیالن.سیســتم.های.5.کیلوواتی.نصــب.کردیم.اما.آن.

زمان.دولت.برق.را.نمی.خرید،.فقط.کمک.می.کرد.یعنی.

50.درصد.آورده.دولت.و.مابقی.از.ســوی.شخص.تامین.
می.شد.که.توجیه.اقتصادی.خوبی.برای.شخص.نداشت.

رضائیان.خاطرنشــان.کرد:.ما.از.ســال.90.تا.96.دو.

مگاوات.تولید.برق.داشــتیم.اما.از.ســال.96.که.دولت.
خرید.تضمینی.را.اعالم.کرد.8.مگاوات.اجرا.کرده.ایم.

وی.اضافه.کرد:.در.دو.ســال.گذشته.پروژه.هایی.نیز.

با.کمک.یکی.از.ســازمان.ها.برای.مددجویان.اجرا.شد،.

بدین.ترتیب.که.مددجو.مالک.یک.سیستم.خورشیدی.

بر.بام.خانه.شــده.و.تامین.مالی.این.طرح.توسط.بانک.

انجام.می.شــود..مددجویانی.که.تا.دیروز.چشمشان.به.

کمک.ها.خــوش.بود،.می.توانند.خــود.تولیدکننده.برق.

خورشیدی.و.فروشنده.آن.به.شبکه.برق.باشند.و.درآمد.
ماهانه.کسب.کنند.

وی.ادامــه.داد:.اکنون.با.توجه.بــه.وضعیت.حاکم.بر.

ارز،.هزینه.های.تمام.شــده.ســرمایه.گذاری.و.تولید.برق.
تجدیدپذیر.توجیه.اقتصادی.خود.را.از.دست.داده.است.
وی.با.اشاره.به.مسئله.نبود.تجهیزات.کافی.خاطرنشان.
کرد:.نیروی.شاغل.در.مجموعه.ما.در.چند.سال.اخیر.از.
6.نفر.به.80.نفر.رســیده..اســت.اما.اکنون.سه.ماه.است.
که.ما.هیــچ.پنلی.نداریم.تا.تجهیــزات.را.تامین.کنیم..
به.همین.خاطر.پروژه.های.ما.در.اســتان.البرز،.قزوین.و.
کرمان.متوقف.شده.است.و.اگر.نتوانیم.پنل.و.تجهیزات.
را.تامین.کنیم.تــا.15.روز.آینده.70.درصد.نیروهای.ما.

تعدیل.خواهند.شد.

  تعدیل 7۰ درصد نیروی انسانی در صورت عدم تامین تجهیزات خورشیدی

  لزوم نگاه جدی تر به استفاده از انرژی خورشیدی برای تولید برق
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  طراحی خالقانه ساختمان مدرن در اندونزی

پنجره.ایرانیان؛.ســاختمانی.در.اندونــزی.با.هدف.خلق.فضایی.مــدرن.همراه.با.
به.کارگیری.عناصر.طبیعی.و.گیاهان.ساخته.شده.است.

به.نقل.از.وبســایت.خط.معمار،.این.پروژه.برخالف.سایر.ساختمان.های.اطرافش.به.

ســبک.مدیترانه.ای.ساخته.شده.اســت..یکی.از.نکات.مهم.در.طراحی.پروژه.آن.بود.

که.صاحبان.خانه.اصرار.داشــتند.که.فضایی.مدرن.همراه.با.عناصر.طبیعی.و.استوایی.

داشــته.باشــند.و.مهم.تر.از.همه.این.بود.که.فضای.داخلی.و.خارجی.را.با.هم.ادغام.

کنند..ایده.اصلــی،.خلق.فضایی.مدرن.همراه.با.به.کارگیری.عناصر.طبیعی.و.گیاهان.

می.باشــد..این.ساختمان.شامل.سه.طبقه.می.باشــد.که.در.طبقه.اول.آن.پارکینگ.و.

فضای.انباری.طراحی.شــده.است..فضای.نشــیمن.به.طبقه.دوم.راه.پیدا.می.کند..در.

طبقه.ســوم.نیز.اتاق.خواب.ها.در.کنار.سالن.نشیمن.قرار.دارند..در.این.مجموعه.طراح.

قصد.داشــته.که.طبیعت.در.فضا.حس.شــود..از.مصالح.به.کار.رفته.در.این.ساختمان.

می.توان.به.ســنگ.و.آجر.اشاره.کرد..در.نمای.ساختمان.طراح.از.رنگ.هایی.که.نشان.

از.طبیعت.دارد.همراه.با.رنگ.مشــکی.استفاده.کرده.اســت..در.فضای.داخلی.نیز.از.
رنگ.های.مونوکروم.استفاده.شده.است.
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  طراحی مدرن ویال با چوب و سنگ

پنجره.ایرانیان؛.در.مکزیک.ویالیی.طراحی.و.ســاخته.شده.است.که.پیرامون.آن.را.
عنصر.آب.در.بر.گرفته.است.

به.نقل.از.وبسایت.خط.معمار،.طراح.در.اطراف.ساختمان.اصلی.استخر.را.قرار.داده.

است..ســاختمان.اصلی.به.صورت.باز.طراحی.شــده.به.گونه.ای.که.فضای.داخلی.و.

بیرونی.را.در.هم.ادغام.کرده.است.و.بدین.ترتیب.محدودیت.های.فیزیکی.را.از.میان.

برده.اســت..مصالح.به.کار.رفته.در.این.ویال.بسیار.ساده.است،.چوب.و.سنگ.که.در.

هماهنگی.و.تضاد.با.شیشه.و.فلز.می.باشد..در.میان.این.طیف.مصالح.ساده،.طراح.به.

دنبال.این.بوده.که.در.به.کارگیری.فرمت.و.بافت.آن.تنوع.ایجاد.کند..انتخاب.مبلمان،.

دکوراســیون.ومحیط.از.دیگربخش.های.اصلی.طراحی.بود،.و.با.سادگی.و.تعادل.اش.

تالش.می.کند.تا.اشــیا.را.چشمگیر.کند.و.حتی.به.بخش.های.خارجی.نیز.تاکید.کند،.

به.عنوان.مثال.قاب.های.سه.بعدی.در.اتاق.نشیمن.که.ترکیبی.از.انواع.مختلف.چوب.با.
آیینه.های.مثلثی.شکل.می.باشد.چشم.اندازی.از.فضای.بیرونی.را.به.ما.نشان.می.دهد.
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  طراحی نمای کریستالی ساختمان مدرن

پنجره.ایرانیان؛.ســاختمانی.مدرن.با.نمایی.کریســتالی.در.چین.طراحی.و.ساخته.
شده.است.

به.نقل.از.وبســایت.خط.معمار،..این.پروژه.شامل.دو.ساختمان.مجزا.می.باشد.و.آن.

چیزی.که.در.این.ساختمان.جلب.توجه.می.کند.نمای.آن.است..سادگی.در.بافت.نمای.

ســاختمان.زیبایی.شناسی.دیجیتالی.را.نشان.می.دهد..پنجره.ها.با.سایزها.و.شکل.های.

متفاوت.در.نمای.آن.تکرار.می.شــوند..این.پنجره.های.متفاوت.در.ســایز،.در.جهت.و.

عمق،.که.به.تدریج.به.صورت.شبکه.توری.شکل.تبدیل.می.شوند.نمای.جذابی.را.ایجاد.

کرده.اســت..بر.مبنای.این.واحدهای.مدوالر،.تحول.در.شیب.و.تغییرات.جزیی.در.نما.

یادآور.تبدیل.انرژی.هسته.ای.به.انرژی.های.صنعتی.است..در.هنگام.شب.وقتی.نور.از.
میان.پنجره.ها.عبور.می.کند.نمای.ساختمان.از.بیرون.مانند.یک.کریستال.می.درخشد.
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  طراحی نمایی مدرن و هندسی با بتن و فلز

پنجره.ایرانیان؛.یک.ساختمان.تجاری.در.هند.ساخته.شده.است.که.نمای.آن.مانند.
یک.سیستم.تهویه.هوا.عمل.کند.

به.نقل.از.وبسایت.خط.معمار،.یکی.از.چالش.های.موجود.در.این.ساختمان.تجاری،.

نمای.آن.بود.که.با.توجه.به.آب.و.هوای.بســیار.گرم.منطقه.طراحان.در.پی.آن.بودند.

که.نمایی.را.طراحی.کنند.تا.مانند.یک.سیستم.تهویه.عمل.کند.و.هوا.را.در.داخل.به.

جریان.بیندازد..بدین.ترتیب.در.این.نما.از.الیه.بتنی.به.ضخامت.ســه.اینچ.به.شــکل.

شــش.ضلعی.استفاده.شده.است.تا.مانند.یک.سطح.عایق.عمل.کند.و.مانع.ورود.نور.

شــدید.آفتاب.به.داخل.شــود..در.یک.الیه.دیگر.فریم.های.فلزی.شش.ضلعی.وجود.

دارد.که.به.عنوان.محافظ.فضای.بالکن.عمل.می.کند..در.مجموع.طراح.از.گیاهان.نیز.
در.بالکن.ها.استفاده.کرده.و.به.زیبایی.نما.افزوده.است.
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  معماری چای خانه، ساختمانی بتنی با کاربری فرهنگی

پنجره.ایرانیان؛.در.شهر.شانگهای.چین.ساختمانی.با.کاربری.فرهنگی.ساخته.شده.که.
در.آن.فضایی.لطیف.و.گرم.در.جنسی.سخت.و.سرد.نظیر.بتن.ایجاد.شده.است.

به.نقل.از.وبسایت.خط.معمار،.این.ساختمان.با.نمای.بتن.و.شیشه.کار.شده.و.در.هر.دو.

طبقه،.فضاهای.نشیمن.به.همراه.کتابخانه.تعبیه.شده.است..روبه.روی.ساختمان،.محوطه.

قرار.گرفته.اســت.که.دارای.استخر.است.و.دید.ساختمان.به.این.محوطه.است..در.واقع.

تیم.معماری.ســعی.کرده.فضایی.لطیف.و.گرم.در.جنسی.سخت.و.سرد.نظیر.بتن.ایجاد.

کند..امروزه.بتن.به.صورت.گســترده.به.عنوان.یک.عنصــر.دکوراتیو.روی.نما.و.فضای.
داخلی.داخلی.توسط.معماران.سراسر.دنیا.مورد.استفاده.قرار.می.گیرد.
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  معماری ساختمان مسکونی و نمای آجری

پنجره.ایرانیان؛.معماری.و.طراحی.داخلی.بخش.جدید.این.ســاختمان.بر.اساس.سبک.
مدرن.طراحی.و.ساخته.شده.است.

به.نقل.از.وبســایت.خط.معمار،.این.ســاختمانی.مسکونی.در.شــهر.ملبورن.استرالیا.

پروژه.ای.الحاقی.بوده.اســت..ساختمان.جدید.بخشی.الحاقی.به.ساختمان.قدیمی.است..

معماری.و.طراحی.داخلی.بخش.جدید،.بر.اســاس.ســبک.مدرن.طراحی.و.اجرا.شــده.

است..آنچه.این.ساختمان.را.شایسته.بررسی.می.کند،.نمای.آن.است..نمای.بخش.جدید.

ساختمان.در.ترکیب.و.هماهنگی.با.بخش.جدید.با.آجر.قرمز.کار.شده.است.و.بر.روی.این.
نمای.آجری.قرمز،.از.کامپوزیت.سیاه.رنگ.بهره.گرفته.شده.است.

همانطور.که.اشــاره.شد،.طراحی.داخلی.ســاختمان.بر.اساس.سبک.مدرن.انجام.شده.

اســت..در.فضای.داخلی.نیز.از..مصالحی.نظیر.آجر.و.چوب.بهره.گرفته.شــده.و.فضایی.
گرم.خلق.شده.است..
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  خالقیت در طراحی نمای ویال با استفاده از چوب و آجر

پنجره.ایرانیان؛.در.استرالیا.ویالیی.با.استفاده.از.چوب.و.آجر.نمایی.جذاب.را.به.نمایش.
گذاشته.است.

به.نقل.از.خط.معمار،.اهداف.کلیدی.طراحی.این.ســاختمان.عبارت.بود.از،.تناسب.با.

شــرایط.آب.و.هوای.منطقه،.افزایش.چشم.انداز.بندر.و.در.نهایت.تحویل.پروژه.با.توجه.

بودجه.تعریف.شــده.بود..بدین.منظور.سقف.ساختمان.فعلی.را.برداشته.و.یک.طبقه.به.

آن.افزوده.و.در.آن.اتاق.نشــیمن.و.اتاق.خواب.و.آشــپزخانه.را.قرار.داده.تا.ســاکنان.از.
چشم.انداز.منطقه.بهره.مند.شوند.

در.طبقه.همکف.نیز.فضای.نشــیمن.رو.به.منظره.بیرون.است.و.به.گونه.ای.با.فضای.

بیــرون.ارتباط.برقرار.کند..در.نمای.ســاختمان.عمده.متریال.بــه.کار.رفته.در.آن.آجر.

می.باشــد،.طراح.با.استفاده.از.پنل.های.پیش.ســاخته.نیز.در.نما.به.بهبود.سیستم.تهویه.

کمک.کرده.است،.و.به.عالوه.بافت.آن.نیز.ظاهری.زیبا.به.نما.بخشیده.است..پشت.بام.

و.سقف.ســاختمان.به.گونه.ای.می.باشد.که.امکان.ورود.نور.را.به.داخل.ساختمان.فراهم.

می.آورد..در.تضاد.با.رنگ.های.گرم.درســقف.و.کــف.چوبی،.طراح.با.قرار.دادن.گیاهان.
طبیعی.سعی.شده.تعادل.برقرار.شود..
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  ساختمانی مدرن با نمای شیشه ای

پنجره.ایرانیان؛.در.هندوســتان.ساختمانی.مدرن.با.کاربری.اداری.و.تجاری.با.استفاده.
از.نمای.شیشه.ای.طراحی.و.ساخته.شده.است.

به.نقل.از.وبســایت.خط.معمار،.این.ساختمان.دارای.بخش.های.اداری.در.طبقات.باال.

و.واحدهای.تجاری.در.طبقات.پایین.می.باشد..این.پروژه.در.سال.2009.آغاز.شد..اصل.

بنیادین.در.کل.طراحی.ایجاد.یک.ســاختمان.ســاده،.و.کاربردی.بود.که.نه.تنها.برای.

فضای.اطراف.خــود.موثر.بود،.بلکه.به.عنوان.یک.حجم.نمادین.معماری.بود.که.روحیه.

شــهر.را.منعکس.می.کرد..تمامی.سطوح.نما.با.توجه.به.شرایط.آب.و.هوایی.با.پنل.های.

Hpl.پوشیده.شده.است.و.با.سیستم.تهویه.که.کاهش.دما،.کاهش.سر.وصدا.و.همچنین.
تهویه.هوا.را.در.فضای.داخلی.به.همراه.دارد،.تکمیل.می.شود.



  معماری یک ساختمان فرهنگی در مکزیک

پنجره.ایرانیان؛.یک.ساختمان.فرهنگی.هنری.در.یکی.از.شهرهای.مکزیک.ساخته.
شده.که.به.لحاظ.زیبایی،.مانند.یک.مجسمه.بسیار.بزرگ.است.

به.نقل.از.وبســایت.خط.معمار،.یک.مرکز.فرهنگی.در.شهر.مونتری.مکزیک.در.6.

طبقه.ســاخته.شده.است..این.ساختمان.شامل.21.آزمایشگاه،.3.فضای.نمایشگاه،.2.

آمفــی.تئاتر.و.فضاهای.منحصر.به.فــرد.و.چندمنظوره.در.محیط.داخلی.و.فضای.باز.

است..مصالح.مورد.استفاده.در.این.ساختمان.از.این.قرار.هستند:.دیوارها:.بتن.اکسپوز،.
گچ،.رزین..سقف:.گچ.و.رزین..کف:.بتن.اکسپوز،.سنگ.گرانیت.

معمار.این.بنا،.تادائو.آندو.ژاپنی.بوده.است.که.عالقه.وافری.به.بتن.دارد.و.این.را.در.

تمام.کارهای.خود.نشان.داده.است..ساختمان.زیادی.در.سرتاسر.دنیا.توسط.این.معمار.

طراحی.و.با.نمای.بتنی.اجرا.شــده.اند..آندو،.بتن.را.به.عنوان.متریال.اصلی.فضاهای.
داخلی.نیز.مورد.استفاده.قرار.می.دهد..
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  نمایی خالقانه از یک ساختمان در سئول 
پنجره.ایرانیان؛.یک.ســاختمان.تجاری.در.شــهر.ســئول.با.طراحی.نما.و.نورپردازی.

خالقانه.ساخته.شده.است.
به.نقل.از.وبســایت.خط.معمار،.این.ساختمان.مشتمل.بر.چندین.واحد.فروشگاه.است.
و.برای.هر.فروشــگاه،.روی.نمای.ساختمان،.پنجره.ای.خاص.تعبیه.شده.است..دو.نکته.
شــاخص.در.این.ســاختمان.وجود.دارد.که.آن.را.برای.بررسی.ارزشمند.می.کند.و.هر.دو.

نکته،.مربوط.به.نمای.این.ســاختمان.اســت..اول،.طرح.نماست.که.بسیار.خاص.است..
دوم،.نورپردازی.خردمندانه.ای.است.که.برای.نمای.این.ساختمان.تدارک.دیده.شده.است.
این.ســاختمان..یک.گروه.معماری.هلندی.ســاخته.شــده.اســت..این.گروه.یکی.از.
سرشناس.ترین.گروه.های.معماری.بین.المللی.است.که.در.سراسر.دنیا.پروژه.هایی.فاخر.و.

متفاوت.را.طراحی.و.اجرا.کرده.است..
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گروه.صنعتی.شــایکو،.یکــی.از.شــرکت.های.معتبر.سیســتم.های.پروفیل.های.

آلومینیومی.و.تولید.کننده.پروفیل.های.در،.پنجره.و.نمای.آلومینیومی.در.کشور.است..

این.مجموعه.تولیدی،.کارخانه.خود.را.در.ســال.1384.با.ظرفیت.اولیه.1100.تن.در.

ســال،.در.شهریار.و.در.زمینی.به.مســاحت.15000.مترمربع.که.9000.مترمربع.آن.

سالن.های.تولید.است.احداث.کرد..مجموعه.شایکو.با.توجه.به.امکانات.و.توانایی.تولید.

.،.ISO9001:2008.موفق.به.کسب.گواهینامه.مدیریت.کیفیت.بر.مبنای.استاندارد

اســتاندارد.ملی.ایران.شده.اســت..شــایکو.که.تولید.یک.محصول.کامال.ایرانی.با.

تکنولــوژی.روز.دنیا.را.یکی.از.افتخــارات.مهم.خود.قلمداد.می.کند.با.خدمات.پس.از.

فروش.بی.نظیری.که.دارد.گامی.اساسی.در.جهت.ایجاد.اعتماد.و.اطمینان.در.مشتریان.

برداشــته.است..»فروش.سیســتم.های.آلومینیومی«.یکی.دیگر.از.برگ.های.برنده.و.

نقاط.تمایز.مجموعه.شایکو.است.که.می.تواند.خیال.مصرف.کننده.را.از.بسیاری.جهات.

آســوده.کرده.و.امتیازات.بی.شــماری.نصیب.دو.طرف.کند..نشریه.پنجره.ایرانیان.در.

راســتای.معرفی.مجموعه.های.موفق.در.صنعت.در.و.پنجره.و.نمای.آلومینیومی.این.

بار.به.ســراغ.شرکت.شــایکو.رفت.و.ضمن.گفت.وگو.با.مدیران.جوان.و.پرتالش.این.

مجموعه:.محمدرضا.زهادی.و.پیمان.محمدی.گزارشــی.از.این.بازدید.آماده.کرده.که.
در.ادامه.توجه.شما.را.به.مشروح.آن.جلب.می.کنیم.

 معرفی مجموعه تولیدی شایکو
تاریخچه.فعالیت.مجموعه.شایکو.به.سال.1372.برمی.گردد..مجموعه.شایکو.در.آن.
زمان.جزو.معدود.شرکت.هایی.بود.که.پرس.اکستروژن.داشت.و.خدمات.پروفیل.انجام.
می.داد..در.آن.ســال.ها.شرکت.های.معدودی.به.کار.تولید.مقاطع.اختصاصی.آلومینیوم.
می.پرداختند.که.شایکو.یکی.از.این.شرکت.ها.بود..شایکو.رفته.رفته.تا.سال.های.ابتدایی.
دهه.80.به.گســترش.فعالیت،.توسعه.زیرساخت.ها.و.افزایش.ماشین.آالت.پرداخت.تا.
این.که.در.ســال.1384.مجموعه.فعلی.را.در.فضایی.به.وســعت.5.هزار.مترمربع.در.

منطقه.شهریار.احداث.کرد..
وسعت.این.مجموعه.به.مرور.به.10.و.15.هزار.مترمربع.)4.سوله(.افزایش.پیدا.کرد.
و.در.ســال.1386.با.اضافه.کردن.خط.رنگ.و.خط.ترمال.بریک.ظرفیت.های.جدیدی.
در.مجموعه..ایجاد.شــد..در.آن.زمان.مجموعه.شــایکو.دومین.مجموعه.ای.بود.که.با.
به.کارگیری.دســتگاه.»Hermann muller«.ســاخت.کشور.سوئیس.در.زمینه.
ایزوالسیون.پروفیل.آلومینیوم،.گام.بلندی.در.راستای.توسعه.تکنولوژیک.این.صنعت.

در.کشور.برداشت..
خطوط.طرح.چوب،.دستگاه.پولیش.و.دستگاه.براش.نیز.در.سال.1389.به.مجموعه.
اضافه.شد..از.ســال.1390.به.این.سو.نیز.به.روزرسانی.ماشین.آالت.و.افزایش.کیفیت.

گزارش اختصاصی پنجره ایرانیان از مجموعه بزرگ شایکو؛

پروفیلی ایرانی با اسـتاندارد جهـانی
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خدمات.و.محصوالت.و.نیز.تولید.محصوالت.جدید.و.به.روز.در.دستور.کار.این.مجموعه.قرار.

گرفته.است..درحال.حاضر.تعداد.48.پرســنل.کاری.به.صورت.مستقیم.در.مجموعه.شایکو.
مشغول.به.فعالیت.هستند.که.سالیانه.1100.تن.پروفیل.تولید.می.کنند.

 استاندارد و ضمانت نامه های شایکو
مجموعه.شــایکو.دارای.اســتاندارد.تشــویقی.ملی.ایران،.گواهینامه.ایزو.9001.است..
نحوه.فروش.در.مجموعه.شــایکو.به.صورت.سیستمی.اســت،.یعنی.مشتری.با.ارائه.نقشه.
بــه.مجموعه.شــایکو.قادر.خواهد.بود.تمــام.متریال.مورد.نظر.خود.را.اعــم.از.پروفیل.ها،.
.»Orgadata«.الســتیک.ها،.تمام.گونیا.ها.و.یراق.آالت،.توســط.برنامه.های.محاسباتی
و.»iwindoor«.بــه.طور.دقیق، به اندازه و به صــورت یکجا دریافت کند که این امر 
باعــث کاهش اتالف زمان و حداکثر بهره وری از ســرمایه گذاری در حداقل زمان ممکن 

خواهد شد.
 شایکو محصولی کامال ایرانی

محصول.تولیدشده.در.شــایکو.یک.محصول.تماما.داخلی.است.و.می.توان.به.جرات.نام.

محصول.ایرانی.را.بر.روی.آن.اطالق.کرد..محصولی.که.با.اســتفاده.از.بهترین.مواد.اولیه.

و.با.اســتفاده.از.دانش.کارشناســان.و.کارگران.بومی.و.به.کارگیری.آخرین.تکنولوژی.های.

روز.دنیا.تولید.شده.و.با.خدمات.پس.از.فروشی.که.ارائه.می.دهد.خیال.هر.مصرف.کننده.ای.

را.راحــت.می.کنــد..مقصود.از.خدمات.فروش.این.اســت.که.به.دلیــل.داخلی.بودن.کلیه.

محصوالت.تمامی.سیستم.ها.تا.20.سال.از.پشتیبانی.فنی.و.تامین.قطعات.برخوردار.خواهد.

بود..خدمات.پس.از.فروش.محصوالت.شــایکو.به.گفته.مدیران.این.مجموعه.برگ.برنده.

آنهاست..خدماتی.که.وجود.آن.در.این.صنعت.می.تواند.نقش.بسیار.تاثیرگذاری.در.اطمینان.

مشتری.به.کیفیت.محصول.ایفا.کند..شایکو.به.تمامی.محصوالتش.ضمانت.نامه.معتبر.اعطا.

می.کند.و.در.هر.مرحله.ای.از.کار.جوابگوی.مشکالت.و.ایرادات.احتمالی.است..درصورتی.که.

مشــتری.و.مصرف.کننده،.محصوالت.شایکو.را.از.طریق.شرکت.های.زیرمجموعه.و.مورد.

تایید.شایکو.)دارای.گواهی.نامه.شایکو(.خریداری.و.استفاده.کند.هم.شامل.وارانتی.)تعویض.
قطعات(.و.هم.گارانتی.)تامین.خدمات(.به.مدت.20.سال.خواهد.بود.

 توسعه خدمات و رشد کیفی محصوالت شایکو
مجموعه.شــایکو.همواره.به.فکر.توســعه.خدمات.و.رشد.کمی.و.کیفی.محصوالت.بوده.
و.در.تمامی.نمایشــگاه.هایی.که.حضور.داشــته.ســعی.بر.این.بوده.اســت.که.جدیدترین.
محصوالت.و.آخرین.دســتاوردهای.روز.دنیا.مطابق.با.آخرین.فنــاوری.را.تولید.و.به.بازار.
عرضه.کند..نکته.حائز.اهمیت.آنکه.تمامی.محصوالت.شــایکو.کامال.منحصر.به.فرد.بوده.و.

هیچ.مشابه.خارجی.یا.داخلی.ندارند.
.سیســتم.های.کرتین.وال.شایکو.نیز.هیچ.نمونه.داخلی.نداشــته.و.کامال.منحصربه.فرد.
هســتند..محاسبات.فنی.و.طراحی.تمامی.سیستم.های.تولیدی.شایکو.به.ویژه.نماهای.
شیشه.ای.در.برنامه.»Orgadata«.و.»iwindoor«.انجام.می.گیرد..صفر.تا.صد.
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تولیــد.پروفیل.ها.در.داخل.همین.مجموعه.و.با.به.کارگیری.بهترین.مواد.اولیه.صورت.

می.گیرد..کلیه.دستگاه.ها.و.ماشــین.آالت.مورد.استفاده.در.مجموعه.شایکو.مطابق.با.

تکنولوژی.های.روز.دنیا.بوده.و.از.میان.بهترین.برندهای.جهانی.تهیه.شــده.اند..برای.

نمونه.دســتگاه.پرس،.ایج.فول.اتومات.روسی،.دســتگاه.خط.رنگ.ایتالیایی،.دستگاه.
براش.و.پولیش.ترکیه.ای.و.دستگاه.ترمال.بریک.ساخت.کشور.سوئیس.است.

 از طراحی تا تولید محصول در شایکو
مجموعه.شایکو.برای.موفقیت.بیشتر.در.طراحی.سیستم.ها.در.آغاز.فعالیت.های.
خــود.اقدام.به.خرید.تکنولوژی.کامل.سیســتمی.شــامل.تمامــی.فایل.های.َکد.
و.نقشــه.ها.از.یک.شــرکت.خارجی.کرد..در.ادامه.برای.قطع.وابســتگی.خود.و.
بومی.سازی.سیســتم.های.موجود.تیمی.خبره.از.کارشناسان.مختلف.تشکیل.داد..
این.تیم.برای.ارائه.یک.محصول.جدید.ابتدا.گزارشــی.از.واحد.تحقیق.و.توســعه.
مجموعه.شــایکو.دریافت.می.کند.و.بر.اســاس.این.داده.ها.و.نیــاز.بازار.اقدام.به.

طراحی.محصولی.نوین.می.کند.
روال.کار.واحد.تحقیق.و.توسعه.نیز.چنین.است.که.ابتدا.به.بررسی.نیازها.و.تقاضای.
بازار.و.سایر.مولفه.های.موثر.پرداخته.و.نتیجه.این.بررسی.ها.در.یک.شورا.متشکل.از.

چند.معمار،.مهندس.سازه.و.طراح.نقشه.به.بحث.گذاشته.می.شود..
جمع.بندی.تمامی.نقطه.نظرات.واحد.تحقیق.و.توسعه.به.تیم.طراحی.رفته.و.با.لحاظ.
کــردن.تمامی.چالش.ها،.ظرفیت.ها.و.محدودیت.های.موجود،.بر.روی.یک.سیســتم.

توافق.حاصل.می.شود.و.سیستم.فوق.برای.تولید.به.مجموعه.پیشنهاد.می.شود.
 واحد قالب سازی

پس.از.طراحی.و.مشــاوره.با.واحد.فنی.مهندسی،.ساخت.قالب.های.فوالدی.توسط.

واحد.ســاخت.قالب.آغاز.می.شــود..در.این.مرحله،.واحد.قالب.سازی.اقدام.به.ساخت.

قالب.بر.اســاس.اســتانداردهای.بین.المللی.با.تجهیزات.به.روز.و.نیروهای.متخصص.

خود.می.کند.که.پس.از.تایید.واحد.کنترل.کیفیت،.جهت.آزمون.به.واحد.اکســتروژن.
ارسال.می.شود.

 واحد اکستروژن
دستگاه.پرس.اکستروژن.پایه.اصلی.تولید.پروفیل.آلومینیوم.است.که.با.بهره.گیری.
از.امکانات.دیگری.نظیر.پولر.)کشــنده(.و.میز.تمام.اتوماتیک.جهت.انتقال.پروفیل.ها.
به.قســمت.استرج.و.همچنین.دســتگاه.ایجینگ.به.منظور.افزایش.سختی.پروفیل.و.
افزایش.مقاومت.آنها.در.ســاختمان،.سبب.تولید.محصوالت.باکیفیت.شایکو.می.شود..
مواد.اولیه.به.کاررفته.در.این.قســمت.از.نوع.بیلت.با.آلیاژ.6063.اســتاندارد.از.بهترین.
تولیدکننده.های.مواد.اولیه.بوده.که.امکان.تولید.پروفیل.با.ســطح.صاف.و.یکدست.را.

فراهم.می.آورد.
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 واحد پادرکوتینگ
گروه.صنعتی.شــایکو.با.به.کارگیری.وان.های.کرومات،.کوره.های.پیش.گرم.و.خط.
تمام.اتوماتیک.پادرکوتینگ.از.شــرکت.ELFI،.قابلیت.رنگ.آمیزی.بسیار.باکیفیت.و.
با.ضخامت.80.میکرون.را.دارد.کـــه.با.اســتفاده.از.رنگ.های.درجه.یک.بهترین.نوع.

پوشش.را.ارائه.می.دهد.
 واحد طرح چوب

در.این.بخش.پس.از.طی.مراحل.کرومات.و.زیرســازی.رنگ،.طرح.چوب.به.صورت.

براق.و.برجســته.انجام.می.شــود..به.علت.مقاومت.حرارتی.رنگ.طرح.چوب.و.عدم.

.تغییررنگ.در.برابر.نور.و.همچنین.نداشتن.تغییرات.شیمیایی.زیان.آور،.استفاده.از.این.
نوع.پروفیل.ها.بیش.از.گذشته.رایج.شده.است.

 تنوع باالی محصوالت شایکو
کلیه.محصوالت.تولیدی.مجموعه.شایکو.در.سه.دسته.شامل.کشویی.ها،.لوالیی.ها.
و.نماها.تقسیم.بندی.می.شوند..بیشترین.تنوع.محصول.در.سیستم.لوالیی.است.که.از.

سری.55.تا.115.را.شامل.می.شود.و.از.این.حیث.در.کشور.بی.سابقه.است.
می.دانیــم.که.بزرگ.تریــن.چالش.تولید.پروفیل.در.و.پنجره.در.کشــور.مربوط.به.
سیستم.های.کشــویی.اســت.و.این.نقیصه.به.ایراداتی.بازمی.گردد.که.در.خصوص.
آب.بندی.و.عایق.بودن.این.سیستم.ها.وجود.دارد..مجموعه.شایکو.تالش.کرده.تا.در.

تولید.محصوالت.کشویی.خود.بر.این.مشکل.غلبه.کند..
شایکو.در.طراحی.سیستم.های.کشــویی.خود.به.گونه.ای.عمل.کرده.است.که.این.
سیســتم.ها.هم.قابلیت.استفاده.از.یراق.لیفت.را.داشته.باشند.هم.یراق.کشویی،.و.به.
این.صورت.با.به.کارگیری.یراق.آالت.لیفت.در.سیستم.های.کشویی.)هم.در.تک.ریل.
و.هم.جفت.ریل(.بر.این.نقص.فائق.آمده.اســت..الزم.به.ذکر.اســت.این.سیســتم.
به.گونه.ای.طراحی.و.تولید.شده.که.امکان.به.کارگیری.یراق.لیفت.برقی.را.نیز.دارد.و.

تمامی.این.موارد.در.برنامه.اورگادیتا.طراحی.شده.و.دارای.دیتابیس.هستند.
 رویکرد صادراتی شایکو

شــایکو.مســیر.طوالنی.را.برای.رسیدن.به.کیفیت.طی.کرده.اســت.و.به.عبارتی.این.

مجموعه.را.می.توان.تاییدی.بر.این.قاعده.کلی.دانســت.که.کیفیت.اتفاقی.نیســت..نکته.

شایان.توجه.آنکه.شرایط.نامســاعد.اقتصادی.و.تولیدی.که.هر.ازچندگاهی.بر.کشورمان.

حاکم.می.شــود.نیز.خللی.در.عزم.مدیران.این.مجموعه.برای.پیشرفت.وارد.نیاورده.است..

از.این.منظر.اســت.که.درحال.حاضر.که.کشــور.شرایطی.بحرانی.را.در.حوزه.اقتصاد.خود.

تجربه.می.کند،.شــایکو.چشــم.به.بازارهای.بین.المللی.دوخته.و.با.تکیه.بر.توانمندی.های.

علمی.و.فنی.خود.به.شناسایی.بازارهای.دور.و.نزدیک.در.سراسر.جهان.پرداخته.و.در.نظر.
دارد.بخش.عمده.ای.از.تولیداتش.را.به.این.کشورها.صادر.کند.
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 کارخانه دکونیک ایران در چه تاریخ و چه 
مساحتی و با چند خط تولید شروع به فعالیت 

کرده است؟
مجموعه.دکونیک.ایران.برای.فاز.نخســت.در.زمینی.
به.مســاحت.40.هزار.متر.و.با.6.خط.اکسترودر.و.سیستم.
تمام.اتوماتیک.میکس.و.انتقال.مواد.در.تیرماه.ســال.97.
شروع.به.تولید.آزمایشــی.کرد.که.در.مردادماه.محصول.
نهایی.به.بازار.عرضه.شــد..البته.مرحله.تحقیق.و.بررسی.
توســط.واحد.تحقیق.و.توســعه.دکونیــک.در.ارتباط.با.

راه.اندازی.کارخانه.در.ایران.بیش.از.2.سال.زمان.برد.
 با توجه به شرایط خاص اقتصادی موجود، 
با چه هدف و انگیزه ای اقــدام به راه اندازی 

کارخانه در ایران کردید؟
دکونیک.اولین.مجموعه.بزرگ.اروپایی.اســت.که.در.
زمینــه.تولید.پروفیل.یو.پی.وی.ســی.در.ایران.اقدام.به.

ســرمایه.گذاری.و.تولید.کرده.اســت..با.توجه.به.این.که.

مجموعه.دکونیــک.در.بورس.اتحادیه.اروپــا.قرار.دارد.

و.با.توجه.به.مشــکالت.اقتصادی.و.سیاســی.که.وجود.

دارد.ورود.این.مجموعه.بسیار.مشکل.بود.و.زمان.زیادی.

صرف.پیدا.کردن.راه.حل.هایی.شــد.که.بتوان.از.امکانات.

و.تجربه.این.شــرکت.در.ایران.استفاده.کنیم..ما.در.نظر.

داریم.با.توجه.به.شــرایط.بــازار.ایران.و.تجربه.مجموعه.

دکونیک.محصولی.بــا.کیفیت.متمایز.و.بــا.تعدد.قالب.

برای.ســاخت.انواع.پنجره.با.تنوع.باال.در.بازشو.به.بازار.

عرضه.کنیم.و.درعین.حال.بتوانیم.قیمتی.مناســب.برای.
محصوالتمان.داشته.باشیم.

درحال حاضر چه نوع محصوالتی در کارخانه 
در حال تولید است؟

در.فاز.اول.ما.پروفیل.ســری.62.لوالیــی.و.پروفیل.

کشــویی.را.با.برند.وینسا.تولید.می.کنیم.و.پروفیل.سری.

72.نیــز.در.ماه.آینــده.به.تولید.خواهد.رســید..به.زودی.
پروفیل.سری.70.و.80.با.برند.دکونیک.تولید.خواهد.شد.

با  ایران  در  تولیــدی  محصــوالت  کیفیت 
محصوالت بلژیکی دکونیک چه تفاوتی دارند؟
با.توجه.به.تجربه.دکونیک.در.زمینه.تولید.در.کارخانه.ها.
و.کشــورهای.مختلف،.موضوع.یکســان.بودن.کیفیت.
محصوالت.تولیدی.بسیار.حائز.اهمیت.است.و.برای.این.
کار.در.مجموعه.دکونیک.سیستمی.وجود.دارد.که.باعث.
یکسان.بودن.محصوالت.تولیدی.این.برند.در.سرتاسر.دنیا.
می.شود..در.این.سیستم.برای.این.که.از.کیفیت.محصول.
تولیدشــده.در.تمام.کارخانه.ها.اطمینان.حاصل.کنند.در.
آزمایشــگاه.مجهز.این.شــرکت.در.بلژیک،.تست.های.
دوره.ای.و.بــدون.اطالع.قبلــی.از.این.محصوالت.انجام.
می.شــود.ضمن.این.که.مدیریت.تولیــد.و.کنترل.کیفیت.
تمامی.محصوالت.مستقیما.زیر.نظر.کارشناسان.بلژیکی.

گروه صنعتی دکونیک بلژیک یکی از بزرگ ترین و قدیمی ترین مجموعه های تولیدکننده پروفیل در و پنجره یو.پی.وی.ســی در دنیاست. دفتر و کارخانه مرکزی این 
مجموعه تولیدی که ســابقه ای 80 ساله در صنعت دارد در کشور بلژیک واقع شده اســت. گروه صنعتی دکونیک با داشتن 15 کارخانه تولیدی در 12 کشور، یکی 
از بزرگ ترین واحدهای تولید پروفیل در جهان اســت. این مجموعه صنعتی که در بیش از 105 کشــور به فعالیت و عرضه محصول مشغول است محصوالتش را با 
چهار برند deceuninck، Winsa، pimapen و inoutic در سراسر دنیا عرضه می کند. دکونیک با داشتن یکی از بزرگ ترین مراکز تحقیق و توسعه در بخش 
نوآوری و محصوالت جدید یکی از شــرکت های پیشرو در این عرصه است که ساالنه در نمایشــگاه ها و گردهمایی های معتبر دنیا به عرضه محصوالت جدید خود 
می پردازد. سابقه حضور محصوالت دکونیک در بازار ایران به بیش از 13 سال پیش می رسد. تمامی برندهای مجموعه دکونیک در ایران سابقه فعالیت داشته اند اما 
شــاید برای بازار ایران نام وینسا و دکونیک نسبت به سایر برندها آشناتر باشد. در تمامی این سال ها محصوالت دکونیک به خصوص در جنوب ایران به خاطر عدم  
تغییر رنگ و در شمال ایران به خاطر تنوع سیستم های کشویی بسیار مورد استقبال بازار و مصرف کنندگان قرار گرفته است. دکونیک در سال های اخیر تصمیم گرفت 
تا عالوه بر عرضه محصول در ایران، در بخش تولید نیز فعالیت کند و بر همین اســاس به عنوان نخســتین پروفیل اروپایی، کارخانه تولید محصوالتش را در ایران 

احداث کرده و در گام نخست به تولید برند وینسا از مجموعه دکونیک مشغول است.
نشــریه پنجره ایرانیان به مناسبت احداث کارخانه و آغاز به کار این مجموعه بزرگ صنعتی گفتگویی با آقای مهدی امانی، مدیرعامل دکونیک ایران انجام داده است 

که توجه شما را به مشروح این گفتگو جلب می کنیم.

اشــاره

تولید نخستین پروفیل
 اروپایی در ایران آغـاز شد

    گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیرعامل دکونیک ایران؛

Francis Van Eeckhout مدیر عامل دکونیک و مهدي اماني مدیر دکونیک در دفتر ایران
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و.آلمانی.اســت..مجموعه.دکونیک.یک.مجموعه.بزرگ.

بین.المللی.اســت.و.کیفیت.محصوالت.و.اعتبار.این.برند.
80.ساله.برای.این.شرکت.بسیار.مهم.است.

با شروع به تولید این محصوالت در ایران، آیا 
واردات محصوالت دکونیک ادامه خواهد داشت؟
یکی.از.مزایــای.بزرگ.دکونیک.کامل.بودن.ســطح.
مقاطع.و.قالب.های.آن.اســت..لذا.برای.کامل.کردن.سبد.
کاالی.خود.در.ایران.باید.از.ســایر.محصوالت.دکونیک.
اســتفاده.کنیم.اما.با.توجه.به.شرایط.خاص.این.روزهای.
گمرک،.وزارت.صنعت.و.بازار.ارز.امکان.اســتفاده.از.این.
مزیت.وجود.ندارد.اما.امیدواریــم.در.آینده.نه.چندان.دور.
با.دوراندیشی.مسئوالن.کشــور.عزیزمان.بتوانیم.از.این.

مزیت.برای.ارتقاء.بازار.ایران.استفاده.کنیم.
محصوالت تولیدی شما از چه نوع گارانتی یا 
خدمات پس از فروشی برخوردار خواهند بود؟
تمامــی.محصوالت.تولیدی.وینســا.در.ایران.با.توجه.
بــه.کیفیت.مــواد.اولیه.و.تســت.های.انجام.شــده.در.
دارای. بلژیک،. دکونیــک. آزمایشــگاه.های. مجهزترین.
تمامی.گارانتی.های.زوال.این.محصول.اســت..همچنین.
مــا.محصول.تولیدی.خودمــان.را.در.مقابل.تغییر.رنگ،.

شکستگی.و.در.مقابل.اتالف.انرژی.گارانتی.می.کنیم.
 در خصوص برنامه های توســعه کارخانه 

توضیح دهید.
ما.قصــد.داریم.چهار.برنــد.دکونیــک.را.در.ایران.با.
قالب.های.متنوع.و.مختلف.به.تولید.برسانیم.و.قالب.های.
کامل.کشــویی.و.ســری.70.و.ســری.80.را.نیز.تولید.
خواهیم.کرد..طبق.برنامه.ریزی.دکونیک.مقررشــده.که.
برخی.از.کشورهای.همسایه.که.از.محصوالت.دکونیک.
اســتفاده.می.کنند.در.زمان.بندی.خاصی.از.تولید.پروفیل.
در.ایران.اســتفاده.کنند.و.صادرات.بخشی.از.محصوالت.
دکونیــک.از.کارخانه.ایران.انجــام.پذیرد..این.کار.باعث.
اشتغال.زایی.بیشتر.و.ارزآوری.به.ایران.خواهد.شد.و.ما.هم.
از.امکانات.دکونیک.در.فروش.محصول.در.کشــورهای.

دیگر.بهره.خواهیم.برد.
  به نظر شــما تولید یک پروفیل اروپایی 
چــه تاثیراتی بر بازار پروفیل داخل کشــور 

خواهد گذاشت؟
تاثیراتی.کــه.مجموعه.های.بزرگ.در.ایــران.خواهند.
گذاشــت.بسیار.بزرگ.و.غیرقابل.انکار.است..دکونیک.80.
ســال.تجربه.در.زمینه.تولید.باکیفیت.را.به.ایران.خواهد.
آورد.و.باعث.ایجاد.انگیزه.در.رقبای.داخلی.ما.خواهد.شد.
تا.برای.ارتقا.ســطح.کیفی.محصوالت.و.خدمات.پس.از.
فروش.رقابتی.سالم.با.ما.داشته.باشند..رقابت.با.برندهای.
بــزرگ.رقابت.قیمت.و.کم.فروشــی.و.تولید.بی.کیفیت.و.
ارزان.نیســت.بلکــه.رقابت.کیفیت.ســرویس.خدمات.و.
نوآوری.خواهد.بــود..محصوالت.جدید.ما.که.هرســال.
در.نمایشــگاه.ها.عرضه.می.شــود.باعث.نوآوری.در.این.
عرصه.خواهد.شــد..همین.طور.صادرات.این.محصول.با.
کمک.شرکت.دکونیک.بلژیک.به.کشورهای.دیگر.باعث.
ارزآوری.و.کارآفرینی.در.کشور.عزیزمان.ایران.خواهد.شد.

  آیا برنامه ای برای نظارت بر پنجره سازانی 
که با پروفیل های شما کار می کنند دارید؟

بدون.شک.ما.برای.تولیدی.اســتاندارد.موازین.خاص.

خــود.را.داریم.و.نظــارت.بر.این.موارد.بــرای.مجموعه.

دکونیک.بســیار.مهم.است..دســتورالعمل.های.بسیاری.

در.رابطــه.با.نحــوه.تولید.پنجره،.نصــب.پنجره.و.نحوه.

انبارداری.قبل.از.تولید.و.بعد.از.تولید.وجود.دارد.که.مطابق.

با.اســتانداردهای.جهانی.است.که.ما.برای.بهبود.کیفیت.

کار.تولیدکنندگانــی.که.با.محصوالت.ما.فعالیت.دارند.در.

اختیار.آنها.قــرار.می.دهیم..آموزش.و.باال.بردن.ســطح.

اطالعات.نیروهای.فنی.در.ســطح.بــاالی.جهانی.یکی.

دیگر.از.مزایای.حضور.مجموعه.بزرگ.دکونیک.در.ایران.

اســت..آموزش.نیروی.انسانی.واحدهای.تولیدکننده.در.و.

پنجره.که.بتوانند.با.استانداردهای.جهانی.دکونیک.فعالیت.

کنند.جزو.مسئولیت.های.ما.به.شــمار.می.رود..همچنین.

مــا.در.کارخانه.دکونیک.بلژیک،.آلمــان.و.ترکیه.دارای.

سایت.مجهز.آموزشی.هستیم.که.می.توانیم.نیروهای.فنی.
واحدهای.تولید.را.در.این.مکان.ها.آموزش.دهیم.

  در مسیر تولید خود تاکنون با چه مشکالت 
و موانعی روبه رو بوده اید؟

متاســفانه.موانع.در.راه.تولید.در.ایران.بســیار.است.و.

تولیدکنندگان.باید.خودشان.تک.تک.مشکالتشان.را.حل.

کننــد.و.کمکی.در.این.زمینه.وجود.ندارد..ما.توانســتیم.

مجموعــه.تولیدی.دکونیک.در.ایــران.را.بدون.دریافت.

هیچ.گونه.وام.و.کمکی.از.منابــع.بانکی.راه.اندازی.کنیم.

که.کار.بســیار.دشــواری.بود.اما.موانع.بر.سر.راه.گرفتن.

کمــک.بانکی.آن.قدر.زیاد.بود.که.ما.ترجیح.دادیم.از.این.

شرایط.هیچ.استفاده.ای.نکنیم..در.زمینه.تهیه.مواد.اولیه،.

ما.می.توانیم.مواد.اولیه.مورد.نیاز.خود.را.از.محل.کارخانه.

دکونیک.به.راحتی.تامین.کنیم.اما.با.توجه.به.مشــکالت.

اخیر.در.گمرک.و.وزارت.صمت.این.کار.برای.ما.و.دیگر.

همــکاران.ما.تقریبا.به.کاری.غیرممکن.تبدیل.شــده.و.

تامین.پودر.پی.وی.ســی.در.ایــران.نیز.در.بورس.کاال.با.

توجه.به.مســائل.اخیر.غیرممکن.شــده.و.تولیدکنندگان.

باید.از.بازار.آزاد.و.از.دســت.دالالن.مــواد.اولیه.خود.را.

تامین.کنند..ســوال.اینجاســت.که.ما.با.توجه.با.داشتن.

واحد.تولیدی.و.پروانه.تولید.و.نیاز.به.پودر.پی.وی.ســی.

نمی.توانیم.به.آن.دسترســی.داشــته.باشیم؛.چطور.است.

که.در.تمام.این.ایام.حتی.زمانی.که.پتروشــیمی.ها.مواد.

اولیــه.به.بورس.عرضه.نمی.کننــد.دالالن.به.تهیه.مواد.

اولیه.دسترســی.کامــل.دارند.و.با.چندیــن.برابر.قیمت،.

این.مواد.را.به.تولیدکننده.می.دهند؟!.مشــکالت.بخش.

تولید.زیاد.اســت.امــا.این.روزها.اتفاقاتــی.افتاده.که.ما.

دل.تنگ.مشکالت.گذشته.هســتیم.و.وقتی.که.به.عقب.

نگاه.می.کنیم.می.بینیم.در.مقایسه.با.امروز،.ما.در.گذشته.
تقریبا.مشکل.خاصی.نداشتیم!

  نوســانات شــدید ارز تا چــه حدی بر 
فعالیت های شما تاثیرگذار است؟

نوســانات.نرخ.ارز.بر.شرایط.کار.ما.بســیار.تاثیرگذار.

است.چون.ما.تمامی.تجهیزات،.تکنولوژی،.ماشین.آالت.

و.قالب.هــا.را.باید.از.خارج.از.ایران.وارد.کرده.و.به.صورت.

ارز.پرداخت.کنیم..بعــدازآن.و.در.زمان.تولید.نیز.ما.مواد.

اولیه.خود.را.از.آلمان.و.بلژیک.وارد.می.کنیم.که.نوسانات.

نرخ.ارز.بر.قیمت.تمام.شــده.مواد.اولیه.ما.بسیار.تاثیر.گذار.

است.و.نمی.توانیم.قیمت.ثابتی.در.بازار.داشته.باشیم..حال.

این.که.عمده.ترین.ماده.مصرفی.ما.یعنی.پودر.پی.وی.سی.

با.این.که.تولید.داخل.اســت.ولی.نرخ.ارز.بر.این.ماده.هم.
تاثیر.مستقیم.دارد.

  با توجه شــرایط اقتصادی خاصی که بر 
کشــور حاکم است، چه چشــم اندازی برای 

صنعت یو.پی.وی.سی متصور هستید؟
مــا.برای.شــروع.کار.تولید.پروفیل.در.ایران.شــرایط.
حــال.حاضــر.را.در.نظر.نگرفتیم.و.چشــم.انداز.ما.آینده.
بازار.مســکن.در.ایران.و.منطقه.است..بر.کسی.پوشیده.
نیســت.که.در.این.ایام.ما.شــرایط.ســخت.اقتصادی.را.
تحمــل.می.کنیم.و.این.برای.تمامــی.فعاالن.اقتصادی.
بســیار.دشوار.است.اما.شرکت.دیاکو.کیش.تجربه.ای.12.
ســاله.در.بازار.ایران.و.دکونیک.نیز.تجربه.ای.80.سال.در.
بازارهای.جهانی.دارد..ما.امیدواریم.بتوانیم.با.برنامه.ریزی.
که.توســط.این.دو.شرکت.انجام.شده.شــرایط.فعلی.را.
پشت.سر.گذاشته.و.حتی.بتوانیم.در.این.شرایط.به.کمک.
تولیدکننــدگان.پنجره.نیز.بیاییم..بــه.امید.روزی.که.با.
کمک.هم.مشکالت.فعلی.را.پشت.سر.گذاشته.و.بتوانیم.

دوباره.بازاری.پررونق.و.فعال.را.مشاهده.کنیم.
و سخن پایانی...

این.روزهــا.حرف.های.زیادی.برای.گفتن.وجود.دارد.و.

گفتن.حرف.آخر.بسیار.سخت.است.اما.امیدواریم.بتوانیم.

بــا.به.کارگیری.تمام.تجربه.خود.گامــی.در.جهت.رونق.

کیفی.و.اقتصادی.در.بــازار.ایران.برداریم..همچنین.باید.

وررود.شــرکتی.در.اندازه.های.دکونیک،.آن.هم.در.چنین.

شــرایطی.را.به.ایــران.به.فال.نیک.بگیریــم.و.به.آینده.
امیدوار.باشیم.
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گزارش اختصاصی پنجره ایرانیان از نشست خبری سندیکای صنایع آلومینیوم ایران 

انحصارگرایی 
در صنعتی که متولی ندارد!

پنجره.ایرانیان؛.نشســت.خبری.ســندیکای.صنایع.آلومینیوم.ایران.عصر.روز.سه.شــنبه.6.
شهریورماه.97.با.حضور.رئیس،.دبیر.و.تعدادی.از.اعضا.در.محل.دفتر.سندیکا.برگزار.شد.

به.گزارش.خبرنگار.پنجره.ایرانیان،.نشســت.خبری.ســندیکای.صنایــع.آلومینیوم.ایران.با.

حضور.هوشــنگ.گودرزی،.رئیس،.ابوالفضل.رضایی،.دبیر.و.آریــا.صادق.نیت.حقیقی،.عضو.

ســندیکای.صنایع.آلومینیوم.ایران.و.جمعی.از.اصحاب.جراید.و.نشــریات.در.محل.دفتر.این.

سندیکا.برگزار.شد..در.این.نشست.که.به.منظور.بررسی.عمده.ترین.مشکالت.روزها.و.ماه.های.

اخیر.صنعت.آلومینیوم.مانند.نوســانات.ارزی،.دســتورالعمل.عرضه.آلومینیوم.در.بورس.کاال،.

انحصارگرایی.شــرکت.های.باالدستی،.نداشتن.متولی.و.سرمایه.گذار،.زد.و.بندهای.سیاسی.در.

واگذاری.کارخانه.ها،.صادرات.شــمش.آلومینیوم.و....ترتیب.داده.شده.بود،.نقطه.نظرات.هیات.
.رئیسه.سندیکا.برای.انتشار.در.رسانه.ها.بیان.شد.

به.گفته.اعضای.ســندیکا،.یکی.از.مهم.ترین.مشــکالت.صنعتگران.آلومینیوم.این.است.که.

صادرات.شمش.آلومینیوم.با.قیمتی.پایین.تر.از.عرضه.آن.در.داخل.انجام.می.شود.که.به.صنایع.

پایین.دســتی.کشور.صدمه.زده.اســت..عالوه.بر.این.دولت.سرمایه.گذاری.کافی.در.این.بخش.

ندارد.و.به.دلیل.موانع.در.نقل.و.انتقاالت.بانکی.و.قوانین.بی.ثبات،.سرمایه.گذاران.خارجی.وارد.

صنعت.آلومینیوم.نمی.شــوند.که.مجموعه.این.شــرایط.باعث.شــده.میزان.تولید.آلومینیوم.در.
کشور.پایین.باشد.

رئیس هیات مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم:

 گالیه از تخلف برخی شرکت های باالدستی
رئیس.ســندیکای.صنعت.آلومینیوم.کاهش.عرضه..این.محصــول.در.بورس.کاال،.واردات.
دوباره.شــمش.های.صادراتی،.انحصارگرایی.و.گران.فروشی.شــرکت.های.باالدستی.را.سبب.

تعطیلی.برخی.واحدهای.تولیدی.پایین.دستی.اعالم.کرد.
هوشنگ.گودرزی.در.نشست.خبری.سندیکای.صنایع.آلومینیوم.ایران.افزود:.متاسفانه.بخش.
باالدســتی.آلومینیوم.که.محدود.است.به.تعهدات.خود.برای.عرضه.محصوالت.در.بورس.کاال.

عمل.نمی.کند.
رئیس.ســندیکای.صنعت.آلومینیوم.گفت:.متاســفانه.صنایع.باالدســتی.آلومینیوم.به.طور.
نادرســت.واگذار.و.خصوصی.سازی.شــد.و.این.صنعت.در.انحصار.افرادی.معدود.قرار.گرفت..
ایــن.افراد.با.ادعای.اینکه.واحد.تولیدی.آن.هــا.در.مناطق.آزاد.قرار.دارد.از.عرضه.محصول.در.
بورس.کاال.خودداری.و.اقدام.به.صادرات.می.کنند.که.البته.ارز.صادراتی.را.نیز.در.ســامانه.نیما.

عرضه.نمی.کنند.
رئیس.سندیکای.آلومینیوم.ایجاد.انحصار.را.اصلی.ترین.مشکل.صنعت.آلومینیوم.کشور.خواند.
و.گفت:.عده.ای.به.جای.فروش.شــمش.آلومینیوم.در.بورس،.محصولشان.را.در.بازار.آزاد.و.ب.
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اقیمت.پایین.می.فروشــند.که.باعث.می.شود.فروش.تولیدکنندگانی.که.در.بورس.محصولشان.

را.عرضه.کرده.اند.کم.شــود..به.این.شکل.این.فروشــندگان.زیان.ده.می.شوند.و.انحصارگران.
محصول.شرکت.های.زیان.ده.را.می.خرند.و.به.این.شکل.انحصار.ایجاد.می.شود.

 صنعت آلومینیوم متولی ندارد
هوشــنگ.گودرزی.که.در.سال.های.اخیر.همواره.بر.نداشــتن.یک.متولی.مشخص.و.قوی.
برای.صنعت.آلومینیوم.کشــور.تاکید.داشته.است،.تصریح.کرد:.دولت.بر.عرضه.تولیدکنندگان.
آلومینیوم.در.داخل.نظارت.نمی.کند..این.در.حالی.است.که.با.بخش.خصوصی.مشورت.می.شود.

اما.هیچ.کدام.از.پیشنهاد.ها.اجرایی.نمی.شوند.
وی.ضمن.اظهار.تاســف.از.تعطیل.شدن.صنایع.پایین.دســتی.گفت:.درخواست.ما.شفافیت.
اســت؛.یعنی.عرضه.مستمر.و.بر.اساس.تولید.داخلی.باشــد؛.پایین.یا.باال.بودن.قیمت.چندان.

مهم.نیست.
رئیس.ســندیکای.آلومینیوم.گفت:.پیشنهاد.این.ســندیکا.که.مشخص.بودن.میزان.عرضه.
و.قیمت.پایه.و.همچنین.نظارت.بر.میزان.تقاضا.اســت،.در.جلســات.با.دولت.مطرح.شده.اما.

هیچ.یک.اجرا.نشده.است.
گودرزی.همچنین.در.ادامه.با.بیان.اینکه.مصوبه.جدیدی.که.برای.سندیکا.ارسال.شده.بدون.
توجه.به.پیشنهاد.های.اعضای.سندیکا.نوشته.شده.است،.گفت:.دستورالعملی.که.توسط.ایمیدرو.
تهیه.شده.کپی.دستورالعمل.صنایع.آهن.و.مس.است؛.این.در.حالی.است.که.این.صنایع.کامال.
متفاوت..هســتند.زیرا.مواد.اولیه.مس.کامال.وارداتی.اســت.امــا.در.آلومینیوم.برخالف.ادعای.
تولیدکنندگان.بخش.باالدســتی.که.می.گویند.98.درصد.مواد.اولیــه.تولید.آلومینیوم.وارداتی.
اســت،.حدود.25.تا.28.درصد.قیمت.تولید.یک.شمش.آلومینیوم.مربوط.به.بخش.انرژی.است.

که.به.طور.کامل.از.داخل.کشور.تامین.می.شود.
وی.یــادآوری.کرد:.بر.اســاس.برآوردها.صنعت.آلومینیوم.می.تواند.بــا.صادرات.40.درصد.
از.تولیــد.داخــل.100.درصد.مواد.اولیه.موردنیازش.را.تامین.کنــد.و.می.توان.60.درصد.تولید.

آلومینیوم.را.به.بازارهای.داخلی.عرضه.کرد.که.در.عمل.این.طور.نیست.
 انتقاد از عدم عرضه در بورس

رئیس.سندیکای.آلومینیوم.اضافه.کرد:.پارســال.مجموعه.تولید.داخل.آلومینیوم.337.هزار.

تن.بود؛.درحالی.که.میزان.مصرف.داخلی.373.هزار.تن.است.و.بر.اساس.نیاز.مصرف.کنندگان.

داخلی.پیشــنهاد.کردیم.برای.استمرار.تولید.بخش.پایین.دستی.و.ثبات.بازار.دست.کم.هر.هفته.

پنج.هزار.تن.شــمش.و.2.هزار.تن.بیلت.از.طریق.بورس.کاال.عرضه.شود.تا.نیاز.داخل.به.طور.
کامل.رفع.شود.اما.متاسفانه.بخش.باالدستی.هیچ.گاه.به.این.توافق.عمل.نکرده.است.

 تعطیلی واحدهای تولیدی
هوشــنگ.گودرزی.که.خود.به.عنوان.یک.مسئول.در.بخش.پایین.دستی.این.صنعت.فعالیت.
می.کند.ادامه.داد:.صنایع.پایین.دســتی.آلومینیوم.در.تامین.مواد.اولیه.دچار.مشــکل.شده.اند.و.
پول.و.نقدینگی.الزم.برای.تامین.ســرمایه.در.گردش.واحدهای.خود.را.ندارند..به.همین.دلیل.
شــماری.از.این.واحدها.تعطیل.شده.است.یا.با.10.تا.15.درصد.ظرفیت.کار.می.کند..به.تازگی.
برخی.واحدهای.تولیدی.ناچار.شده.اند.کارکنان.خود.را.به.مرخصی.اجباری.تابستانی.بفرستند.

 داللی و گران فروشی؛ معضالت همیشگی
رئیس.ســندیکای.صنعت.آلومینیوم.از.فعالیت.دالالن.در.بورس.کاال.پس.از.نوسان.نرخ.ارز.
خبر.داد.و.گفت:.پیش.ازاین.32.شــرکت.برای.خریــد.آلومینیوم.ثبت.نام.کرده.بودند.اما.پس.از.
آغاز.نوســان.نرخ.ارز.شمار.آن.ها.به.167.شــرکت.افزایش.یافت..دالالنی.که.آلومینیوم.را.از.
بــورس.کاال.با.دالر.4200.تومانی.خریده.اند.از.هر.تریلی.حدود.80.میلیون.تومان.معادل.یک.

پژو.سود.کسب.کرده.اند.
گودرزی.با.انتقاد.از.گران.فروشی.تولیدکنندگان.باالدستی.در.داخل.کشور.گفت:.مجتمع.های.
تولید.آلومینیوم.محصوالت.خود.را.با.قیمت.ارزان.تر.به.خریداران.ترکیه.ای.می.فروشند.که.آنها.
نیز.پس.از.عملیات.تکمیلی،.محصوالت.خود.را.به.عراق.و.سایر.کشورها.که.بازار.سنتی.ایران.
را.تشــکیل.می.دهند.صادر.می.کنند..به.گفته.وی،.این.موضوع.باعث.محدود.شــدن.بازارهای.

صادراتی.ایران.شده.است.
 سود آلومینیومی ها از محل پرمیوم

گــودرزی.با.بیان.اینکه.مطابق.مقررات.بایــد.7.هزار.تن.مواد.اولیه.صنایع.آلومینیوم.ازجمله.

شمش.از.ســوی.شــرکت.آلومینیوم.ایران.و.مجتمع.آلومینیوم.المهدی.از.طریق.بورس.کاال.
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عرضه.شــود،.گفت:.این.موضــوع.در.حالی.تاکنون.صورت.نگرفته.که.در.صنایع.باالدســتی.
آلومینیوم،.مواد.اولیه.با.دالر.4200.تومانی.به.هیچ.وجه.وجود.ندارد.

وی.افــزود:.درحال.حاضر.فرمول.خرید.آلومینیوم.از.بورس.کاال.مطابق.با.آنچه.برای.فوالد.و.

مس.از.سوی.وزارت.صنعت.تعیین.شده.به.فعاالن.این.بازار.ابالغ.شده،.درحالی.که.سقفی.برای.

قیمت.ها.وجود.ندارد..بر.اســاس.این.فرمول.قیمت.بر.مبنــای.نرخ.آلومینیوم.در.بورس.فلزات.

لندن.ضرب.در.ضریب.پرمیوم.1.1.ضرب.در.نرخ.ارز.رســمی.بانک.مرکزی.یعنی.4200.تومان.
تعیین.شده.که.انجام.معامله.بر.مبنای.این.فرمول.عملیاتی.نیست.

 واردات شمش های صادراتی
این.مقام.مســئول.با.اشاره.به.عدم.عرضه.شــمش.آلومینیوم.در.بورس.کاال.از.سوی.مجتمع.
المهدی.پس.از.واگذاری.آن.تا.به.امروز.گفت:.بنا.بر.مســتندات.ســندیکای.صنایع.آلومینیوم،.
مجتمع.آلومینیوم.المهدی.سال.گذشته.از.طریق.شرکت.فروآلیاژ.گنو.معادل.58.هزار.و.720.تن.
از.شمش.خود.را.از.کشــور.امارات.وارد.کرده.است..در.این.فرایند.معلوم.نیست.سازمان.توسعه.

صادرات،.سازمان.مالیاتی.و.گمرک.و.دیگر.نهادهای.نظارتی.چه.اقدام.نظارتی.انجام.داده.اند.
وی.با.اشــاره.به.نامه.نگاری.ها.با.مجلس.شــورای.اسالمی،.شــورای.رقابت.و.شکایت.های.
مطرح.شــده،.عنوان.کرد:.طی.سه.سال.گذشــته.از.طریق.نامه.نگاری.با.سازمان.بازرسی.کل.
کشــور.و.حتی.باوجود.حکم.شــورای.رقابت.مبنی.بر.لزوم.عرضه.محصوالت.آلومینیومی.در.
بورس.کاال،.اما.همچنان.هیچ.اقدام.موثری.برای.رسیدگی.به.این.وضع.صورت.نگرفته.و.تنها.
به.اخذ.جریمه.200.میلیون.تومانی.بسنده.شده.است..این.جریمه.اندک.که.معادل.با.هزینه.دو.
وانت.برای.آلومینیوم.است.در.برابر.توزیع.10.هزار.تنی.شمش.آلومینیوم.در.بیرون.از.مکانیسم.

بورس.کاال.یک.شوخی.است.
 خطر انحصار در صنعت آلومینیوم

گودرزی.یادآور.شــد:.از.زمان.واگذاری.مجتمــع.آلومینیوم.المهدی.و.طرح.هرمزال،.همواره.

ســندیکای.صنایع.آلومینیــوم.در.نحوه.واگذاری.این.مجتمع.نه.بــه.خاطر.واگذاری.به.بخش.

خصوصی،.بلکه.به.خاطر.خطر.انحصار.در.صنعت.آلومینیوم.و.پافشاری.بر.سر.استمرار.و.تامین.
نظارت.ها.باهدف.بهینه.کردن.عرضه.و.تقاضا.فعال.و.منتقد.بوده.است.

قدر.مســلم.با.تجمیع.صنایع.باالدستی.و.پایین.دستی.و.توسعه.آن.ها.می.توان.امیدوار.به.رشد.

آن.هــا.بود،.اما.وقتی.عرضه.مــواد.اولیه.آلومینیوم.در.ایران.که.به.اشــخاص.معدودی.منتهی.

می.شــود.و.همواره.در.پایین.دســت.صنعت.تعداد.زیادی.از.بنگاه.ها.نیازمند.مواد.اولیه.هستند،.
محدودیت.عرضه.و.همین.طور.فقر.نقدینگی.در.گردش.برای.استمرار.تولید.حیاتی.خواهد.بود.
رئیس.هیات.مدیره.ســندیکای.صنایع.آلومینیوم.با.اشــاره.به.آمــار.30.هزار.تنی.موجودی.
انبارهای.کارخانه.هــای.آلومینیوم.ایران.و.مجتمع.المهدی.گفت:.این.ظرفیت.می.تواند.حداقل.
30.شــرکت.بزرگ.کشــور.را.بچرخاند.که.در.صورت.اتصال.باالدستی.و.پایین.دستی.صنعت.
آلومینیوم.به.یکدیگر،.نیاز.به.مواد.اولیه.و.کارکرد.کارخانه.ها.با.20.درصد.ظرفیت.اســمی.کنار.

خواهد.رفت.
به.گفته.گودرزی.طی.سه.سال.گذشته.همواره.بر.سر.عدم.عرضه.محصول.از.سوی.مجتمع.
آلومینیــوم.المهدی.در.بــورس.کاال.و.یا.عرضه.های.مداوم.این.مجتمــع.در.بازار.آزاد.باقیمت.
کمتر.از.بورس.باهدف.ایجاد.دامپینگ.)بازارشــکنی(.اعتراض.بوده،.اما.از.ابزارهای.نظارتی.در.

این.زمینه.اســتفاده.نشده.است..ایمیدرو.نیز.باوجود.علم.به.این.اعتراض.ها.اما.قادر.به.دریافت.
مطالبات.خود.از.مالک.این.مجتمع.نیست.

 محموله های عجیب شب عید و چشم  بسته ناظران
وی.با.اشاره.به.گزارش.شورای.رقابت.تصریح.کرد:.در.این.گزارش.آمده.طی.شش.ماهه.سال.
96.فروش.دو.شرکت.مجتمع.المهدی.و.طرح.هرمزال.از.طریق.یک.شخص.انجام.شده.است..
این.در.حالی.اســت.که.با.توجه.به.گزارش.های.حسابرســی.شده.این.شرکت،.در.20.اسفندماه.
و.در.یک.نوبت،.15.هزار.تن.شــمش.آلومینیوم.به.فروش.رفته.درحالی.که.تمامی.کارخانه.های.
تولیدی.صنایع.آلومینیوم.در.این.دوره.زمانی.تا.آخر.فروردین.ماه.در.تعطیلی.به.سر.می.برند..در.
این.گزارش.ها.این.معامله.جزو.فروش.به.حساب.آمده.اما.چک.آن.همچنان.پرداخت.نشده.و.با.

قیمت.های.پارسال.حواله.می.شود.
گودرزی.دلیل.بروز.این.مشــکالت.را.ناشــی.از.فرایند.ناقص.خصوصی.ســازی.در.ایران،.
مکانیســم.های.فرســوده.بازرســی،.انحصار.و.درنهایت.تمامیت.خواهی.انحصارگران.دانست.
و.گفــت:.امید.می.رود.بــا.ورود.مجتمع.های.آلومینیوم.ســالکو.و.آلومینیــوم.جاجرم.به.عنوان.
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تأمین.کننده.پودر.آلومینا،.بازار.آلومینیوم.به.تعادل.نســبی.خود.دســت.یابد.و.تحت.نظر.دولت.
فرایند.عرضه.و.توزیع.کاال.انجام.شود.

وی.با.اشــاره.به.مشــکالت.فرایند.تولید.در.وضعیت.کنونی،.گفت:.درحال.حاضر.مجبور.به.

تامین.400.تن.شــمش.آلومینیوم.بدون.اعالم.قیمت.نهایی.در.بیرون.از.بورس.کاال.هســتیم،.

چراکه.واســطه.معتقد.اســت.پس.از.تولید.و.انجام.کار،.قیمت.تعیین.خواهد.شــد..باید.عرضه.

مستمر.مواد.اولیه.بر.اساس.حجم.پیشنهادشده.از.سوی.تولیدکننده.تبیین.شود،.منتهی.شرایط.

کنونی.به.گونه.ای.اســت.که.انکار.سیستم.نظارتی.وابسته.به.دولت.منافع.موجود.را.به.اشخاص.
دیگری.با.وضع.دستورالعمل.های.غیرکاربردی.انتقال.می.دهد.

عضو هیات مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم:

 نظارت  وزارت صنعت بر بورس کاال ضعیف است
آریا.صادق.نیت.حقیقی،.عضو.هیات.مدیره.ســندیکای.صنایع.آلومینیوم.نیز.با.انتقاد.از.نحوه.
نظارت.ها.در.توزیع.مواد.اولیه.از.ســوی.وزارت.صنعت.در.بورس.کاال.و.لزوم.جلوگیری.از.بروز.
انحصار.در.عرضه.و.تقاضا.یادآور.شــد:.طی.4.هفتــه.که.باید.28.هزار.تن.مواد.اولیه.در.بورس.
کاال.توزیع.می.شد،.تنها.سه.هزار.تن.محصول.آلومینیوم.با.شرایطی.عرضه.شده.که.ضمن.حذف.
محدودیت.ســقف.قیمت.ها،.با.درخواســت.عجیب.کارگزاری.ها.مواجه.می.شوید.مبنی.بر.اینکه.
تنها.در.صورت.درج.سفارش.25.هزارتومانی.برای.هر.کیلو.شمش.آلومینیوم.امکان.خرید.وجود.
دارد.در.غیر.این.صورت.آن.را.از.دست.می.دهید..درعین.حال.سقف.مقداری.خرید.که.پیش.ازاین.

یک.صد.تن.بود.باهدف.کنار.زدن.دالل.ها.درحال.حاضر.به.200.تن.افزایش.یافته.است.
وی.با.بیان.اینکه.خرید.شــمش.آلومینیوم.تنها.برای.اشخاصی.که.دارای.کوره.ذوب.هستند،.
کاربــرد.دارد،.عنــوان.کرد:.این.امکان.وجود.دارد.که.تولیــد.ورق.آلومینیوم.با.ارزش.افزوده.به.
خوراک.زنجیره.دیگری.از.تولید.تبدیل.شود،.این.در.حالی.است.که.به.دلیل.نقد.بودن.معامالت.
در.بــورس.کاال.همواره.امکان.تأمین.مواد.اولیه.برای.کارخانه.با.توجه.به.ســرمایه.در.گردش.

ضعیف.وجود.ندارد.و.مجبور.به.تأمین.مواد.اولیه.از.طریق.واسطه.ها.است.
 3700 تومان اختالف قیمت شرط مالقات با واسطه

حقیقی.افزود:.بعدها.به.دلیل.شــکاف.قیمتی.به.وجود.آمده.میــان.بازار.آزاد.و.بورس.کاال،.

هر.شــخصی.که.دارای.پروانه.بهره.برداری.از.ســوی.وزارت.صمت.بود.برای.خرید.محصول.

نام.نویسی.می.کرد.و.به.این.ترتیب.به.هر.خریدار.معادل.با.5.تن.شمش.آلومینیوم.می.رسید..برای.

هر.کوره.ذوب.آلومینیوم.روزانه.60.تن.شــمش.آلومینیوم.مصرف.می.شود.که.به.تبع.آن.به.طور.

هفتگــی.معادل.با.420.تن.آلومینیوم.نیاز.اســت..از.این.میزان.تنها.معادل.با.20.تن.از.طریق.

بورس.کاال.تامین.و.مابقی.از.طریق.بازار.آزاد.خریداری.می.شــود.که.متوســط.اختالف.قیمتی.

موجود.در.هر.کیلوگرم.3700.تومان.است..به.عبارتی.واسطه.ها.در.فرایند.معامله.این.رقم.را.در.

مقایسه.با.قیمت.های.موجود.در.بورس.کاال.و.همچنین.با.توجه.به.عدم.تامین.کاالی.موردنیاز.
از.خریداران.به.عنوان.OVER.معامله.مطالبه.می.کنند.

 دور زدن های قانونی وزارت صمت
.وی.با.بیان.اینکه.عرضه.محصوالت.بر.مبنای.ارز.4200.تومانی.در.بورس.کاال.یک.جوک.
برای.دولت.و.صاحبان.صنایع.است،.گفت:.در.حالی.این.قیمت.را.مبنای.تعیین.نرخ.دستوری.در.
بورس.کاال.عنوان.می.کنند.که.خودشان.آن.را.قبول.ندارند.و.می.گویند.ارز.4200.تومانی.دستور.
رئیس.جمهور.بوده.و.نمی.توانیم.به.آن.دست.بزنیم،.اما.پرمیوم.را.تغییر.می.دهیم.بر.این.اساس.

مبنای.قیمت.4200.تومان.است.اما.با.سقف.باز.قیمت.ها.به.بازار.اعالم.می.شود.
عضو.ســندیکای.صنایع.آلومینیــوم.افزود:.در.تمامی.مصوبات.راه.فــرار.و.دور.زدن.قوانین.
گنجانده.شــده.و.برای.عده.ای.معلوم.الحال.که.گویی.منافع.و.آسایش.آن.ها.ارجحیت.بیشتری.
به.فعالیت.کارخانه.های.پایین.دستی.دارد.نرخ.کف.قیمت.تعیین.نمی.شود.و.یا.اگر.عرضه.ای.در.

بازار.صورت.نگیرد،.هیچ.ضمانت.اجرایی.برای.برخورد.با.متخلف.وجود.ندارد.
حقیقی.در.پایان.گفت:.فرمول.قیمت.گذاری.مس.و.فوالد.در.حالی.برای.آلومینیوم.کپی.برداری.
می.شود.که.بر.مبنای.نرخ.بورس.فلزات.لندن.اما.پرمیوم.206.دالری.تعیین.می.شود..این.فرایند.
تنها.هدیه.دادن.48.دالری.برای.هر.کیلو.آلومینیوم.به.رقبای.خارجی.اســت،.چراکه.شــمش.
آلومینیوم.ایرالکو.و.المهدی.که.به.کشور.ترکیه.صادر.می.شود،.معادل.یک.پنجم.پرمیومی.است.

که.به.تولیدکنندگان.داخلی.ارائه.می.شود.
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مهندس امیر شیری
عضو شورای سر دبیری

پنجره.ایرانیــان؛.آلومینیوم.ازجمله.فلزات.مهم.و.اســتراتژیک.در.صنعت.و.اقتصاد.

دنیا.اســت..این.فلز.گران.بها.با.دامنه.کاربرد.بســیار.گسترده.در.صنعت،.پس.از.آهن.

پرمصرف.ترین.فلز.مورداســتفاده.بشر.است..Al.سومین.عنصر.فراوان.و.فراوان.ترین.

فلز.در.پوســته.کره.زمین.است..آلومینیوم.خالص.به.دلیل.واکنش.پذیری.بسیار.باالی.

خود.بسیار.به.ندرت.به.طور.طبیعی.یافت.می.شود.ولی.به.صورت.ناخالص.در.سنگ.های.

معدنــی.مختلفی.وجــود.دارد..آلومینیوم.که.عنصری.نقره.ای.و.انعطاف.پذیر.اســت،.

عمدتا.به.صورت.سنگ.معدن.بوکســیت.یافت.می.شود.و.ازنظر.مقاومتی.که.در.برابر.

اکسیداســیون.دارد،.همچنین.وزن.و.قدرت.آن،.قابل.توجه..است..اکسید.آلومینیوم.یا.

آلومینا.)Al2O3(.که.در.اصطالح.از.آن.به.عنوان.بوکسیت.یاد.می.شود،.ماده.اصلی.

تولید.آلومینیوم.اســت..آلومینیوم.برای.تولیــد.میلیون.ها.محصول.مختلف.در.صنعت.
به.کار.می.رود.و.در.جهان.اقتصاد.نیز.عنصر.بسیار.مهم.و.تاثیرگذاری.است.

.اجــزای.ســازه.ها.و.محصوالتی.که.از.آلومینیوم.ســاخته.می.شــوند،.در.صنعت.

حمل.ونقل،.ســاختمان.و.بسته.بندی.بسیار.مهم.هســتند..همچنین.در.سازه.هایی.که.

در.آنها.وزن،.پایداری.و.مقاومت.ضروری.است،.وجود.این.عنصر.اهمیت.زیادی.دارد..

آلومینیوم.چه.از.نظر.کیفیت.و.چه.ازنظر.ارزش،.کاربردی.ترین.فلز.بعد.از.آهن.اســت.

و.تقریبا.در.تمامی.بخش.های.صنعت.اهمیت.ویژه.ای.دارد..امروزه.25.درصد.مصرف.

چشـم انداز صـنعت 
و آلــومــینیوم 
چالش های پیش رو
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آلومینیوم.جهان.به.ســاخت.وسایل.نقلیه،.25.درصد.در.صنعت.ساختمان،.17.درصد.

در.بســته.بندی،.12.درصد.در.صنعت.برق.و.بقیه.در.بخش.های.مختلف.مورداستفاده.
قرار.می.گیرد.

صنعت.آلومینیوم.در.کشــور.ما.دارای.قدمتی.قریب.نیم.قرن.است.و.در.این.سال.ها.

نیز.روزبه.روز.بر.ارزش.و.اهمیت.این.فلز.گران.بها.افزوده.شــده.است..در.سال.1353.

شــرکت.آلومینیوم.ایران،.ایرالکو،.به.عنوان.اولین.تولیدکننــده.آلومینیوم.در.ایران.به.

بهره.برداری.رســید..شــرکت.آلومینیوم.المهدی.نیز.در.تیرماه.1369.با.برآورد.اولیه.

هزینه.ســرمایه.ای.یک.و.نیم.میلیارد.دالر.و.باهدف.تولید.110.هزار.تن.آلومینیوم.در.

سال.)قابل.افزایش.به.330.هزار.تن(.در.بندرعباس.تاسیس.شد..درحال.حاضر.هرمزال.

با.140.دیگ.در.مدار.در.حال.فعالیت.و.تولید.ساالنه.آن.در.حدود.175.هزار.تن.است..

تولید.کلی.آلومینیوم.کشــور.درحال.حاضر.چیــزی.در.حدود.300.تا.400.هزار.تن.در.

ســال.است.که.بنا.بر.سند.چشــم.انداز.20.ساله.کشور،.باید.این.رقم.تا.سال.1404.به.
مرز.یک.و.نیم.میلیون.تن.در.سال.ارتقاء.پیدا.کند.

برای.دستیابی.به.جایگاه.واقعی.صنعت.آلومینیوم.باید.اهداف.بلندمدت.و.کوتاه.مدت.

مورد.توجه.فعاالن.و.دســت.اندرکاران.ایــن.صنعت.قرار.گیرد..بنا.بر.آماری.که.رئیس.

ســندیکای.صنایع.آلومینیوم.ایران.ارائه.داده.اســت.هم.اکنون.جایگاه.وسیعی.برای.

ارتقای.این.صنعت.و.ایجاد.اشتغال.در.کشور.وجود.دارد،.زیرا.برخی.کشورهای.کوچک.

حاشــیه.خلیج.فارس.فقط.با.در.دست.داشــتن.مزیت.انرژی،.معادل.5.میلیون.و.200.

هزار.تن.آلومینیوم.تولید.می.کنند.این.در.حالی.است.که.ما.با.داشتن.مزیت.های.بیشتر،.

تنها.340.هزار.تن.تولید.داریم..عدم.توجه.به.پتانسیل.های.کشور.در.این.زمینه.موجب.

مغفول.ماندن.صنعت.آلومینیوم.شــده.است.و.این.نگاه.باید.تغییر.یابد..هرچند.رسیدن.

به.این.میزان.تولید.تا.سال.1404.هدف.چندان.بزرگی.نیست.اما.با.توجه.به.وضعیت.
کلی.اقتصاد.کشور.و.مسائل.پیش.رو.باید.با.تردید.به.تحقق.این.امر.نگاه.کرد.

صنایع.باالدستی.آلومینیوم.کشور.عموما.کهنه،.فرسوده.و.با.بهره.وری.پایین.هستند.

که.سیاســت.گذاری.های.غلط.طی.سال.های.اخیر.نیز.بر.مشکالت.عدیده.این.بخش.

افزوده.است..متاسفانه.صنایع.پایین.دستی.آلومینیوم.نیز.تحت.تاثیر.تصمیم.گیری.های.

نادرست.این.صنایع.باالدستی.فرسوده.هستند..واحدهایی.هم.که.بازسازی.و.نوسازی.

شده.اند.تا.حدودی.تامین.کننده.نیاز.بازار.داخل.هستند.زیرا.مواد.اولیه.خود.را.به.راحتی.

تهیه.نمی.کنند.و.از.نظر.ظرفیت.تولید.نیز.بســیار.کوچک.بوده.و.همین.مسئله.موجب.

افزایش.قیمت.تمام.شده.آنها.می.شود..صنایع.باالدستی.آلومینیوم.همچنین.از.سیستم.

فروش.و.بازاریابی.به.روز.و.پیشــرفته.ای.برخوردار.نیســتند.و.با.استفاده.از.تعرفه.ها.و.

ارز.مبادله.ای.ارزان.به.ســختی.به.فعالیت.خود.ادامه.می.دهند..بااین.حال.چنانچه.بستر.

مناســب.سیاسی.و.اقتصادی.فراهم.شود.می.توان.به.هاب.منطقه.تبدیل.شد.و.ضمن.
تامین.نیاز.داخلی.بخش.عمده.ای.از.تولید.آلومینیوم.را.نیز.به.سایر.کشورها.صادر.کرد.
رســیدن.به.این.اهداف.هرچند.کار.بســیار.شاق.و.مشکلی.است.اما.ناممکن.نیست.
و.می.تــوان.با.تکیه..بر.اصــول.اقتصاد.مقاومتی.و.برنامه.ریــزی.صحیح،.فرصت.ها.و.

ظرفیت.های.بالقوه.این.صنعت.را.در.این.راستا.به.کار.گرفت.
در.طول.این.ســال.ها.اگرچه.همواره.بر.خصوصی.ســازی.و.اقتصاد.مقاومتی.تاکید.
شده،.اما.متاســفانه.اقدام.اساسی.و.تاثیرگذاری.صورت.نگرفته.است.و.اکنون.که.باید.
شــاهد.مقاوم.بودن.اقتصاد.باشــیم،.تالطم.بیش.از.همه.در.آن.به.چشم.می.خورد..در.
چنین.وضعیتی.باید.موضوعات.مهم.صنعت.آلومینیوم.در.بعد.کالن.مورد.بررســی.و.
مداقه.قرار.گیرد،.سپس.بخش.عمده.تمرکز.بر.مشکالت.صنعت.آلومینیوم.مانند.تامین.
مواد.اولیه.و.مشــکالت.فروش.و.قیمت.این.محصول.باشــد..اداره.دولتی.بزرگ.ترین.
واحدهــای.تولیدی.صنعت.آلومینیوم.در.طول.این.ســال.ها.باعث.شــده.بزرگترین.
کارخانه.های.آلومینیوم.کشور.نه.تنها.سودده.نباشند.بلکه.به.دلیل.برخی.سوءمدیریت.ها.
محصولی.را.به.تولید.برســانند.که.در.بازارهای.جهانی.قابل.رقابت.نیســت.و.حال.که.
بخش.خصوصی.آمادگی.خود.را.برای.حضور.در.این.صنعت.اعالم.کرده.اســت.برخی.
انتقادها.و.کارشکنی.ها.باعث.شده.تا.انگیزه.بخش.خصوصی.برای.ورود.به.این.صنعت.

هم.از.بین.برود.
استفاده.از.دانش.و.تجربه.کشــورهای.بزرگ.صنعتی.در.این.مسیر.می.تواند.کمک.
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شــایان.توجهی.به.صنعت.آلومینیوم.کند..با.توجه.به.اینکه.شــرکت.آلومینیوم.جنوب.

)سالکو(.به.زودی.به.مرحله.تولید.می.رسد.و.در.این.سال.ها.کارشناسان.و.شرکت.های.

خارجــی.زیادی.این.پــروژه.را.همراهی.کرده.اند.تا.به.این.مرحله.برســد.و.ارتباطات.

خوبی.نیز.در.این.زمینه.شکل.گرفته،.باید.از.شرکت.های.بین.المللی.دعوت.کنیم.تا.در.

ســایر.موارد.نیز.دانش.و.تجربه.خود.را.در.اختیار.ما.قرار.دهند..برگزاری.همایش.ها.و.

نمایشگاه.های.بین.المللی.نیز.یکی.دیگر.از.ابزارهایی.است.که.می.تواند.در.شکل.گیری.
این.ارتباط.دوسویه.مفید.و.مثمر.ثمر.باشد.

وضعیت.حال.حاضر.اقتصاد.کشــور.و.نوسانات.شــدید.ارزی.که.هرروزه.شاهد.آن.

هســتیم.بر.هیچ.کسی.پوشــیده.نیست.و.در.این.شرایط.مشــکالت.تحریم.و.خروج.

امریکا.از.برجام.بر.صنایع.ما.به.ویژه.صنعت.آلومینیوم.تاثیر.قابل.توجهی.داشــته.است..

از.ابتدای.سال.تا.کنون.قیمت.دالر.از.4.هزار.و.700.تومان.به.14.هزار.و.600.تومان.

)تا.این.لحظه!(.رســیده.است،.در.کدام.کشــور.جهان.چنین.نوسانی.در.عرض.5.ماه.

رخ.می.دهــد؟.اگر.یک.تولیدکننده.اطمینان.کاملی.از.آینده.بازار.و.روندهای.اقتصادی.

جامعه.نداشته.باشد،.چگونه.می.تواند.با.طرف.های.خارجی.برای.همکاری.مذاکره.کند؟.

بااین.حال.نباید.از.برنامه.های.توســعه.و.سند.چشم.انداز.غافل.شد.و.به.امید.بهتر.شدن.
شرایط،.کار.را.رها.کرد.

بر.پایه.آمارهای.اعالم.شــده.از.ســوی.فعاالن.صنفی.که.اردیبهشت.امسال.انتشار.

یافت،.درحال.حاضر.میزان.نیاز.کشور.به.فلز.آلومینیوم.به.سالیانه.حدود.700.هزار.تن.

می.رســد.اما.تولید.داخلی.350.هزار.تا.400.هزار.تن.است؛.بنابراین.برای.تامین.بقیه.

نیاز.کشور.ناگزیر.از.وارداتیم.که.کشورهای.منطقه.در.تولید.این.فلز.نقش.بارزی.دارند..

رشــد.میانگین.ســالیانه.مصرف.آلومینیوم.در.جهان.6.درصد.و.رشد.سالیانه.مصرف.
آلومینیوم.در.ایران.12.درصد.برآورد.شده.است.

به.گفته.رئیس.هیات.عامل.ایمیدرو،.تکمیل.برنامه.های.زنجیره.تامین.آلومینیوم.در.

کشور،.ایران.را.به.رتبه.دوازدهم.تولیدکننده.شمش.آلومینیوم.در.جهان.تبدیل.خواهد.
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کرد،.این.در.حالی.اســت.که.رشد.12.درصدی.مصرف.آلومینیوم.در.ایران.از.میانگین.

جهانی.سبقت.گرفته.است..راه.اندازی.کارخانه.های.800.هزار.تنی.پودر.آلومینا.و.160.

هزار.تنی.محصوالت.نورد.آلومینیوم.در.منطقه.ویژه.اقتصادی.صنایع.انرژی.پارسیان.

و.المرد.)اســتان.فارس(.می.توانــد.زنجیره.آلومینیوم.را.برای.صــادرات.و.تامین.ارز.

تکمیل.کرده.و.ارزش.افزوده.باالیی.برای.کشــور.به.همراه.داشته.باشند..ضمن.این.که.

بر.اســاس.اصل.44.قانون.اساسی،.سیاســت.دولت.حمایت.از.بخش.خصوصی.برای.

ســرمایه.گذاری.در.تولید.است.و.در.هر.دو.پروژه.فوق.نیز،.بخش.خصوصی.حضوری.
چشمگیر.دارد.

تولید.پودر.آلومینا.در.واحد.240.هزار.تنی.جاجرم.در.خراسان.شمالی.انجام.می.شود،.

اما.در.زمینه.بوکســیت.به.عنوان.ماده.اولیه.مورد.نیاز.تولید.این.پودر،.ســالیانه.نیازمند.

یک.میلیون.و.600.هزار.تن.واردات.هســتیم؛.بر.این.اســاس.ســاخت.کارخانه.تولید.

پودر.آلومینا.در.منطقه.ویژه.پارســیان.پیش.بینی.شــده.اســت..پروژه.160.هزار.تنی.

محصوالت.نورد.آلومینیوم.در.المرد.قرار.اســت.در.کنار.شرکت.آلومینیوم.جنوب.)با.

ظرفیت.یک.میلیون.تنی.در.حال.ســاخت(.تا.پایان.سال.97.به.بهره.برداری.برسد.که.

در.ایــن.صورت.رتبه.آلومینیوم.ایران.در.تولید.شــمش.از.هجدهم.جهان.به.دوازدهم.
جهان.ارتقا.خواهد.یافت.

به.بهره.برداری.رســیدن.این.واحدهــای.تولیدی.در.صنایع.باالدســتی.آلومینیوم.

می.تواند.ما.را.به.اهداف.عالیه.ای.که.برای.این.صنعت.در.ســند.چشم.انداز.پیش.بینی.

شــده.است.نزدیک.کند.و.از.ســوی.دیگر.سهم.انرژی.از.قیمت.تمام.شده.در.تولیدات.

صنایع.پایین.دســتی.آلومینیوم.که.به.میزان.40.درصد.برآورد.می.شــود.و.وجود.منابع.
غنی.گاز.در.کشور،.زمینه.رقابت.پذیری.خوبی.در.این.حوزه.فراهم.کرده.است.

به.هر.حال.امیدواریم.که.شــرایطی.بر.بخش.تولید.حاکم.شــود.که.بتوان.از.حداکثر.

ظرفیت.ها.در.صنعت.آلومینیوم.بهره.برد.و.از.این.رهگذر.کشــورمان.به.یکی.از.مراکز.
اصلی.این.صنعت.در.منطقه.و.حتی.جهان.تبدیل.شود.
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پنجره.ایرانیان؛.در.راســتای.تعامل.و.ارتباط.دوســویه.شــرکت.آلومینیوم.ایران.با.

اصحاب.رســانه،.نشستی.خبری.با.حضور.مهندس.احمد.مجیدي،.مدیرعامل.شرکت.

آلومینیوم.ایران.و.مســئوالن.محترم.مطبوعات.استاني.و.کشوري.در.روز.یکشنبه.11.
شهریورماه.1397.در.محل.شرکت.ایرالکو.برگزار.شد.

در.این.نشست.نسبت.به.تنویر.افکار.عمومی.و.اطالع.رسانی.در.راستاي.موضوعات.

اقتصادي،.سیاست.های.کالن.ایرالکو،.مشــکالت.ناشي.از.تحریم.ها.و.موانع.سر.راه.
تولید.و.راهکارهاي.مربوطه،.به.سواالت.خبرنگاران.پاسخ.داده.شد.

در.ابتدای.این.نشست.صمیمی.مهندس.مجیدي،.مدیرعامل.ایرالکو.ضمن.تبریک.

اعیاد.قربان.و.غدیر،.اظهار.امیدواري.کرد.که.برگزاري.این.جلســات.بتواند.به.رشد.و.

تعالي.و.پیشــرفت.ایرالکو.و.همچنین.تحکیم.ارتباط.دوســویه.صنعت.و.مطبوعات.و.
رسانه.کمک.شایاني.نماید.

وی.با.اشــاره.به.اهمیت.تولید.و.نشر.خبر.و.رسالت.سترگی.که.بر.عهده.خبرنگاران.

و.اصحاب.رســانه.است.عنوان.کرد:.3.کارخانه.تولیدکننده.شمش.آلومینیوم.در.ایران.

وجود.دارد.که.در.حدود.350.هزار.تن.شمش.ساالنه.تولید.می.کنند.که.این.رقم.تقریبًا.

به.میزان.موردنیاز.صنعت.آلومینیوم.کشور.است.و.توانسته.حدود.250.هزار.شغل.و.11.
هزار.کارخانه.و.کارگاه.صنایع.پایین.دست.آلومینیوم.را.پوشش.دهند.

 تولید 1۶5 هزار تن شمش آلومینیوم در سال
مجیــدی.با.تاکید.بر.این.نکته.که.ایرالکو.درحال.حاضر.با.100.درصد.ظرفیت.تولید.
خود.در.حال.فعالیت.است،.اظهار.امیدواري.کرد،.با.توجه.به.بهینه.سازی.و.اتوماسیون.
تعدادي.از.دیگ.های.خط.5.کارگاه.احیاي.قدیم.امســال.بتوانیم.165.هزار.تن.شمش.

آلومینیوم.تولید.کنیم.
مهندس.مجیدی.مزیت.صنایع.مس.و.فوالد.بر.آلومینیوم.را.وجود.معادن.این.فلزات.

برگزاری نشست خبری
 مدیرعامل ایرالکو 
با اصحاب رسانه
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در.داخل.کشــور.توصیف.کرد.و.افزود:.تنها.20.درصد.از.ماده.اولیه.تولید.آلومینیوم.یا.

همان.پودر.آلومینا.را.در.داخل.کشــور.موجود.داریم.که.این.امر.ما.را.مجبور.به.تهیه.

و.تامین.80.درصد.مابقي.مواد.اولیه.از.خارج.کشــور.شامل.کشورهاي.هند،.چین.و.با.
نسبت.پایین.تر.ترکمنستان.و.سایر.کشورها.می.کند.

وی.مهم.ترین.چالش.شــرکت.آلومینیوم.ایران.را.مســئله.تامین.مواد.اولیه.از.خارج.

کشور.دانست.و.گفت:.در.حالت.معمول.ایرالکو.باید.براي.6.ماه.آینده.تولید.خود.مواد.

اولیه.ذخیره.در.داخل.انبارهای.شرکت.داشــته.باشد.درحالی.که.این.اتفاق.در.شرایط.
فعلي.به.این.صورت.نیست.و.تنها.برای.3.روز.ذخیره.وجود.دارد.

 سیاست های جدید ارزي و نحوه عرضه کاال در بورس
مدیرعامل.ایرالکو.عمده.مشــکالت.ایرالکو.را.که.از.سال.گذشته.شروع.شده،.بحث.
سیاست.های.جدید.ارزي.و.نحوه.عرضه.کاال.در.بورس.دانست.و.اظهار.داشت:.انتظار.
تامین.25.میلیون.دالر.ارز.ماهانه.از.دولت.براي.تهیه.مواد.اولیه.داشــتیم.که.تنها.40.

درصد.از.ارز.مورد.نیاز.تامین.شد.
مجیدی.مشکالتی.را.که.در.ماه.های.گذشته.بر.ایرالکو.تحمیل.شد.ناشي.از.فروش.
شــمش.در.بورس.کاال.با.ارز.4200.تومان.دانست.و.افزود:.ایرالکو.براي.تامین.مواد.
اولیه.و.مایحتاج.مورد.نیاز.خود.حتي.از.بازارهاي.داخل.شــهر.اراک.مجبور.به.خرید.با.
ارز.10.هزارتومانی.بود.که.این.امر.در.قیمت.تمام.شــده.شمش.نقش.بسزایي.داشت..
این.امر.ایرالکو.را.مجبور.می.کرد.که.شــمش.آلومینیــوم.خود.را.مثال.باقیمت.9500.
تومان.در.بورس.به.فروش.برساند.درحالی.که.همان.شمش.در.بیرون.از.بورس.باقیمت.
باالتر.فروخته.می.شد.و.این.مســئله.باعث.به.وجود.آمدن.رانت.بسیار.بزرگي.در.این.

صنعت.شد.
مهندس.مجیدی.تامین.ارز.در.بازار.ثانویه.را.یکي.از.مشکالت.ایرالکو.درحال.حاضر.
دانست.و.گفت:.شرکت.های.هندي.فروشنده.پودر.آلومینا.فقط.در.قبال.دریافت.روپیه.
که.واحد.پول.هند.است،.مواد.اولیه.در.اختیار.ایرالکو.مي.گذارند..این.در.حالي.است.که.
این.مقدار.روپیه.علیرغم.صحبت.های.انجام.شــده.با.رئیس.کل.بانک.مرکزي.و.آقاي.
جهانگیري.معاون.اول.رئیس.جمهور.هنوز.تامین.نشده.است.و.این.مسئله.درباره.یوان.

چین.نیز.صادق.است.
 برداشتن سقف رقابت در بازار آلومینیوم

وی.با.اشــاره.به.مصوبه.اخیر.وزارت.صنعت.معدن.و.تجارت.درباره.برداشتن.سقف.

بازار.رقابت.برای.فلز.آلومینیوم.عنوان.کرد:.این.مســئله.نه.تنها.مشــکلي.را.درزمینه.

فروش.شــمش.براي.ما.حل.نمی.کند.بلکه.نسبت.به.گذشته.نیز.باعث.به.وجود.آمدن.
مشکالت.متعدد.دیگري.شده.است.

مجیدی.افزود:.مشــکل.دیگری.که.بخش.بازرگانی.و.شــرکت.آلومینیوم.ایران.با.

آن.درگیر.اســت.بحث.گمرک.جمهوری.اسالمی.ایران.است..مسئله.تحریم.ها.باعث.

افزایش.قیمت.ماده.اولیه.خریداری.شده.از.خارج.کشور.شده.است.که.این.امر.درنهایت.

باعث.می.شــود.پول.بیشــتري.براي.خرید.ماده.اولیه.پرداخت.شود؛.اما.نکته.اساسي.

اینجاســت.که.در.گمرک.جمهوري.اســالمي.ایران.هیچ.نوع.قانون.تسهیالتي.براي.

شرکت.هاي.بزرگ.و.تولیدکننده.های.اصلي.کشور.که.شاید.تعداد.آن.ها.به.50.عدد.هم.

نرسد.وجود.ندارد.یعني.قانوني.که.براي.ترخیص.یک.جعبه.کارتون.کوچک.از.گمرک.

وجود.دارد.براي.شــرکت.ایرالکو.هم.صــدق.می.کند.حال.آنکه.ایرالکو.ماهانه.بیش.از.

صدها.هزار.تن.مواد.اولیه.از.خارج.کشــور.وارد.می.کند..ما.خواهان.ایجاد.تســهیالت.

کافي.در.گمرک.براي.واردکنندگان.و.تولیدکنندگان.بزرگ.عمده.کشــور.هستیم.که.
متاسفانه.این.مسئله.درحال.حاضر.صورت.نپذیرفته.است.

 تولید، ستون اقتصاد مقاومتي است
وی.با.اشــاره.به.ایجاد.ستاد.فرماندهی.اقتصاد.مقاومتی.و.تاکید.مقام.معظم.رهبري.
بر.این.مسئله.که.ســتون.اقتصاد.مقاومتي.تولید.اســت،.خواهان.ایجاد.تسهیالت.و.

بررسي.عملکرد.شرکت.های.بزرگ.در.این.زمینه.شد.
مدیرعامــل.ایرالکو.در.بخش.دیگری.از.ســخنان.خود.گفت:.مســئله.دیگري.که.
درحال.حاضر.در.شــرکت.آلومینیوم.ایران.وجود.دارد،.مســئله.نیروي.انســاني.است..
شــرکت.المهدي.که.10.هزار.تن.از.ایرالکو.بیشتر.در.سال.تولید.دارد.با.تعداد.2200.
نفر.فعالیت.می.کند.درحالی.که.در.ایرالکو.حدود.4.هزار.و.700.نفر.پرسنل.وجود.دارد..
این.در.حالی.است.که.از.سوي.افراد،.سازمان.ها.و.ارگان.ها.و.بخش.های.دیگر.بر.جذب.
نیرو.و.پرســنل.در.شرکت.توصیه.می.شود..ســعی.و.تالش.ما.بر.حفظ.و.نگه.داشتن.
نیروهای.موجود.و.عدم.جذب.نیروي.انســاني.جدید.است.که.این.مسئله.مي.تواند.در.

قیمت.تمام.شده.ما.تاثیر.بگذارد.
وی.افــزود:.درحال.حاضر.نگرانی.بابت.فروش.شــمش.آلومینیوم.وجود.ندارد.اما.در.
پایان.امســال.که.کارخانه.تولید.شمش.آلومینیوم.در.المرد.فارس.و.جاجرم.شروع.به.
تولید.کنند.با.توجه.به.سیســتم.جدیدتر.و.نیروي.انساني.برنامه.ریزی.شده.ای.که.منجر.
به.کاهش.قیمت.تمام.شده.می.شود؛.مي.تواند.بر.فروش.محصوالت.ما.در.آینده.نزدیک.
تاثیر.مســتقیم.داشــته.باشد.و.ما.را.دچار.تنش.های.بســیاري.کند..حال.آنکه.شرکت.
آلومینیوم.ایران.داراي.تعداد.بسیار.زیادي.نیروي.نخبه.و.توانا.در.زمینه.تولید.آلومینیوم.
است.که.ردپاي.این.متخصصان.در.تمامي.شرکت.های.تولیدکننده.آلومینیوم.در.ایران.

دیده.می.شود.
 مسئولیت هاي اجتماعي ایرالکو

مهندس.مجیدی.با.اشاره.به.نگاه.استان،.سازمان.ها،.ارگان.ها.و.مسئوالن.به.ایرالکو.

در.طي.سال.های.گذشــته،.گفت:.بر.اساس.صورت.های.مالي.منتهي.به.سال.1396.
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ایرالکو.حدود.920.میلیارد.تومان.تعهدات.دارد.و.نمی.تواند.در.قبال.درخواســت.های.

متعــددي.مانند.اعزام.ورزشــکار.به.خارج.از.کشــور،.برگــزاري.همایش.و.مواردي.

ازاین.دست.اقدام.کند..این.در.حالی.است.که.ایرالکو.به.تمام.مسئولیت.هاي.اجتماعي.

خود.در.قبال.مردم.شهر.اراک.متعهد.است.که.نمونه.آن.می.توان.به.هزینه.هفده.و.نیم.

میلیارد.توماني.براي.باشــگاه.فوتبال.و.هزینه.750.میلیون.توماني.براي.تیم.فوتسال.
ایرالکو.اشاره.کرد.

مدیرعامل.شرکت.آلومینیوم.ایران.از.اصحاب.رسانه.حاضر.در.جلسه.درخواست.کرد.
موارد.ذیل.را.در.رسانه،.روزنامه.و.خبرگزاری.های.خود.منعکس.کنند:

1-..تامین.مواد.اولیه.ایرالکو.به.صورت.تهاتر.نفت.با.کشورهای.هند.و.چین؛
2-..اصالح.دســتورالعمل.سازمان.بورس.جهت.عرضه.شــمش.آلومینیوم.همانند.

سال.گذشته؛
3-..اصالح.قوانین.و.مقررات.گمرکی.جهت.ایجاد.تســهیل.براي.واحدهاي.بزرگ.

تولیدي.کشور.
مهندس.مجیدی.با.ذکر.این.مســئله.که.شــرکت.آلومینیوم.ایران.تنها.متعلق.به.
پرســنل.ایرالکو.نیست.و.حدود.120.کارگاه.و.شرکت.کوچک.و.بزرگ.تنها.در.استان.
مرکزي.از.محصوالت.این.شــرکت.ارتزاق.می.کنند،.خواســتار.توجــه.و.نگاه.ویژه.
مسئوالن.و.مقامات.شــهر.و.همچنین.اصحاب.رسانه.و.خبرنگاران.و.روزنامه.نگاران.
به.شــرکت.آلومینیوم.ایران.شــد.و.بر.این.مســئله.تاکید.کرد.که.اصحاب.رسانه.و.
خبرنگاران.می.توانند.در.تنویر.افکار.عمومي.و.کمک.به.شــرایط.فعلي.ایرالکو.بسیار.

مثمر.ثمر.باشند.
 پرسش و پاسخ با خبرنگاران

در.ادامه.این.نشست.خبرنگاران.و.روزنامه.نگاران.مدعو.سوال.های.خود.را.از.مهندس.
مجیدی.مطرح.کردند.و.وی.پاسخ.های.الزم.را.ارائه.داد.

خبرنگار.خبرگزاری.تســنیم.به.عنوان.نخستین.پرسشگر.در.این.نشست.مطبوعاتي.

ســوال.خــود.را.این.گونه.مطرح.کرد.کــه.با.توجه.به.وجود.مشــکالت.اقتصادي.در.

شــرکت.های.کوچک.و.بزرگ.در.سطح.شهر.اراک.و.استان.و.تعطیل.یا.نیمه.تعطیل.

شدن.بســیاري.از.آن.ها.خبري.که.در.هفته.گذشته.مبني.بر.احتکار.حدود.2.هزار.تن.

شــمش.آلومینیوم.در.یکي.از.انبارهاي.شــهر.اراک.منتشر.شد.تا.چه.حد.مي.تواند.در.
صنعت.آلومینیوم.تاثیرگذار.باشد؟

مدیرعامل.ایرالکو.در.پاســخ.به.این.ســوال.وجود.2.هزار.تن.شــمش.در.انبار.یک.

شرکت.تولیدي.را.احتکار.ندانست.چراکه.به.طور.مثال.ایرالکو.در.25.روز.گذشته.اجازه.

عرضه.در.بورس.را.نداشــته.و.تنها.امروز.موفق.به.عرضه.دو.هزار.تن.در.بورس.کاال.

شده.است.و.شرکت.های.تولیدکننده.می.بایست.براي.چنین.مواقعي.براي.خود.شرایط.
احتیاط.را.در.نظر.بگیرند.

مدیرعامــل.ایرالکو.در.پاســخ.به.یکی.از.خبرنگاران.کــه.بحث.تحقیق.و.تفحص.

درباره.نحوه.واگذاري.شــرکت.آلومینیوم.ایران.را.مطرح.کرد،.گفت:.افراد.بومي.شهر.

اراک.که.ســهام.شــرکت.را.خریداري.کرده.اند،.خود.داراي.تخصص.و.تجربه.فراوان.

درزمینه.صنعت.آلومینیوم.هســتند.که.حــدود.10.یا.11.کارگاه.تولیدي.در.این.زمینه.

دارند..این.افراد.بر.مســائل.روز.این.صنعت.اشراف.کامل.دارند.و.درواقع.اهل.فن.این.
صنعت.هستند.

مجیدی.با.اشاره.به.وجود.مشــکالت.متعدد.در.شرکت.های.هم.جوار.آلومینیوم.که.

ناشــي.از.عدم.واگذاري.این.شرکت.ها.به.صاحبان.صنایع.مرتبط.با.صنعت.آن.ها.بوده،.

واگذاري.شــرکت.آلومینیوم.را.یکي.از.تخصصی.ترین.واگذاری.ها.در.بخش.خصوصي.

عنوان.کرد.که.به.اهل.فن.داده.شــده.اســت.و.وجود.صحبت.هایي.درزمینه.این.گونه.
مسائل.را.بیشتر.از.جنبه.سیاسي.دانسته.تا.جنبه.اجرایي.

وي.با.بیان.این.مطلب.که.ایرالکو.از.ســال.1388.به.بخش.خصوصي.واگذار.شده.

اســت،.نقش.اصحاب.رسانه.را.در.بازتاب.مسائل.و.مشــکالت.و.ایجاد.راه.حل.براي.
آن.ها.بسیار.موثر.دانست.

.مجیدی.در.پاســخ.به.ســوالی.درباره.اینکه.آیا.ایرالکو.به.سمت.تولید.محصوالت.

ثانویه.می.رود،.گفت:.این.امر.را.با.توجه.به.شــرایط.شرکت.به.صالح.نمی.دانم..ضمن.
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این.که.درحال.حاضر.شــرکت.هایي.توانسته.اند.در.زمینه.محصوالت.پایین.دستي.اقدام.
به.تولید.کنند.که.ورود.ایرالکو.به.این.مسئله.می.تواند.براي.آن.ها.ایجاد.مشکل.کند.

مدیرعامل.ایرالکو.دربــاره.نگرانی.بابت.به.تعویق.افتادن.حقوق.پیمانکاراني.که.در.

شرکت.مشــغول.فعالیت.هســتند،.گفت:.بعضي.از.این.موارد.به.کمبود.نقدینگي.در.

داخل.شرکت.مرتبط.است.که.البته.این.امر.به.ندرت.اتفاق.می.افتد..ما.همواره.سعي.در.

برقراري.عدالت.در.بین.پرسنل.داریم.و.یکي.از.نشانه.هاي.این.امر.اختصاص.بن.های.
رفاهي.به.پیمانکاران.است.درحالی.که.این.موضوع.در.قراردادهاي.آن.ها.وجود.ندارد.
مجیدی.شناخت.و.آگاهی.مدیریت.فعلي.شرکت.درباره.مسائل.اقتصادي.موجود.در.
شرکت،.بنگاه.ها،.ســازمان.ها.و.ادارات.مختلف.که.نقش.تاثیرگذاري.در.روند.تولیدي.
ایرالکــو.دارد.را.یکــي.از.ویژگي.هاي.بارز.مدیریت.حال.حاضــر.عنوان.کرد.و.افزود:.
بســیاري.از.مشــکالت.ایرالکو.مربوط.به.مسائل.داخل.کشور.و.عدم.قوانین.مرتبط.و.

کافي.است.
مهندس.مجیدی.در.پاسخ.به.سوال.یکي.از.خبرنگاران.راجع.به.شایعه.ورشکستگي.
ایرالکــو،.عنوان.کرد:.چنین.مســئله.اي.صحت.نــدارد.و.شــرکت.آلومینیوم.ایران.
درحال.حاضر.تنها.کارخانه.ای.اســت.که.با.بیشترین.ظرفیت.تولید.خود.که.یک.رکورد.
در.نوع.خود.محســوب.می.شــود.مشغول.فعالیت.اســت.و.به.طور.مثال.از.210.دیگ.

موجود.در.خط.6.کارگاه.احیای.جدید.خود،.207.دیگ.فعال.است.
مجیدی.بر.ارتباط.دوســویه.بین.صنعت.و.اصحاب.رســانه.تاکید.کرده.و.افزود:.در.
زمان.مدیریت.بنده.شــاهد.این.گونه.جلســات.و.این.ارتباط.بیشتر.خواهیم.بود.چراکه.
معتقد.هستم.که.رســانه.ها.و.اصحاب.قلم.می.توانند.نقش.بسیار.پررنگ.و.موثري.در.
حل.موارد.متعددي.از.مشکالت.جامعه.همچنین.صنعت.و.به.خصوص.کارخانه.ایرالکو.

داشته.باشند.
مدیرعامل.ایرالکو.در.پاسخ.به.ســوال.یکی.از.خبرنگاران.در.مورد.بحث.آالیندگي.
و.آلودگي.شــرکت.آلومینیوم.عنوان.کرد:.بنده.به.عنوان.یکي.از.موثرترین.افرادي.که.
در.تصویب.طرح.جامع.کاهش.آلودگي.شــهر.اراک.حضور.داشتم.با.قدرت.و.صراحت.
به.این.مســئله.تأکید.می.کنم.که.شــرکت.آلومینیوم.ایران.با.توجه.به.اتوماســیون.و.
بهینه.ســازی.خطوط.قدیمي.کارگاهي.کمترین.میزان.آلودگي.را.دارد.و.تنها.تعدادي.
از.کوره.های.موجود.در.شــرکت.ممکن.اســت.آالینده.باشــند.که.آن.ها.نیز.تا.پایان.

شهریورماه.تعویض.و.اصالح.ساختار.می.شوند.و.از.این.بابت.نگراني.وجود.ندارد.
مجیدی.با.تاکید.بر.اثربخشــی.ایرالکو.درزمینه.اشتغال.در.استان،.تعامل.و.همکاري.
با.ســازمان.ها.و.نهادهاي.مختلف.ازجمله.ســازمان.محیط.زیست.را.در.برنامه.کاري.

خود.می.دانند.
مدیرعامل.ایرالکو.چشــم.انداز.صنعت.آلومینیوم.در.آینده.را.چشــم.اندازي.روشن.

عنوان.کرد.که.سرمایه.گذاري.در.آن.بخش.مي.تواند.سودده.و.مثمر.ثمر.باشد.
وی.توسعه.بخش.های.مختلف.شــرکت.و.برنامه.ریزی.براي.ایجاد.فناوری.های.
جدید.را.در.بقا.و.پیشرفت.شرکت.در.آینده.مفید.دانسته.و.بر.این.مسئله.که.همگام.
با.تکنولوژي.و.پیشــرفت.صنعت.آلومینیوم.در.اقصي.نقــاط.دنیا.باید.پیش.برویم،.

تاکید.کرد.
مجیــدی.برنامه.پیش.رو.در.روابط.عمومی.شــرکت.را.احتــرام.و.توجه.به.تمامی.
نگاه.ها.جدا.از.مســائل.سیاسي.موجود.دانســت.و.با.تاکید.بر.این.مسئله.که.شرکت.
آلومینیوم.ایران.یک.شــرکت.تولیدي.است.فراجناحی.و.غیرسیاسي.بودن.ایرالکو.را.

خاطرنشان.ساخت.
مدیرعامل.ایرالکو.در.پایان.سوال.های.خبرنگاران.با.اشاره.به.کارخانه.کربن.صنعت.
در.منطقــه.خیرآباد.اراک،.عنوان.کرد:.وظیفه.ایــن.کارخانه.تولید.100.هزار.تن.آند.
در.ســال.است.که.درحال.حاضر.40.هزار.تن.در.شرکت.تولید.می.شود.و.60.هزار.تن.
باقیمانده.از.کشورهاي.دیگر.وارد.می.شود..آند.یک.محصول.دوگانه.است.که.عالوه.
بر.مصرف.در.بخش.داخلي.شرکت،.در.صنایع.نظامي.نیز.مورداستفاده.قرار.می.گیرد..
با.توجه.به.شــرایط.تحریم.راه.اندازی.هر.چه.ســریع.تر.این.کارخانه.بسیار.ضروری.
است.و.امیدواریم.مشــکل.اصلي.آن.که.کمبود.نقدینگي.است.با.جذب.سرمایه.گذار.

برطرف.شود.
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سیاست گذار پولی برای نجات خانه اولی ها تعلل می کند:

فرصت سوزی در بازار مسکن
پنجره.ایرانیان؛.تعلل.سیاست.گذار.حوزه.تامین.مالی.مسکن.در.تصمیم.گیری.نهایی.
برای.»افزایش.دامنه.آپارتمان.های.مشــمول.وام.یکم«.باعث.شــده.خانه.اولی.ها.در.
برزخ.تسهیالتی.باشند..این.تصمیم.می.تواند.قفل.بازار.آپارتمان.های.قیمت.مناسب.را.
به.روی.خانه.اولی.های.دارای.وام.یکم.باز..کند؛.اما.در.حال.حاضر.این.گروه.ســنی.از.
واحدهای.مسکونی.ـ.16.تا.20.سال.ساخت.ـ.از.دسترس.مصرفی.ترین.نوع.تقاضای.
ملکی،.خارج.اســت.و.افزایش.سهم.این.واحدها.از.معامالت.مسکن.پایتخت،.امکان.

مانور.سفته.بازهای.ملکی.در.بازار.را.نشان.می.دهد.
به.گزارش.دنیای.اقتصاد،.در.شــرایطی.کــه.خانه.اولی.ها.تحت.تاثیر.جهش.چندباره.
قیمت.مســکن.طی.ماه.های.اخیر.با.کاهش.چشمگیر.قدرت.خرید.تسهیالت.روبه.رو.
شــده.اند،.سیاســت.گذار.پولی.با.تعلل.در.تصویب.برنامه.نجات.از.برزخ.تســهیالتی.
صندوق.یکم،.ســبب.شــده.بخش.مهمــی.از.عرضه.کنونی.بازار.مســکن.صرفا.به.
متقاضیان.ســرمایه.ای.و.سفته.بازان.اختصاص.پیدا.کند..طی.ماه.های.اخیر.پیشنهادی.
مبنی.بر.تغییر.شرط.ســن.بنای.اعطای.تسهیالت.از.محل.صندوق.پس.انداز.مسکن.
یکم.از.15.به.20.ســال.به.سیاســت.گذار.پولی.داده.شــد..در.صــورت.تصویب.این.
پیشــنهاد،.بخشــی.از.خانه.اولی.ها.که.تحت.تاثیر.رشد.ناگهانی.قیمت.مسکن.از.خرید.
آپارتمان.در.کانون.افزایش.قیمت.یعنی.آپارتمان.های.نوساز.و.تازه.ساز.منصرف.شده.و.
به.خرید.آپارتمان.های.با.ســن.باال.رضایت.داده.اند،.به.سادگی.می.توانند.آپارتمان.های.
قدیمی.تر.که.بازسازی.شده.و.ارزش.خرید.را.دارد،.تملک.کنند.و.از.صندوق.یکم.خارج.
شوند..این.در.حالی.است.که.شرایط.اعطای.تسهیالت.در.صندوق.یکم.به.ویژه.شرط.
»محدودیت.سن.بنا«.عمال.این.صندوق.را.به.یک.برزخ.برای.آنها.تبدیل.کرده.است..
در.بازار.کنونی.خرید.آپارتمان.زیر.15.سال.ساخت.به.ویژه.با.توجه.به.اینکه.سن.بنا.از.
تاریخ.صدور.پروانه.ساختمانی.محاسبه.می.شود،.برای.عمده.خانه.اولی.ها.دشوار.شده.و.
این.در.حالی.اســت.که.اگر.شرط.سن.بنا.حذف.شود.یا.به.20.سال.افزایش.یابد،.آنها.

می.توانند.به.نوعی.در.همین.بازار.کنونی.خرید.نسبتا.مطلوبی.انجام.دهند.
این.وضعیت.سبب.شده.عمده.آپارتمان.های.16.تا.20.سال.ساخت.که.می.توانند.یک.
گزینه.مناسب.برای.خانه.اولی.های.در.حال.جست.وجو.در.بازار.مسکن.باشند،.اکنون.با.
قید.عنوان.»مناسب.سرمایه.گذاری«.و.برای.فروش.به.سفته.بازان.و.سوداگران.ملکی.
فایل.شوند..این.در.حالی.است.که.با.موافقت.سیاست.گذار.پولی.و.تغییر.شرط.سن.بنا،.
همین.فایل.ها.می.توانست.تحت.عنوان.»مناسب.خانه.اولی.ها«.در.بازار.عرضه.شود.

بنابر.گزارش.های.رســمی.از.معامالت.ماهانه.مسکن،.سهم.آپارتمان.های.16.تا.20.

ســاله.از.معامالت.در.مقایسه.با.حدود.دو.ســال.قبل.که.بازار.مسکن.در.رکود.عمیق.

به.ســر.می.برد.تقریبا.دوبرابر.شده.و.از.8.به.15.درصد.افزایش.یافته.است..این.اقبال.

به.خرید.آپارتمان.های.با.سن.بنای.نسبتا.باال.در.بازار.مسکن.کنونی.معنادار.است..در.

شــرایطی.که.خرید.آپارتمان.های.این.گروه.سنی.برای.خانه.اولی.های.سپرده.گذار.در.

صندوق.پس.انداز.مســکن.یکم.ناممکن.اســت.و.بانک.مرکزی.به.آنها.اجازه.استفاده.

از.تســهیالت.صندوق.یکم.به.منظور.خرید.آپارتمان.های.باالی.15.ســال.ساخت.را.

نمی.دهد،.طبیعی.اســت.که.عمده.خانه.های.این.گروه.سنی.به.ویژه.در.گروه.کوچک.

و.میان.متراژ،.توســط.تقاضای.سرمایه.ای.خریداری.می.شــود..نه.تنها.این.آمار،.بلکه.

تحقیقات.میدانی.از.وضعیت.بازار.مســکن.نیز.حاکی.از.حضور.پررنگ.ســوداگران.و.

متقاضیان.ســرمایه.ای.مسکن.در.بازار.اســت.که.برخی.واسطه.ها.نیز.با.توجه.به.نقد.

بودن.بودجه.این.گروه.و.عدم.استفاده.آنها.از.تسهیالت.بانکی،.به.بازاریابی.برای.آنها.
اقبال.بیشتری.نشان.می.دهند.

در.این.میان.مشخص.نیست.چرا.سیاست.گذار.پولی.اقدامی.برای.نجات.خانه.اولی.ها.

از.برزخ.تســهیالتی.که.در.آن.محصور.شده.اند،.انجام.نمی.دهد..تغییر.شرط.سن.بنای.

استفاده.از.تسهیالت.صندوق.پس.انداز.مسکن.یکم.برای.شبکه.بانکی.بار.مالی.ندارد.و.

به.سادگی.با.تصویب.سیاست.گذار.پولی.و.صدور.یک.بخشنامه،.می.تواند.در.کوتاه.ترین.
زمان.عملیاتی.شود.و.به.کمک.خانه.اولی.های.متقاضی.خرید.مسکن.در.بازار.بیاید.

خانه.اولی.هایی.که.اکنون.موعد.دریافت.وام.آنها.از.صندوق.یکم.فرا.رسیده،.کسانی.

هســتند.که.دست.کم.یک.سال.قبل.با.ســپرده.گذاری.40.تا.80.میلیون.تومانی.)در.

حالت.انفرادی.و.زوجین(.وارد.این.صندوق.شــده.اند،.به.این.امید.که.بتوانند.در.ســال.

97.با.اســتفاده.از.امتیاز.تســهیالت.خود.خانه.دار.شــوند..زمانی.که.آنها.در.صندوق.

یکم.ســپرده.گذاری.کردند،.قیمت.مســکن.در.تهران.به.طــور.میانگین.50.درصد.از.

قیمت.های.کنونی.بازار.پایین.تر.بود.و.شــاید.بســیاری.از.آنها.اگر.چشــم.انداز.جهش.

چندباره.قیمت.مســکن.در.طول.یک.دوره.چند.ماهه.را.داشــتند،.از.سپرده.گذاری.و.

طی.دوره.انتظار.حداقل.یک.ســاله.برای.خانه.دار.شدن.منصرف.می.شدند.و.در.همان.

زمان.از.طریق.انواع.دیگر.تسهیالت.مسکن.در.شبکه.بانکی.که.با.نرخ.های.باالتر.اما.

بدون.نوبت.پرداخت.می.شود،.خرید.خود.را.در.بازار.انجام.می.دانند..این.در.حالی.است.

کــه.تحت.تاثیر.غیرقابل.پیش.بینی.بودن.تحوالت.چند.ماهه.اخیر.در.بازار.مســکن.از.

یکسو.و.امتیازهای.صندوق.یکم.همچون.سقف.باالی.وام،.سود.اندک.و.اقساط.نسبتا.

در.اســتطاعت.از.سوی.دیگر.اقبال.نسبت.به.سپرده.گذاری.در.این.صندوق.با.افزایش.

روبه.رو.شد..تاکنون.بیش.از.350.هزار.نفر.از.خانه.اولی.ها.در.این.صندوق.سپرده.گذاری.
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کــرده..و.از.این.تعداد.بیــش.از.60.هزار.نفر،.معادل.حدود.یک.پنجــم.از.آنها.از.این.

تسهیالت.استفاده.کرده.اند..اگرچه.هنوز.موعد.دریافت.وام.بخشی.از.سپرده.گذاران.در.

این.صندوق.فرا.نرسیده.است،.اما.عده.ای.از.آنها.نیز.کسانی.هستند.که.امتیاز.وام.شان.

کامل.شده.ولی.امکان.خارج.شدن.از.صندوق.با.دریافت.وام.را.ندارند..این.وضعیت.را.

می.توان.به.»برزخ.تســهیالتی«.تعبیر.کرد،.چراکه.این.گروه.از.خانه.اولی.ها.نه.امکان.

خرید.ملک.در.بازار.کنونی.متناسب.با.بودجه.و.شرایط.وام.خود.را.دارند.و.نه.خروج.از.

صندوق.با.انصراف.از.خرید.مســکن.با.توجه.به.سپرده.گذاری.قرض.الحسنه.دست.کم.

یک.ساله.در.صندوق.را.عاقالنه.می.دانند..شرایط.این.برزخ.کامال.به.زیان.خانه.اولی.ها.

اســت،.چراکه.تورم.قیمت.مسکن.اگرچه.شــتاب.کمتری.پیدا.کرده،.اما.هنوز.به.طور.

کامل.متوقف.نشــده.است.و.مشخص.نیســت.در.هفته.های.پیش.رو.باز.هم.قیمت.ها.
نوسان.خواهد.داشت.یا.نه.

.به.این.ترتیب.تحت.تاثیر.تورم.مسکن.ارزش.دارایی.نقدی.و.قدرت.خرید.تسهیالت.

خانه.اولی.ها.در.یک.روند.مستمر.در.ماه.های.اخیر.رو.به.کاهش.بوده.و.ممکن.است.در.

آینده.نیز.این.روند.ادامه.پیدا.کند..از.طرفی.ناتوانی.خرید.مســکن.توسط.خانه.اولی.ها.

به.عنــوان.بخش.مهمی.از.تقاضای.مســکن.که.به.گفته.وزیر.راه.و.شهرســازی.در.

اولویت.برنامه.های.تامین.مسکن.دولت.هســتند،.زمینه.ساز.بازگشت.زودهنگام.بازار.

مســکن.به.رکود.و.آسیب.کل.اقتصاد.از.این.رخداد.خواهد.شد.و.این.زیان.دوم.تعلل.

در.تصمیم.سازی.موثر.به.نفع.رونق.خرید.مسکن.از.سوی.خانه.اولی.ها.است..تحقیقات.

میدانی.و.آمارهای.معامالت.ماهانه.نشــان.دهنده.حاکمیت.وضعیت.»شبه.رکود«.در.

بازار.مســکن.کنونی.است.و.فاصله.بازار.با.رکود.عمیق.بسیار.کم.شده.است..بازگشت.

رکود.به.بازار.مســکن.سبب.آسیب.جدی.به.رونق.صنایع.مرتبط.با.مسکن.و.نیز.بازار.

فعالیت.ســرمایه.گذاران.ساختمانی.خواهد.شــد.که.عواقب.آن.در.دوره.رکود.4.ساله.

قبلی.نیز.تجربه.شد..در.این.میان.انتظار.می.رود.سیاست.گذار.پولی.با.یک.عکس.العمل.

معقول.پیشــنهاد.تغییر.ســن.بنا.را.تصویب.کند.تا.هم.خانه.اولی.ها.از.برزخ.نجات.پیدا.
کنند.و.هم.از.بازگشت.بازار.مسکن.به.رکود.کامل.جلوگیری.شود.

از.طرفی.تنها.طی.یک.هفته.بیش.از.4.هزار.خانه.اولی.در.صندوق.یکم.سپرده.گذاری.

کردند..با.مشــاهده.روند.ثبت.نام.و.افتتاح.حساب.در.این.صندوق.می.توان.برآورد.کرد.

ســاالنه.یک.پنجم.زوج.های.جدید..وارد.این.صندوق.می.شوند.تا.پس.از.حداقل.یک.

سال،.از.وام.نســبتا.در.استطاعت.کنونی.برای.خانه.دار.شــدن.برخوردار.شوند..خطر.

دیگری.که.از.جانب.بی.عملی.سیاســت.گذار.پولی.بخش.مسکن.را.تهدید.می.کند،.از.

بین.رفتن.رژیم.پس.انداز.مورد.پذیرش.زوج.های.خانه.اولی.اســت..طبعا.اگر.شــرایط.

صندوق.یکم.به.عنوان.حلقه.مکمل.خانه.دار.شــدن.زوج.های.خانه.اولی.اصالح.نشود،.

انگیزه.ســپرده.گذاری.مدت.دار.در.این.صندوق.با.مشاهده.نابسامانی.و.برزخ.فعلی،.از.

بین.خواهد.رفت.و.آنها.برای.خانه.دار.شــدن.به.اخذ.وام.اوراق.که.بدون.نوبت.اســت،.

روی.خواهند.آورد..این.موضوع.ســبب.هجوم.یکباره.و.ناگهانی.تقاضای.مســکن.به.

بازار.خواهد.شــد.که.خود.می.تواند.موجب.بر.هم.خوردن.تناســب.عرضه.و.تقاضا.و.

در.نتیجه.افزایش.قیمت.مســکن.شــود.که.یک.آفت.مضاعف.برای.بازار.مسکن.به.

شــمار.می.آید..این.در.حالی.است.که.مدل.طراحی.شــده.در.صندوق.یکم.مبتنی.بر.

پس.انداز.خانه.اولی.ها،.تقاضای.مسکن.را.به.شکل.تدریجی.و.در.عین.حال.قطعی.وارد.

بازار.می.کند.و.تامین.مســکن.مورد.نیاز.متقاضیان.از.سوی.سازنده.ها،.با.برنامه.ریزی.

میان.مدت.به.نحوی.دنبال.می.شود.که.خریداران.با.چالش.کمبود.فایل.روبه.رو.نشوند..

از.سوی.دیگر.عده.ای.از.سفته.بازها.اکنون.در.بازارهای.رقیب.مسکن.مشغول.خرید.و.

فروش.سوداگرانه.هستند..طبعا.سیاست.گذاری.ها.باید.به.نحوی.باشد.که.شرایط.برای.

حضور.بیشــتر.نقدینگی.های.ســرگردان.در.بازار.مسکن.فراهم.نشود.که.اگر.این.طور.

شود،.خرید.مسکن.توسط.خانه.اولی.ها.تقریبا.ناممکن.خواهد.شد.و.بازار.مسکن.دیگر.
با.سیاست.گذاری.های.ساده.مانند.تغییر.سن.بنا.تغییر.چندانی.نخواهد.کرد.

افزایش.سهم.»زمین«.از.معامالت
کیفیت.و.نوع.ساخت.وســازهای.متعارف.مســکن.طی.دهه.های.اخیر.ســبب.شده.
مشــتری.اصلی.آپارتمان.های.باالی.20.سال.ساخت،.سازنده.ها.باشند..در.واقع.عمده.
آپارتمان.های.این.گروه.ســنی.به.عنوان.»زمین«.و.»کلنگی«.در.بازار.مسکن.معامله.
می.شوند.و.به.همین.خاطر.ســازنده.ها.یکی.از.خریداران.اصلی.آنها.به.شمار.می.آیند..
ســهم.این.آپارتمان.ها.در.معامالت.مسکن.اوایل.ســال.جاری.تک.رقمی.و.حدود.8.
درصد.بود،.اما.این.میزان.اکنون.به.11.درصد.افزایش.یافته.است..به.این.ترتیب.خرید.
و.فروش.زمین.و.کلنگی.نیز.همچنان.در.بازار.مســکن.وجود.دارد.که.بخشــی.از.آنها.
از.سوی.تقاضای.سرمایه.ای.و.سفته.بازی.و.بخشی.نیز.از.سوی.سازنده.هایی.که.قصد.

دارند.بعدها.نسبت.به.ساخت.و.ساز.اقدام.کنند،.معامله.می.شود.
در.این.میان.اگرچه.ســهم.آپارتمان.های.نوساز.نسبت.به.اوایل.سال.جاری.افزایش.
یافته.است.و.با.اندکی.نوسان.به.43.تا.44.درصد.رسیده.است،.اما.این.سهم.هنوز.در.
مقایســه.با.دوره.های.رکود.و.پیش.رونق.بازار.مسکن.بسیار.کمتر.است..تا.حدود.یک.
ســال.و.نیم.قبل،.هر.ماه.بیش.از.50.و.بعضا.تا.53.درصد.از.معامالت.ماهانه.مسکن.
در.گروه.آپارتمان.های.نوســاز.تا.5.سال.ســاخت.انجام.می.شد.که.این.رقم.به.تدریج.
بــا.کاهش.روبه.رو.و.پس.از.چند.دوره.نوســان،.در.ماه.های.اخیر.در.حدود.43.درصد.

متوقف.شده.است..
در.ســال.گذشته.این.کاهش.سهم.نوسازها.تنها.از.تبدیل.این.بازار.به.کانون.اصلی.
افزایش.قیمت.نشــات.می.گرفت..این.در.حالی.است.که.اکنون.عالوه.بر.علت.قیمتی.
کاهــش.رغبت.به.خرید.نوســازها،.یــک.عامل.دیگر.نیز.به.کاهــش.معامالت.این.
آپارتمان.ها.منجر.شده.و.آن.انصراف.موقتی.سازنده.ها.از.فروش.واحدهای.تکمیل.شده.
است..عده.ای.از.سازنده.ها.با.توجه.به.نداشتن.چشم.انداز.قیمتی.روشن.از.بازار.مسکن.
طی.ماه.های.آینده.و.به.دلیل.اینکه.پول.الزم.نیســتند،.از.فروش.آپارتمان.های.ساخته.
شــده.خودداری.می.کنند..آنها.همچنین.افزایش.نجومــی.قیمت.مصالح.و.تجهیزات.
ساختمانی.نظیر.آسانسور.و.تجهیزات.مکانیکی.و.برقی.را.عامل.دیگری.برای.انصراف.
از.خرید.مســکن.ارزیابی.می.کنند..برخی.از.این.تجهیزات.در.بازار.کمیاب.شده.و.اگر.
هم.قابل.جست.وجو.باشد،.از.دید.سازنده.ها.قیمت.معقولی.ندارد..در.نتیجه.این.وضعیت.
و.چون.سازنده.ها.نمی.دانند.چه.زمانی.امکان.بازگشت.به.چرخه.ساخت.وساز.را.خواهند.
داشــت،.فعال.از.فروش.واحدهای.نوساز.خودداری.می.کنند..به.این.ترتیب.علت.دوم.
کاهش.ســهم.آپارتمان.های.نوساز.و.تازه.ســاز.گذشته.از.بحث.حباب.قیمتی،.کاهش.

سهم.فروش.سازنده.ها.در.بازار.کنونی.است.
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پنجره.ایرانیان؛.طرح.اصالح.ســاختار.سازمانی.شــهرداری.تهران.به.عنوان.یکی.از.

وعده.های.این.دوره.از.مدیریت.شــهری.آغاز.شــد..معاونت.هــای.موازی.و.اقدامات.

متضاد.برخی.بخش.های.شــهرداری.از.جمله.آفات.ســاختار.معیوب.فعلی.محسوب.

می.شــود.که.در.کنار.هزینه.جاری.سنگین.ناشی.از.تورم.نیروی.انسانی،.امکان.مالی.

و.ســرعت.اجرای.ماموریت.های.حیاتی.در.پایتخت.را.از.شهرداری.سلب.کرده.است..

رقابت.مخرب.حوزه.»بزرگراه.ســازی«.با.حوزه.»توسعه.مترو«،.نمونه.بارز.اختالل.در.
کار.اداره.شهر.تحت.تاثیر.ساختار.نامتعارف.شهرداری.محسوب.می.شود.

به.گزارش.دنیای.اقتصاد،.طرح.»اصالح.ساختار.سازمانی«.در.دستور.کار.شهرداری.

تهران.قرار.گرفت..در.قالب.این.طرح.قرار.است.تا.پایان.سال.ساختار.سازمانی.معیوب.

شهرداری.تهران.متناســب.با.نظام.کارآمد.مدیریت.شهری.در.شهرهای.توسعه.یافته.

جهان.و.ماموریت.های.ذاتی.تعریف.شده.برای.این.سازمان.عمومی،.بازسازی.و.اصالح.

شود..این.طرح.بخشــی.از.برنامه.محمدعلی.افشانی.و.سایر.نامزدهای.شهرداری.در.

این.دوره.از.انتخابات.مدیریت.شهری.است.که.به.شکل.مکتوب.در.کتاب.وعده.های.

نامزدها.)برنامه..مکتوب.ارائه.شــده.از.ســوی.نامزدها.برای.اداره.شــهر(.قرار.گرفته.

است..بررسی.ها.از.ساختار.کنونی.شهرداری.نشان.می.دهد.وضعیت.معیوب.فعلی،.پنج.

اشکال.و.آفت.اساسی.برای.مدیریت.شــهری.و.شیوه.اداره.پایتخت.به.وجود.آورده.و.

افشانی.در.زمان.انتخابات.اردیبهشت.ماه.سال.جاری.این.ساختار.را.نامتعارف.و.کارکرد.

آن.را.اخالل.زا.معرفی.کرد..آمارهای.رسمی.از.وضعیت.کنونی.ساختار.سازمانی.حاکی.

از.آن.است.که.هم.اکنون.بیش.از.4.هزار.و.400.نفر.مدیر.و.کارمند.در.ستاد.شهرداری.

تهران.مســتقر.هســتند..در.عین.حال.بیش.از.65.هزار.نفربه.عنوان.مجموعه.نیروی.

انسانی.از.شهرداری.به.صورت.مستقیم.و.غیرمستقیم.حقوق.دریافت.می.کنند.به.طوری.

که.ماهانــه.رقمی.بیش.از.500.میلیارد.تومان.هزینه.پرداخت.حقوق.و.دســتمزد.به.

شــهرداری.تهران.تحمیل.می.شــود..این.هزینه.مربوط.به.تورم.نیروی.انسانی.تقریبا.

حدود.یک.سوم.از.بودجه.شهر.را.می.بلعد.
یکی.از.نشانه.های.مهم.از.ساختار.انحرافی.شهرداری.تهران.نیز.آن.است.که.مطابق.
با.آمار.رســمی.منتشر.شده.از.سوی.شــهرداری،.در.حال.حاضر.به.ازای.هر.پست.در.
سازمان،.چهار.نفر.حقوق.بگیر.حضور.دارند..تورم.نیروی.انسانی.در.شهرداری.تهران.به.
لحاظ.تعداد.مدیران.و.نیروی.حقوق.بگیر.کامال.در.جهت.مخالف.شهرداری..شهرهای.
مشــابه.وضعیت.شهر.تهران.)از.نظر.تعداد.شهروندان(.است..مقایسه.ساختار.سازمانی.
شــهرداری.تهران.با.شهر.لندن.در.انگلیس.نشان.می.دهد:.نیروی.انسانی.حقوق.بگیر.
در.شــهرداری.تهران.هم.اکنون.چهار.برابر.شهرداری.لندن.است.و.تعداد.معاونت.های.
آن.هم.از.شهرداری.لندن.به.طور.قابل.توجهی.بیشتر.است..چارت.سازمانی.شهرداری.
تهران.در.دوره.فعلی،.دارای.9.معاونت.و.یک.هزار.و.500.مدیر.اســت..در.قالب.این.
بررسی.مشخص.شد.که.مهم.ترین.آفت.ساختار.کنونی.سازمانی،.»تصمیم.گیری.های.
مغایر«.و.»موازی..کاری.معاونت.ها.و.همچنین.عملکرد.جزیره.ای.بخش.های.مختلف«.
در.شهرداری.تهران.است.که.باعث.می.شود.بازدهی.اقدامات.ضروری.و.حیاتی.برای.
شــهر.به.سطح.صفر.نزدیک.شود..به.این.معنا.که.منابع.و.اعتبارات.محدود.شهرداری.
در.حوزه.های.زائد.و.هزینه.زا.مصرف.می.شــود.و.در.مقابل.حوزه.ها.و.طرح.های.حیاتی.

با.عطش.کمبود.منابع.مالی.مواجه.می.شوند.
اشــکال.سوم.این.ســاختار.معیوب.نیز.آن.اســت.که.هزینه.اداره.شهر.تهران.را.به.
ســطح.غیرقابل.قبول.و.خارج.از.آستانه.تحمل.رسانده.است..همچنین.یکی.دیگر.از.
مهم.ترین.آفت.های.این.ساختار.از.دیدگاه.کارشناسان.شهری.آن.است.که.این.ساختار.
فربه.زمینه.بروز.فساد.اداری.و.مالی.و.کاهش.سالمت.فردی.و.سازمانی.در.مجموعه.
شــهرداری.تهران.را.بیشتر.کرده.است..آفت.دیگر.آنکه.تورم.نیروی.انسانی،.منجر.به.
طوالنی.شدن.فرآیند.های.مربوط.به.تصمیم.گیری.و.اقدامات.مهم.در.شهرداری.شده.و.
عمال.روند.تحوالت.فکری.و.عملیاتی.شهری.را.کند.کرده.است..یکی.از.نکات.مهمی.

طرح »اصالح ساختار معیوب مدیریت شهری« کلید می خورد؛

کرسی های مزاحم 
در شهرداری تهران
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که.معیوب.بودن.این.ســاختار.سازمانی.را.به.شکل.بارزتری.نشان.می.دهد.پارادوکس.

مربوط.به.تورم.نیروی.انســانی.حقوق.بگیر.در.عین.کمبود.نیروی.انسانی.متخصص.و.
حرفه.ای.مطابق.با.چارت.تعریف.شده.در.شهرداری.تهران.است.

بررســی.ها.نشــان.می.دهد:.فقط.56.درصد.پرسنل.شــهرداری،.دارای.تحصیالت.

مرتبط.با.حوزه.کاری.خود.هســتند.به.این.ترتیب.تقریبا.برای.نیمی.از.پرسنل.حقوق.
بگیر.شهرداری.تهران.ارتباطی.بین.تخصص.و.پست.سازمانی.آنها.وجود.ندارد.

بررســی.ها.از.مدیران.و.معاونان.ارشد.شــهرداری.تهران.در.دوره.گذشته.و.کنونی.

و.همچنین.کارشناســان.شهری.مشاور.در.مجموعه.شــهرداری.تهران.حاکی.از.آن.

است.که.یکی.از.مهم.ترین.دالیل.انحراف.ســاختار.سازمانی.شهرداری.تهران،.نگاه.

غلط.حاکم.بر.ســاختار.نهادهای.عمومی.است..به.گفته.آنها.در.نهادهای.عمومی.این.

اعتقاد.وجود.دارد.که.به.ازای.افزایش.نیروی.انســانی،.امکان.دریافت.بودجه.بیشــتر.

و.قدرت.نمایی.مدیریتی.فراهم.می.شــود..تحت.تاثیر.همین.دیدگاه.نیز.اوایل.دهه.90،.

معادل.4.هزار.و.900.پســت.به.چارت.پرســنلی.شــهرداری.تهران.اضافه.شد..این.

در.حالی.اســت.که.بخــش.خصوصی.در.نقطه.مقابل.این.ســاختار.قرار.دارد..به.این.

معنا.که.نگاه.بخش.خصوصی.به.ســمت.سبک.سازی.ساختار.سازمانی.برای.افزایش.

کارآمدی.و.کاهش.هزینه.ها.تمایل.دارد..کارشناســان.و.صاحب.نظران.حوزه.شهری.

معتقدند.برای.معماری.ساختار.سازمانی.شهرداری.تهران.باید.چند.مرحله.اصلی.مورد.

توجه.قرار.گیرد..مرحله.نخســت.شناخت.و.درک.صحیح.از.ماموریت.های.شهرداری.

تهران.اســت..در.حال.حاضر.شهرداری.تهران.درگیر.دو.دســته.از.ماموریت.ها.است..

یکســری.ماموریت.های.ذاتی.و.قانونی.شهرداری.است.و.دسته.دیگر.ماموریت.هایی.

که.جزو.ماموریت.های.اصلی.و.ذاتی.شهرداری.محسوب.نمی.شوند.اما.طی.سال.های.

گذشــته.به.دالیلــی.در.زیرمجموعه.فعالیت.هــای.تکلیفی.شــهرداری.تهران.قرار.

گرفته.اند..پاالیش.ماموریت.های.شــهرداری.سبب.می.شــود.تا.در.مرحله.دوم.تغییر.

ساختار.سازمانی.شــهرداری.براساس.آن.صورت.گیرد..در.این.مرحله.دو.تغییر.عمده.

برای.سبک.سازی.ساختار.سازمانی.شهرداری.تهران.امکان.پذیر.می.شود..تغییر.نخست.
»واسپاری«.ماموریت.ها.است.

بــه.این.معنی.که.گروهــی.از.ماموریت.های.غیرذاتی.شــهرداری.که.جزو.فعالیت.

اصلی.شــهرداری.محسوب.نمی.شــود.به.دســتگاه.ها.و.نهادهای.اصلی.سپرده.و.به.

این.ترتیب.ردیف.بودجه.تعریف.شــده.برای.آنها.به.حوزه.اصلی.ماموریتی.شهرداری.

تخصیص.داده.شــود..تغییر.دیگر.»برون.سپاری«.بخشی.از.ماموریت.های.شهرداری.

است.تا.از.این.طریق.بار.ماموریتی.و.هزینه.ای.شهرداری.سبک.شود..در.مرحله.بعدی.

اصالح.ساختار.سازمانی.آغاز.می.شود..در.این.مرحله.به.گفته.کارشناسان.شهری.باید.

اصالحات.از.باال.به.پایین.و.از.معاونت.های.شــهرداری.آغاز.شــود..در.این.مســیر.با.

شناسایی.حوزه.های.کار.موازی.باید.تغییراتی.در.دستور.کار.قرار.گیرد..در.حال.حاضر.

شــهرداری.تهران.دارای.9.معاونت.شامل.مالی.و.اقتصاد.شــهری،.فنی.و.عمرانی،.

شهرســازی.و.معماری،.برنامه.ریزی.و.توسعه.شــهری.و.امور.شورا،.خدمات.شهری.

و.محیط.زیســت،.امور.اجتماعی.و.فرهنگی،.هماهنگی.و.امور.مناطق،.توســعه.منابع.
انسانی.و.حمل.و.نقل.و.ترافیک.است.

.اما.کارکرد.برخی.معاونت.های.فعلی.شــهرداری.مزاحم.سایر.معاونت.های.کلیدی.

و.حیاتی.اســت..به.عنوان.مثــال.معاونت.های.»فنی.و.عمرانــی«.و.»حمل.و.نقل.و.

ترافیک«.)البته.واژه.اســتفاده.شــده.برای.معاونت.حمل.و.نقل.و.ترافیک.در.چارت.

سازمانی.شــهرداری.برخالف.ســایر.معاونت.ها.به.صورت.»معاون.شهردار.و.رئیس.

ســازمان.حمل.و.نقل.و.ترافیک«.آمده.اســت(.رقابت.تنگاتنگی.در.حوزه.اخذ.بودجه.

طی.ســال.های.گذشته.برخالف.حوزه.ماموریتی.تعریف.شــده.خود.داشته.اند..اگرچه.

مهم.ترین.ماموریت.معاونت.حمل.و.نقل.و.ترافیک،.توسعه.حمل.و.نقل.عمومی.است.

اما.طی.ســال.های.گذشته.در.عمل.بخش.قابل.توجهی.از.اقدامات.این.معاونت.مغایر.

با.این.ماموریت.هــا.بوده.و.عمده.پروژه.های.اجرایی.از.ســوی.این.معاونت.عمال.به.

بسترســازی.معابر.برای.استفاده.از.خودروی.شخصی.تمرکز.داشته.است..همین.روند.

هم.باعث.شــده.که.در.رقابت.میان.ایــن.دو.معاونت.برای.جذب.اعتبار.جهت.اجرای.

پروژه.هــای.عمرانی،.معاونت.ترافیک.برنده.اصلی.باشــد.و.در.نتیجه.با.وجود.کمبود.

شــدید.ناوگان.حمل.و.نقل.عمومی.در.شــهر.تهران،.ماموریت.های.شبکه.بزرگراهی.
کامل.شود.

عالوه.بر.این.اگرچه.طی.ســال.های.گذشته.میان.دو.حوزه.مالی.و.اداری.شهرداری.

تهران.تفکیک.ایجاد.شــد.اما.از.نظر.کارکــردی.تحولی.در.فعالیت.های.معاونت.های.

جدیــد.به.وجود.نیامد..یا.آنکه.اگرچه.یکــی.از.ماموریت.های.اصلی.معاونت.فرهنگی.

و.اجتماعی.شــهرداری،.»بهبود.فرهنگ.شهرنشینی«.اســت.اما.با.وجود.تخصیص.

بودجه.هنگفت.به.ســاختار.عظیم.این.معاونت،.تحولی.در.این.بخش.ماموریتی.دیده.

نشــده.اســت...ضمن.آنکه.یکی.از.نکات.مورد.توجه.در.ســاختار.کنونی.شهرداری.

تهران،.تعریف.بخش.های.مختلف.پژوهشی.است.که.هر.ساله.اعتبارات.زیادی.به.آن.

اختصاص.پیدا.می.کند.که.می.توان.با.ایجاد.انسجام.و.یکپارچگی.میان.این.واحدها،.در.
مسیر.کاهش.هزینه.های.پژوهش.های.غیرضروری.گام.برداشت..

یکی.از.پیشنهادهای.ارائه.شده.از.سوی.کارشناسان.باتوجه.به.موازی.کاری.کنونی،.

ادغام.برخی.معاونت.های.شــهرداری.تهران.اســت.به.طوری.که.برخی.کارشناسان.

پیشــنهاد.ادغام.ســه.معاونت.شهرســازی.و.معماری،.فنی.و.عمرانی.و.حمل.و.نقل.

را.به.یک.معاونت.ارائه.کرده.اند..در.عین.حال.پیشــنهاد.می.دهند.ســه.معاونت.مالی.

و.اقتصادی،.برنامه.ریزی.و.توســعه.شــهری.و.منابع.انسانی.به.یک.معاونت.یکپارچه.

تبدیل.شــوند..از.دیدگاه.کارشناسان.شــهری.تصفیه.شهرداری.تهران.از.کرسی.های.

مزاحم.در.معاونت.ها.و.ســازمان.های.موازی،.زاید.و.مختل.کننده.مدیریت.شــهری.و.

ابقای.حوزه.های.ماموریتی.مهم.و.ضروری.در.قالب.این.طرح.می.تواند.دو.اتفاق.مثبت.

برای.مدیریت.شــهری.رقم.زند..اتفاق.اول.آنکه.هزینه.های.شهرداری.به.شکل.قابل.

توجهی.ناشی.از.سبک.سازی.چارت.سازمانی.کاهش.می.یابد.و.دوم.آنکه.قدرت.عمل.

برای.اجرای.برنامه.های.ضروری.در.شهر.ایجاد.می.شود.در.نتیجه.میزان.رضایتمندی.

شهروندان.از.مجموعه.شهرداری.افزایش.پیدا.می.یابد.و.کیفیت.زندگی.در.شهر.تهران.

ارتقا.پیدا.می.کند..البته.کارشناســان.معتقدند.این.دو.اتفاق.مثبت.زمانی.رقم.خواهند.

خورد.که.این.اصالحات.ســازمانی.در.سطح.و.چارت.خالصه.نشود.و.به.طور.واقعی.به.
سبک.سازی.مجموعه.مدیریت.شهری.منجر.شود.



ایرانیان؛.معادله.تغییر.حجم.ســرمایه.گذاری. پنجره.

ساختمانی.در.دوره.های.مختلف.بازار.ملک،.از.4.پارامتر.

اثرگذار.بر.رفتار.ســازنده.ها.تشــکیل.شده.که.»هزینه.

ســاخت«.و.»قیمت.مســکن«.در.این.میان.بیشترین.

تاثیر.را.دارد..یک.پژوهش.درباره.ریشــه.شکل.گیری.

حباب.قیمتی.در.بازار.مسکن.نشان.می.دهد.در.شرایط.

نااطمینانی.اقتصادی،.تقاضای.سفته.بازی.و.زیان.گریزی.

در.بازار.مســکن.تحت.تاثیر.انتظارات،.افزایش.می.یابد.

و.زمینه.رشــد.قیمت.ملک.با.فاصله.بیشــتر.از.سطح.

قیمت.بنیادی.فراهم.می.شــود..نوسانات.شدید.در.بازار.

مســکن.و.پیامد.حباب.)رکود.بعد.از.آن(،.مخرب.رونق.
ساختمانی.است.

 نقش اول رکود ساختمانی
به.گزارش.دنیای.اقتصاد،.رفتار.سرمایه.گذاران.ساختمانی.
در.حوزه.احداث.مسکن.از.4.متغیر.بیشترین.تاثیر.را.می.پذیرد.
به.طوری.که.در.معادله.جهت..ده.به.بازار.ساخت.و.ساز،.پارامتر.
»هزینه.ســاخت«،.نقش.اول.هدایت.این.بازار.را.به.سمت.
رکود.در.اختیار.دارد..نتایج.بررسی.یک.تیم.دانشگاهی.درباره.

معادله رفتار سرمایه گذاران در بازار ساخت مسکن تشریح شد:

حباب مسکن چگونه شکل می گیرد؟
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»عوامل.موثر.بر.ســرمایه.گذاری.بخش.خصوصی.در.بازار.

ســاخت.و.عرضه.مســکن«.در.مناطق.شهری.ایران.نشان.

می.دهد:.4.متغیر.»هزینه.ســاخت.و.ساز«،.»تورم.ملکی«،.

»تغییــر.قیمت.ارز«.و.همچنیــن.»بازدهی.بازارهای.رقیب.

از.جمله.بازار.ســهام«،.به.ترتیب.بیشترین.وزن.و.تاثیر.را.در.

بروز.یا.تشــدید.نوسانات.سرمایه.گذاری.ساختمانی.در.مسیر.

رکود-رونق.دارند..از.میان.این.متغیرها،.اگرچه.رشد.»هزینه.

ساخت«،.بیشــترین.تاثیر.منفی.را.بر.ســرمایه.گذاری.های.

ســاختمانی.در.پی.دارد.اما.افت.و.خیزهای.شــدید.قیمت.

مسکن.به.خصوص.حباب.ناشــی.از.جهش.قیمت.ها،.چون.

بــازار..معامالت.خرید.ملک.را.با.نوســانات.بــزرگ.روبه.رو.

می.کند،.محیــط.ناامنی.در.بازار.ســاخت.و.ســاز.به.وجود.

می.آورد.کــه.پیامد.چنین.وضعیت.ناپایداری،.سخت.شــدن.

تصمیم.گیــری.برای.ســرمایه.گذاری.های.جدیــد.در.حوزه.
عرضه.مسکن.خواهد.بود.

اطالعات.آماری.بازار.ســاخت.و.ســازهای.مسکونی.بر.

اســاس.داده.های.مربوط.به.ســال.های.72.تا.92.مشخص.

می.کند:.حجم.سرمایه.گذاری.ساختمانی.در.شهرهای.کشور.

متناســب.با.افزایش.قیمت.مسکن،.تقویت.می.شود.و.تحت.

تاثیر.رشــد.هزینه.های.ســاخت،.قیمت.دالر.و.بازدهی.بازار.

سهام،.کاهش.پیدا.می.کند..نقش.متفاوت.هر.کدام.از.عوامل،.

تحت.تاثیر.نوع.اثرگذاری.آنها.بر.ســود.یا.زیان.فعالیت.های.

ساختمانی.است..در.تحقیق.انجام.شده،..میزان.اثرگذاری.این.
4.متغیر،.»معنادار«.توصیف.شده.است.

جزئیــات.این.تحقیق.حکایت.از.تفــاوت.اثر.این.متغیرها.

در.مقاطــع.زمانی.میان.مــدت.و.بلندمدت.بــه.لحاظ.وزن.

اثرگذاری.بر.رفتار.ســازنده.های.مســکن.دارد.به.طوری.که.

در.میان.مــدت،.اگر.چه.تغییرات.قیمــت.دالر،.وزن.چندان.

باالیی.در.رفتار.ســرمایه.گذاران.ســاختمانی.ندارد.اما.سهم.

این.وزنــه.از.نیم.درصد.در.کوتاه.مدت،.با.رشــد.نجومی،.به.

نزدیــک.5.درصد.افزایش.پیدا.می.کند..با.این.حال.ســهم.

مربوط.به.تغییرات.هزینه.ساخت.وساز.در.شکل.دهی.به.رفتار.

سازنده..های.مسکن،.به.صورت.تدریجی.در.دوره.های.زمانی.

افزایــش.پیدا.می.کند..وزن.اثرگذاری.تــورم.ملکی.بر.روند.

تغییرات.سرمایه.گذاری.ســاختمانی.نیز.با.شیب.قابل.توجه.

اما.نه.به.اندازه.شــیب.افزایــش.وزن.تغییرات.قیمت.دالر،.

در.بلندمدت.بیشتر.می.شود..ســهم.تغییرات.قیمت.مسکن.

بر.رفتار.ســرمایه.گذاران.ســاختمانی.در.میان.مدت،.کمتر.از.
3.درصد.است.اما.در.بلندمدت.به.بیش.از.8.درصد.می.رسد.
مرتضی.اسدی.و.پرســتو.صفی.خانی.به.عنوان.یک.گروه.
پژوهشــگر،.تحقیق.مربوط.به.»بررســی.عوامــل.موثر.بر.
ســرمایه.گذاری.بخش.خصوصی.در.بازار.ســاخت.و.ســاز.
مســکن«.را.انجام.داده.اند..در.ایــن.تحقیق.که.جزئیات.آن.
توسط.دفتر.برنامه.ریزی.و.اقتصاد.مسکن.منتشر.شده،.ریشه.
شــکل.گیری.حباب.قیمت.مسکن.که.خود.می.تواند.به.بروز.
نوسانات.شدید.در.روند.سرمایه.گذاری.های.ساختمانی.منجر.
شود.و.بازارهای.خرید.و.ساخت.مسکن.را.به.رکود.بکشاند،.

مورد.تجزیه.و.تحلیل.قرار.گرفته.است.
این.تحقیق.نشــان.می.دهد:.حباب.قیمت.مســکن.در.اثر.
ایجــاد.جو.نااطمینانی.و.در.نتیجه.ترس.ناشــی.از.انتظارات.

تورمی،.شــکل.می.گیرد.و.گروه.اصلی.دمنده.این.حباب.به.

سمت.بزرگ.و.بزرگ.تر.شدن،.متقاضیان.ملکی.»سفته.باز«.

و.»زیان.گریز«.هســتند.که.انتظار.افزایش.قیمت.مســکن.

بیش.از.ســطح.بنیادی.آن.در.کوتاه.مدت.را.دارند.در.نتیجه.

بــه.خرید.و.فروش.اقدام.می.کننــد..در.این.میان،.هر.چقدر.

سطح.قیمت.بازاری.آپارتمان.از.سطح.قیمت.بنیادی.)قیمت.

بنیادی.متاثیر.از.متغیرهای.کلیدی.همچون.نیروهای.عرضه.

و.تقاضا.و.نرخ.تنزیل.اجاره.اســت(،.فاصله.بیشتری.بگیرد،.

تحرکات.سفته.بازی.و.در.نتیجه.حباب.قیمتی.بیشتر.می.شود..

هنگام.بروز.انتظارات.تورمی.و.جهش.قیمت.مســکن،.نقش.

خریداران.زیان.گریز.در.بازار.ملک،..بیشتر.از.سایر.دوره.های.

زمانی.تقویت.می.شــود..در.بازار.مســکن.ایران.با.توجه.به.

اینکه،.دارایی.ملکی.در.بلندمدت،.بیشترین.نرخ.بازدهی.را.به.

دارنــدگان.این.دارایی.ارائه.کرده،.امن.ترین.بازار.برای.حفظ.
ارزش.سرمایه.افراد.محسوب.می.شود.

تحقیق.صورت.گرفته،.تاکیــد.می.کند:.تقاضای.مصرفی.

ـ.کســانی.که.برای.سکونت.اقدام.به.خرید.مسکن.می.کنند.

ـ.از.کشــش.قیمتی.بســیار.پایین.برخوردار.اســت.به.این.

معنــا.که.در.مواجهه.بــا.جهش.قیمت،.چندان.به.حاشــیه.

بــازار.معامالت.کــوچ.نمی.کنند.بلکه.عمده.ایــن.گروه.از.

متقاضیان،.الگوی.خرید.خود.را.به.ســمت.خرید.واحدهای.

بــا.متراژ.کمتر.یا.در.محله.هــای.پایین.تر.و.خرید.واحدهای.

ســن.دارتر.تغییر.می.دهنــد..برآیند.نتیجه.حاصــل.از.این.

پژوهش،.ریشه.شکل.گیری.حباب.قیمت.مسکن.را.تشکیل.

»جو.نااطمینانی«.و.متصاعد.شــدن.»انتظارات.تورمی«.در.

این.فضا،.می.داند.که.پیامد.این.ناپایداری.شــدید.قیمتی.به.

تقویت.تحرکات.سفته.بازی.و.البته،.افزایش.حجم.خرید.های.
مصرفی.در.پی.آن.منجر.می.شود.

محققان.این.پژوهش.برای.ردیابی.ریشه.های.شکل.گیری.

حباب.قیمت.مســکن.و.اثر.مخــرب.آن.بر.بازار.ملک،.یک.

بــرش.زمانــی.از.اقتصاد.آمریکا.را.که.در.پــی.آن،.رونق.و.

رکود.مسکن.باعث.ضربه.شــدید.به.اقتصاد.این.کشور.شد.

مورد.بررسی.قرار.داده.اند..در.بازار.مسکن.آمریکا،.در.فاصله.

ســال.های.1995.تا.2005،..قیمت.مســکن.تــا.60.درصد.

افزایــش.پیدا.می.کند.اما.رشــد.اجاره.بهــا.در.حد.کمتر.از.

10.درصد.مهار.می.شــود..این.نســبت.ناموزون.بین.قیمت.

و.اجاره.به.عنوان.یک.شــاخص.ســنجش.حباب.مسکن،.از.

وجــود.حباب.قیمتی.در.بازار.مســکن.آمریکا.خبر.می.دهد..

دلیل.اصلی.رونق.معامالت.خرید.خانه.و.شکل.گیری.حباب.

قیمتی.در.بازار.مســکن.آمریکا.را.دو.گروه.تحقیقات.بومی.

در.این.کشــور،.دو.موضوع.متفاوت.عنــوان.می.کنند..یک.

گروه،.نقش.عوامل.بنیادی.همچــون.افزایش.قدرت.خرید.

مســکن.و.درآمد.خانوارها.و.همچنین.تسهیل.مسیر.دریافت.

وام.خرید.مســکن.را.پررنگ.می.داند.اما.گروه.دیگر،.معتقد.

اســت:.نوسان.های.بزرگ.در.قیمت.مسکن.آن.هم.بیشتر.از.

سطح.تعادلی.را.نمی.توان.ناشی.از.عوامل.بنیادی.دانست..از.

نگاه.این.گروه.محقق.در.بازار.مسکن.آمریکا،.مجموعه.ای.از.

عوامل.غیربنیادی.از.جمله.انتظارات.خریداران.و.فروشندگان.

نسبت.به.افزایش.شــدید.قیمت.های.آتی.و.رفتار.تقلیدگونه.

خریداران.ـ.اثر.خرید.یک.نفر.بر.تصمیم.نفر.بعدی.به.خرید.

مسکن.به.خصوص.زوج.ها.ـ.باعث.حباب.های.سوداگرانه.در.
بازار.مسکن.آمریکا.در.آن.زمان.شد.

 هشدار درباره رکود ساختمانی
در.کنــار.تحقیق.صــورت.گرفته.دربــاره.عوامل.موثر.بر.
رفتار.ســرمایه.گذاران.ســاختمانی،.آمارهای.بانک.مرکزی.
نشــان.می.دهد:.حجم.ســرمایه.گذاری.بخش.خصوصی.در.
حوزه.ســاخت.و.سازهای.شــهری.طی.سال.های.گذشته.با.
افت.و.خیز.قابل.مالحظه.ای.روبه.رو.بوده.اســت..این.افت.و.
خیز.مطابق.پژوهش.پیش.رو،.ناشــی.از.نوسانات.بازار.ملک.
و.تغییرات.شــدید.سطح.قیمت.اســمی.بوده.است..در.سال.
91.به.دنبال.جهش.قیمت.مســکن.در.تهران.و.سپس.سایر.
شهرهای.بزرگ.و.کوچک،.به.دلیل.اثر.مستقیم.رشد.قیمت.
بر.سرمایه.گذاری.های.ســاختمانی،.حجم.سرمایه.گذاری.در.
بازار.ســاخت.و.ســاز.52.درصد.افزایش.پیدا.می.کند.اما.بعد.
از.ترکیدن.حبــاب.قیمتی.و.رکود.در.بازار.خرید.خانه،.حجم.
سرمایه.گذاری.ســقوط.می.کند.و.در.سال.های.94.و.95.به.
ترتیب.13.درصد.و.15.درصد.کاهش.پیدا.می.کند..پژوهش.
صورت.گرفته،.با.هشدار.نسبت.به.تبعات.شکل.گیری.دوباره.
رکود.ســاختمانی،.تاکید.می.کند:.عرضه.مسکن.–ساخت.و.
ساز-.در.کوتاه.مدت.کشش.ناپذیر.است.به.این.معنا.که.امکان.
افزایش.عرضــه.در.زمان.رونق.معامالت.خرید.وجود.ندارد..
بنابراین.با.توجه.به.ســرعت.کند.تغییر.در.روند.فعالیت.های.
ســاختمانی،.هر.نوع.شوک.منفی.در.مســیر.عرضه،.عمال.
باعث.رشد.بیشــتر.حباب.و.سخت.تر.شــدن.شرایط.خرید.
بــرای.تقاضای.مصرفی.خواهد.شــد..در.پژوهشــی.که.به.
ســفارش.دفتر.اقتصاد.مســکن.انجام.گرفته،.به.مجموعه.
دولت.و.سیاســت.گذار.پولی.و.متولی.بخش.مسکن.توصیه.
شده.اســت.نســبت.به.تنظیم.بازار.ارز.و.جلوگیری.از.بروز.
شوک.و.شــکل.گیری.حباب.قیمتی.در.بازارها.اقدام.کنند.تا.
امکان.رونق.پایدار.با.کمترین.نوســان.در.ساخت.و.سازهای.
مسکونی.وجود.داشته.باشــد..حباب.موجود.در.بازار.مسکن.
تهــران.را.از.روی.نتایج.این.تحقیق.می.توان.توضیح.داد..در.
پی.انتظارات.تورمی.ناشی.از.بی.اطمینانی.فعاالن.اقتصادی.
به.اوضاع.آتی.در.اوایل.امســال.که.عمده.آن.از.نابســامانی.
بــازار.ارز.و.جهش.های.قیمت.دالر.شــکل.گرفت،.تقاضای.
سفته.بازی.و.سرمایه.ای.)زیان.گریز(.در.بازار.مسکن.افزایش.
پیدا.کرد.به.طوری.که.هم.مسیر.شــدن.تقاضای.مصرفی.و.
ســفته.بازی.برای.خرید.آپارتمان.در.تهران،.به.جهش.های.

پی.در.پی.قیمت.و.بروز.حباب.در.میانه.تابستان.دامن.زد.
در.ماه.های.اخیر،.ســازنده.ها.به.دلیل.رشــد.شدید.قیمت.
مصالح.ســاختمانی.از.بازار.ســاخت.خارج.شدند.به.طوریکه.
تیراژ.صدور.پروانه.ســاختمانی.کاهش.پیــدا.کرد..هر.چند.
ســطح.قیمت.مسکن.رو.به.افزایش.اســت.و.از.این.بابت،.
ســازنده.ها.باید.در.بازار.ســاخت.حضور.داشــته.باشند.اما.
وزنه.ســنگین.تر.تغییرات.قیمت.مصالح.ساختمانی.بر.رفتار.
ســرمایه.گذاران.ســاختمانی.موجب.خروج.سازنده.ها.از.این.

بازار.شده.است..
بخش.قابل.توجهی.از.رشد.شدید.قیمت.مصالح.ساختمانی.
در.ماه.های.اخیر.به.دلیــل.اثر.روانی.و.واقعی.جهش.قیمت.

دالر.بوده.است.
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پنجره.ایرانیان؛.در.شرایطی.که.متروی.تهران.به.دلیل.وابستگی.به.اعتبارات.دولتی.
و.یارانه.هنوز.فاصله.زیادی.با.اســتقالل.مالی.دارد،.متروی.دوبی.با.طی.هفت.مســیر.
نه.تنها.به.خودکفایی.رســیده.و.به.لحاظ.مالی.مســتقل.اداره.می.شود،.بلکه.اکنون.به.
یک.فعالیت.سودآور.تبدیل.شده.است..اگرچه.وجود.بزرگراه.های.عریض.و.کم.ترافیک.
در.دوبی.این.تصور.را.متبادر.می.کند.که.اســتفاده.از.خودروی.شــخصی.در.این.شهر.
بهترین.شــیوه.ســفرهای.درون.شهری.است،.اما.مدیریت.شــهری.دوبی.با.اتخاذ.دو.

راهکار.ترافیکی،.جذابیت.این.شیوه.را.در.مقایسه.با.شبکه.ریلی.کاسته.است.
بــه.گزارش.دنیای.اقتصاد،.راهکار.اول.اخذ.عوارض.بزرگراهی.اســت.که.از.طریق.
گیت.های.ورودی.بزرگراه.ها.به.ازای.هر.بار.تردد.معادل.4.درهم.وصول.می.شود؛.رقمی.
که.معادل.قیمت.دو.لیتر.بنزین.در.این.شــهر.است..به.این.ترتیب.کسی.که.با.انگیزه.
خرید.یا.دیدار.دوستان.و.اقوام.بخواهد.با.خودروی.شخصی.از.بزرگراهی.عبور.کند،.باید.
8.درهم.بابت.مســیر.رفت.و.برگشت.عوارض.پرداخت.کند.که.این.رقم.سوای.هزینه.
پارکینگ.است..مسیر.دوم.ترافیکی.برای.جذاب.سازی.مترو.نیز.تعیین.بهای.پارکینگ.
اســت.که.آن.هم.به.ازای.هر.ســاعت.2.درهم.تعیین.شده.که.رقم.قابل.توجهی.است..

اما.این.دو.راهکار.شــرط.الزم.برای.افزایش.سهم.سفرهای.درون.شهری.با.مترو.است.

و.شرط.کافی.قطعا.جذاب.سازی.مترو.برای.مسافرپذیری.بیشتر.است..دسترسی.راحت.

به.ایستگاه.های.مترو.حتی.در.معابر.فرعی،.سرعت.باالی.حرکت.مترو،.تمیزی.و.عدم.

مزاحمت.دستفروشان.)وضع.جریمه.برای.رفتارهای.خارج.از.عرف.شهروندان.در.مترو(،.

اتصال.مترو.به.مراکز.تجاری.و.پهنه.های.کار.و.فعالیت.و.در.نهایت.درآمد.باالی.حاصل.

از.اخذ.شارژ.شهری.مضاعف.از.امالک.مجاور.ایستگاه.های.مترو،.5.مسیر.دیگری.است.
که.متروی.دوبی.را.از.خودروی.شخصی.جذاب.تر.کرده.است.

متروی.دوبی.تا.ســال.2016،.بیش.از.18.میلیارد.دالر.ـ.66.میلیارد.درهم.ـ.ســود.

خالص.به.اقتصاد.این.کالن.شهر.افزود..در.این.باره.پیش.بینی.می.شود.تا.سال.2030،.

مجموع.ســود.این.سیستم.مترویی.پیشرفته.به.4.برابر.هزینه.های.ساخت.و.نگهداری.

آن.برســد..سیستم.متروی.دوبی.اولین.بار.در.سپتامبر.2009.با.ساخت.خط.قرمز.آغاز.

به.کار.کرد.و.اکنون.در.دو.خط.)قرمز.و.ســبز(.مسافر.جابه.جا.می.کند..مطالعه.مشترک.

سازمان.حمل.ونقل.و.جاده.های.دوبی.و.مدرسه.اقتصاد.هنلی.دانشگاه.ریدینگ.انگلیس.

نشان.داده.است.هزینه.ساخت.و.عملیات.این.سیستم.مترو.از.سال.2009.تاکنون.بالغ.

شبکه ریلی دوبی چگونه 
به سودآوری رسید؟

هفت مسیر استقالل مترو از یارانه
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بر.41.میلیارد.درهم.)11.میلیارد.دالر(.بوده.اســت..این.به.آن.معنی.اســت.که.تا.سال.

2016.به.ازای.هــر.درهم.هزینه.در.متروی.دوبی،.6/.1.درهم.بازدهی.به.اقتصاد.این.

کالن.شهر.افزوده.شده.است..در.این.باره.پیش.بینی.می.شود.این.بازدهی.تا.سال.2020.

به.5/.2.درهم.و.تا.ســال.2030.به.3/.4.درهم.برســد..مطر.الطایر،.مدیرکل.و.رئیس.

سازمان.حمل.ونقل.و.جاده.های.این.شهر.در.این.خصوص.می.گوید:.این.مطالعه.اشتیاق.

شــهر.دوبی.به.ســرمایه.گذاری.برای.بهبود.و.توسعه.زیرســاخت.ها.را.نشان.می.دهد..

زیرساخت.ها.ســتون.فقرات.رقابت.حمل.ونقلی.شهرها.و.کشورها.هستند..به.طور.کلی.

زیرســاخت.ها،.نقشــی.مهم.و.حیاتی.در.حمایت.از.فعالیت.های.اقتصادی،.اجتماعی.و.
گردشگری،.تقویت.یکپارچگی.اقتصاد.محلی.و.رشد.تولید.ناخالص.داخلی.دارند.

او.در.ادامه.با.اشــاره.به.ســرمایه.گذاری.گســترده.در.زیرســاخت.های.حمل.ونقلی.

دوبــی.افزود:.تاکنون.در.مجموع.بالغ.بــر.100.میلیارد.درهم.)3/.27.میلیارد.دالر(.در.

زیرســاخت.های.حمل.ونقلی.دوبی.سرمایه.گذاری.شــده.است..متروی.دوبی،.به.عنوان.

پروژه.سرســبد.این.سازمان،.ستون.اصلی.شــبکه.حمل.ونقل.عمومی.این.شهر.است..

این.را.سازمان.حمل.ونقل.و.جاده.های.دوبی.در.بیانیه.ای.پیرامون.انتشار.خبر.سوددهی.

آن.اعالم.کرده.اســت..بر.اســاس.این.بیانیه.،.متروی.دوبــی.در.ابتدا.با.هدف.کاهش.

ازدحام.جاده.ای.و.انتشــار.گازهای.آالینده.نظیر.کربن.برنامه.ریزی.شده.بود..این.پروژه.

اما.تاکنون.میزبان.منافع.اقتصادی،.اجتماعی.و.محیط.زیســتی.گسترده.ای.بوده.است..

از.جمله.منافع.اقتصادی.این.پروژه.می.توان.به.درآمدهای.تعرفه.ای،.رشــد.چشــمگیر.

در.ایجاد.اشــتغال.و.افزایش.ارزش.دارایی.ها.در.نواحی.اطراف.مترو.اشــاره.کرد..این.

پروژه.همچنین.در.بهبود.رفاه.مســافران.)ساکنان،.شهروندان.و.توریست.ها(،.افزایش.

سرمایه.گذاری.خارجی،.کاهش.حمل.ونقل.جاده.ای.و.تصادفات،کاهش.هزینه..عملیاتی.

جاده.ها،.کاهش.انتشــار.گازهای.آالینده.نظیر.کربن.و.بهبود.چشم.انداز.مشاغل.نقشی.
اثرگذار.داشته.است.

مطالعه.ای.که.سازمان.حمل.ونقل.و.جاده.های.دوبی.با.مشارکت.مدرسه.اقتصاد.هنلی.

صورت.داده،.عالوه.بر.ارزیابی.بازدهی.متروی.دوبی.تا.ســال.2017،.منافع.آینده.آن.

را.نیز.برآورد.کرده.اســت..در.این.مطالعه.تحلیلی.عمیق.در.حوزه.های.مختلف.–.نظیر.

50.هــزار.معامله.فروش.مســتغالت.و.150.هزار.معامله.اجاره.در.شــعاع.500.متری.

ایســتگاه.های.مترو.طی.ســال.های.2009.تا.2016.–.صورت.گرفته.است..در.حال.

حاضر.سازمان.حمل.ونقل.و.جاده.ها.درحال.توسعه.خط.قرمز.این.شبکه.مترویی.است..

هدف.اصلی.این.توسعه،.تقویت.ارتباطات.در.سراسر.امارات.و.دسترسی.بهتر.به.محل.

ابرپروژه.اکســپو2020.دوبی.است..بر.اساس.آمارهای.منتشــره،.متروی.دوبی.سهم.

گســترده.در.سیســتم.حمل.ونقل.عمومی.این.شهر.دارد،.ســهمی.که.نزدیک.به.38.
درصد.است.

پس.از.مترو،.تاکســی.با.ســهم.6/.31.درصدی.و.اتوبوس.با.سهم.5/.27.درصدی.

در.رده.های.بعدی.قرار.دارند..در.6.ماه.نخســت.ســال.جاری.میالدی،.دو.خط.قرمز.

و.ســبز.این.شبکه.به.تنهایی.3/.103.میلیون.مســافر.جابه.جا.کردند.)در.سال.2017.

مجموع.مســافران.شــبکه.حمل.ونقل.عمومی.دوبی.نزدیک.به.552.میلیون.نفر.بود(..

در.این.بازه.زمانی،.پر.ترددترین.ایســتگاه.این.مترو.نیز.ایستگاه.برجمان.بوده.است.که.

توانســت.رکورد.جابه.جایی.4/.6.مسافر.را.به.ثبت.برساند..به.عقیده.کارشناسان.یکی.

از.جاذبه.های.متروی.دوبی،.قیمت.بلیت.آن.اســت..مسافرت.در.یک.ناحیه.این.مترو.با.

کالس.استاندارد،.هزینه.ای.معادل.3.دینار.–.حدود.8/.0.دالر.–.دارد.و.هزینه.مسافرت.

در.طول.یک.خط.نیز.معادل.5/.7.دینار.–.حدود.2.دالر –.اســت.)بر.اساس.آمارهای.

بانک.جهانی،.در.سال.2017.تولید.سرانه.امارات.7/.40.هزار.دالر.بود،.در.حالی.که.در.
این.سال.ایران.تولید.سرانه.5/.5.هزار.دالری.داشت(.

 دیدگاه مسافران: زندگی بدون این مترو قابل تصور نیست
اگر.شما.روزانه.برای.رفت.وآمد.به.محل.کار.خود.از.متروی.دوبی.استفاده.می.کنید.باید.
بسیار.قدردان.باشید،.به.خصوص.اگر.کالس.طالیی.باشد..این.توضیح.بنیامین.ژانگ،.
خبرنگار.مطرح.آمریکایی.حوزه.حمل.ونقل.پس.از.تجربه.ســفر.یک.روزه.با.این.شبکه.
مترویی.اســت..او.که.تقریبا.تجربه.ســفر.با.تمامی.شبکه.های.مترو.برجسته.جهان.را.
دارد،.می.گوید.سفر.با.کالس.طالیی.متروی.دوبی.بهترین.تجربه.او.تاکنون.بوده.است..
او.واگن.هــای.کالس.طالیی.متروی.دوبی.را.با.ســفرهای.هوایی.و.ریلی.درجه.یک.
مقایسه.می.کند..متروی.دوبی.به.این.خاطر.که.دیدگاه.مسافران.را.نسبت.به.حمل.ونقل.
عمومی.تغییر.داده،.همواره.مورد.ســتایش.بوده.است..به.گفته.استفاده.کنندگان.از.آن،.
این.شــبکه.موجب.صرفه.جویی.در.وقت.و.هزینه.ها.می.شــود.و.به.آنها.کمک.می.کند.

دوستان.جدیدی.بیابند.
وبگاه.اماراتی.نشنال.در.این.باره.نظر.برخی.از.مسافران.را.درخصوص.متروی.دوبی.
جویا.شده.است..به.گزارش.این.وبگاه،.جهاد.حراز.35.ساله.در.سال.2012.برای.کار.در.
یک.مرکز.پزشکی.به.دوبی.مهاجرت.کرد..رفت.وآمد.او.در.ابتدا.با.اتوبوس.هایی.بود.که.
شــرکت..برای.کارکنان.مهیا.کرد..او.اما.از.سال.2013.تاکنون.از.مترو.برای.رفت.وآمد.
به.محل.کار.خود.اســتفاده.می.کند..جهاد.در.ایــن.باره.می.گوید:.نمی.توانم.تصور.کنم.
جاده.های.دوبی.بــدون.مترو.چگونه.خواهد.بود..مترو.باعــث.صرفه.جویی.در.وقت.و.
هزینه.می.شود..هزینه..سفرهای.مترویی.بسیار.اندک.است..زمانی.که.از.اتوبوس.برای.
رفت.وآمد.به.محل.کار.اســتفاده.می.کردم،.بیش.از.40.دقیقه.طول.می.کشید.تا.به.آنجا.

برسم..اکنون.اما.با.استفاده.از.مترو.حداکثر.20.دقیقه.زمان.می.برد.
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با.توجه.به.شــرایط.پیش.آمده.در.طی.ماه.های.اخیر.و.فشارهای.وارده.بر.بنگاه.های.

اقتصادی.کوچک.و.متوسط.لزوم.بررسی.کسب.وکار.و.بازده.بنگاه.اقتصادی.از.اهمیت.

فراوانی.برخوردار.اســت.حتی.ورود.به.یک.کسب.وکار.جدید.در.همین.شرایط.ممکن.

اســت.با.موفقیت.نیز.همراه.باشد.اما.باید.در.این.خصوص.از.اطالعاتی.دقیق.و.علمی.
برخوردار.بود.

مدتی.اســت.که.در.روزنامه.ها.و.مجالت.تخصصی.آگهی.های.فروش.ماشین.آالت.

یا.تکنولوژی.یک.کســب.وکار.را.به.وفور.می.بینیم،.در.همین.حال.افرادی.نیز.با.اندک.

ســرمایه.ای.به.تنهایی.یــا.به.اتفاق.چند.همراه.به.فکر.راه.اندازی.کســب.وکار.جدیدی.

هســتند؛.به.طور.مثال.در.صنعت.تولید.در.و.پنجره.)آلومینیوم.یا.یو.پی.وی.ســی(.که.

کسب.کار.کوچک.تا.متوسط.اســت..آیا.راه.حلی.جهت.بررسی.درستی.تصمیم.اتخاذ.
شده.در.خصوص.فروش.کسب.وکار.یا.ورود.به.این.کسب.وکار.وجود.دارد؟

در.شــرایط.بحرانی.قطعا.نمی.توان.با.توجه.به.داشتن.ســرمایه،.بازاریابی،.روابط.و.

تبلیغات.کســب.وکار.موفقی.ایجاد.کرد..عالوه.براینکه.می.بایست.در.کسب.وکاری.که.

وارد.می.شویم.مهارت.کافی.داشته.باشیم،.باید.راهنمای.کسب.وکار.مدونی.نیز.داشت،.
مواردی.که.می.بایست.آماده.کرد.به.شرح.ذیل.است:

1-.برنامه.مدیریتی.و.سازمان.دهی،.شامل:
1-1.-.شرکاء.و.یا.سهامداران

2-1.-.تیم.مدیریت
2-.توصیف.کسب.وکار،.شامل:
1-2.-.محصول.یا.خدمت

2-2.-.تحلیل.بازار.محصول.یا.خدمت
3-2.-.ریسک.های.محصول.یا.خدمت
4-2.-.نکات.مثبت.محصول.یا.خدمت

5-2.-.تهدیدات.و.فرصت.های.پیش.روی.محصول.و.یا.خدمات
swot.3-.تحلیل.مدل

)so( 1-3.-.تحلیل.قوت.ـ.فرصت
)st( 2-3.-.تحلیل.قوت.ـ.تهدید

)wo(.3-3.-.تحلیل.ضعف.ـ.فرصت
)wt( 4-3.-.تحلیل.ضعف.ـ.تهدید

4-.ارائه.برنامه.بازاریابی.)در.شرایط.عادی.و.بحرانی(،.شامل:
1-4.-.تعریف.دقیق.بازار.خدمت.یا.محصول

2-4.-.تحلیل.دقیق.رقبای.خدمت.یا.محصول
3-4.-.تعیین.دقیق.اســتراتژی.مکان؛.قیمت.و.توزیع.و.روش.جذب.مشتری.در.

مهندس شهرام علیزاده
مدیر عامل شرکت آلوکد

در گفتار پیش رو به بررســی چگونگی محاسبات الزم در خصوص 
بازدهی مناســب یک  یا عــدم  راه انــدازی یک کســب وکار جدید 

کسب وکار می پردازیم.
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نکات مهم درراه اندازی 
        یک کسب وکار موفق و بررسی 

     صحیح کسب وکار موجود

 فقط بحران )چه واقعی و چه ظاهری( است که می تواند باعث ایجاد تغییر واقعی شود. وقتی بحران رخ می دهد باید 
ایده هایی را که از قبل وجود داشته اند بگیریم و بر اساس آنها اقدام کنیم.

 )میلتون فریدمن(
 

 موفقیت در کســب وکار بســتگی به این دارد که ایده ای ارائه شود یعنی عرضه تازه ترین کاالها و خدمات با قیمت 
پایین و برای این کار فرمولی برای کاهش هزینه ها باید داشت یعنی کسب وکاری کامل شامل: تولید توزیع و فروش.
 )آمانیکو اورتگا(

دو.حالت.عادی.و.بحرانی
5-.برآورد.میزان.تقاضای.بازار.محصول.یا.خدمت.در.سه.سال.آینده

6-.برآورد.میزان.به.دســت.آوردن.ســهم.بازار.از.تولید.محصول.یا.خدمت.در.سه.
سال.آینده

7-.ارائه.برنامه.و.برآورد.دقیق.هزینه.ها،.شامل:
1-7.-.هزینه.های.ثابت.تولید.محصول.یا.خدمت
2-7.-.هزینه.های.متغیر.تولید.محصول.یا.خدمت

3-7.-.هزینه.های.قبل.از.بهره.برداری
4-7.-.میزان.استهالک.هزینه.های.سرمایه.ای.ثابت

5-7.-.هزینه.های.مواد.اولیه
6-7.-.هزینه.های.نیروهای.انسانی
7-7.-.هزینه.های.سوخت.و.انرژی

8-.ارائه.برنامه.و.برآورد.دقیق.مالی،.شامل:
1-8.-.سرمایه.در.حال.گردش

2-8.-.جمع.کل.سرمایه.مورد.نیاز
3-8.-.منابع.تامین.هزینه.های.ثابت.و.متغیر

1-3-8-.سرمایه.سهامداران
1-3-8-.تسهیالت.بانکی

در.ادامه.پس.از.ارائه.آمار.دقیق.در.خصوص.موارد.فوق.می.بایست.محاسبات.بهای.

تمام.شده.را.استخراج.کرد،.درصورتی.که.بهای.تمام.شده.جهت.شروع.از.متوسط.بهای.

بازار.محصوالت.یا.خدمات.کمتر.اســت،.ورود.به.آن.کســب.وکار.با.کمترین.ریسک.
مواجه.خواهد.بود.و.یا.خروج.از.آن.کسب.وکار.صحیح.نیست.

9-.محاسبه.بهای.تمام.شده.محصول.یا.خدمت،.شامل:
1-9.-.برآورد.قیمت.فروش
2-9.-.برآورد.درآمد.فروش

3-9.-.برآورد.هزینه.های.فروش
و.در.انتها.محاســبات.صورت.حساب.سود.و.زیان.در.سال.های.اول.و.دوم.و.سوم.را.

استخراج.می.کنیم.
همان.گونه.که.شــاهد.هستیم.بیش.از.80.درصد.کسب.وکارهای.کوچک.و.متوسط.
در.سه.سال.اول.راه.اندازی.با.زیان.مواجه.شده.و.به.این.ترتیب.سرمایه.یک.یا.چند.نفر.

که.سال.ها.جهت.به.دست.آوردن.آن.تالش.کرده.اند.از.بین.می.رود..
عمده.دلیل.این.مشــکل.در.کســب.وکار.با.توجه.به.آنچه.که.ذکر.شد.عدم.بررسی.
علمی.و.دقیق.راه.اندازی.تولید.یک.محصول.یا.خدمت.و.زمان.مناســب.راه.اندازی.آن.
اســت..حتی.کسب.وکارهای.فراوانی.نیز.به.دلیل.عدم.آشنایی.با.طرح.های.کسب.وکار.
با.تفکر.زیان.ده.بودن.بسته.و.یا.از.بین.می.روند..این.در.حالی.است.که.اگر.یک.طرح.
کسب.وکار.بسیار.ســاده.تهیه.شود.به.راحتی.می.توان.از.مشکل.پیش.آمده.و.تهدیدات.

پیش.رو.آگاه.شد.و.از.بحران.ها.با.کمترین.ضرر.عبور.کرد.
کنتــرل.جریان.نقدینگی.و.محاســبه.ســود.و.زیان.ســالیانه.صحیح.و.محاســبه.
بهای.تمام.شــده.دقیق.و.ایجاد.تغییرات.الزم.جهت.بهبــود.موارد.فوق.الذکر،.مطمئنا.

کسب.وکارها.را.حتی.در.شرایط.بحران.حفظ.خواهد.کرد.
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درج نیازمندی ها در سایت
و نشریه پنجره ایرانیان

رایگـان می باشد

نیازمندی های پنجره

آگهی استخدام

به یکنفر کارشناس فروش با تجربه کار در صنعت در و 

پنجره upvc جهت مدیریت فروش لمینیت نیازمندیم.

شماره تماس: 09121865547

آگهی فروش
یک ست دستگاه تولید شیشه دوجداره شامل:

دستگاه کامل شستشوی شیشه 
 دستگاه بوتیل گرم برند  liva  ترکیه

دستگاه خم و برش اسپیسر 
دستگاه چسب پلی ســولفاید و تزریق آرگون رومانی و 
فریــزر45+/- برند BEST MAKINA بســیار تمیز به 

فروش می رسد.
شماره تماس:   09157095983

آگهی فروش
فروش ست دو سر مرات کار کرده با تمیز کن 

شماره تماس:   09332270368

آگهی فروش
فروش دستگاه جوش چهارسر pvc برند URBAN آلمان   

-  فقط 90 میلیون تومان
فروش دستگاه خم پروفیل روغني با تعدادي قالب پروفیل - 

فقط 25 میلیون تومان
شماره تماس:   09027169252

آگهی فروش
یک ست تک ســر با برند پنماک مدل 2018 فوری نقد به 

فروش می رسد. 
شماره تماس:   09354259742

آگهی فروش

1- اکســترودر ایتالیایي مدل MD72/30 ساخت شرکت 

Bausano مدل سال 2006با دو موتور 

و یک گیربکس مرکزي ،با ظرفیت خروجي 200 کیلو در ساعت 

)valtorta( 2- توربومیکسر ایتالیایي ساخت شرکت والتورتا

ایتالیا با ظرفیت 180 لیتر)مخزن گرم(

و480 لیتر )مخزن سرد یا cooler(، فول اتومات به همراه 

automatic  loading با کار کردکم و بسیار تمیز.

شماره تماس:  09121581442 و  09141145654

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

روحش شاد و یادش گرامی

و  بازرگانی  بین المللــی  شــرکت  محترم  مدیرعامل 
نمایشگاهی تهران   

جناب آقای امینیان 

مصیبت وارده را خدمت شما تســلیت عرض کرده و از درگاه 
خداوند متعال برای آن عزیز رحمت و مغفرت واسعه و برای شما 

و خانواده محترم صبر و شکیبایی مسئلت می کنیم.
ما را در غم خود شریک بدانید

نشریه پنجره ایرانیان 

روحش شاد و یادش گرامی

و  بازرگانی  بین المللــی  شــرکت  محترم  مدیرعامل 
نمایشگاهی تهران   

جناب آقای امینیان 

مصیبت وارده را خدمت شما تســلیت عرض نموده، از درگاه 
خداوند متعال برای آن عزیز رحمت و مغفرت واسعه و برای شما 

و خانواده محترم صبوری و شکیبایی مسئلت می نماییم.
پرسان صنعت آریا


























