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حمایت از کاالی ایرانی؛
شـاهـراه توسـعه کشـور
احسان مصحفی

ســرانجام سال  1396با همه تلخیها و نامالیمات خود به پایان رسید
و ســالی نو ،آغازی نو را پیش راه ما نهاد .امیدواریم ســال  1397برای
مردم شــریف ایران ،بهویژه اهالی ارجمند صنعت در و پنجره کشورمان
ســالی پر خیر و برکت باشد و سرانجا ِم این سال بهگونهای رقم خورد که
تمامی ناکامیهای گذشــته به فراموشی ســپرده شده و شتاب کشور در
مسیر توسعه فزونی گیرد.
ســال گذشته افزون بر مشکالتی که در حوزههای سیاسی و اجتماعی
گریبانگیر کشورمان شده بود ،نابسامانیهای اقتصادی بیشترین فشار را
بر اقشار مختلف مردم وارد آورد .رکود سنگین حاکم بر فضای کسبکار،
مشــکالت عدیده موجود در حوزه تولید ،بحث اشتغال ،و صعود ناگهانی
قیمت ارز که در اواخر ســال گذشــته شروع و در نخستین روزهای سال
جدید به اوج خود رســید ،بخشــی از این بار کمرشکنی بود که بر دوش
ایرانیان سنگینی میکرد.
نامگذاری امســال نیز خود نشــان از جدی بودن این مسئله دارد و از
همین روســت که مسئوالن بلندپایه کشوری مسیر کلی حرکت در سال
جدید را با تاکید بر حوزه اقتصاد بهویژه تولید تعیین کردهاند.

امســال هم مقــام معظم رهبری بــا تعیین نامی برای ســال جدید،
چشــمانداز کلی پیش روی کشــور را تعیین کردند .ایشان با دوراندیشی
خود رفع بسیاری از مشــکالت موجود را ارتقای تولید ملی دانسته و در
ادامه خط ســیری که از دو سال گذشته  آغاز شــده و اقتصاد مقاومتی
را ســرلوحه فعالیتهای کالن کشــوری قرار داده بودند ،امسال را سال
حمایت از کاالی ایرانی نام نهادند.
در بخشی از پیام نوروزی ایشان آمده است« :بنده در شعارهای سالها
معموال مخاطب را مســئولین قرار میدادم؛ امســال مخاطب ،همه آحاد
ملت و از جمله مســئولین خواهند بود .مقدمتا عرض کنم ،مسئله اقتصاد
و فرهنگ و مســائل گوناگون همه مطرح اســت لکن مسئله اصلی ما
امسال هم مسئله اقتصاد و معیشت مردمی است .همه باید تالش کنند،
همــه باید کار کنند و محور هم عبارت اســت از تولیــد ملی؛ یعنی اگر
چنانچــه تولید ملی را همه تعقیب کنند و دنبالگیری کنند ،بســیاری از
مشکالت اقتصادی ،مشــکالت معیشتی مردم ـ هم مسئله اشتغال ،هم
مسئله سرمایهگذاری و بقیه چیزها ـ حل خواهد شد .آسیبهای اجتماعی
به میزان زیادی کاهش پیدا خواهد کرد؛ یعنی محور ،تولید ملی اســت.
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بنابراین اگر تولید ملی شــتاب بگیرد ،بسیاری از مشکالت حل خواهد شد .من این را
محور قرار دادم برای شعار امسال؛ شعار امسال «حمایت از کاالی ایرانی» است؛ سال
حمایت از کاالی ایرانی .این فقط مربوط به مسئولین نیست؛ آحاد ملت همه میتوانند
در این زمینه کمک بکنند و به معنای واقعی کلمه وارد میدان بشوند .البته این حمایت
از پنج شــش جهت ،ابعاد مختلفی دارد که این ابعاد را من انشاءاهلل در سخنرانی باز
خواهم کرد و تشــریح خواهم کرد و آنچه را که قشــرهای مختلف مردم و مسئولین
گوناگون کشور میتوانند انجام بدهند ،انشاءاهلل مطرح خواهم کرد».
در واقع با ارتقای کمی و کیفی تولیدات ملی میتوان به حل بســیاری از معضالت
کالن موجود امیدوار بود .از یکســو کمبود شــغل جوانان که رفتــه رفته به یکی از
مشکالت اساسی کشــور تبدیل شده ،با شــکوفایی حوزه تولید تا حد بسیاری قابل
جبران خواهد بود ،بهعبارتی تنها از این منظر میتوان برای این معضل نسخه پیچید،
وگرنه روشــن است که تکیه بر ایجاد مشــاغل دولتی در این خصوص بههیچ وجه
راهگشــا نخواهد بود و تنها با تقویت و پشتیبانی بخش خصوصی است که میتوان
مشاغل بسیاری ایجاد کرد و در عین حال باری بر هزینههای دولتی نیفزود.
از ســوی دیگر با افزایش میزان تولید کاالهای ایرانی هم بر ســرمایههای داخلی
میتوان افزود و هم مانع از خروج ارز از کشــور شــد که با توجه به اوضاع بینالمللی
فعلی ،این امر بهتنهایی از اهمیت بسزایی برخوردار است.
البته روشــن اســت که در حال حاضر فعاالن عرصه تولید با مشکالت ساختاری
بســیاری روبهرو هســتند و بدون برونرفت از وضعیت فعلی نمیتوان به تحولی در
این زمینه امید چندانی داشت .به نظر میرسد تمامی دستگاههای مسئول کشور باید
بســیج شده و برای رفع این مشــکالت تالش کنند ،زیرا بعید است که تصویب چند
قانون یــا تالش مضاعف یک یا چند وزارتخانه بهتنهایــی بتواند گرهی از گرههای
موجود بگشاید  .
امــا یکی از مهمترین موانعی که در میان انبوه مشــکالت موجود باید از ســر راه
تولیدکنندگان زحمتکش کشورمان برداشته شود ،فرایندهای دشوار و قوانین دست وپا
گیر صادرات بوده و همچنین ضرورت دارد که حمایت قاطع از صدور تولیدات داخلی
صورت گیرد .با مرور روند توسعه برخی از کشورها ،به نظر میرسد که بدون گشودن
بازارهای جهانی نمیتوان جهش قابــل توجهی در بخش تولید ایجاد کرد .همانطور
که همه میدانیم و بهویژه در صنعت در و پنجره از نزدیک شاهد آن هستیم ،بسیاری
از تولیدکنندگان تــوان تولید محصوالتی قابل رقابت در بازارهای جهانی را دارند اما
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مشــکالت فراوان موجود مانع از فعالیت گسترده این مجموعهها شده و در بسیاری
موارد این مراکز تولیدی مجبور شدهاند با ظرفیت بسیاری پایینی نسبت به توان واقعی
خود به تولید مشغول باشند.
بحث در این زمینه مفصل است ،اما به نظر میرسد محقق کردن شعار امسال که همانا
حمایت از کاالی ایرانی اســت ،منوط به تحقق شرایطی خاص است که از جمله میتوان
به موارد زیر اشاره کرد:
ـ بهبود فضای کسب و کار و سرمایهگذاری در کشور؛
ـ رفع بوروکراسی پیچیده فرا روی سرمایهگذاری و تولید؛
ـ شناسایی و ریشهکنی مفاسد اقتصادی و رانتهای مختلف؛
ـ بسترســازی برای تامین امنیت اقتصادی با تکیه بر حفــظ حقوق مالکیت معنوی و
تسریع در امر رسیدگی به جرایم اقتصادی.
ـ هدایــت و تخصیص منابع بانکــی و تامین نقدینگی الزم بــرای فعالیتهای مولد
اقتصادی؛
ـ اصالح مدیریت کالن اقتصادی و تجاری در کشور؛
ـ گســترش مناسبات و پیوندهای منطقهای و حضور فعال در بازارهای جهانی با هدف
توسعه مبادالت اقتصادی و تجاری؛
ـ حمایــت از نوســازی و تجهیز بنگاههای تولیدی به دانش فنــی روز با هدف ارتقای
بهرهوری و رقابت پذیری؛
ـ هدایت برنامهریزی شــده درآمدهای ارزی نفت به ســمت سرمایهگذاریهای
مولد پایدار؛
ـ مدیریت کالن در ایجاد زنجیره ارتباطی بین بنگاههای کوچک و متوسط با بنگاههای
بزرگ ملی جهت نظاممند و هدفمند کردن تولیدات بنگاههای تولیدی کوچک و متوسط؛
ـ کاهش ریسک و مطمئن نبودن فعالیتهای مولد اقتصادی؛
ـ افزایش ریسک فعالیتهای غیر مولد اقتصادی؛
ـ شناسایی گلوگاههای سوداگری در اقتصاد ایران و برنامهریزی برای حذف آنها؛
ـ جلوگیری از واردات بیرویه کاالهای خارجی بیکفیت؛
ـ مبارزه جدی با قاچاق کاال و افزایش جرایم متخلفان.
امید اســت مسئوالن مربوطه از همین ابتدای سال تمامی تالش خود را به خرج داده و
با فعالیت شــبانهروز خود بتوانند شرایط شکوفایی تولید در کشورمان را مهیا کنند و شاهد
افزایش روزافزون سرعت توسعه کشور در این زمینه باشیم.

اخبـارصنعتپنجره

فرخنده میالد بهار مبارک
پنجره ایرانیان ،فرا رســیدن نوروز باستانی و ســال نو همراه با دمیده شدن روح
طــراوت در کالبــد طبیعت را به تمامی هموطنان عزیز ،بهویــژه اهالی صنعت در و
پنجره شادباش میگوید.
آرزو میکنیم ســال  1397خورشیدی ،سالی سرشار از شادکامی ،بهروزی و رونق
اقتصادی برای همه شما عزیزان و همراهان همیشگی نشریه پنجره ایرانیان باشد.

اسکنر اثرانگشت  GUمخصوص سیستمهای در
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پنجرهایرانیان؛ پرسان صنعت آریا ،اسکنر اثرانگشت مخصوص سیستمهای مدرن
در و پنجره ( )GUرا به بازار عرضه کرد.
اسکنر اثرانگشــت مخصوص سیســتمهای در ،پنجرههای لیفت اسالید برقی و
بازشــوهای اتوماتیک نما توسط پرســان صنعت آریا نماینده انحصاری یراقآالت
آلومینیوم ( )GUآلمان به بازار کشور عرضه شد.
گفتنی اســت ،شرکت پرســان صنعت آریا ،نماینده رسمی یراقآالت  GUآلمان،
 ،AXORماشــینآالت  ،emmegiپروفیــل  Etemو ...در ایران اســت و در
زمینه واردات و فروش انواع یراقآالت ،پروفیل و ماشــینآالت در و پنجره دوجداره
آلومینیوم و یو.پی.وی.سی در کشور فعالیت میکند.

حضور آلومینیوم المهدی بهعنوان واحد صنعتی سبز در نمایشگاه محیطزیست
پنجرهایرانیان؛ شــرکت آلومینیوم المهدی و هرمز جنــوب بهعنوان واحد صنعتی
سبز در هفدهمين نمایشــگاه بینالمللی محیطزیست پذیرای عموم بازدیدکنندگان،
مسئوالن و عالقهمندان به محیطزیست بود.
شــرکت آلومینیوم المهدی و هرمز جنــوب با توجه به دارا بــودن فناوری نوین
سیستمهای کنترل آلودگي  ،FTP،FTCواحد تصفیه فاضالب ،واحدهای فرآوری و
بازیافت ضایعات (باتس ،کراش بت و ضایعات فلزی) و همچنین اقدامات قابلتوجه
در ایجاد فضای سبز در محیط صنعتی ،در این نمایشگاه حضور داشتند.
نمایشگاه بینالمللی محیطزیست فرصت مناسبی را فراهم کرد تا آخرین اطالعات
و یافتهها در زمینه محیطزیست به اشتراک گذاشته شود.
گفتنی است ،هفدهمین نمایشگاه بینالمللی محیطزیست از  2تا  5اسفند  1396در
محل دائمی نمایشگاههای تهران با حضور شرکتها ،صنایع ،سازمانها و نهادهای
فعال در زمینه محیطزیست با ارائه آخرین دستاوردها برگزار شد.

بیست و یکمین نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان مشهد
پنجرهایرانیان؛ بیســت و یکمین نمایشــگاه بینالمللی صنعت ساختمان ،معماری
و عمران ،صنایع سرمایشی و گرمایشی ایران  ـ مشهد خرداد  97برگزار میشود.
بیســت و یکمین نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان ،معماری و عمران ،صنایع
سرمایشی و گرمایشــی ایران در تاریخ  29خرداد تا  2تیرماه  1397در محل دائمی
نمایشــگاه بینالمللی مشهد برگزار میشود .این نمایشــگاه در دورههای گذشته با
اســتقبال گسترده فعاالن این حوزه در فضایی بالغبر  45هزار مترمربع در سالنهای
سرپوشیده و فضای باز برگزار شده است و سال  97نیز در همین فضا دایر خواهد شد.
گفتنی اســت ،عالقهمندان به حضور در این نمایشــگاه میتوانند برای کســب
اطالعات بیشتر به سایت نمایشگاه مشهد مراجعه کنند.
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محسن صفایی عضو تحریریه فصلنامه گواهینامه فنی شد

پنجرهایرانیان؛ محســن صفایی ،مدیرعامل شــرکت همارشــتن عضو تحریریه
گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه ،مسکن و ساختمان شد.
به گزارش پنجرهایرانیان به نقل از روابط عمومی گروه صنعتی همارشتن ،گواهینامه

فنی مرکز تحقیقات راه ،مســکن و ســاختمان در بســیاری از محصوالت تولیدی،
نشــان کیفیت و اعتبار در بازار مصرفکنندههای ایرانی را دارد .اکثر شــرکتهای
تولیدی ایرانی که خود را ملزم به حفظ و ارتقای کیفیت محصوالتشان میدانند بانام
گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه ،مسکن و ساختمان بهخوبی آشنا هستند.
مرکز تحقیقات برای چهارمین سال است که به انتشار فصلنامهای با عنوان فصلنامه
گواهینامه فنی میپردازد .این فصلنامه شــامل اطالعات مفید و تخصصی مختلفی
اســت؛ معرفی مرکز تحقیقات و عملکرد بخشهــای آن بهعنوان یک مرکز علمی
و تحقیقاتــی ،اهمیت و جایگاه گواهینامه فنی در زمینههای مختلف صنعتی کشــور
ازجمله صنعت ســاختمان و همچنین مقاالتی پیرامون محصوالت و پیشرفتهای
شرکتهای مختلف ازجمله مباحثی هستند که در فصلنامه مطرح میشوند.
بنا بر اعالم روابط عمومی گروه صنعتی همارشــتن ،این مجموعه مفتخر است که
نهتنها جز اولین دارندگان گواهینامه فنی برای محصوالت خود است بلکه جز معدود
شــرکتهای تولیدکنندهای است که مدیرعامل آن بهعنوان عضو هیات تحریریه در
تهیه فصلنامه گواهینامه فنی مشارکت میکند.
گفتنی اســت ،همارشــتن یکی از واحدهای فعال درزمینه تولید انواع محصوالت
پلیمری و پروفیلهای یو.پی.وی.سی در و پنجره در کشور است.

پنجرهایرانیان؛ نمایشگاه مجازی گروه صنعتی همارشتن در وبسایت این شرکت راهاندازی
شد.
گروه صنعتی همارشــتن با بیش از  20سال تجربه در زمینه تولید انواع محصوالت پلیمری
در ســال  1384با طرح توسعهای اقدام به انتقال دانش فنی و ماشینآالت تولید پروفیلهای
یو.پی.وی.سی جهت ساخت در و پنجرههای نوین کرد.

این شــرکت که از نخســتین مجموعههای تولید پروفیل یو.پی.وی.ســی و محصوالت
پلیمری در کشــور است همواره از پیشگامان این صنعت در مســیر خالقیت و نوآوری بوده
است .راهاندازی نمایشگاه مجازی در سایت همارشتن نیز در همین راستا صورت گرفته است.
گفتنی اســت ،عالقهمندان میتوانند برای بازدید ســایت و نمایشگاه مجازی همارشتن به
سایت این مجموعه مراجعه کنند.
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تقدیر از هافمن بهعنوان شرکت برتر حامی حقوق مصرفکننده
پنجرهایرانیان؛ در سومین جشنواره حامیان مصرفکننده آذربایجان شرقی با حضور جمعی
از فعاالن عرصه صنعت ،خدمات ،توزیع و گردشــگری در تاالر پتروشیمی تبریز برگزار شد از
شرکت هافمن تقدیر به عمل آمد.
سومین همایش اعطای گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرفکنندگان آذربایجان شرقی
با حضور مســئوالن ارشــد ســازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و همچنین مسئوالن
اســتانی روز یکشنبه  13اسفندماه ســال جاری در محل مجتمع فرهنگی رفاهی پتروشیمی
تبریز برگزار شد.
هــدف از برگزاری ایــن همایش ،گســترش و نهادینــه کردن فرهنــگ رعایت حقوق
مصرفکنندگان ،ایجاد و تثبیت و نهادینه کردن ســاختار رقابتی ســالم و تشــویق فعالیت
بنگاههای اقتصادی در جهت حمایت مؤثر از حقوق مصرفکنندگان و تجلیل از تولیدکنندگان
منتخب است.
در ایــن همایــش از هافمــن و  43واحد تولیــدی و خدماتی منتخب اســتانی که حقوق
مصرفکننــدگان را رعایــت کردهاند با ارائه تندیس طالیــی و گواهینامه طالیی ،نقرهای و
برنزی تجلیل شد.
فراخوان این همایش از  6ماه قبل در اســتان آذربایجان شــرقی اطالعرسانی شد و از بین
بیش از  150واحد متقاضی 44 ،واحد بهعنوان واحد نمونه از سوی کمیته فنی انتخاب شدند.
قیمت ،کیفیت ،توزیع ،خدمات قبل و پس از فروش ،اطالعرسانی و کسب رضایت مشتری از
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شاخصهای انتخاب واحدهای نمونه بود.
گفتنی است ،هافمن ازجمله شرکتهای فعال درزمینه تولید و عرضه پروفیل یو.پی.وی.سی
در و پنجره در کشور است.

چهارمین شماره نشریه «پیام هافمن» منتشر شد
پنجرهایرانیان؛ چهارمین شماره نشریه داخلی «پیام هافمن» بهمنماه  96منتشر شد.
نشریه پیام هافمن بهعنوان نشریه داخلی شرکت پروفیل هافمن چهارمین شمارهاش را
در بهمنماه  96منتشــر کرد .این نشریه که به پوشش اخبار شرکت هافمن ،نمایندگیها،
کارگاههای همکار و رویدادهای مهم صنعت در و پنجره اختصاص دارد بهصورت ماهنامه
منتشر میشــود .ماهنامه پیام هافمن با تیراژ  2000نسخه بهصورت رایگان میان تمامی
کارگاههای ساخت در و پنجره توزیع میشود.
گفتنی است ،هافمن ازجمله تولیدکنندگان پروفیل یو.پی.وی.سی در کشور است.

کنگره همکاریهای دولت ،دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی با حمایت هافمن
پنجرهایرانیان؛ بیستمین کنگره سراسری «همکاریهای دولت ،دانشگاه و صنعت
برای توسعه ملی» با حمایت هافمن در دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران برگزار شد.
بیستمین کنگره سراســری «همکاریهای دولت ،دانشگاه و صنعت برای توسعه
ملی» باهدف بررســی و تعییــن نقش دولت در تحکیم ارتباط صنعت و دانشــگاه،
دستیابی با ســازوکارهای الزم و تعیین اســتراتژیهای مناسب در تاریخ  ۱۵و ۱۶
اسفندماه  ۱۳۹۶در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر،
در این کنگره موضوعاتی همچون «نقش ارتباط صنعت و دانشگاه در تحقق اقتصاد
مقاومتی»« ،جایگاه ارتباط دانشــگاه و صنعت در برنامه توســعه ششم و روشهای
بهینهســازی ارتباط آموزشهــای مهارتی در صنعت»« ،جایــگاه ارتباط آموزش و
صنعت در برنامه درســی دانشــگاهها و مدارس»« ،تدوین سیاستها و راهکارهای
کارآفرینی و تجاریســازی دانش و ثروت آفرینی» و «اکوسیســتم ارتباط دانشگاه
و صنعت راهبردی اثربخشــی در حوزه تعامالت دانشگاه و صنعت» در نشستهای
تخصصی مورد بحث و بررسی قرار میگیرند.
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برگزاری جام تنیس روی میز آلوم پالست نادر
پنجرهایرانیان؛ تهران قهرمان جام تنیس روی میز آلوم پالست نادر در الهیجان شد.
شــرکت آلوم پالست نادر یک سری مسابقه تحت عنوان جام تنیس روی میز آلوم پالست
نادر در الهیجان برگزار کرد .این جام که با شــرکت چندین تیم و تعداد زیادی ورزشــکار از
سراســر کشور در شهر الهیجان برگزار شــد با قهرمانی تیم تهران پایان یافت .شرکت آلوم
پالست نادر در راستای حمایت از ورزش کشور و کمک به ارتقاء سطح کیفی ورزش قهرمانی
در شهر الهیجان اقدام به برگزاری این مسابقات کرده است.
گفتنی اســت ،شرکت آلوم پالست نادر درزمینه تولید و عرضه در و پنجره یو.پی.وی.سی و
شيشه ايمني ،دوجداره و تزئيني در شهر الهیجان فعالیت میکند.

پنجرهایرانیان؛ دســتگاه پانچ گوشــه آلومینیوم  emmegiمدل  pressta 5000در
شرکت آلومیک راهاندازی شد.
از مشــخصات دستگاه پانچ گوشــه آلومینیوم مدل  pressta 5000میتوان به موارد
زیر اشاره کرد:
عملکرد دســتگاه بهصورت کامال پنوماتیکی؛ مجهز به فکهای دوتکه (ثابت و متحرک)
جهت سهولت انجام کار و سرعت بخشیدن به کار هنگام عملیات بر روی پروفیلهای سش؛
آمادهسازی و تنظیم دستگاه با سرعت و دقت باال برای یک پروفیل جدید.
گفتنی اســت ،شــرکت  emmegiایتالیا یکــی از بزرگترین شــرکتهای تولیدکننده
ماشینآالت تولید در و پنجره و نمای آلومینیوم در جهان است.

برگزاری همایش ملی بناهای مجلل و پایدار با حمایت رنگین پروفیل کویر
پنجرهایرانیان؛ با حمایت رنگین پروفیل کویر چهارمین همایش ملی بناهای مجلل
و پایدار ،اسفندماه  96در سالن اجالس سران برگزار شد.
چهارمین همایش ملی بناهای مجلل و پایدار با هدف ارتقای سطح کیفی معماری
روز یکشــنبه ششم اسفندماه  96در سالن اجالس ســران برگزار شد .این همایش
با ســخنرانی خانم فریار جواهری و آقایان کامران دیبا (از راه دور) ،ســیروس باور،
ایــرج اعتصام با محوریت «تعریف معماری خوب و بد»« ،تقابل معماری بهاصطالح
کالسیک با معماری ایرانی و مدرن ،امکان گذر از این عناوین و پرداختن بر محتوای
معماری پایدار» با توجه به مشکالت زیستمحیطی امروز ،برگزار شد.
در پایان نیز خانم رزیتا فتاحی از فعاالن بازســازی مناطق زلزلهزده کرمانشاه و به
نمایندگی از کمپین آفرینش ،از شــرکتکنندگان حاضر به جهت بازســازی ،احیاء و
توانمندسازی روستاهای آســیبدیده در زلزله کرمانشاه دعوت به عمل آورد و نوید
آغاز فاز اجرایی ساخت روستایی پایدار در منطقه کرمانشاه را داد.
از دیگر اهداف ایــن همایش انتخاب  100برند برتر در ســاختمانهای مجلل و
پایدار بود و شــرکت رنگین پروفیل بهعنوان شرکتی دانشبنیان ،با ارائه محصوالت

و خدمات دوستدار محیطزیست ،توانست سهمی در گسترش فرهنگسازی معماری
پایدار داشته باشد.
گفتنی است ،در این همایش که به همت مرکز مدیریت طراحی پایدار برگزار شد،
از شرکت «رنگین پروفیل کویر» بهعنوان حامی این همایش و حامی معماری پایدار
تقدیر به عمل آمد.
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حضور آلومينيوم كاوه در پنجمین نمایشگاه آلومینیوم ایران
پنجرهایرانیان؛ حضور شــركت آلومينيوم كاوه خوزســتان در پنجمين كنفرانس و
نمايشگاه بينالمللي آلومينيوم ايران قطعی شد.
شــركت آلومينيوم كاوه خوزســتان داراي بزرگترین پرس اكستروژن ايران ،در
پنجمین کنفرانس و نمایشگاه بینالمللی آلومینیوم ایران حضور خواهد داشت.
پنجمین کنفرانس بینالمللی آلومینیوم ایران که مهمترین رویداد صنعت آلومینیوم
کشور است امسال با حضور چندین شرکت معتبر داخلی و خارجی برگزار میشود که
تا این لحظه حضور شرکتهای اتو یونکر ( )otto junkerآلمان ،پروپرزي ايتاليا
و فیوز ( )Fivesفرانسه نیز در این رویداد قطعی شده است.
گفتنی است ،پنجمین کنفرانس و نمایشــگاه بینالمللی آلومینیوم ایران از  4تا 6
اردیبهشت  97در هتل المپیک تهران برگزار میشود.

راهاندازی ربات تلگرام فاپیم
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پنجرهایرانیان؛ ربات تلگرامی فاپیم راهاندازی شد.
اورین آلومینیوم تجارت بهمنظور اســتفاده بهینه از فضای مجازی و ارائه خدمات
و ارتباط گستردهتر با همکاران و مشــتریان اقدام به راهاندازی ربات تلگرامی کرده
است .مخاطبان و مشتریان میتوانند برای دسترسی جامع به کاتالوگها ،ویدیوهای
آموزشــی و جزئیات فنی محصوالت فاپیم و هرگونه پرسش و پاسخ به ربات تلگرام
فاپیم ( )@fapim_botمراجعه کنند.
گفتنی اســت ،اورین آلومینیوم تجارت ،نماینده رسمی یراقآالت آلومینیومی فاپیم
ایتالیا ( )fapimو پروفیلهای آلومینیومی اوبال ترکیه ( )obalدر ایران است.

حضور شرکتهای سايتال و ويستا فراز در نمایشگاه بينالمللي آلومینیوم
پنجرهایرانیان؛ شرکتهای سايتال ساخت و ويستا فراز بام در پنجمين كنفرانس و
نمايشگاه بينالمللي آلومينيوم ايران حضور خواهند داشت.
شرکت ســايتال ساخت ،برند برتر مهندســي و اجراي نماي ساختماني و شرکت
ويستا فراز بام ،با عنوان اسپانســر برنز در پنجمین کنفرانس و نمایشگاه بینالمللی
آلومینیوم ایران حضور خواهند داشــت .پنجمین کنفرانس بینالمللی آلومینیوم ایران

که مهمترین رویداد صنعت آلومینیوم کشــور است امسال با حضور چندین شرکت
معتبر داخلی و خارجی برگزار میشــود که تا این لحظه حضور شرکتهای اتو یونکر
( )otto junkerآلمــان ،پروپــرزي ايتاليا و فیوز ( )Fivesفرانســه نیز در این
رویداد قطعی شــده است .گفتنی اســت ،پنجمین کنفرانس و نمایشگاه بینالمللی
آلومینیوم ایران از  4تا  6اردیبهشت  97در هتل المپیک تهران برگزار میشود.

اخبـارصنعتپنجره

دورههای آموزشی سندیکای آلومینیوم ایران
پنجرهایرانیــان؛ ســندیکای آلومینیوم ایــران همزمان با پنجمیــن کنفرانس
بینالمللی آلومینیوم ایران دو دوره آموزشــی برگزار میکند.
این دورههای آموزشی که روز پنجشنبه  6اردیبهشتماه  ،97بهصورت رایگان
و در هتل المپیک تهران برگزار خواهند شــد شامل موضوعات زیر هستند:
ـ بررســی و تعریف نمای دوپوســته؛ مدرس دوره :آقای مهندس احمد وحید
سلطانی ،ساعت  9تا 11؛
ـ محاســبات و استاندارد باد در نما ،محاسبات و استاندارد زلزله در نما ،کاهش
مصرف انرژی با رویکرد طراحی الگوریتمیک ،طراحی نما با اســتفاده از ابزارهای
پارامتریک؛ مدرســین :آقایان مهندس علی درازگیسو و مهندس آرش برخوردار،
ساعت  14تا .16
گفتنی اســت ،پنجمین کنفرانس و نمایشگاه بینالمللی آلومینیوم ایران  ۴تا 6
اردیبهشــتماه  ۱۳۹۷در هتل المپيك تهران برگزار میشود.

جشنواره فروش بهاره اقساطی محصوالت بازرگانی کارا
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پنجرهایرانیان؛ جشــنواره بهاره فروش اقســاطی محصوالت بازرگانی کارا از اول
اردیبهشتماه  97آغاز میشود.
ماشینآالت تولیدی و بازرگانی کارا در جشنواره بهاره فروش اقساطی شامل انواع
دستگاههای نو و دستدوم شستشوی شیشــه ایستاده و خوابیده ،انواع ماشینآالت
مونتاژ در و پنجره یو.پی.وی.ســی تکسر و دوسر نو و دستدوم ،کوره خم پروفیل
یو.پی.وی.سی ،دســتگاه اتومات تزریق گاز آرگون ،انواع دستگاههای پرس حرارتی
تکســر و چهارسر ،میزهای برش دستی شیشه ،انواع ماشینآالت شیشه دوجداره با
روش تزریق چسب پلی سولفاید ،انواع دستگاههای چسب هاتملت و ...است.
با خرید از این جشــنواره عالوه بر شرکت در قرعهکشی با جوایز نفیس ،تخفیفات
استثنایی از  10تا  40درصد نیز دریافت خواهید کرد.
گفتنی اســت ،بازپرداخت اقساط خرید از جشنواره بهاره بازرگانی کارا از  ۶الی ۱۵
ماه ،بدون بهره و بدون کارمزد خواهد بود.

تاییدیه فنی برای تولید محصول جدید اوزل صادر شد
پنجرهایرانیان؛گــروه تولیــدی بازرگانی اوزل موفق به اخــذ تاییدیه فنی کرم
تمییزکننده یو.پی.وی.سی ،از شرکت مهندسی توسعه مواد و فناوریهای پیشرفته
آپادانا شد.
ماده تمیزکننده پنجرههای یو.پی.وی.ســی و انواع پی.وی.سی با فناوری نانو با
مشارکت یکی از واحدهای فناور مســتقر در مرکز رشد پژوهشگاه مواد و انرژی،
توســط گروه تولیدی بازرگانی اوزل تولید و همزمان با برگزاری نهمین نمایشگاه
در و پنجره تهران رونمایی و وارد بازار شد.
بــه گزارش روابط عمومی پژوهشــگاه ،پس از انجام مدتهــا کار تحقیقاتی و
پژوهشــی مشــترک ،این ماده تمیزکننــده پنجرههای یو.پی.وی.ســی و انواع
پی.وی.سی با فناوری نانو تولید شده است.
گفتنی اســت ،این محصول در نهمین نمایشــگاه بینالمللی در و پنجره تهران
رونمایی شد.
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خدمات بازرسی و تست در و پنجره و نما با تایید  CEاروپا
پنجرهایرانیان؛ شــرکت آلوکد با همکاری شرکت  FTIو با تائید  CEاروپا خدمات
بازرسی و تستهای در و پنجره و نما را در ایران ارائه میکند.
شرکت  ،FTIارائهدهنده خدمات بازرسی و تستهای در و پنجره و نما فعالیتهای
زیر را در ایران آغاز کرده است:
تست محصوالت آلومینیومی ،کرتین وال ،در و پنجره ،سایر متریال نما ،تستهای
مخصوص کاربردی بر شیشه ،سنگ ،کامپوزیت ،محصوالت عایقی ،کامپوننتهای
اتصالی فلزی ،تست تونل باد ،تست ضربه ،تست زلزله ،تست صوت ،تست یراقآالت،
آببندی ،هوابندی و تستهای استاتیکی و دینامیکی.
گفتنی اســت ،انجام تســتها هم در محیط آزمایشــگاهی و هم در محل پروژه
صورت میپذیرد.

حضور سالکو در پنجمین نمایشگاه آلومینیوم ایران

پنجـرهایرانیـان /سـال یازدهم اردیبهشت    97شمـاره 127

پنجرهایرانیان؛ حضور شــرکت آلومینیوم جنوب (ســالکو) در پنجمين كنفرانس و
نمايشگاه بينالمللي آلومينيوم ايران قطعی شد.
شرکت آلومینیوم جنوب (سالکو) بزرگترین اسملتر ایران ،با عنوان اسپانسر الماس
در پنجمین کنفرانس و نمایشگاه بینالمللی آلومینیوم ایران حضور خواهد داشت.
پنجمین کنفرانس بینالمللی آلومینیوم ایران که مهمترین رویداد صنعت آلومینیوم
کشور است امسال با حضور چندین شرکت معتبر داخلی و خارجی برگزار میشود که
تا این لحظه حضور شرکتهای اتو یونکر ( )otto junkerآلمان ،پروپرزي ايتاليا
و فیوز ( )Fivesفرانسه نیز در این رویداد قطعی شده است.
گفتنی اســت ،پنجمین کنفرانس و نمایشــگاه بینالمللی آلومینیوم ایران از  4تا 6
اردیبهشت  97در هتل المپیک تهران برگزار میشود.

حضور آلوميناي ايران در پنجمین نمایشگاه آلومینیوم ایران
پنجرهایرانیان؛ حضور شــركت آلوميناي ايران در كنفرانس و نمایشگاه بینالمللی آلومینیوم
ایران در اردیبهشت ماه  97قطعی شد.
شــركت آلوميناي ايران ،در پنجمین کنفرانس و نمایشــگاه بینالمللی آلومینیوم ایران به
عنوان اسپانســر برنز حضور خواهد داشــت .پنجمین کنفرانس بینالمللی آلومینیوم ایران که
مهمترین رویداد صنعت آلومینیوم کشــور است امسال با حضور چندین شرکت معتبر داخلی
و خارجی برگزار میشــود که تا این لحظه حضور شرکتهای اتو یونکر ()otto junker
آلمان ،پروپرزي ايتاليا و فیوز ( )Fivesفرانســه نیز در این رویداد قطعی شده است .گفتنی
اســت ،پنجمین کنفرانس و نمایشــگاه بینالمللی آلومینیوم ایران از  4تا  6اردیبهشت  97در
هتل المپیک تهران برگزار میشود.
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کارگاه آموزشی تکنولوژی احیای آلومينيوم
پنجرهایرانیان؛ کارگاه آموزشــی تکنولوژی احیای آلومينيوم اردیبهشت ماه  97در دانشگاه
علم و صنعت برگزار میشود.
دوره دوروزه کارگاه آموزشــی تکنولوژی احیای آلومينيوم ،روزهای  ٢و  ٣اردیبهشــت ماه
سال جاری در دانشگاه علم و صنعت ايران برگزار میشود .مدرسان این دوره آموزشی آقایان
پروفسور باری ولش از نیوزیلند و پروفسور پیتر پولیاکف از روسیه هستند.
مدتزمان برگزاری این کارگاه  ١٦ساعت و دارای  ٦٠درصد تخفيف دانشجويي است.

اخبـارصنعتپنجره

صدور مجوز تاسیس آموزشگاه در و پنجره آتاتک از سوی سازمان فنی و حرفهای
پنجره ایرانیان؛ شرکت آتاتک موفق به کسب مجوز تاسیس آموزشگاه تخصصی در و
پنجره با نام آی تک ،از سازمان فنی و حرفهای کشور شد.
بنا بر توافقات اولیهای که میان شــرکت آتاتک و سازمان فنی و حرفهای کشور منعقد
شــده است ،این شرکت  نسبت به تاسیس و راهاندازی آموزشگاه تخصصی در و پنجره
زیر نظر سازمان فنی و حرفهای اقدام کرده است .در این آموزشگاه کلیه مسائل علمی و
عملی ساخت ،مونتاژ و نصب در و پنجره توسط مربیان و مدرسان مجربی که دورههای
فنی الزم را با همکاری آتاتک در کشــور ترکیه گذراندهانــد بهصورت رایگان به کلیه
متقاضیان آموزش داده میشود  .گفتنی است ،به کارآموزانی که در پایان هر دوره موفق
به گذراندن آزمونهای مرتبط شــوند ،گواهینامه معتبر و رسمی با مهر و تایید سازمان
فنی و حرفهای اعطا میشود.

معرفی و تقدیر از شرکتهای برتر در و پنجره و نمای آلومینیومی

حضور  GHIاسپانيا در پنجمین نمایشگاه آلومینیوم ایران
پنجرهایرانیان؛ حضور شــركت  GHIاســپانيا در پنجمين كنفرانس و نمايشــگاه
بينالمللي آلومينيوم ايران قطعی شد.
شركت  GHIاسپانيا ،در پنجمین کنفرانس و نمایشگاه بینالمللی آلومینیوم ایران
حضور خواهد داشت.
پنجمین کنفرانس بینالمللی آلومینیوم ایران که مهمترین رویداد صنعت آلومینیوم
کشور است امسال با حضور چندین شرکت معتبر داخلی و خارجی برگزار میشود که
تا این لحظه حضور شرکتهای اتو یونکر ( )otto junkerآلمان ،پروپرزي ايتاليا
و فیوز ( )Fivesفرانسه نیز در این رویداد قطعی شده است.
گفتنی اســت ،پنجمین کنفرانس و نمایشــگاه بینالمللی آلومینیوم ایران از  4تا 6
اردیبهشت  97در هتل المپیک تهران برگزار میشود.
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پنجرهایرانیان؛ در پنجمین کنفرانس بینالمللی آلومینیوم ایران از شرکتهای برتر
درزمینه در و پنجره و نمای آلومینیومی تقدیر میشود.
ســندیکای صنایع آلومینیوم ایران شــرکتهای برتر در زمینه در و پنجره و نمای
آلومینیومی را در پنجمین کنفرانس بینالمللی آلومینیوم ایران معرفی میکند.
شرکتهای فعال در زمینه در و پنجره و نمای آلومینیومی تا  ۱۵اسفندماه فرصت
دارند تا با پر کردن فرم زیر و ارســال آن به ســندیکای صنایع آلومینیوم ،برای این
انتخابات اعالم آمادگی کنند.
گفتنی اســت ،پنجمین کنفرانس و نمایشــگاه بینالمللی آلومینیوم ایران از  4تا 6
اردیبهشت  97در هتل المپیک تهران برگزار میشود.
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پانزدهمین نمایشگاه تجهیزات و مصالح ساختمانی قطر
پنجرهایرانیان؛ پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی تجهیزات و مصالح ساختمانی پروژه
قطر اردیبهشتماه  97برگزار میشود.
پانزدهمین نمایشــگاه بینالمللی تجهیزات و مصالح ســاختمانی پروژه قطر از 17
تا  20اردیبهشتماه  97در مرکز بینالمللی نمایشگاهی شهر دوحه برگزار میشود.
گفتنی اســت ،عالقهمندان به حضور در این نمایشــگاه میتوانند برای کســب
اطالعات بیشتر به سایت برگزارکننده نمایشگاه مراجعه کنند.

اخبـارصنعتپنجره

نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته گرگان
پنجرهایرانیان؛ نمایشگاه صنعت ساختمان ،تجهیزات و صنایع وابسته گرگان اردیبهشتماه
 97برگزار میشود.
نمایشــگاه ساختمان ،سیســتمهای گرمایشی و سرمایشی ،کاشی و ســرامیک ،آسانسور،
ســنگهای تزیینــی ،در و پنجره ،تجهیزات و صنایع وابســته گــرگان ،در تاریخ  19تا 22
اردیبهشــتماه  97برگزار میشــود .زمــان بازدید از این نمایشــگاه کــه در محل دائمی
نمایشگاههای استان گلستان برگزار میشود از ساعت  16تا  21روزهای اعالمشده است.
گفتنی است ،عالقهمندان میتوانند برای کسب اطالعات به سایت نمایشگاه مراجعه کنند.

هجدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان تهران
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پنجرهایرانیان؛ هجدهمین نمایشــگاه بینالمللی صنعت ساختمان تهران ،مردادماه 1397
برگزار میشود.
هجدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان تهران  15تا  18مردادماه  1397در محل
دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار میشود.
زمان ثبتنام هجدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان بهزودی و در سایت و کانال
پنجرهایرانیان و از طریق وبســایت رسمی نمایشگاه صنعت ساختمان تهران به اطالع کلیه
عالقهمندان خواهید رسید.
ثبتنام نیز فقط و فقط بهصورت اینترنتی و از طریق سایت مربوطه انجام خواهد شد.
شایانذکراســت ،ثبتنام اینترنتی مســتلزم پرداخت هیچگونه هزینهای نخواهد بود ،لذا از
پرداخت پول به هر شخص ،گروه یا سازمانی بدون اعالم رسمی از طریق کانال و سایت امور
نمایشگاهی اتاق تعاون ایران جدا خودداری کنید.

نمايشگاه ماشینآالت ،لوازم و مصالح ساختماني تبریز
پنجرهایرانیان؛ بیست و ســومين نمايشگاه بینالمللی ماشینآالت ،لوازم و مصالح
ساختماني ایران اردیبهشتماه  97در تبریز برگزار میشود.
بیســت و سومين نمايشــگاه بینالمللی ماشــینآالت ،لوازم و مصالح ساختماني
تبریــز از  11تا  14اردیبهشــتماه  97در محل دائمی نمایشــگاه بینالمللی تبریز
برگزار میشــود .عالقهمندان و فعاالن صنعت ساختمان میتوانند برای بازدید این
نمایشگاه از ساعت  15تا  21روزهای یادشده به سالنهای پروین اعتصامی ،شهریار،
آذربایجان ،ســتارخان و ســهند واقع در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تبریز
مراجعه کنند.
گفتنی اســت ،عالقهمندان به حضور در نمایشگاه میتوانند برای کسب اطالعات
بیشتر به سایت نمایشگاههای تبریز مراجعه کنند.
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نمایشگاه بینالمللی خدمات ساختمانی دوحه
پنجرهایرانیان؛ نمایشــگاه بینالمللی خدمات ســاختمانی دوحه ـ قطر مهرماه سال 97
برگزار میشود.
نمایشــگاه بینالمللی خدمات ساختمانی شــامل در و پنجره ،نما ،بتن ،گرمایش ،تهویه
و تهویــه مطبوع ،مدیریت امکانات ،انرژیهای تجدیدپذیر و بهداشــت ،آموزشوپرورش،
ورزش و حملونقل ( )HESTاز تاریخ  2تا  4مهرماه  1397در دوحه قطر برگزار میشود.
هدف این نمایشــگاه برقــراری ارتباط میان تمام متخصصــان و پروژههای این صنایع
خاص است.

اخبـارصنعتپنجره

فهرست شرکتکنندگان پنجمین نمایشگاه آلومینیوم ایران
پنجرهایرانیان؛ آخرین اسامی شرکتهای حاضر در پنجمین کنفرانس و نمایشگاه
بینالمللی آلومینیوم ایران  iiac2018اعالم شد.
پنجمین کنفرانس و نمایشــگاه بینالمللی آلومینیوم ایران از  4تا  6اردیبهشت 97

در هتل المپیک تهران برگزار میشود.
اسامی شــرکتهای حاضر در پنجمین نمایشــگاه بینالمللی آلومینیوم ایران در
جدول زیر آمده است:
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تولیدات جدید پارس یراق پروفیل در سال جدید
پنجرهایرانیــان؛ پارس یراق پروفیل محصوالت جدیدش را در ســال  97معرفی و به بازار
عرضه کرد.
توری پلیســه دو پروفیل (کشــویی و چهارچوب) با تغییرات محسوس کیفیت در پروفیل
یراقآالت ،گل دکوراتیو شــاهین برای تمام پروفیلها در رنگهای مختلف ،درپوش پروفیل
پراتیک ،ریل توخالی آلومینیومی اکثر پروفیلها و پروفیل پرســان الســتیک خور مخصوص
ازجمله تولیدات جدید این شــرکت هستند .گلهای دکوراتیو مخصوص تمام پروفیلها و نیز
تغییرات محسوس در پروفیل پلیسه که ازنظر اقتصادی مقرونبهصرفه است و کیفیت باالی
آن چشمگیر بوده در روزهای آتی به بازار عرضه خواهد شد.
گفتنی اســت؛ شــرکت پارس یراق پروفیل .درزمینه تولید انواع یراقآالت یو.پی.وی.سی،
پروفیلهای توری ،کلیه پروفیلها و یراقآالت دکوراتیو ،انواع کانکشــن ،انواع زاماک و انواع
ریل کشویی فعالیت میکند.

اخبـارساختوساز

اصالح برخی سیاستها در حمایت از کاالی ایرانی
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پنجره ایرانیان؛ یک مقام مسئول کارگری میگوید به
منظور تشویق مردم به خرید و مصرف کاالی ایرانی باید
قدرت خرید آنها تقویت شــود .او تاکید دارد که حمایت
از کاالی ایرانی نیازمند اصالح برخی سیاستهاست.
علی خدایی در گفتوگو با ایسنا ،در ارزیابی نامگذاری
شــعار ســال  ۱۳۹۷با عنوان حمایــت از کاالی ایرانی
گفت :اولین حرکتی که مــا را به مصرف کاالی داخلی
میرساند ،فرهنگسازی عمومی است و پس از آن باید
شرایط تولیدات داخل تسهیل شود.
وی افزود :یکی از مهمترین پیشنیازها برای حمایت
از تولید داخل و تشــویق مصرف کننده داخلی به خرید

کاالی ایرانی ،جلوگیری از واردات بیرویه کاال و قاچاق
کاال است.
این مقام مســئول کارگری اصالح سیستم بانکی را از
جمله سیاســتگذاریهایی دانست که باید از سوی دولت
دنبال شــود و گفت :حمایت از کاالی ایرانی باید از تمام
مســئوالن و قوا شروع شــود و در تمام وزارتخانههای
اقتصادی دولت به ویــژه صنعت ،معدن و تجارت اتفاق
بیفتد و ســازمان برنامه و بودجه میتوانــد این روند را
اصالح کند.
به اعتقاد خدایی ،بودجه سال  ۱۳۹۷با نامگذاری شعار
امسال سازگار نیســت و بودجه عمرانی پیش بینی شده

توســط دولت نیز به هیچ وجه تحریک کننده شعار سال
 ۱۳۹۷نیست.
عضــو کانون عالی شــوراهای اســامی کار تقویت
قــدرت خرید مردم را موثرتریــن راه خرید و حمایت از
کاالی ایرانی دانست و گفت :با افزایش دستمزد مناسب
میتوان قدرت خرید مردم را تقویت کرد تا بتوانند کاالی
داخلــی را خریداری و از آن اســتفاده کنند و به ســراغ
مصرف کاالی خارجی نروند.
وی در پایان تاکید کرد :به منظور فرهنگســازی برای
حمایت و خرید کاالی داخلی ،مســئوالن باید عمال در
این زمینه پیشــقدم شوند و از حرکتهای شعاری و غیر
واقعی در این خصوص فاصله بگیریم.
نامگــذاری ســال  ۱۳۹۷به عنوان ســال حمایت از
کاالی ایرانی از ســوی مقام معظــم رهبری به منظور
تقویت تولید داخلی و تشــویق مصرف کننده به خرید
کاالی ایرانی است.
نهادینه کــردن فرهنگ خرید کاالی ایرانی و مصرف
تولیــد داخلی ضمن حفظ اشــتغال موجــود از تعطیلی
کارخانههــا  ،ریزش نیروهــای کار و بیکاری جلوگیری
کــرده و زمینه تقویت و تولید ملــی و رونق بازار کار را
فراهم میکنــد؛ در حالی که مصــرف کاالی خارجی،
گســترش قاچــاق از مبــادی ورودی ،بیــکاری چند
میلیون نفری جوانان کشــور ،تعطیلــی کارخانهها ،بروز
ناهنجاریهای اخالقی و آسیبهای اجتماعی ،نارضایتی
در جامعه و رکود اقتصادی را به دنبال دارد.

ساالنه  ۱۰میلیارد دالر صرف انرژی خانهها میشود
پنجره ایرانیان؛ رئیس مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی گفت :دولت ساالنه
بیش از  ۱۰میلیارد دالر یارانه برای انرژی که در ساختمانها مصرف میشود هزینه
میکند.
به گزارش ایســنا ،محمد شکرچیزاده در حاشــیه کنفرانس صنعت ساخت اظهار
کرد :با به کارگیری روشهای نوین ساختمانسازی ،میتوان  ۳۰درصد از  ۴۰درصد
انرژی که در ساختمانها هدر میرود جلوگیری کرد.
وی افزود :به دنبال بازیابی صنعت ســاختمان هستیم که ببینیم چگونه میتوانیم
این جایگاه را ارتقاء ببخشیم.
شــکرچیزاده با اشاره به اینکه باید صنعت ساخت در توسعه کشور جایگاه اساسی
داشته باشد ،گفت :این صنعت میتواند در رشد صنعت اقتصادی کشور و اشتغالزایی
تاثیرگذار باشد که باید با همکاری بخش خصوصی انجام شود.
وی تصریح کرد :احیای بافتهای فرســوده یک موضوعی اســت که با توجه به
بحثهای مالی آن باید بخش خصوصی وارد شود.
رئیس مرکز تحقیقات راه ،مســکن و شهرسازی ادامه داد :به دنبال آن هستیم که
مقاوم سازی در برابر زلزله و ســاخت شهرهای هوشمند را پیگیری کنیم و ظرفیت
هوشمندسازی را در ساختمان سازی باال ببریم.
شــکرچیزاده تاکید کرد :براساس قانون ،دســتگاههای دولتی باید ظرف دو سال

مصرف انرژی در ســاختمانها را کاهش دهند کــه بودجه آن را نداریم و در بودجه
سال  ۹۷نمایندگان مجلس باید این کار را انجام دهند.
وی افزود :این پیشــنهاد در کمیســیون تلفیق رای نیاورد و اگر نتوانیم در صحن
مجلس آن را مطرح کنیم ،هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.
شــکرچیزاده با بیان اینکه  برای اجرای طرح کاهــش مصرف انرژی ،همه باید
تــاش کنند گفت :ظرفیت خوبی در بخــش خصوصی وجود دارد که بتوان مصرف
انرژی را کاهش داد و باید از فناوریهای نو و سازگار با محیط زیست استفاده کنیم.

اخبـارساختوساز

بانک مرکزی اهرم سود را به عقب برگرداند!
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پنجره ایرانیــان؛ طی ماههای گذشــته بانک مرکزی با
اعالم بخشنامهای ســعی کرد تا با کاهش نرخ سود بانکی
عمال با سیاســتی انبساطی از رکود به رونق اقتصادی تغییر
وضعیت کند .برنامهای که به گفته کارشناســان با افزایش
 ۲۰درصدی سود اوراق گواهی سپرده ،وضعیت بازگشت به
عقب را نشان میدهد.
به گزارش ایسنا ،به نظر میرسد سیاست تعدیل ساختاری
که در ســالهای گذشــته با کنترل تورم به ایجاد وضعیت
شــبه رکود در دولت یازدهم منجر شد ،حاال با ممکن نبودن
اجرای فاز دوم این سیاســت که ایجاد رونــق اقتصادی از
مسیر کســب و کارها است ،نتوانســته آنطورکه باید موفق
شــود .شاید انتظار همگانی هم بر این بود که با کاهش نرخ
ســود سپردههای بانکی جریان پولی کشور به سمت تولید یا
حداقل سرمایهگذاری در حوزههای خدماتی برود؛ جریانی که
البته در واقعیت به سمت بازار ارز و طال رفت.
مســئلهای که شــاید در این برنامه مورد غفلت واقع شده
بود دقیقا مسئله تولید بود .زمانی که صنایع و بخش تولیدی
کشــور به خاطر انواع و اقســام موانع مالیاتــی و مقرراتی و
همچنین واردات سرســام آور کاالهای خارجی با حالت نیمه
تعطیل مواجه هســتند ،سرمایهداران کمتر رغبت میکنند تا
در این حوزه ســرمایهگذاری انجام دهند؛ آن هم موقعی که
با کمترین دردســر و زحمتی میتوانند در بازار ارزی کشــور
کسب سود کنند .از سویی رفتن سرمایهها به بازار ارز موجب
ایجاد تورم هم خواهد شد؛ اتفاقی که احتماال در تصمیم اخیر
بانک مرکزی در ایجاد شرایط سود  ۲۰درصد برای بازگشت
جریان پولی به بانک ها بیتاثیر نبوده است.
در حالی بانکها از انتشار اوراق گواهی  ۲۰درصد به دلیل
هزینههای تحمیلی اعــام نگرانی و گله کردهاند که رئیس

کل بانک مرکزی تاکید دارد هزینههای ناشی از اجرای این
بخشنامه و آثار منفی آن را بانک مرکزی تقبل خواهد کرد.
اما از  ۲۸بهمنماه بســته سیاســتی بانک مرکزی برای
کنتــرل بازار ارز در قالب ســه طرح به اجــرا در آمد که در
مهمترین آن انتشــار اوراق گواهی سپرده با سود  ۲۰درصد
قرار دارد .این اوراق در عمل تفاوتی با حســاب ســپرده ۱۵
درصد نداشته و حتی سود آن پنج درصد هم باالتر است.
بانک مرکزی این نرخ را برای ایجاد جذابیت و کشــاندن
نقدینگی به سمت شــبکه بانکی تعیین کرده بود تا بتوان تا
حدی بازار ارز را کنترل کرد.
با توجه به اینکه ســود  ۲۰درصد برای سپرده دو درصد

باالتر از نرخ ســود تســهیالت  ۱۸درصدی است که اکنون
بانکها دریافت میکنند خــود به طور طبیعی موجب ایجاد
زیان برای آنها میشــود ،به هر صــورت طبق روال طبیعی
باید ســود تســهیالت به عنوان منبع درآمــدی بانکها و
همچنین تامین مالی برای پرداخت سودهای سپرده حداقل
ســه درصد باالتر از سود سپرده رایج قرار داشته باشد ،اما با
این دستورالعمل بانک مرکزی تعادل بهم خورده و در اقدامی
ســود سپرده است که باالتر از تســهیالت قرار گرفته است.
براین اســاس بانکها در این مدت اعــام نگرانی کرده و
تاکید داشتند که این جریان میتواند موجب ایجاد ضررهایی
برای آنها شده و قدرت تامین هزینهها را نخواهند داشت.
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چرخش مستاجران به سوی مالکیت
پنجره ایرانیان؛ واکاوی آمار اتحادیه امالک از معامالت مسکن در بهمن ماه نشان میدهد
گروهی از خانوارهای اجارهنشین به سمت مسکن ملکی سوق یافتهاند.
به گزارش ایسنا ،جدیدترین آمار معامالت مسکن در بهمن ماه که توسط اتحادیه مشاوران
امالک ارائه شــده نشــان میدهد تعداد قراردادهای خرید و فروش مسکن شهر تهران ۸.۶
درصد افزایش یافته و در مقابل ،تعداد اجارهنامهها  ۲۹درصد کاهش داشــته اســت .به بیان
دیگر ،تقاضا برای خرید مســکن نســبت به تقاضای اجارهنشینی باالتر بوده است .این نشانه
میتواند حاکی از آن باشــد که طی یک سال اخیر توان مســتاجران تهرانی برای خرید باال
رفته و بخشی از این گروه از سوی مسکن استیجاری به سمت مسکن ملکی سوق یافتهاند.
در کل کشــور نیز اوضاع به همین صورت اســت .در بهمن ماه قراردادهای خرید و فروش
مســکن  ۱۰.۶درصد افزایش یافته و این در حالی است که تعداد اجارهنامهها  ۲۳درصد پایین
آمده است .گزاره فوق میتواند برای کل کشور نیز مصداق داشته باشد.
از جمله دالیل افزایش تقاضا برای خرید مسکن میتواند به پرداخت تسهیالت  ۱۶۰میلیون
تومانی با نرخ  ۹.۵درصد ،نزدیک شــدن قیمت مسکن به کف و تورم انتظاری ملک در سال
 ۱۳۹۷مربوط باشد.

بــا این کارنامه میتوان دریافت که با وجود افزایش میانگین  ۸.۹درصدی قیمت مســکن
طی  ۱۰ماهه ابتدای امســال ،قدرت خرید متقاضیان نیز باال رفته است .اما مسئله این است
که هماکنون قیمت مسکن نسبت به تورم عمومی  ۰.۷درصد و نسبت به تورم نقطه به نقطه
 ۸.۲درصد باالتر قرار دارد که میتواند خطری برای پیشرونق بازار مســکن محسوب شود.
شاید به همین علت باشد که رشد  ۵۰درصدی معامالت در آذرماه نسبت به مدت مشابه سال
قبل به یکباره در دی ماه و بهمن ماه دچار افت شد و به  ۱۳.۵و سپس  ۸.۶درصد نسبت به
مدت مشــابه سال قبل از آن رسید .به بیان دیگر با وجود افزایش نسبی قراردادهای ماهیانه،
بعد از آذرماه ،سرعت رشد نقطه به نقطه معامالت کم شده است.
از جمله دالیل افت دو ماه اخیر بازار مسکن میتوان به التهاب بازار ارز و گسیل سرمایه ها
از مسکن سرمایهای به سمت دالر مربوط باشد.
اتفاق دیگری که در روزهای اخیر افتاد افزایش ســود بانکی به  ۲۰درصد از طریق گواهی
سپرده بود که احتماال اثرات منفی این تصمیم بر بازار مسکن را باید در ماههای آینده مشاهده
کرد .بدین ترتیب احتمال پایین آمدن ســرعت رشد معامالت مســکن در ماههای آینده نیز
وجود دارد.

اخبـارساختوساز

پیشبینی افزایش تولید مسکن با دو گشایش
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پنجرهایرانیــان؛ دبیــر کانــون انبوهســازان گفت:
امیدواریم با تســهیالت بدون ســپرده که قرار است
بانک مسکن به ســازندگان پرداخت کند و اصالحیه
قانون پیشفروش که تا دو ماه دیگر آماده میشود در
سال  ۱۳۹۷شاهد افزایش تولید مسکن و ایجاد فضای
مناسب کسبوکار باشیم.
فرشــید پورحاجت در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد:
بانــک مســکن هماکنون بــا توجه به شــرایطی که
شورای پول و اعتبار برای آن تعیین کرده در نظر دارد
تسهیالت ســاخت بدون سپرده را در قالبهای متنوع
و بر اســاس نیاز کشــور ارائه کند که تصمیم مناسبی
اســت .بر اساس مصوبات شــورای پول و اعتبار ،نرخ
ســود بانکی در حوزه تولید مســکن  ۱۸درصد است و
نباید هیچ ابزاری استفاده شود که این نرخ جابجا شود.
وی افزود :طی یک ســال گذشته کانال منابع مالی
برای بخش تولید مســکن از این نوع سپردهها که در
قالب مشــارکت مدنی پرداخت میشــد متوقف بود و
منابع از کانال اوراق تسه تامین میشد که هزینه بسیار
سنگینی را بر گرده بخش تولید گذاشته بود.
دبیر کانون انبوهســازان با بیان اینکه به نظر میرسد
امسال بانک مسکن مقداری در خصوص تامین منابع
مالی بخش مسکن هدفمندتر وارد شده است ،گفت :با
توجه به اینکه اولویت دولت در حوزه مســکن ،بحث

بازآفرینی شهری است سیاستی را برای بافت فرسوده
در نظر گرفته و در بحث هدفگذاری تولید هم سیکل
تولید را مطابق نیاز کشور برنامهریزی کرده است؛ یعنی
الگوی مصرف را مالک اولویت پرداخت در نظر گرفته
که این هم جزو شاخصهای خوب است.
پورحاجت خاطرنشــان کرد :در ســال  ۱۳۹۵برای
مــدت دو ماه این نوع تســهیالت پرداخت شــد که
متاســفانه بعدازآن متوقف شــد و هماکنــون نیز این
نگرانــی وجود دارد .باید این نکتــه را مدنظر قرار داد
که سیاســتگذاری سال جدید باید در این جهت باشد
که تولید مسکن در کشور افزایش پیدا کند .هماکنون
تولید سالیانه بیش از  ۳۰۰هزار واحد نیست؛ درحالیکه
ایــن رقم حدود  ۴۰درصد اهــداف مدنظر طرح جامع
مســکن و برنامه ششم توسعه است و این برای آینده
بازار مسکن مطلوب نیست.
دبیر کانون انبوهسازان ،بخش تولید مسکن را موتور
محرکه اقتصاد دانســت و گفت :تولید مســکن هم به
اشتغال مستقیم این بخش کمک میکند و هم چرخش
نقدینگی در ایــن حوزه باعث رونق اقتصادی در دیگر
بخشهای مرتبط با صنعت ساختمان میشود.
وی همچنیــن دربــاره آخریــن وضعیــت قانون
پیشفروش ســاختمان اظهار کــرد :در این خصوص
پیشنویسی را وزارت راه و شهرسازی در سال گذشته

آماده کرده است .کارگروهی هم در مرکز پژوهشهای
مجلس بهاتفاق کانونهای سراســری و دیگر فعاالن
تشکیلشــده که الیحهای آماده شــده و طی دو ماه
آینده تقدیم کمیسیون عمران مجلس خواهد شد .این
الیحه تقریبا تا آخرین روزهای سال گذشته در دستور
کار مرکز پژوهشهای مجلس قرار داشــت .جلســات
پرچالشی برگزار شد و به نظر میرسد قانون روانتری
نسبت به سابق در حال تهیه است که هم حقوق مردم
و بهرهبرداران رعایت شــود و هم مشکل تولید مسکن
برطرف خواهد شد.
وی تاکیــد کرد :بــا این دو گشــایش پیشبینی
میشود که انشــاءاهلل تولید مسکن در سال جاری
افزایش پیدا کند.
به گفتــه پورحاجــت ،در حوزه کســبوکار بخش
خصوصی ســه چالش اساســی تامین اجتماعی ،بحث
مالیاتهــا و بحث تامین منابع مالــی برای بنگاههای
تولیدی وجود دارد که به فضای کســبوکار خدشــه
وارد کــرده اســت .همچنین چالشهــای دیگری در
حوزه ساختوســاز وجود دارد کــه یکی از آنها بحث
پیشفروش و دیگری بحث قانون نظاممهندســی بود
کــه فکرمی کنم بــا ابالغیههایی که وزیــر در پایان
سال داد فضای مناسبی برای فضای کسبوکار ایجاد
خواهد شد.

اخبـارساختوساز

توصیه عبدهتبریزی به فروشندگان زمین

دولت برای حوزه ساختوساز مسکن پنجره واحد ایجاد کند
پنجره ایرانیان؛ دبیر کانون سراســری انبوهسازان مسکن گفت :انتظار داریم برای
حوزه ســاخت و ساز مســکن ،دولت یک پنجره واحد ایجاد کند تا بخش خصوصی
بتواند به راحتی در این فضا نفس بکشد و فعالیت کند.
فرشــید پورحاجت در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :انتظار داریم برای حوزه ساخت
و ســاز مسکن ،دولت یک پنجره واحد ایجاد کند تا بخش خصوصی بتواند به راحتی
در این فضا نفس بکشد و فعالیت کند.
وی افزود :هرچه هزینههای تولید مســکن را در کشــور کاهش دهیم ،ریســک
سرمایهگذاری را کاهش دادهایم .همچنین به هر میزان هزینههای تولید کاهش پیدا
کند ،میتوان مسکن مناسبتری را در اختیار مردم قرار داد.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان مسکن با بیان اینکه باید اقدام عاجلی برای حوزه
مسکن در این سال جدید شود تا شاهد رونق تولید در این بخش باشیم ،تصریح کرد:
در ماده  ۶۴قانون مالیاتها متاســفانه به صورت کامال ناعادالنه به بخش خصوصی
در حوزه امالک ظلم شده است و هیچکس نیز در این زمینه پاسخگو نیست.
پورحاجت ادامه داد :این مسئله یکی از موانع تولید است و در آینده خواهیم دید که

این مسئله چه بالیی بر سر حوزه امالک و مسکن خواهد آورد.
وی با بیان اینکه هنوز نتوانســتهایم قدرت خرید مردم را متناســب با نیاز آنها
تقویت کنیم ،گفت :با توجه به اینکه بانک مســکن از محل اوراق تســه ،اقدام به
افزایش تســهیالت خود کرده است اما متاسفانه تامین نقدینگی برای مردم از طریق
اوراق تســه ،بسیار سنگین و گران قیمت است و در آینده نیز فشار آن بر روی مردم
مشخص میشود.
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پنجره ایرانیان؛ بــازار زمین هنوز حباب قیمتی دارد؛
بنابراین اگر فکر کنیم قیمــت زمین تغییر کرده و آن
را نفروشــیم ،تصمیم غلطی اســت .همچنین در مورد
واحدهــای تجاری حباب قیمتی وجود دارد و هر جایی
کــه بخش زمین ارزش باالیی دارد ،حباب قیمتی بروز
کرده است.
به گزارش ایسنا ،حســین عبده تبریزی در اختتامیه
پنجمین همایش ملی توســعه پایدار با رویکرد بهبود
محیط کســب و کار در اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن
و کشاورزی خراسان رضوی اظهار کرد :در عنوانی که
برای این همایش در نظر گرفته شــده ،موضوع اینکه
محیط کسب و کارچه نقشی در توسعه پایدار دارد امری

مهم بوده و میتوانم متغیرهایی که مربوط به رشــته
خودم است را توضیح بدهم.
وی ادامه داد :ســه متغیر اصلی در حوزه کار ما وجود
دارد که شامل نرخ ســود ،نرخ ارز و در نهایت کسری
بودجه میشــود که این ســه موارد بر نرخ تورم تاثیر
بسزایی میگذارد.
عضو شــورای عالی بورس و اوراق بهادار افزود :ما
نگران هستیم که یکی از دستاوردهای مهم دولت را از
دســت بدهیم و آن این است که باالخره دولت تورم را
توانست کنترل و آن را تک رقمی کند.
پدیــدهای که دولت یازدهم و دولت جدید زیاد با آن
آشــنا نبوده این است که نرخ تورم را پایین آورده ولی

نرخ سود باال ماند .این مشکلی است که از آغاز دولت
یازدهم با آن روبهرو شــدیم و تشــخیص درستی در
رابطه با آن صورت نگرفته است.
وی افــزود :من از اول معتقد بودم که بانک مرکزی
بایــد دخالت کند و نرخ را پاییــن آورد؛ در نتیجه نرخ
تــورم کاهش پیدا کرد ولی ســود کاهش پیدا نکرد و
این امر دو دلیل عمده داشت .ابتدا اینکه بودجه خانوار
ما از سال  1386به شدت کاهش پیدا کرده و در حال
حاضر نســبت به آن ســال حدود  38درصد از درآمد
ســرانه خانوار روستایی مان کاســته شده و حدود 17
درصد از درآمد خانواده ها در شهرها نیز کم شده است.
عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار عنوان کرد:
به دلیل آنکه تقاضای کل کاهش پیدا کرده ،زمانی که
محصولی گران میشود ،مصرف کننده آن را مصرف
نمیکند و این باعث میشــود ایــن روند بر نرخ تورم
تاثیر بگذارد.
عبده تبریزی اضافه کرد :بخش قابل مالحضهای از
بودجه شــامل حقوق میشود که قسمتی از آن مربوط
به بازنشستگان بوده و دولت امکانات زیادی ندارد که
یک کار جدید را سامان بدهد.
یکــی از متغیرهایی که شــرایط کســب و کار را بر
هم میزند ،این اســت که بازار ارز پرنوسان و دائم در
حال تغییر باشــد و آرامش و آسایش فکری را از یک
سرمایهگذار بگیرد.
عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار در خصوص
بازار پول خاطرنشــان کرد :ســرمایهگذاری در بخش 
صندوقهای بورســی و ســپردههای بانکی معتبر از
حوزههای سرمایهگذاری قابل توصیه به شمار میآید.

61
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چرا پایتخت مسکن مهر خالی ماند؟
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پنجــره ایرانیان؛ شــهر جدید پرند بــا  ۹۵هزار واحد
مسکن مهر و افق جمعیتی  ۴۸۳هزار نفری این قابلیت
را دارد که بخش مهمی از ســرریز جمعیت تهران را به
خــود جذب کند امــا این ظرفیت بنا بــه دالیلی بدون
استفاده مانده است.
به گزارش ایســنا ،افــق جمعیتی شــهر جدید پرند
 ۴۸۳هزار نفر اســت کــه بعضی آن را تــا  ۸۵۰هزار
نفــر نیز پیشبینی کردهاند .اما جمعیت ســاکن در این
شــهر هماکنون حدود  ۹۷هزار نفر اســت که از جمله
دالیــل اقبال پایین به این شــهر ،نبود خطوط حمل و
نقل مناسب و نیز نبود خدمات و زیرساختهای زندگی
شهری عنوان میشود .این در حالی است که از  ۹۵هزار
واحد مسکن مهر این شــهر که آن را پایتخت مسکن
مهر مینامند حدود  ۷۲هزار واحد آن تکمیل شده است.
اگر بعد خانوار را  ۳.۳محســوب کنیم باید جمعیتی بالغ
بر  ۲۳۷هزار نفر در این شهر ساکن باشد .این هدررفت
ســرمایهها میتواند یکی از پیامدهــای طرح عجوالنه
مســکن مهر باشــد که مبدعان این پروژه شاید تصور
میکردند صرفا با ســاخت مسکن ،مردم حاضرند در هر
نقطهای از کشور زندگی کنند.
بنا به گفته مدیرعامل شــرکت عمران شهر جدید پرند
هماکنون  ۴هزار واحد این شــهر از نظر ابنیه آماده است
اما با مشکالتی در نصب انشعابات مواجه هستند.
علیاکبر طاهری در این خصوص گفته است :بزرگترین
مانع در تکمیل و تحویل مابقی واحد های مســکن مهر،
عدم نصب انشــعابات توسط دستگاه های خدمات رسان
اســت که انتظار داریم این دستگاه ها هر چه زودتر و با
تمام ظرفیت نسبت به نصب انشعابات اقدام کنند.

تکمیل  ۵۰۰هزار متر مربع از معابر فازهای  ۴ ،۵و  ۶از
دیگر اقدامات شرکت عمران پرند بوده است .باند شمالی
بلوار انقالب اســامی با بیــش از  ۱۵هزار متر مربع نیز
در دهه فجر امســال به بهره برداری رسید .بهره برداری
از بوســتان بزرگ "باران" با بیــش از  ۳هزار متر مربع
در شــمال فاز  ۴نیز از دیگر پروژه های امســال شرکت
عمران است.
در حال حاضر حدود  ۷۰۰۰واحد مسکن مهر پرند فاقد
متقاضی اســت .در این خصوص مدتی پیش مدیرعامل
شــرکت عمران شــهر جدید پرند اظهار کرد :متقاضیان
عزیــزی که نتوانســته اند از طریــق تعاونیهای عضو
به خواستهشــان برســند میتوانند برای واحدهای فاقد
متقاضی ثبت نام کنند .ما آمادگی داریم با همان شرایط
مسکن مهر ،همان قیمت و تسهیالت  ۴۰میلیون تومانی
واحدهای فاقد متقاضی را به کسانی که دچار مشکالتی
هستند تحویل بدهیم.
مترو پرند نیز ماههاست که از کمبود بودجه رنج میبرد.

خط  ۸متــرو تهران به طول  ۵۰کیلومتر از حرم حضرت
امام خمینی به سمت شــهر آفتاب و از آنجا به فرودگاه
امام خمینی(ره) رســیده و قرار است و در نهایت به شهر
پرند متصل شود که حدفاصل فرودگاه تا شهر پرند هنوز
تمام نشده است.
مردادمــاه امســال ،هابیل درویش مدیرعامل ســابق
شرکت متروی تهران و حومه در آیین افتتاح خط  ۸مترو
تهــران با تاکید بر ویژگیهای متفــاوت خط  ۸مترو به
سرعت  ۱۲۰کیلومتری آن اشاره کرده و گفته بود :امروز
این خط پتانسیل الزم برای رسیدن به شهر جدید پرند را
دارد و با اندک اعتبار الزم به این شهر میرسد .این خط
پیشبینی شده که در آینده از اینجا به قم نیز متصل شود.
برای رســیدن مترو به پرند ،شرکت عمران پیشنهادی
دارد .طاهری مدیرعال شــرکت عمران شهر جدید پرند
گفته است :اگر مجوز هیات وزیران را به ما بدهند و مقام
عالــی وزارت موافقت کند ،آمادگــی داریم تهاتر اراضی
برای تامین منابع مالی مترو پرند را انجام دهیم.

در تعداد مهندس مقام سوم جهان را داریم
پنجره ایرانیان؛ رییس ســازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت :ایران با ۵۰۰
هزار مهندس ،مقام سوم جهان را به لحاظ تعداد مهندسان در اختیار دارد.
به گزارش ایسنا ،حسن قربانخانی در مراسم روز مهندس اظهار کرد :ما امروز با  ۵۰۰هزار
مهندس در سطح کشور و  ۱۲۰هزار مهندس در استان تهران مقام سوم را در جهان به لحاظ
تعداد مهندس داریم.
وی افزود :از سال   ۱۳۷۴تا  ۱۳۹۰حدود  ۱۱هزار و  ۵۰۰نفر مهندسان دارای پروانه اشتغال
مهندسی در استان تهران اشتغال به کار داشتند که از سال  ۱۳۹۰تاکنون این رقم به بیش از
 ۶۰هزار نفر رسیده ،یعنی مهندسان دارای پروانه اشتغال بیش از پنج برابر شدهاند.
رییس سازمان نظام مهندسی ســاختمان استان تهران با ابراز گالیه از مسئوالن که توجه
الزم را به جامعه مهندسان ندارند ،گفت :در تهران بسیاری از ساختمانها با تک ناظر احداث
میشود و بسیاری دیگر فاقد مجری ذیصالح است؛ در حالی که ما منبع بسیار ارزشمند نیروی
انسانی بخصوص در بخش ساختمان داریم که باید از تجارب و تخصص آنها در جهت ایمنی
و استحکام ساختمانها استفاده شود.
قربانخانــی تصریح کرد :اگر از ایمنی ســاختمانها اطمینان داشــتیم نبایــد در زلزله ۵.۳

ریشتری تهران ،خانهها را ترک میکردیم .در صورتی میشود از امنیت بناها اطمینان داشت
که از افراد صاحب صالحیت در احداث آنها استفاده شود.
وی با بیان اینکه نباید بانکها به ســاختمانهای فاقد مجری ذیصالح ،تسهیالت بدهند
گفت :امیدواریم روزی برســد که همکاران ما در بخش ساختوساز حضور فعال داشته باشند
تا هم کیفیت ساختمانها ارتقا یابد و هم اشتغال ایجاد شود.
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چهرههای سال راه و ساختمان انتخاب شدند

کاهش نرخ بیکاری در پاییز امسال
پنجره ایرانیان؛ نرخ بیکاری در پاییز امسال  ۰.۴درصد کاهش یافت.
به گزارش ایســنا ،مرکز آمار ایران در گزارشی از وضعیت بیکاری ،اعالم کرد که
نرخ بیکاری در فصل پاییز امســال نســبت به پاییز سال گذشته  ۰.۴درصد کاهش
یافته و از  ۱۲.۳درصد به  ۱۱.۹درصد رسیده است.
یکی از شــاخصهای مهم بیکاری در کشــور ،بیکاری زنان جوان اســت که از
 ۴۵.۷درصد در پاییز  ۹۵به  ۴۲.۳درصد در پاییز امســال رسیده و  ۳.۴درصد بهبود
را نشان میدهد.
مقایســه سهم بخشهای کشــاورزی ،صنعت و خدمات از میزان بیکاری در پاییز
 ۹۵نیز نشــان میدهد که هر یک از این بخشها بــه ترتیب برابر با  ۳۲.۱ ،۱۷.۳و
 ۵۰.۶درصد ســهم داشتند در حالی که در پاییز  ۹۶به ترتیب به رقم  ۳۲.۶ ، ۱۷.۲و
 ۵۰.۱درصد رسیدهاند.
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پنجره ایرانیان؛ از منتخبان پنجمین دوره چهره سال
 ۱۳۹۶در حوزه راه و ساختمان تجلیل شد.
به گزارش ایســنا ،بــا حضور فرجالــه رجبی رئیس
ســازمان نظام مهندســی ،پیروز حناچــی معاون فنی
وعمرانی شــهرداری تهــران ،محمد ســعید ایزدی و
هوشــنگ عشــایری معاونان وزیر راه و شهرســازی،
مسووالن و دســتاندرکاران حوزه عمران و شهری از
برگزیدگان جشنواره راه و ســاختمان معرفی و تجلیل
به عمل آمد.
در این مراسم ایرج شهین باهر شهردار تبریز در دسته
کالنشــهرها ،مسعود نصرتی شــهردار رشت در دسته
شــهرداریها ،تقی رضایی مدیرکل راه و شهرســازی
استان البرز در دســته مدیران راه و شهرسازی ،رئیس
ســازمان نظام مهندسی استان فارس در دسته روسای

سازمان نظام مهندسی و همچنین در دسته پروژههای
عمرانی ،پروژه محله بالغی قزوین ،منتخبان چهره راه
و ساختمان شدند.
پنجمین جشنواره چهره سال راه و ساختمان در تاریخ
هفتم تا تا پانزدهم اسفند ماه برگزارشده است و در این
انتخابات شــهروندان مدیران مورد نظر خود در بخش
های شــهرداری ،راه و شهرســازی ،نظام مهندسی و
پروژههای عمرانی را انتخاب کردند.
منتخبــان ایــن دوره از جشــنواره بــه ترتیب ایرج
شهینباهر شهردار تبریز با کسب ۷۴۲۷رای از مجموع
آرا به عنوان چهره ســال راه و ســاختمان در در دسته
کالنشهرها و مسعود نصرتی ـ شهردار رشت با مجموع
 ۶۹۹۱رای در دسته شهرها انتخاب شدند.
همچنین تقــی رضایی ،مدیرکل راه و شهرســازی

البــرز با مجمــوع ۲۶۵۱رای از آرای مردمی به عنوان
چهره ســال راه و ساختمان در دســته «مدیران راه و
شهرسازی» برگزیده شدند.
عالوه بر این ،در دســته «روســای ســازمان نظام
مهندسی ساختمان» شهروندان سازمان نظام مهندسی
ساختمان استان فارس را با ۲۲۰۹رای از مجموع آرا به
عنوان چهره سال راه و ساختمان سال  ۹۶برگزیدند.
همچنین در دســته پروژههای عمرانی پروژه محله
بالغی با ۶۹۱رأی گزینــه انتخاب مردمی برای چهره
سال راه و ساختمان شد.
ســه محور «بازآفرینی شــهری» و «رعایت حقوق
شهروندی» از اهداف برگزاری پنجمین دوره جشنواره
چهــره ســال راه و ســاختمان بود که تالش شــد با
جریانسازی و انجام بیش از دویست مصاحبه خبری و
گزارش که با پوشش رسانهای خبرگزاریها ،روزنامهها،
پایگاههای خبری ،شــبکههای اجتماعی و صدا و سیما
همراه بود به یکی از مطالبات مردمی تبدیل شود.
انتخابات چهره ســال راه و ســاختمان کشــور که
هرساله برگزار میشــود ،انتخابی کامال رسانهای است
و تمامی مدیران و مسئوالن مذکور توسط مخاطبان و
شهروندان انتخاب میشوند.
در این مراسم محمدســعید ایزدی معاون معماری و
شهرســازی وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد :در دولت
یازدهم تالش کردیم که سیاستهای بازآفرینی شهری
را بر محور کیفیسازی قرار دهیم.
وی افزود :بخشی نگری و انتقاد صرف از یکدیگر باعث
لطمات جبران ناپذیر به کشور میشود.
بنابراین الزم اســت تا فضــای همدلی و هم افزایی در
جهت رفع مشــکالت به وجود بیایــد .نقدهایی که بعد از
حوادث اخیر ایجاد شــده صرفا شانه خالی کردن از زیر بار
مسئولیتها است.

63
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تکمیل مسکن مهر  ۱۱هزار میلیارد تومان میخواهد
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پنجره ایرانیان؛ طبق برآوردها حدود  ۱۱هزار میلیارد
تومان اعتبار برای تکمیل پروژههای مسکن مهر فقط
از نظر خدمات زیربنایی ،رو بنایی ،دسترســی و راههای
ارتباطی نیاز داریم.
به گزارش ایســنا ،اصغــر مهرآبادی در جلســهای
کــه با حضور فرماندار ،نمایندگان و مدیران رشــت در
فرمانداری برگزار شــد ،اظهار کرد :در اســتان گیالن
اقدامات خوبی انجام شــده و مســکن مهر روبه اتمام
است ،حدود  ۶۰درصد واحدها خودمالک است و دولت
فقط تسهیالت بانکی میپردازد.
وی با بیان اینکه دولت در مســکن مهر زمین را به
صورت اجارهای میدهــد و  ۵۰درصد عوارض پروانه
ســاختمانی را دولت در حد توانــش پرداخت میکند،
افزود :در حال حاضر کارگروهی تحت عنوان مســکن
مهر در هیات دولت تشــکیل شــده که طبق برآوردها
حــدود  ۱۱هزار میلیــارد تومان اعتبار بــرای تکمیل
پروژههای مسکن مهر فقط از نظر خدمات زیربنایی ،رو
بنایی ،دسترسی و راههای ارتباطی نیاز داریم.
قائم مقام وزیر راه و شهرســازی گفت :اعتبار فوق به

تصویب کار گروه رســید ،طی جلسات مشترک با دفاتر
خدمات رســان به این نتیجه رسیدیم که حدود 4000
میلیارد تومان برای تامین خدمات زیربنایی نظیر تصفیه
خانــه ،مخازن و خط انتقال نیــاز داریم؛  4000میلیارد
تومان دیگر هم برای تامین خدمات روبنایی نیاز داریم.
وی با بیان اینکه در مســکن مهر کشور به  ۲۵هزار
کالس درس نیــاز داریم ،اضافه کرد:به طور متوســط
حدود  ۲۵۰۰باب مدرســه میشود ،در حال حاضر ۵۰۰
باب مدرسه توســط دولت در نظر گرفته شده که بیش
از  ۵۰درصــد آن دایر میباشــد .عمدتا از منابع داخلی
یا از محل فروش زمین یــا تهاتر تامین اعتبار صورت
گرفته است.
مهرآبــادی تامین امنیت و رفاه عمومی ســایتهای
مســکن مهر را بســیار مورد توجه دانســت و تصریح
کــرد :در حال حاضر  ۳۰۰هزار واحد مســکن مهر در
کشــور ساخته و آماده شده است اما به دلیل عدم وجود
کالنتری ،مدرسه و درمانگاه کسی تحویل نمیگیرد.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی گفت :تصمیم بر این
شده که از اعتبار  ۱۱هزار میلیاری ،هزار میلیارد تومان

به وزارت نیرو پرداخت شــود و  ۴۰۰میلیارد تومان هم
برای آماده ســازی و محوطه سازی در نظر گرفته شده
است .با تصویب و پرداخت این مبلغ ،بخش عمدهای از
خدمات زیرساختی حل میشود.
وی تصریــح کرد :قــرار بود از محــل یارانهها ۱۰۰
میلیارد تومان به ما پرداخت شود که  ۸۵میلیارد تومان
تخصیــص یافت و از این محــل  ۸۰میلیارد تومان به
گیالن عالوه بر  ۲۲میلیارد تومان اسناد خزانه پرداخت
شد که مجموعا  ۱۰۰میلیارد تومان میشود.
مهرآبادی افزود :امســال قطعا کمکهایی به استان
گیالن انجام میگیرد ،یک ســوم هزینه ساخت مدرسه
را تقبل میکنیم به شــرط اینکه دو ســوم از اعتبارات
اســتانی تامین شــود .در دولت قبــل تفاهمنامهای با
آموزش و پرورش و ســازمان نوســازی به امضا رسید
مبنی بر اینکه اسکلت سقف  ۱۱۰واحد آموزشی توسط
ما و بقیه امور توسط آنها انجام گیرد.
این مقام مســئول خاطرنشــان کرد :در حال حاضر
ساخت  ۵۰۰واحد آموزشــی را شروع کردیم که حدود
 ۳۰۰واحد به اتمام رسیده و مابقی در حال تکمیل است.
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رکود تورمی در انتظار بازار مسکن

نســبی بازار مســکن که طی ماههای اخیر در برخی
مناطق خاص وجود داشــت بیشتر از اینکه تحت تاثیر
متغیرهای خود بازار مسکن باشد ،تحت تاثیر متغیرهای
بیرونی علیالخصوص نرخ ارز ،قرار گرفت؛ چراکه این
بــازار در بهمن و اســفند با توجه بــه قولی که بانک
مرکزی بــرای کنترل نرخ ارز داده بــود منتظر بود تا
خودش را با این شــرایط تطبیق دهد؛ اما واقعیت این
اســت که بانک مرکزی قادر به کنترل نرخ ارز نشد و
این انتظار در بازار به وجود آمد که بازهم شاهد افزایش
نرخ دالر باشــیم؛ بنابراین بخشی از سرمایهها که میل
به ســمت بازارمسکن داشــت ،با این گزاره که هنوز
نرخ ارز ،جا برای افزایش دارد میل نســبی برای انتقال
بخشی از سرمایهها به بخش مسکن کاهش پیدا کرد.
به گفته خادم المله ،شاید سال  ۱۳۹۷سالی پردرسر
برای اقتصاد ایران باشد؛ چراکه با توجه به متغیرهای

داخلــی و بیرونی ،تهدیدات ترامپ ،مشــکالتی که
عربســتان ایجاد میکند بازهم احتمال افزایش نرخ
ارز وجود دارد که در همه بازارها ازجمله بازار مسکن
تاثیر میگذارد.
بانک مرکزی اعالم کرد در اســفندماه سال گذشته
متوســط قیمت خریدوفروش یــک مترمربع زیربنای
واحد مســکونی شــهر تهران  ۵.۷۶میلیون تومان بود
که نســبت به اسفند  ۱۳۹۵بالغبر  ۲۶.۱درصد افزایش
یافته است.
همچنین تعــداد معامالت آپارتمانهای مســکونی
پایتخت به  ۱۲.۳هزار واحد مســکونی رسید که نسبت
به ماه مشابه سال قبل (اسفند  )۹۵نیم درصد افزایش
نشان میدهد .بیشترین رشد متوسط قیمت مربوط به
منطقه  ۵با  ۴۰.۹درصد افزایش نســبت به ماه مشابه
سال قبل از آن بوده است.

ریسک بازار مسکن برای سال 97
پنجرهایرانیان؛ آغاز سال جدید خورشیدی همواره برای فعاالن اقتصادی بهویژه در حوزه
مسکن با این سوال همراه اســت که وضعیت بازار چگونه است و ریسک سرمایهگذاری
چقدر اســت؟ بازارهای رقیب چه تاثیری بر بازار مســکن خواهند داشــت؟ پاسخ به این
سواالت میتواند تعیینکننده سنگینی کفه ترازوی عرضه یا تقاضای مسکن باشد.
در حال حاضر بیش از  27میلیون واحد مســکونی در کشــور وجود دارد و تعداد خانوار
نیز حدود  25میلیون است که این آمار بر روی کاغذ بیانگر بیش از  2میلیون واحد خالی
در کشور است.
در ســال  1396تعداد  652هزار واحد مســکونی مورد معامله قرار گرفت که در فصل
زمســتان تورمی بیش از تورم عمومی کشــور را تجربه کرد که باعث شــد که خریداران
مسکن از این بازار پا پس بکشند و نگرانی از رکود تورمی ذهن فعاالن اقتصادی مسکن
را به خود مشغول کند.
دلیل این کنار کشیدن خریداران از بازار مسکن چه مربوط به طرح سیستم بانکی برای
انتشار اوراق سپرده با سود بیست درصد باشد و چه جذابیت بازار ارز و سکه اما حاصل آن
چیزی نبوده اســت جز اینکه در اسفندماه و فروردینی که نیمی از آن گذشته است میزان
معامالت مسکن با کاهش معنادارای مواجه بوده است که میتواند عالئم معنادارای را نیز
به خریداران و سرمایهگذاران حوزه مسکن منتقل کند.
خریداران مســکن اگر بهرهبرداران باشــند که در حقیقت تقاضای موثر بازار محسوب
میشــوند که با توجه به ســطح درآمد ،پسانداز و همچنین تسهیالت بانکی ارائه شده،

توان محدودی برای خرید مســکن دارند و با افزایش قیمت مســکن یا از خرید منصرف
میشــوند و یا مانند فصل زمستان ســال  96به خرید خانههای قدیمیساز رو میآورند
همچنان که بیشــترین معامالت مربوط به خانههایی با سال ساخت بیش از  5سال طبق
آمارهای منتشر شده بود.
چنانچه خریداران مســکن افرادی باشند که با هدف سرمایهگذاری و کسب سود به این
بازار ورود پیدا میکنند بازهم آمارهای چند سال گذشته موید این مطلب است که ضریب
نقدشوندگی بازار مسکن نسبت به دیگر کاالها پایین است پس نمیتواند در رقابت با سایر
بازارهای رقیب در جذب سرمایه موفق عمل کند.
ازاینرو فعاالن اقتصادی حوزه مسکن که با توجه به تحرک بازار در ماهای پایانی سال
 96تصمیم به اخذ پروانه و آغاز عملیات ســاختمانی گرفتند باید توجه داشــته باشند که
نســبت به منطقهای که ساختوساز میکنند تصمیم به ساخت واحدهایی با متراژ کوچک
و متوسط بگیرند که بیشترین تقاضا در ماههای گذشته را داشته است.
همچنین اگر ســرمایه کافی برای اتمام ساخت را ندارند و به امید استقراض از سیستم
بانکی و یا بازار به این عرصه ورود کردهاند باید به ریسک سرمایهگذاری خود دقت داشته
باشــند چراکه همانگونه که پیشتر گفته شــد در حال حاضر ضریب نقد شوندگی بازار
مســکن پایین است و چنانچه با مشکل مالی مواجه شوند و یا سررسید قرض و وام آنها
فرا برســد خیلی نمیتوانند به فروش ســریع و به قیمت واحدهای مسکونی خود امیدوار
باشند و احتماال تنها به افزایش آمار خانههای خالی کمک کردهاند.
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پنجرهایرانیان؛ یک کارشــناس اقتصاد مسکن گفت:
احتمــاال عواملی همچون افزایش نرخ ارز ،نرخ ســود
بانکی و فشــارهای بینالمللی تاثیــر منفی بر اقتصاد
ایران خواهد داشــت و بخش مســکن نیــز یکی از
سطوحی است که دچار تورم رکودی میشود.
سلمان خادم المله در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :به
اعتقاد من دالر هنوز باارزش واقعی خود فاصله دارد و
فعاالن بازار مسکن منتظر هستند که وضعیت دالر به
تثبیت برســد تا خود را با آن تطبیق کنند .در ماههای
اخیر با تاثیر متغیرهای اقتصادی همچون کاهش نرخ
بهــره و افزایــش نرخ ارز ،مســکن دهکهای  ۸و ۹
تحرک بیشتری به خود گرفت و اگر قرار باشد نرخ ارز
بازهم افزایش پیدا کند که احتمال آن باالســت با یک
وقفه زمانی چندماهه تاثیر خود را با رشد قیمت مسکن
و رکود این بخش خواهد گذاشت.
وی با بیان اینکه با رشــد قیمت مسکن ،دهکهای
باالی جامعه نیــز توان محدودی بــرای خرید دارند
تاکید کرد :اگر نــرخ ارز بازهم افزایش پیدا کند انتظار
داریم قیمت مســکن بازهم باال برود و این بازار وارد
فضای تورم رکودی شود .چیزی که از متغیرهای االن
وضعیت کالن اقتصاد میبینم این اســت که نهتنها در
بازار مســکن ،بلکه اگر شــرایط به همین منوال پیش
برود و فشارهای بینالمللی افزایش پیدا کند در کلیت
اقتصاد هم چشمانداز روشنی دیده نمیشود.
این کارشــناس اقتصاد مســکن تصریح کرد :رونق
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اخبـارساختوساز

کره جنوبی الگوی ساخت شهرهای جدید میشود
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پنجره ایرانیان؛ معاون وزیر راه و شهرســازی شهرهای
هوشــمند را تجاربــی منحصربهفــرد و محرک رشــد و
توسعه در کشورها دانســت و گفت :کارگاههای آموزشی
برنامهریزیشده برای برگزاری در  ۲۱و  ۲۲فروردینماه با
هدف انتقال جزئیات همین تجارب از کشور کره بوده که
دو بحث چگونگی تامین سیســتم مالی و نقش شهرهای
هوشــمند در حوزه آمایشی سرزمین کره جنوبی از اهمیت
باالیی برای ما برخوردار خواهد بود.
به گزارش ایلنا ،حبیباله طاهرخانی مدیرعامل شرکت
عمران شهرهای جدید در خصوص سمینار برنامهریزیشده
در مورد انتقال تجارب کره جنوبی در انتقال پایتخت اداری
و همچنین کارگاه آموزشــی شهر جدید ـ شهر هوشمند با
حضور اساتید و کارشناسان هر دو کشور بیان کرد :شرکت
عمران شــهرهای جدید در اواخر سال  ۹۵تفاهمنامهای با
شــرکت دولتی ال.اچ کره جنوبی به امضا رســاند چراکه
این شــرکت دارای تجارب بسیار خوب و منحصربهفردی
در حوزههــای کاری مختلف خصوصا در بحث توســعه
شهرهای جدید است.
طاهرخانی با تاکید براینکه کره جنوبی نیز تقریبا دارای
فرآیندی مشــابه ایران در ساخت و توسعه شهرهای جدید
اســت گفت :این کشــور در دهه  ۹۰میالدی کار ساخت
شــهرهای جدید خود را آغاز کرده و تا  ۱۰ســال تمرکز

اصلی خود را با هدف پاســخگویی به نیاز مســکن مردم
جامعه بر توسعه شهرهای مسکونی قرار داد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در این خصوص ادامه داد:
کره جنوبی از ســال  ۲۰۰۰با تغییر نگاه خود به شهرهای
جدید ،رویکرد ســاخت این شهرها را از مسکونی به سایر
حوزهها از جمله شهرهای هوشــمند تغییر داد و آنها را از
ابعاد مختلف توسعه شهری بررسی کرد.
این مقام مسئول در ادامه سخنان خود در تشریح ویژگی
شهرهای هوشمند بیان کرد :این شهرها عموما شهرهایی
کارآفرین و درعینحال هوشــمند هســتند که نوآوری در
بخشهای گوناگون اداره آن از جمله سیستم حملونقل،
سیستم تامین انرژی ،آب و سیستم فاضالب دیده شده و
دیگر تمرکز عملیات ســاخت و بهرهبرداری از این شهرها
صرفا بر روی حوزه سکونتی نخواهد بود.
مدیرعامل شــرکت عمران شــهرهای جدید همچنین
شهرهای هوشمند را تجاربی منحصربهفرد و محرک رشد
و توسعه در کشورها دانست و گفت :کارگاههای آموزشی
برنامهریزیشــده برای برگزاری در  ۲۱و  ۲۲فروردینماه
با هدف انتقال جزئیات همین تجارب از کشــور کره بوده
که  ۲بحث چگونگی تامین سیستم مالی و نقش شهرهای
هوشــمند در حوزه آمایشی سرزمین کره جنوبی از اهمیت
باالیی برای ما برخوردار خواهد بود.

طاهرخانی در ادامه ســخنان خود با بیان این نکته که
شــرکت عمران شهرهای جدید نیز در این دوره به سمت
رویکرد ساخت شهرهای آمایشی بهخصوص در نسل نوی
شــهرها واقع در جنوب کشــور حرکت کرده است گفت:
بدون شــک حوزه مدیریت و برنامهریزی این شــهرها از
اهمیت باالیی برخوردار بوده که قصد داریم در این کارگاه
و ســمینار از تجارب کشور کره در روند اجرایی نسل نوی
شهرهای جدید بهره ببریم.
به گفته این مقام مســئول کره جنوبی  ۱۰سال بر روی
ساخت شــهرهای جدید با رویکرد سکونتی تمرکز داشته
درحالی که در کشور ما این زمان بسیار طوالنی شده است.
معــاون وزیر راه و شهرســازی با بیــان اینکه درحال
حاضر استفاده از بحث گردشگری اصلیترین رویکرد ما
در ساخت شــهر جدید تیس به شمار میرود گفت :قطعا
تجــارب کرهایها میتواند تا حــدی تاخیر باالی ما در
تغییر رویکرد شــهرهای جدید را جبران و این فرآیند را
تسریع بخشد.
وی در پایان مواردی از جمله نقش شهرهای جدید کره
در برنامه آمایش سرزمینی ،شــهرهای پایدار و هوشمند،
روش تامین مالی ،نحوه برنامهریزی و مدیریت شــهری
جدید کره جنوبی و تجربه انتقال پایتخت اداری این کشور
را از محورهای اصلی این سمینار برشمرد.

نقدهای مخرب ،شانه خالی کردن از مسئولیت است
پنجــره ایرانیان؛ معاون وزیر راه و شهرســازی گفت :نقدهــای بیرحمانه باعث
میشود که افراد دلسوز و کارشناسان متخصص ،ناامید و از عرصههای خدماترسانی
بیرون بروند.
به گزارش ایســنا ،محمدسعید ایزدی در مراسم معرفی چهره سال راه و ساختمان
اظهار کرد :در برخی موارد شــاهد آن هستیم که زحمت و خدمات برخی از مدیران
دولتی که با خونجگر در جهت خدمت به مردم تالش کردهاند نادیده گرفته میشود
و در مقابل نقدهای گزندهای به آنها وارد میشود.
معاون معماری و شهرســازی وزیر راه و شهرســازی ،تاکید صرف بر نقاط ضعف
مدیــران و متولیــان دولتی و غفلت از خدمــات مثبت آنها و نقــد مخرب را برای
شــهروندان و کشور یک آســیب جدی قلمداد و اظهار کرد :این نقدهای بیرحمانه
باعث خواهد شــد که افراد دلســوز و کارشناســان متخصص ناامید شده و از چرخه
خدماترسانی خارج شوند و در اثر این رویه شاهد افزایش فرار مغزها خواهیم بود.
وی نقدهای مخرب را به محملی برای شــانه خالی کردن از بار مسئولیت دانست
و گفت :با این روال و فضای ایجادشــده به نظر میرسد که نمیتوانیم مشکالت را
مدیریت کنیم و به نتیجه مطلوبی برسیم.
ایزدی همچنین تاکید بر احیای چینیجاهای فرسوده را مثبت ارزیابی و خاطرنشان
کــرد :در دولت یازدهم تمام تالش دولت بر این بوده اســت کــه در فرآیند احیای
بافتهای فرســوده ،تمرکز اصلی بر بهســازی با محوریت افزایش کیفیت باشــد و
تجربه ارزشمند بهسازی بافتهای فرسوده در شهرهای قزوین ،رشت و غیره نشان
داده است که شرایط برای عملیاتی شدن احیای بافتهای فرسوده فراهم شده است.

وی با بیان اینکه اجرای سیاســتهای دولت در حوزه شهری و احیای بافتهای
فرســوده منوط به تعامل دوجانبه بین مجلس و دولت اســت با طرح این سوال که
دولت مگــر میتواند بدون کمک مجلس ،سیاســتهای مدنظرش را اجرایی کند؟
تاکید کرد :اجرایی کردن سیاستهای دولت منوط به قانون است و بنابراین مجلس
باید به دولت در جهت اجرای سیاســتها و برنامههایش کمک کند و پشتوانههای
قانونی الزم را مهیا کند.
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پنجره ایرانیان؛ یک کارشناس اقتصادی معتقد است
اگر جلوی مبادی ورودی قاچاق به کشور گرفته شود،
آثار مثبت خود را در ماههای آینده در بازار کار و اشتغال
خواهد گذاشت.
حمید نجف در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به نامگذاری
سال  ۱۳۹۷به عنوان ســال حمایت از کاالی ایرانی،
گفت :وقتی واردات کنترل شــود ،خود به خود جلوی
قاچاق کاال و محصوالتی هم که به شــکل بیرویه از
کشورهای دیگر میآید ،گرفته میشود و تداوم این امر
به حمایت از تولید کننده داخلی میانجامد.
وی ادامه داد :در چنین شرایطی تولیدکننده با انگیزه
بیشتری تولید میکند و برای رشد تولید به جذب نیرو
روی مــیآورد ،در نتیجه بــازار کار به رونق میافتد و
معضل اشتغال را برطرف میکند.
نجــف گفت :مولفههای اقتصاد مثــل زنجیر به هم
پیوسته اســت که هر کدام بر دیگری  تاثیر میگذارد
لذا در فرایند اقتصاد اگر به درستی گام برداریم ،چرخه
تولید و توزیع و مصرف هم در مسیر درستی قرار گرفته
و اقتصاد مملکت سرو سامان پیدا میکند.
این کارشــناس اقتصادی با تاکید بــر جلوگیری از
ورود کاالهای مشابه داخلی ،اظهار کرد :برای حمایت
از کاالی ایرانی ،باید مانع ورود کاالهایی شــویم که
میتوانیم مشابه آن را در داخل تولید کنیم .اگر مبادی

به گفته نجف برخی کاالها و اجناســی که قیمتشان
ورودی با جدیت کنترل شود و گمرک حضور پررنگی
داشــته باشد ،جلوی کاالهایی که نیازی به واردات آن ارزان است و سود ناچیزی دارند ،به کشورهای همسایه
منتقل میشــوند تا از طریق مســافران ایرانی مجدد
نیست ،گرفته میشود.
نجف نقش وزارت امــور اقتصادی و وزارت صنعت   ،وارد کشــور شوند و تولید این کاالها برای تولید کننده
معدن و تجارت را در تحقق شــعار امسال موثر خواند بصرفد.
وی در پایــان گفت :اگر حمایت از تولید به شــکل
و گفت :حمایــت از کاالی ایرانی ،تنهــا وظیفه یک
وزارتخانه نیست بلکه همه دســتگاهها باید به کمک عملی و جدی باشــد و از شــکل برگزاری همایش و
بیایند و نقش ایــن دو وزارتخانه در جریان حمایت از نصب پالکارد خارج شــود ،اثرات آن در بازار کار ظرف
چند ماه مشــاهده میشود ،در غیر این صورت با شعار
کاالی ایرانی بیشتر احساس میشود.
وی با بیــان اینکه ترویج فرهنــگ مصرف کاالی و آمارســازی  ،ایجاد اشــتغال و حمایت از تولید ملی
ایرانی نیازمند تقویت نگاه ملی است ،افزود :اگر جنس محقق نمیشود.
ســال  ۱۳۹۷از ســوی مقام معظم رهبــری به نام
ایرانی از کیفیت باالیی برخوردار باشــد ،مصرف کننده
حمایت از کاالی ایرانی نامگذاری شــده اســت .طی
ایرانی از خرید آن استقبال میکند.
به گفته وی تولیدکنندگان هم در قبال شعار سال  ۹۷ســالهای گذشته غالب نامگذاریها با رویکرد مسایل
مسئولند و باید تالش کنند تا کاالی خوب و با کیفیت اقتصادی و توجه به معیشت مردم بوده است.
تولید کرده و دست مصرف کننده بدهند.
حمایــت از کاالی ایرانی یکــی از محورهای مهم
این کارشــناس اقتصادی متذکر شــد :متاسفانه در اقتصاد مقاومتی به شمار میرود و بر این اساس تمام
سالهای اخیر شــاهدیم که برخی از کاالهای ایرانی آحاد جامعه اعم از مسئوالن ،تولیدکنندگان ،کارگران
نظیــر پوشــاک و البســه در داخل کشــور تولید و با و مــردم به عنوان مصرف کننــدگان در قبال تحقق
برند خارجی به بازار عرضه میشــوند ،در حالی که از شعار امسال مسئولند .پشتیبانی از تولید ملی به منزله
تولیدکننده انتظار میرود بــرای ترغیب مصرفکننده حمایت از اشــتغال ،کار و سرمایه ملی و کارگر ایرانی
به خرید جنس ایرانی دســت به چنین کاری نزند و از است و حمایت از کاالی ایرانی در جامعه تولید محور
شرایط موجود سوءاستفاده نکند.
تحقق مییابد.
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 ۵۰۰۰مگاوات انرژی تجدیدپذیر وارد مدار برق کشور میشود
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پنجــره ایرانیان؛ معاون هماهنگی انتقال شــرکت
توانیــر از ورود  ۵هزار مگاوات انــرژی تجدیدپذیر به
شــبکه برق کشــور خبر داد و گفت :این مهم با هدف
کاهش آلودگیها و رفع مشکالت اجرا میشود.
به گزارش مهر ،ســید زمان حسینی در دوازدهمین
کنفرانــس بینالمللی حفاظت و اتوماســیون برق در
دانشگاه علم و فناوری مازندران در بهشهر افزود :رفع
مشکالت و آالیندگیهای صنعت برق از مسائل مهمی
که با قوت در دست انجام است و در این بخش در کنار
رفع مشکالت حفاظت از سیستم هم در اولویت است.
وی اظهار کرد :بر اســاس ماده  ۴۹برنامه ششــم،
مقرر شــد تا ارتباط برقی ایران با کشورهای همسایه
در اطراف فراهم شود و در این بخش اکنون با  ۸کشور
ارتباط شــبکهای انرژی برق قرار داریم و بیشــترین
واردات ایران از ترکمنســتان و بیشــترین صادرات به
کشور عراق است.
معاون هماهنگی انتقال شــرکت توانیر همچنین با
اشــاره به تاکید بر کاهش مصرف انرژی خانگی گفت:
اکنون بیشترین سهم مصرف انرژی در مصارف خانگی

است و پسازآن صنعت قرار دارد.
حسینی سهم بخشهای مختلف از مصرف انرژی در
کشــورمان را به ترتیب در خانگی ،صنعتی ،کشاورزی،
عمومی ،تجاری و ســایر اعالم کرد و گفت :تا ســال
 ۲۰۵۰باید  ۷۰درصد خودروها به ســمت خودروهای
برقی حرکت کنند و باید در این بخش فعال شویم.
این مسئول گفت :اکنون در ایران  ۱۷میلیون خودرو

و  ۱۳میلیون موتورســیکلت وجود دارد که با توجه به
آالیندگی باالی موتورسیکلتها نسبت به خودروهای
معمولــی کــه چهار برابر اســت باید توجــه به تولید
موتورسیکلتهای برقی در دستور کار قرار گیرد.
حســینی ،رتبه جهانی ایران در شاخص تولید را رتبه
 ۱۴جهانی اعالم کرد و گفت :کشــورمان در مصرف
انرژی هم دارای رتبه  ۱۸جهانی است.

آمادگی اکسپورت کردیت بانک نروژ برای تسهیل مراودات بانکی با ایران
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پنجره ایرانیان؛ وزیر نیرو در دیدار با ســفیر نروژ ،از گســترش همکاری ایران و نروژ در
زمینه انرژیهای تجدیدپذیر خبر داد.
به گزارش روابط عمومــی وزارت نیرو ،رضا اردکانیان وزیر نیرو در دیدار خود با «الرس
نوردرم» ســفیر نروژ در جمهوری اسالمی ایران از گسترش همکاری ایران و نروژ در زمینه
انرژیهای تجدیدپذیر خبر داد.
وی با اشــاره به ســابقه یکصد ســاله همکاری بین ایران و نروژ ،گفت :این همکاریها
میتواند در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر و آب و آبفا گسترش یابد.
اردکانیان با اشاره به اینکه وجود خطوط اعتباری بین دو کشور تاکنون بالفعل نشده است،
افــزود :با برقراری خطوط اعتباری بین دو کشــور میتوان در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر
بهخصوص انرژی خورشیدی ،همکاریهای الزم را تقویت کرد.
وی ادامــه داد :در کنار زمینههای خوب همــکاری در حوزههای انرژیهای تجدیدپذیر
میتــوان زمینههای تجــارت فیمابین را ایجاد کــرد که بهعنوان نمونه اســتفاده از آب
تصفیهشــده فاضالب ( )SAFEبرای استفاده در بخش کشــاورزی را میتوان در دستور

کار همکاریها قرار داد.
وزیر نیرو ضمن درخواســت از طرف نروژی برای انجام هماهنگیهای بیشتر با سازمان
ســرمایهگذاری خارجی گفت :زمینههای خوب همکاری در حوزه آبهای تجدیدشــونده و
همکاری در جلوگیری از هدر رفت آب شــهری بهخصوص در کالنشــهر تهران از دیگر
زمینههای همکاری خواهد بود.
وی همچنین با اشــاره به اینکه زمینههای خوب همکاری در کشــورهای ثالث ،همسایه
و منطقه  CISزمینه خوبی برای همکاری بین ایران و نروژ اســت گفت :در برنامه ششــم
توسعه قرار است در مدت  5سال پنج هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر به ظرفیت تولید برق
کشور اضافه شود.
اردکانیان افزود :در زمان حاضر  450مگاوات نیروگاه خورشــیدی در کشور نصبشده و
 700مگاوات نیروگاه خورشــیدی نیز در حال ساخت است که  25درصد از تعهدات وزارت
نیرو در این بخش انجام میشود.
وی در خاتمه از وزیر انرژی و نفت نروژ دعوت کرد تا در سفر به ایران ،نسبت به تقویت
زمینههای همکاری فیمابین دو کشور اقدام کند.
در ادامه این نشســت «الرس نوردرم» ســفیر نروژ در جمهوری اســامی ایران نیز در
ســخنانی ضمن ابراز خرســندی از این دیدار و ایجاد زمینههای همکاری بین ایران و نروژ
گفت :این همکاریها میتواند پس از برقراری خط اعتباری بین دو کشــور ،در زمینههای
مختلف بهخصوص ساخت مزرعه بادی و نیروگاههای خورشیدی ادامه داشته باشد.
وی با بیان اینکه در این زمینه پیشــرفتهایی حاصل شده ولی زمانبر خواهد بود گفت:
«اکســپورت کردیت بانک نروژ» برنامهریزی کرده تا ضمن سفر به ایران در آینده نزدیک،
شرایط بانکی را برای مراودات دو کشور تسهیل کند.
نوردرم افزود :در زمان حاضر شرکتهای مختلف نروژی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر
در حال برداشتن گامهای اولیه برای حضور در بازار ایران هستند.
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اروپا برای تامین برق جزیره مصنوعی میسازد
پنجره ایرانیان؛ قرار اســت با بودجــه  ۱.۳میلیارد پوندی
یک جزیره مصنوعی در دریای شــمال ساخته شود که برق
 ۸۰میلیون نفر از ســاکنان قاره اروپا را با انرژی تجدیدپذیر
تامین کند.
بــه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین ،یک جزیره
مصنوعی در دریای شمال میتواند با انرژی تجدیدپذیر برق
برای  ۸۰میلیون نفر از ســاکنان قاره اروپا را تامین کند .در
همین راســتا قرار است پروژه ســاخت این جزیره از ۲۰۲۷
میالدی آغاز شــود .در اطراف این جزیره توربینهای بادی
ساخته خواهد شد.
در این جزیره که  North Sea Wind Power Hubنام
گرفته چند مجموعه آپارتمان برای کارکنان ساخته میشود.
جزیره ،الکتریسیته را بهوسیله کابلهای مسافت طوالنی به
انگلستان ،هلند ،دانمارک ،آلمان ،نروژ و بلژیک میرساند.
ایــن جزیره با بودجــه  ۱.۳میلیارد پونــد در منطقه

 Dogger Bankدر شــرق یورکشــایر انگلستان
ساخته خواهد شد.
منطقه مذکور شــامل مســکن برای کارکنان ،فرودگاه،
شــبکه کوچکی از جادهها ،فضای سبز و حتی یک دریاچه
مصنوعی است.

اپراتور شــبکه توزیع برق هلند این پروژه را پشتیبانی
میکند و در این اواخر گزارشــی منتشــر کرده که نشان
میدهد ســاخت این جزیره میلیاردها یــورو ارزانتر از
احداث مزرعههای بادی معمول و شــبکههای کابل برق
بینالمللی است.

پنجره ایرانیان؛ ایاالتمتحده آمریکا در ســال  ۲۰۱۷تقریبا تمامی منابع برق تازه
خود را از محل انرژیهای تجدیدپذیر تامین کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت ،انرژیهای تجدیدپذیر در ســالهای
اخیر بهطورجدی مورد توجه بســیاری از کشورهای دنیا قرار گرفته و تالشها برای
جایگزینی این نوع منابع با سوختهای فسیلی شدت گرفته است.

بر اساس آمار منتشر شده توسط رودیوم گروپ و اداره اطالعات انرژی آمریکا این
کشــور با استفاده از توربینهای بادی و صفحات خورشــیدی در سال  ۲۰۱۷موفق
شــد  ۹۴.۷درصد از کل ظرفیت تامین برق جدید خود را از انرژیهای تجدیدپذیر به
دست آورد.
کل میــزان منابع انرژی برق جدید بهدســتآمده در آمریکا در ســال  ۲۰۱۷برابر
با  ۱۶.۷گیگاوات بوده اســت که از این میزان  ۱۵.۸گیگاوات با اســتفاده از نیروی
باد و خورشــید حاصل شده اســت .ایاالتمتحده قصد دارد با هدف کاهش آلودگی
محیطزیســت و مقابله با خطراتــی که کره زمین را تهدید میکنــد ،اتکای خود به
سوختهای فسیلی را بهتدریج کاهش دهد.
در ســال  ۲۰۱۷برای اولین بار از توربینهای بادی و صفحات خورشــیدی برای
تامین برق  ۱۰درصد از مردم آمریکا اســتفاده شــد که در نوع خود منحصربهفرد و
بیسابقه بوده است.
البته همه این تالشها هنوز به نتایج دلخواه منجر نشده و از جمله در سال ۲۰۱۷
تنها شاهد کاهش یکدرصدی تصاعد و انتشار گازهای گلخانهای بودهایم.

جهش وزارت نیرو برای توسعه تجدیدپذیرها
پنجــره ایرانیــان؛ وزارت نیرو متعهد اســت تا پایان
دولــت دوازدهم نزدیک به  ۲۰هــزار مگاوات ظرفیت
جدید نیروگاهی را که حدود  ۴۰۰۰مگاوات آن از محل
انرژیهای نو است ،به بهره برداری برساند.
به گزارش ایسنا ،همایون حائری امروز در گردهمایی
مدیران ارشد صنعت برق اظهار کرد :صنعت برق کشور
براســاس برنامههای وزیر نیرو تعهد دارد تا پایان دولت
دوازدهم میزان تلفات شــبکه برق کشور را به زیر ۱۰
درصد و راندمان نیروگاهی را به باالی  ۴۰درصد برساند.
به گفته وی ،عالوه بر این باید تا پایان دولت دوازدهم
نســبت انرژیهای نو نصب شــده به کل انرژی نصب

شده کشور باید به حداقل  ۴.۵درصد برسد.
معاون برق و انرژی وزیر نیرو گفت :در زمینه صادرات
خدمات فنی و مهندسی میبایست بیش از آنچه اکنون
انجام میشــود را صورت دهیم ،چراکه کشور ما هم از
نظر کاال و هم از نظر تخصص مهندسی جزو کشورهای
برتر بهویژه در منطقه خاورمیانه است.
وی با اشــاره به اهمیت هوشمندسازی تاکید کرد:
باید در راستای هوشمندســازی شبکه برق و کاهش
میزان خاموشــیها در کشور قدمهای بزرگی برداشته
شود و این امر را بهراحتی میتوان از طریق استفاده از
پتانسیل نخبگان دانشگاهی با کمترین زمان و هزینه

ممکن به سرانجام رساند.
حائری با اشــاره به برنامهریزیهای انجام شده برای
کاهش میزان مصرف به ویژه برای تابستان سال ۱۳۹۷
گفت :برنامه وزارت نیرو این اســت در تابســتان سال
آتی که اوج مصــرف برق اتفاق میافتد میزان مدیریت
مصرف را به  ۱۰درصد برساند.
وی ادامــه داد :برنامه دیگر وزارت نیرو در بخش برق
اســتفاده از توربینهــای کالس  Fدر حداقل  ۴۵۰۰تا
 ۵۰۰۰مگاوات ظرفیت نیروگاهی کشــور است که این
امر میتواند نقش بســزایی در افزایش متوسط راندمان
نیروگاهی کشور داشته باشد.

پنجـرهایرانیـان /سـال یازدهم اردیبهشت    97شمـاره 127

آمریکا برق منابع تازه خود را از انرژیهای تجدیدپذیر تامین کرد

69

اخبـارانرژی و فناوری

برای اولین بار تسال کامیونهای الکتریکی تولید میکند
پنجره ایرانیان؛ تســا ،موفقترین شــرکت خودروهای
الکتریکی جهان ،برای اولین بار کامیونهای الکتریکی خود
را به نمایش گذاشت.
بــه گزارش یورونیــوز ،نمایش خودروهــا در کالیفرنیا در
نزدیکی یکی از مهمترین کارخانههای تولید تســا برگزار
شد .الون ماســک ،مدیرعامل این شرکت جمعه اعالم کرد
کامیونهای جدید میتوانند بیش از  ۸۰۰کیلومتر بدون شارژ
باطری حرکت کنند.
این کامیونها تا ســال  ۲۰۱۹به تولید انبوه خواهند رسید.
مهمترین خصوصیت خودروهای شــخصی تسال که باعث
موفقیت عمده آنها در ســالهای اخیر شد تولید خودروهایی
اســت الکتریکی با حداکثر ســرعت و قدرت موتورهایی که
میتوانند با خودروهای بنزینی و دیزلی رقابت کنند.
شــرکت خودروسازی تسال در سال  ۲۰۰۳میالدی توسط
جفری استرابل و ایالن ماسک بنیانگذاری شد .این شرکت
ابتدا موتور ترنهای برقی را تولید کرد.
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جزیره تیلوس یونان ،الگوی انرژی سبز برای اروپا
پنجره ایرانیان؛ محققان اروپایی در جزیره تیلوس در یونان سیستم هوشمندی را برای تولید
الکتریسیته آزمایش میکنند که فقط از منابع تجدیدپذیر انرژی استفاده میکند.
به گزارش یورونیوز ،هدف این اســت که این اســت که این جزیره از نظر تامین انرژی به
خودکفایی برسد .این سیستم سال آینده به بهرهبرداری میرسد.
جزیره کوچکی را تصور کنید که تمام انرژیاش را از منابع تجدیدپذیری مثل باد و خورشید
تامین میکند و حتی میتواند مازاد این انرژی را به جزایر همســایه بفرست .محققان اروپایی
در جزیره تیلوس یونان مشغول تحقق بخشیدن به این رویا هستند.
جزیره تیلوس در یونان ،جزیره انرژیهای ســبز اســت .این جزیــره کوچک با  ۵۰۰نفر
جمعیت ،نقشی مهم در طرح اروپایی دارد که هدفش تامین دستکم  ۷۵درصد انرژی از منابع
تجدید پذیر ،مثل انرژی باد و خورشید است .این طرح دو جایزه اتحادیه اروپا برای انرژیهای
پایدار را از آن خود کرده است.
جان کالدلیس ،مهندس مکانیک از دانشــگاه علوم کاربردی «پیرایئوس» میگوید« :تمام
سیســتمی که تاکنون در اینجا کار گذاشتهایم قادر است تا  ۱۰۰۰کیلووات ،یعنی یک مگاوات
برق تولید کند  ۸۰۰کیلووات انرژی از باد و  ۱۶۰کیلووات هم از خورشــید درنتیجه میتوانیم
تمام انرژی مورد نیاز جزیره را در ماه اوت که گردشگران زیادی به اینجا میآیند ،تامین کنیم».
چالش اصلی برای پژوهشــگران ،ساختن سیستمی چندظرفیتی برای ذخیره انرژی بود که
محکم و مقاوم باشــد و بتواند بسته به امکان تولید برق از باد یا از خورشید ،انرژی تولید شده
از هر دو منبع را انبار کند.
پژوهشــگران از باتریهای نمکی سدیم نیکل کلراید اســتفاده میکنند .مارکو تودشینی،
مهنــدس برق درباره اســتفاده از این باتریها میگوید« :دمای بیرون هر چه باشــد ،خیلی
ســرد یا خیلی گرم ،این باتریها همچنان کار میکنند .در شرایط بسیار متفاوت قابل استفاده
هستند ،این باتریها بهسادگی بسته به اینکه انرژی تجدید پذیر وجود داشته باشد یا نه ،برای
وضعیتهای مختلف تنظیم میشوند».
پنلهای خورشــیدی کیلومترها دورتر از پارک ائولین نصب شده است .انرژی تولیده شده
در هر دو ایســتگاه پس از ارسال به یک ایستگاه هیبریدی ،برای استفادههای بعدی به نقاط
مختلف فرستاده میشود.

دیمیتریوس زافیراکیس ،مهندس انرژی از موسســه آموزش فنی «پیرائوس» و مســئول
هماهنگکننــده طرح اروپایی در جزیره تیلوس میگوید« :شــبکه کاملی که ما در نظر داریم
در وهله اول شــامل نیروگاهی هیبریدی اســت که انرژی تولید شــده را دریافت میکند .بعد
ایســتگاهی هوشمند خواهد داشــت که ما نامش را  SCADAگذاشتهایم .این ایستگاه انتقال
انرژی به شکلی بسیار هوشمندانه ،بین تولید و تقاضای انرژی در هر لحظه تعادل برقرار میکند.
این انرژی به کمک کنتورهای هوشمند به خانهها و ساختمانهای مختلف منتقل میشود».
دهها کنتور هوشــمند در خانهها و مکانهای خاص نصب شدهاند ،از جمله در یک اردوگاه
پناهندگان .چهلوپنج پناهنده از هشــت خانواده ســوری از سال  ۲۰۱۶ساکن اینجا هستند.
بهزودی شــبکه برق تجدیدپذیر ،برق الزم برای پختوپز ،گرمایش ،و فعالیتهای مدرسه را
تأمین خواهد کرد.
کریستوس پرونیوس ،مهندس مکانیک از طرح بینالمللی موسوم به «یوروسول» در یونان
میگوید« :این ابزار برای کنترل توان« ،هوشــمندی خاص» دارد و میتواند از کل سیســتم
و دســتگاههای برقی خانهها و ســاختمانها در برابر نوســان ولتاژ پس از پایان قطعی برق
سراسری ،محافظت کند».
پژوهشــگران امیدوارند که جزیره حتی خواهد توانست به جزیره همسایهاش انرژی صادر
کند .آنها میگویند که این سیستم تا سال  ۲۰۱۸میالدی مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
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جزئیات نصب مولدهای خورشیدی در خانه مددجویان کمیته امداد

تومان است که در صورت اســتفاده از تجهیزات داخلی این
رقم تا  ۳۰درصد افزایش مییابد.
وی ادامه داد :عالوه بر شــروط اعالمشــده ،اجرای این
طرح محدودیتهایی نیز دارد؛ بهطور مثال خانه مددجو نباید
سایهگیر باشــد .در صورت نصب مولد بر روی بام باید بنای
منزل اســتحکام الزم را دارا باشد .همچنین واحد مسکونی
مددجو باید مساحتی بین  ۵۵تا  ۶۵مترمربع فضا برای نصب
تجهیزات داشته باشد.
مدیــرکل طرحهای اقتصادی و خودکفایــی کمیته امداد
بابیــان اینکــه درآمد این طــرح پایدار و تضمینشــده اما

محدود اســت گفت :اجرای طرح پنل خورشــیدی باهدف
کمک به معیشــت خانوارهای تحت حمایت انجام میشود
نه خودکفایی کامل خانوار.
وی با اشــاره به اینکه طرح نصب مولدهای خورشــیدی
در روســتاها و مناطق محروم و مرزی اجرا میشــود گفت:
با توجه به خشکســالیهای اخیر در برخی روستاها امکان
فعالیت کشــاورزی یا دامپروری فراهم نیست؛ این موضوع
موجب مهاجرت مددجویان روســتایی به کالنشهرها شده
اســت که اجرای این طرح  میتوانــد از ادامه مهاجرت این
افراد جلوگیری کند.

کلیات اجرای طرح نیروگاه خورشیدی در حاجیآباد و میناب تصویب شد

پنجره ایرانیان؛ سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان گفت :کمیته
ماده هشــت اســتان هرمزگان با کلیات اجرای طرح نیروگاه خورشــیدی در شهرستانهای
حاجیآباد و میناب موافقت کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،به نقل از اســتانداری هرمزگان ،رضا مدرس در پنجمین جلسه

کمیته ماده هشت استان هرمزگان در خصوص ضوابط استقرار فعالیتهای صنعتی ،خدماتی
و تولیدی بر اســاس مسائل زیســتمحیطی ،عنوان کرد :در این جلسه سه پرونده مربوط به
اجرای طرح نیروگاه خورشیدی  ۲۵مگاواتی در منطقه سرچاهان شهرستان حاجیآباد و اجرای
طرح نیروگاه خورشیدی  ۲۵مگاواتی در روستای نخل ابراهیمی شهرستان میناب مطرح و با
کلیات موضوع موافقت شد.
وی ادامه داد :همچنین پرونده دیگری در خصوص تولید شیشه فلوت و رفلکس آینه مطرح
و مقرر شــد ســایت مورد نظر در منطقه ویژه اقتصادی ،صنایــع معدنی و فلزی خلیجفارس
جانمایی شود.
سرپرســت معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان افزود :پرونده دیگر مربوط
به طرح تولید خوراک دام و طیور و آبزیان واقع در شهرک صنعتی گمبرون بود که مورد تایید
اعضاء جلسه قرار گرفت.
مدرس خاطرنشان کرد :در مواردی که امکان اجرای ضوابط استقرار در استان وجود نداشته
باشــد مراتب در کارگروهی به ریاســت معاون امور عمرانی اســتانداری و نمایندگان ادارات
صنعت و معدن ،حفاظت محیطزیســت ،راه و شهرسازی ،نیرو و جهاد کشاورزی مورد بررسی
قرار گیرد تا با در نظر گرفتن مواردی از قبیل فرآیند تولید ،توپوگرافی منطقه و شرایط اقلیمی
و ظرفیت قابلتحمل محیطزیست با رعایت و گسترش شهرها ،تصمیمگیری شود.
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پنجــره ایرانیان؛ کمیته امداد با هدف کمک به معیشــت
خانوارهای کمتوان دارای سرپرست زن یا سالمند ،مولدهای
خورشیدی در خانه آنها نصب میکند.
به گزارش ســایت خبری کمیته امــداد ،علیرضا رمضانی،
مدیــرکل طرحهای اقتصادی و خودکفایــی کمیته امداد با
اشاره به سیاست توسعه انرژیهای نو و مکلف شدن وزارت
نیرو به خرید تضمینی  ۲۰ساله برق تولیدی از افرادی که از
طریق مولدهای خورشیدی اقدام به تولید برق میکنند گفت:
کمیته امداد از این فرصت بــرای افزایش درآمد خانوارهای
تحت حمایت استفاده کرده است.
وی بــا اعالم اینکه تاکنون حدود  ۷۰۱مولد خورشــیدی
در خانــه مددجویان تحت حمایت کمیته امداد نصب شــده
اســت ،افزود ۳۸۷ :مولد خورشیدی دیگر نیز تا پایان امسال
نصب میشود.
رمضانی با اشــاره به اینکه اعتبار اجــرای طرح پنلهای
خورشیدی از منابع قرضالحســنه بانکها و صندوق امداد
والیت تامین میشود گفت :برای نصب هر مولد خورشیدی
 ۲۵میلیون تومان تسهیالت قرضالحسنه به مددجو پرداخت
میشود که در مدت هفت سال این وام مستهلک میشود.
وی بابیــان اینکه پنج هزار و  ۴۰۰خانوار تحت حمایت در
نوبت نصب مولد خورشیدی هســتند گفت :این طرح برای
خانوارهایی اجرا میشــود که اعضای آن توان اجرای طرح 
اشــتغال  ندارند؛ بر این اســاس خانوارهای کمتوان دارای
سرپرست زن یا سالمند در اولویت قرار دارند.
مدیــرکل طرحهای اقتصادی و خودکفایــی کمیته امداد
گفت :قیمت خریــد تضمینی هر کیلووات برق تولیدی ۸۱۵
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پنجرههای خورشیدی جایگزین سقفهای خورشیدی
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پنجرهایرانیــان؛ با توجه به توســعه روزافزون فناوریهای
مرتبط با اســتفاده از انرژیهای پــاک ،بهاحتمال فراوان در
آینده بخش قابلتوجهی از انــرژی منازل و ادارات از طریق
منابع انرژی تجدیدپذیری همچون خورشید تامین خواهد شد.
در حال حاضــر ،چندین مدل پانل خورشــیدی طراحی
و تولید شــده که البته اســتفاده از آنها بــرای تمامی افراد
امکانپذیر نیست و ازاینرو ،پیشبینی میشود که در آینده
شــاهد اعمال تغییراتی در طراحی و محــل قرارگیری این

پانلها خواهیم بود.
به گزارش آی تی رســان ،دراینبین ،برخی شــرکتها
تالشهایی را در زمینه ارتقای طراحی پانلهای خورشیدی
انجام دادهاند .از میان آنها میتوان به شــرکت تسال اشاره
کرد که توانسته پانلهای خورشــیدی شبیه به کاشیهای
شیشــهای را تولید کنــد و میتوان آنها را بر روی ســقف
خانههــا تعبیه کــرد؛ اما این احتمال نیز وجــود دارد که در
آینده ،پانلهای خورشــیدی بهجای سقف ،بر روی پنجرهها

نصب شوند.
در همین رابطه ،اخیرا گروهی از محققان دانشگاه دولتی
میشــیگان اعالم کردهاند که در حال طراحی ســلولهای
خورشیدی شفافی هستند که میتوان آنها را بر روی پنجره
منازل تعبیه کرد.
ریچارد النت ،محقق و اســتاد دانشگاه میشیگان در این
رابطــه عنوان کرد که ما ظرفیتهای ایــن پانلها را مورد
تجزیهوتحلیــل قراردادیم و نتایج نشــان داد که میتوان با
جمعآوری نورهــای نامرئی ،همانند پانلهای خورشــیدی
سقفی ،انرژی الکتریسیته تولید کرد.
همچنیــن میتوان از این پانلها بــرای ارتقای کارایی
ساختمانها ،اتومبیل و دستگاههای موبایلی نیز استفاده کرد.
گفتنی اســت که تالشهای محققان دانشگاه میشیگان
برای استفاده از پانلهای خورشــیدی در پنجرهها ،چندان
هم جدید نیســت چراکه در گذشته ،شــاهد معرفی چنین
پروژههایی از سوی شــرکتها و محققان مختلف بودهایم
کــه از میان آنها میتوان به تولیــد فیلمهایی نازک برای
قرار دادن بر روی دربها و پنجرههای شیشهای اشاره کرد.
بااینحال ،هنوز زمان دقیقی برای تکمیل توسعه این طرحها
اعالمنشده و مشخص نیســت که چه زمانی این ایدهها به
دنیای واقعی راه خواهد یافت.

تالش دولت برای توسعه انرژی سبز در ایران
پنجره ایرانیان؛ چهار ســال اســت که تجدیدپذیرها با توجه به پتانسیلهای کشور
توسعه یافته اســت ،بهطوریکه ســرمایهگذاران متعددی از کشورهای مختلف برای
همین امر به ایران آمدند ،اما به دلیل نبود تضامین پرداخت نه ســرمایهگذاران داخلی
و نه ســرمایهگذاران خارجی تمایل چندانی برای سرمایهگذاری نداشتند به همین دلیل
وزیر نیرو برنامههایی را برای بهبود وضعیت موجود در نظر گرفته است.
به گزارش ایسنا ،بر اساس گزارشهای آژانس بینالمللی انرژی تا سال  ۲۰۴۰بیش
از  ۴۰درصد برق دنیا از محل انرژیهای تجدیدپذیر تامین میشود ،همچنین بر اساس
برآوردهای این سازمان تا سال  ۲۰۳۰بخش اعظمی از کشورهای اروپایی بیش از ۵۰
درصد برق خود را از انرژیهای نو تامین میکنند و حتی در بخشــی از این کشــورها،
ســهم انرژیهای نو از کل انرژی به بیش از  ۷۰درصد و حتی در بخشی از کشورهای
حوزه اسکاندیناوی به  ۱۰۰درصد میرسد.
در همین راســتا ایران گامهای جدیتر و موثر خود برای توســعه این انرژیها را از
چهار ســال پیش آغاز کرده ،بهگونهای که هماکنون میزان نصب شــده انرژیهای نو
در کشــور به بیش از  ۶۰۰مگاوات رسیده و این در حالی است که تا پیش از سال ،۹۲
این میزان کمتر از  ۱۰۰مگاوات بود .همچنین بر اســاس برنامه پنجساله ششم توسعه
قرار است ظرفیت نصب شده انرژیهای تجدیدپذیر در کشور به حدود  ۵۰۰۰مگاوات
برســد که این امر نشان میدهد ایران عزم خود برای توسعه این انرژیها را در کشور
جزم کرده است.
از جمله برنامههایی که ایران برای توســعه این انرژیها و جذب ســرمایهگذاری در
ایــن بخش در نظر گرفته میتوان به خرید تضمینی  ۲۰ســاله برق از تولیدکنندگان و
سرمایهگذاران این انرژیها ،توسط دولت اشاره کرد.
از جمله موارد دیگر میتوان به ماده  ۵قانون حمایت از صنعت برق در ســال ۱۳۹۴

اشاره کرد که بر اساس آن روی قبضهای برق مشترکان ماهانه حدود  ۶۰ریال برای
توســعه این انرژیها در کشور عوارض بسته شده است .در همین راستا وزیر نیرو یکی
از دغدغههای وزارتخانه را بحث تجدیدپذیر ها اعالم کرده و معتقد است که باید خرید
برق حاصل از نیروگاههای تجدیدپذیر تضمین شــود چراکه این مســئله مشوق اصلی
ســرمایهگذاران داخلی و خارجی خواهد بــود .بازپرداخت این تضمین جزو دغدغههای
وزارت نیرو اســت و در الیحه بودجه  ۱۳۹۷رقمی در حــدود  ۱۵۰۰میلیارد تومان در
نظر گرفته شده است.
البته این در شــرایطی است که به گفته ســیدمحمد صادقزاده مدیرعامل سازمان
انرژیهای تجدیدپذیر ایران در ســال گذشــته از میزان  ۱۱۰۰میلیارد تومان عوارض
اخذ شده برای توسعه انرژیهای نو ،تنها  ۳۶میلیارد تومان اختصاص یافت که این امر
باعث انباشــت بدهیها در این حوزه و باال رفتن ریســک سرمایهگذاری در این بخش
شده است.
بهطورکلی وزارت نیرو مکلف شــده که طبق برنامه ششم توسعه  ۵۰۰۰مگاوات برق
را از طریق انرژیهای تجدیدپذیر ایجاد کند و بر اساس قانون مجلس شورای اسالمی
منابع مالی برای احداث این نیروگاهها نیز مشخصشده بهطوریکه مجلس مقرر کرده
تا مبلغی برای عوارض برق بهمنظور توســعه برق روســتایی و توســعه تجدیدپذیرها
دریافت شود که میزان مبلغ پیشبینیشده  ۱۱۰۰میلیارد تومان است که بیش از ۵۰۰
میلیارد تومان آن از مردم دریافت شده است.
بســیاری از کارشناسان معتقدند که اگر مجلس با پیشنهاد دولت موافقت کند و تمام
مبلغ نیز به همین امر اختصاص یابد قطعا میتوانیم شاهد تاثیرات و اتفاقات شگفتی در
صنعت برق کشور باشیم لذا نظر به امکانات باالی کشور در حوزه تجدیدپذیرها انتظار
میرود مجلس به این مهم نگاه ویژهای داشته باشد.
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حذف سوخت فسیلی تا ۲۰۵۰
پنجره ایرانیان؛ آمار جدید نشان میدهد دانمارک ۴۳.۴
درصد از الکتریسیته مصرفی خود را با انرژی بادی تامین
کرده است.
به گــزارش خبرگزاری مهــر به نقــل از خبرگزاری
فرانســه ،آمار جدید نشان میدهد ســال گذشته ۴۳.۴
درصد الکتریسیته مصرفی دانمارک بهوسیله انرژی بادی
تامین شده است .این رقم رکورد جدیدی برای دانمارک
بهحســاب میآید زیرا سعی دارد تا  ۲۰۳۰میالدی نیمی
از انرژی مورد نیاز خود را از منابع تجدیدپذیر تامین کند.
وزارت انرژی ،آبوهــوا و خدمات رفاهی دانمارک در
بیانیهای اعالم کرد :دانمــارک بهزودی از اهداف انرژی
اتحادیــه اروپا پیشــی میگیرد .مــا میتوانیم تا ۲۰۳۰

میالدی حداقل  ۵۰درصد انرژی موردنیاز خود را از منابع
تجدیدپذیر تامین و تا  ۲۰۵۰میالدی سوختهای فسیلی
را حذف کنیم.
الرس لیهولــت وزیــر انــرژی دانمــارک دراینباره
میگویــد :بــا توجه بــه افزایــش تولید بــرق از منابع
تجدیدپذیر ،دانمارک میتوانــد در این زمینه برای بقیه
کشورها پرچمدار باشد.
این در حالی اســت که این کشــور مشــغول توسعه
مزرعههای بــادی در دریای بالکان و شــمال اســت.
دانمارک بخشــی از الکتریسیته مورد نیاز خود را از نروژ
(انرژی برقآبی) ،سوئد (انرژی هستهای) و آلمان (انرژی
خورشیدی) تامین میکند.

ژن تولید سلولز گیاهی کشف شد
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پنجره ایرانیان؛ گروهی از پژوهشــگران موسســه تحقیقاتی روتامستد ژنی را شناسایی
کردهاند که ســبب سخت شدن دیوارههای سلولی گیاهان و تولید سلولز گیاهی بهعنوان
منبعی در تولید سوخت زیستی میشود.
به گزارش مرکز اطالعات بیوتکنولوژی ایران ،محدود بودن منابع ســوختهای فسیلی
و آلودگی روزافزون محیطزیست و عدم تجدیدپذیری این منابع انرژی ،موجب شده است
که جایگزینی منابع ســوختی تجدیدپذیر و دوســتدار طبیعت در دستور کار دانشمندان و
مراکز تحقیقاتی سراسر دنیا قرار گیرد .یکی از منابع مورد استفاده در تولید سوخت زیستی،
سلولز گیاهی است که منبع انرژی ،ارزان و قابل دسترسی خواهد بود.
بر این اساس گروهی از پژوهشگران کشورهای بریتانیا ،برزیل و ایاالتمتحده آمریکا،
ژنی را شناسایی کردهاند که سبب سخت شدن دیوارههای سلولی در گیاهان و تولید سلولز
گیاهی میشــود .این گروه تحقیقاتی معتقدند که خاموشی این ژن ،آزاد شدن قندها را تا
 ۶۰درصد افزایش میدهد.
ســلولز ترکیبی اســت که در گیاهان باعث ایجاد دیوارههای ســلولی محکم میشود.
ساختار محکم دیواره سلولی در گیاهان مزیتی است که امکان بقای این موجودات زنده را
طی بیش از  ۶۰میلیون سال فراهم کرده است .این ویژگی سلولز ،قابلیت هضم آن را در

دستگاه گوارش دام کاهش میدهد .در پاالیشگاههای زیستی هم فراوری آنها برای تولید
اتانول زیستی و کاربرد آن را بهعنوان منبع انرژی جدید با منشا زیستی دشوار میسازد.
روان میشــل متخصص زیستشناسی گیاهی و سرپرست این تیم پژوهشی در موسسه
تحقیقاتی روتامستد ،میگوید :این مسئله اهمیت جهانی دارد .زیرا هر کشوری برای تغذیه
دام به علوفه نیاز دارد و عالوه بر این ،ســلولز گیاهی یکی از مواد اولیه مورد اســتفاده در
تولید سوخت زیستی است.
این گروه تحقیقاتی موفق شــدند گیاهان تراریختهای تولید کنند که فرایند اســتحکام
دیواره ســلولی در آنها کاهش یافته اســت .در این گیاهان تراریخته فعالیت ژن مسئول
استحکام دیواره سلولی تقریبا  ۲۰درصد کاهش مییابد.
این دســتاورد جدید مهندسی ژنتیک بدون شک تاثیر مثبت قابل توجهی در استفاده از
ســوختهای زیستی بهجای سوختهای فســیلی خواهد داشت .امروزه استفاده از اتانول
حاصل از بقایای غیرخوراکی گیاهانی مانند نیشکر و ذرت بهعنوان سوخت زیستی متداول
است و براین اساس پیشبینی میشود که با تسهیل فرایند تولید سوخت زیستی از بقایای
گیاهی بهعنوان جایگزین سوختهای فسیلی به کاهش انتشار گازهای گلخانهای کمک
خواهد کرد.
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سرمایهگذاری  ۲۰۰میلیارد تومانی شرکت برق در قم
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پنجره ایرانیان؛ مدیر برق منطقهای تهران از سرمایهگذاری  ۲۰۰میلیارد تومانی شرکت برق
در استان قم طی سالهای  ۹۵و  ۹۶خبر داد.
به گزارش روابط عمومی استانداری قم سید مهدی صادقی استاندار قم در دیدار مدیر برق
منطقهای تهران که در اســتانداری قم برگزار شد ،با اشاره به تخصیص یک هزار هکتار برای
تولید انرژی خورشــیدی اظهار داشت :این مساحت ظرفیت تولید  ۵۰۰مگاوات برق از طریق
انرژی خورشــیدی را دارد .استاندار قم افزود :زیرساختهای اتصال این منطقه هزار هکتاری

به شبکه برق سراسری فراهم شود.
ســید زمان حســینی مدیرعامل برق منطقهای تهران نیز در این جلسه با اشاره به افزایش
 ۲۰۰مگاواتی ظرفیت برق استان قم طی سالهای  ۹۵و  ۹۶گفت :در این مدت  ۲۰۰میلیارد
تومان در زمینه توسعه زیرساختهای برق استان قم هزینه شده است.
در این جلسه همچنین برخی مشکالت پیش روی شرکت برق استان قم نیز مطرح گردید
که استاندار قم خواستار برگزاری جلسات کارشناسی برای رفع آنها شد.

عربستان با کمک ژاپن خودروی برقی تولید میکند
پنجــره ایرانیان؛ شــرکت الکتریســیته ســعودی که
توسط دولت ســعودی مدیریت میشود ،با شرکت توکیو
الکتریک پاور ،نیســان موتور و تاکائوکا توکو قراردادی
برای اولین پروژه پایلوت ســاخت خودروی الکتریکی در
عربستان امضا کردند.
به گزارش رویترز ،عربستان ســعودی به عنوان بخشی
از هدف خود برای تنوعبخشــی به اقتصاد فراتر از نفت ،به
دنبال توســعه صنعت خودروی خود اســت و برای این کار
با شــرکت تویوتا موتور ژاپن هم تیمی مطالعاتی تشــکیل
داده است.
قوانین ســختگیرانه مبارزه با آالیندگی در سطح جهان
خودروسازان دنیا را بر آن داشته است تا تولیدات خود را به
ســوی خودروهای الکتریکی شــیفت دهند و برخی از آنها
ســعی میکنند تا در هزینههای بسیار باالی توسعه باتری
آنها با هم شریک شوند.
تحت این توافق ،ایستگاههای شــارژ سریع توسعه داده
خواهند شــد تا خودروهای الکتریکی را در  ۳۰دقیقه شارژ
کند .شرکت الکتریسیته ســعودی  ۳خودروی الکتریکی از
نیســان قرض میگیرد درحالیکه تپکو و تاکائوکا توکو هم
ســه شارژر ســریع فراهم خواهند کرد .شرکت الکتریسیته

سعودی در مورد برنامه زمانی این طرح اطالعی نداده است.
مدیر اجرایی این شــرکت ،امین ناصــر در ماه نوامبر به
رویترز گفت با بهبود کارایی در بلند مدت ســطح تولید خود
را بهتــر خواهیم کرد تا با رشــد انرژیهای تجدید پذیر ،با
تقاضای روزافزون انــرژی که نیازمند منابع مختلف انرژی
است هماهنگ شویم.
ناصر در ماه اکتبر در مصاحبهای به سیانبیســی گفت

خودروهای الکتریکی سهم خوبی را از بازار به دست خواهند
آورد اما چندین دهه طول میکشد تا بر بخش قابل توجهی
از انرژی جهان تاثیر داشته باشند.
عربستان سعودی روز یکشنبه میزبان یک فروم تجاری
ژاپنی ـ سعودی بود که در آن قراردادهایی با شرکت تبدیل
آب سالین و شرکت توسعه تکنولوژی انرژیها و صنایع نو،
به امضا رسید.
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کاهش  ۶۶درصدی هزینه قبض برق با صفحات خورشیدی نیسان
پنجره ایرانیان؛ شرکت نیسان که تابهحال بیشتر در زمینه
تولید انواع خودرو فعال بود ،قصد دارد سیســتمهای انرژی
خورشــیدی خانگی تولید کند که بهصرفه جویی در مصرف
برق منجر میشود.
به گزارش مهر به نقل از نیواطلس ،این شرکت ژاپنی
از ابداع سیســتم مدیریت انرژی جدیدی با اســتفاده از
صفحات خورشــیدی قابل نصب روی ســقف منازل و
همینطــور باتریهای معمولی و قدیمــی خبر داده که
اســتفاده از آنها بهطور متوســط  به کاهش  ۶۶درصدی
هزینه قبض برق میانجامد.
نیســان تازهترین شــرکتی اســت که در زمینــه ارائه
خدمات انرژی خورشــیدی به جمع خودروسازانی همچون
مرســدس بنز ،رنو و تســا میپیوندد .این شرکت در سال
 ۲۰۱۶باتریهایــی به نام ایکس اســتوریج عرضه کرد که

از باتریهای قدیمی احیاشــده ساخته شده بودند و با هزینه
کمی قادر به ذخیرهسازی انرژی خورشیدی هستند.
بســیاری از شرکتهای خودروســازی مدتی است تولید
خودروهای برقی را در دســتور کار خود قرار دادهاند و ارائه
خدمــات تامین خانگی برق از انرژی خورشــیدی میتواند
مردم را به خرید چنیــن خودروهایی ترغیب کند .زیرا افراد
به این نتیجه میرسند که میتوانند با صرف هزینهای ناچیز
انرژی الزم برای به حرکت درآوردن خودروهای یادشــده را
تامین کنند.
نیسان سه نوع صفحه خورشیدی تامین برق طراحی کرده
که یکی ارزانقیمت ،دومی متوســط و اقتصادی و ســومی
گرانتر و پیچیده اســت و حداقل هزینه نصب و راهاندازی
این سیســتم با شــش صفحه خورشــیدی به  ۵۴۰۰دالر
میرسد .فروش این محصول در آینده نزدیک آغاز میشود.

هند علیه واردات قطعات خورشیدی ارزان قیمت چینی دست بهکار شد
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پنجره ایرانیان؛ هند به جدیدترین عرصه رویارویی در جنگ برای حمایت از تولیدکنندگان
پنل خورشــیدی در برابر رقبای چینی ارزانقیمت تبدیل شده و رگوالتورهای این کشور قصد
دارند یک تعرفه  ۷۰درصدی را برای واردات محصوالت چینی وضع کنند.
به گزارش ایســنا به نقل از فایننشــیال تایمز ،برخی از بزرگترین ســازندگان نیروگاههای
خورشــیدی هنــد در حال مبارزه با پیشــنهادهای رگوالتورهای هندی بــرای وضع مالیات
اضطراری روی واردات ســلولهای خورشــیدی از چین و مالــزی و همچنین اقتصادهای
توســعه یافتهتر هستند .این طرحها احتماال تاثیر بزرگی روی صنعت چین خواهد گذاشت که
صادراتش به هند را به دلیل اشباع عرضه داخلی افزایش داده است.
برخی از بزرگترین ســازندگان پنل خورشــیدی هنــد که در راس آنها گــروه آدانی قرار
دارد ،خواســتار افزایش تعرفه واردات هســتند .مورد آنها از سوی رگوالتورها پذیرفته شده و
رگوالتورهــای هندی اعالم کردند تعرفه  ۷۰درصدی فوری را به مدت  ۲۰۰روز تا زمانی که
به یک نتیجه دائمیتر برسند ،پیشنهاد خواهند کرد.
طبق یافتههای اولیه گزارش رگوالتورهای هندی ،واردات فزاینده که هیچ نشانی از کاهش
ندارند و بالعکس به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کردهاند ،ممکن اســت به صنعت داخلی
در آینده آسیب بزند.
اما این گزارش واکنش خشــمآلود ســازندگانی را برانگیخته که قیمتهایشان را در چند
سال گذشــته کاهش داده و صنعت نیروی خورشیدی هند را در انقالب تجدیدپذیر جهانی
پیشتاز ساختهاند .همچنین این پیشــنهاد انتقاد تولیدکنندگان کوچکتری را به دنبال داشته
که میگویند بــا وضع تعرفه برای واردات مواد خام ،تولید پنلهای خورشــیدی برای آنها
گرانتر میشود.
تنها شمار معدودی از شــرکتهای هندی سلولهای خورشیدی تکی را برای ساخت پنل
تولید میکنند.
این پیشــنهادها جدیدترین نمونه از اختالفهای تجارت بینالمللی پیرامون تولید پنلهای
خورشــیدی اســت .اتحادیه اروپا و چین در ســال  ۲۰۱۳پس از اینکه این بلوک تعرفه ضد
دامپینگ را برای پنلهای خورشــیدی چین تصویب کرد ،تقریبا وارد یک جنگ تجاری شدند
و پکن در واکنش به این اقدام تعرفه مشروب اروپایی را افزایش داد.
یک ســال بعد آمریکا پس از اینکه دریافت پنلهای خورشــیدی چین و تایوان به قیمت
بســیار نازلی نسبت به بازار آمریکا فروخته میشوند ،تعرفه  ۱۶۵درصدی را برای واردات آنها
تعیین کرد .این تصمیم باعث شد تولیدکنندگان چینی به بازار هند روی ببرند و صادرات آنها

به این کشور در فاصله سال  ۲۰۱۲تا  ۲۰۱۶بیش از  ۱۱۰۰درصد افزایش یافت.
آمریکا همچنین علیه هند نیز دست به اقدام زده و چالش موفقیتآمیزی را علیه الزام دهلی
نو برای اســتفاده از مواد خام داخلی تحت برنامه انرژی خورشیدی دولتی ،در سازمان تجارت
جهانی به راه انداخت.
پیشــنهادات اخیر رگوالتورهای هندی با توجه به برنامههای دولت نارندرا مودی ،نخست
وزیر هند ،برای ســاخت  ۱۰۰گیگاوات نیروی خورشیدی جدید تا سال  ،۲۰۲۲بسیار حساس
به شمار میروند.
طی دو ســال گذشــته کاهش قیمت واردات پنل خورشیدی چینی به سازندگان اجازه داده
هزینههای پیش بینی شــده ساخت پارکهای خورشیدی جدید را کاهش دهند ،اما برخی در
این صنعت اخیرا هشدار دادهاند که اگر هزینه پنلها به صورت غیرمنتظره دوباره افزایش پیدا
کند ،پیشنهادات قیمت پایین برای ساخت چنین پروژههایی ادامه پیدا نخواهد کرد.
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پنجــره ایرانیان؛ تاسیســات خورشــیدی پررونق
چین کمک کردهاند ســرمایهگذاریهای جهانی در
انرژی تجدیدپذیر و فناوری انرژی هوشمند در سال
میالدی گذشته ســه درصد رشد کرده و به ۳۳۳.۵
میلیارد دالر صعود کند که دومین رکورد باالی ثبت
شده تاکنون بود.
به گزارش ایســنا ،گزارش بلومبــرگ از نیو انرژی
فاینانس نشــان داد چین و آمریکا با داشتن بزرگترین
سهم در ســرمایهگذاریهای انرژی پاک در این زمینه
پیشتاز هســتند .در حالیکه ســرمایهگذاری اروپایی
بــه دلیل سیاســتهای تغییــر یافتــه در انگلیس و
آلمان کاهش یافت ،رشــد فاینانــس برای انرژیهای
تجدیدپذیر و فناوری انرژی هوشــمند در اســترالیا و
مکزیک رونق طی ســال میالدی گذشته جهش قابل
مالحظهای پیدا کرد.
به گفته جون مور ،مدیرعامــل نیو انرژی فاینانس،
ســرمایهگذاریهای  ۲۰۱۷تنها چهــار درصد کمتر از
رکورد  ۳۶۰.۳میلیارد دالر ثبت شده در سال  ۲۰۱۵بود
اما آمار سال گذشــته قابل توجه است زیرا هزینههای
سرمایه برای ســرمایهگذاری در انرژی خورشیدی به
میزان چشــمگیری کاهش یافته و حدود  ۲۵درصد در
هر مگاوات نسبت به سال  ۲۰۱۵ارزانتر شده است.
سرمایهگذاری خورشــیدی در زمینه جذب فاینانس
جهانی ،پیشــتاز بود و ســال میالدی گذشته ۱۶۰.۸
میلیارد دالر سرمایهگذاری را به خود اختصاص داد که
 ۴۸درصد از کل ســرمایهگذاری انرژی پاک جهان به
حســاب میآید و  ۱۸درصد در مقایسه با سال ۲۰۱۶
رشد نشان داد .سرمایهگذاری خورشیدی چین در سال
میالدی گذشــته به  ۸۶.۵میلیارد دالر رسید که تقریبا
بیش از نیمی از کل سرمایهگذاری در انرژی خورشیدی
بود و  ۵۸درصد نســبت به سال  ۲۰۱۶افزایش داشت.
طی ســال میالدی گذشــته  ۵۳گیــگاوات ظرفیت
فوتوولتاییک نصب شــد که نسبت به  ۳۰گیگاوات در

سال  ۲۰۱۶افزایش داشت.
تاسیســات خورشــیدی چینــی در ســال  ۲۰۱۷از
پیشبینی نیو انرژی فاینانــس به میزان  ۲۰گیگاوات
فراتر رفت که به گفته جاستین وو ،مدیر منطقه آسیا ـ
اقیانوســیه نیو انرژی فاینانس ،دو علت داشت :نخست
اینکــه رگوالتورهای چینی تحت فشــار صنعت برای
محدود کردن ســاخت و ســاز پروژههای بزرگ مولد
نیرو در خارج از سهمیههای دولتی اختصاص یافته کند
عمل کردند .علت دوم این بود که با کاهش هزینههای
خورشــیدی ،چین پنلهای خورشــیدی یشتری را در
سقفها و پارکهای صنعتی نصب کرد و این پروژهها
جزو سهمیه دولتی نبودند.
مجمــوع ســرمایهگذاری چیــن در انرژیهــای
تجدیدپذیر و انرژی هوشمند سال میالدی گذشته ۲۴
درصد جهش یافت و به رکــورد جدید  ۱۳۲.۶میلیارد
دالر رســید .دومین کشــوری کــه بزرگترین میزان
ســرمایهگذاری را در این زمینه داشت ،آمریکا با ۵۶.۹
میلیارد دالر بود که با وجود مواضع نه چندان دوستانه
دولت ترامــپ در قبال انرژیهــای تجدیدپذیر ،یک
درصد افزایش ساالنه نشان داد.
در مجموع ،ســرمایهگذاریهای انرژی پاک در اروپا
کاهش یافت .این سرمایهگذاریها در بحبوحه تغییرات
در سیاســت حمایتی ،در آلمان  ۲۶درصد و در انگلیس
 ۵۶درصــد کاهش یافت اما تامیــن مالی در برخی از
کشــورها که سهم کمتری از مجموع سرمایهگذاریها
داشــتند از جمله اقتصادهای بزرگی همچون فرانسه و
ایتالیا رشد کرد.
از ســوی دیگر ،ســرمایهگذاریهای پــروژه بزرگ
بادی و خورشــیدی ،فاینانس اســترالیا را  ۱۵۰درصد
افزایــش داد و بــه رکــورد  ۹میلیارد دالر رســاند و
سرمایهگذاریهای مکزیک با  ۵۱۶درصد افزایش ،به
 ۶.۲میلیارد دالر رسید.
از نظر مجموع ســرمایهگذاریهای جهانی بر اساس

هــر بخش ،پس از انرژی خورشــیدی ،انرژی بادی با
ســرمایهگذاری  ۱۰۷.۲میلیارد دالر در رتبه دوم قرار
گرفــت که البته  ۱۲درصد کاهش ســاالنه داشــت.
سومین بخشی که بیشترین سرمایهگذاری انرژی پاک
را جذب کــرد ،فناوریهای انرژی هوشــمند با ۴۸.۸
میلیارد دالر بود که  ۷درصد نســبت به ســال ۲۰۱۶
افزایش داشت و باالترین رکورد سرمایهگذاری تاکنون
بود زیرا ســرمایهگذاری در مترهای هوشمند ،مخازن
باطری ،شــبکه هوشــمند و خودروهای برقی افزایش
پیدا کرد.
در زمینــه ظرفیت ،برآوردهــای مقدماتی نیو انرژی
فاینانــس نشــان داد که  ۱۶۰گیــگاوات انرژی پاک
تولیدکننده ظرفیــت بدون محاســبه پروژههای آبی
عظیم در ســطح جهانی در ســال میالدی گذشــته
سفارش داده شــدند که خورشیدی با  ۹۸گیگاوات در
صدر قرار گرفــت و پس از آن بادی با  ۵۶گیگاوات و
زیست توده (بیوماس) و زباله به انرژی قرار گرفتند.
ایجاد ظرفیت تولید نیروی بیســابقه در شــرایطی
حاصل میشــود کــه هزینههای انــرژی تجدیدپذیر
کاهش پیدا میکند.
طبق گزارش "هزینههــای تولید نیروی تجدیدپذیر
ژانویه  "۲۰۱۸که از ســوی آژانــس بینالمللی انرژی
تجدیدپذیر منتشر شده است ،هزینههای برق از تولید
نیروی تجدیدپذیر سال گذشته کاهش یافت و متوسط
هزینه برقی از تاسیســات خورشــیدی بــزرگ تولید
میشــود  ۷۳درصد از ســال  ۲۰۱۰کاهش یافته و به
 ۱۰سنت به ازای هر کیلووات ساعت برای پروژههای
جدید ســفارش داده شده در ســال  ۲۰۱۷رسید .این
آژانس بر مبنای نتایج مناقصههای نیروی تجدیدپذیر
ســال گذشته که شــاهد قیمتهای مناقصه با رکورد
بسیار پایین برای فوتوولتاییک خورشیدی در خاورمیانه
و آمریکای التین بودند ،انتظار دارد کاهش هزینهها تا
سال  ۲۰۲۰و پس از آن ادامه پیدا کند.
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استخراج انرژی از اعماق زمین

پنجره ایرانیان؛ محققان اروپایی در ایسلند ،سرزمین
آتشفشــانها ،در حال کشــف مرزهای تازهای برای
انرژی تجدیدپذیر هستند.
به گزارش یورونیوز ،این محققان مشــغول آزمایش
روشی برای حفر چاههایی به عمق پنج کیلومتر هستند
تا بخارات داغ به دمای  ۵۰۰درجه ســانتیگراد باالی

صفر را به ســطح زمین بیاورند .اگر همهچیز بهخوبی
پیش برود ،این انرژی گرمایی قادر اســت میزان تولید
الکتریسیته را  ۱۰برابر افزایش بدهد.
مایــع داغ و جریانهای بخارات داغ در داخل زمین،
پتانسیل زیادی برای تولید برق دارند .ایسلند از مدتها
قبل این کار را شروع کرده است .محققان اروپایی طرح

موسوم به «حفاری عمیق» در اینجا مشغولند تا با حفر
چاههایی بسیار عمیق ،بخارات داغ را که گاه دمایشان
به  ۵۰۰درجه ســانتیگراد باالی صفر هم میرسد ،به
سطح زمین هدایت کنند.
در شــبهجزیره ریکیانس یکی از داغترین چاهها در
سرتاســر جهان حفر شده اســت .این چاه از چاههای
زمینگرمایی (ژئوترمال) معمولی که دو و نیم کیلومتر
عمق دارند ،عمیقتر است.
َ
ایــن چاه به مخزن «بخــار آب ابَربحرانی (یا باالی
نقطه بحرانی)» رسیده اســت که با دمایی نزدیک به
پانصد درجه ســانتیگراد نزدیک به مخازن مواد مذاب
داخل زمین است.
ایــن پروژه تحقیقاتــی را کنسرســیومی بینالمللی
به رهبری شــرکتهای ایســلندی اجرا میکند .این
کنسرسیوم به دنبال افزایش اســتفاده از سیستمهای
زمینگرمایی (ژئوترمال) در اروپاست و یافتن جایگزینی
برای انرژیهای تجدیدپذیر است.
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پنجره ایرانیان؛ استاندار بوشهر گفت :شاهد استقبال گسترده برای اجرای طرحهای
انرژی خورشیدی در استان بوشهر هستیم.
بــه گزارش خبرگزاری مهر ،عبدالکریم گراوند در آیین افتتاح هفتمین نمایشــگاه
کامیپوتر و فناوریهای نوین بوشــهر اظهار داشت :استان بوشهر دارای ظرفیتهای
بسیار خوبی است که باید برای توسعه اشتغال از این ظرفیتها استفاده کرد.
وی به گســترش روزافزون فناوری در ســطح جهان اشــاره کرد و ادامه داد :باید
همگام با توســعه و پیشــرفت علم و فناوری حرکت کنیم تا بتوانیم به توسعه بیشتر
دست یابیم.
اســتاندار بوشهر با اشاره به اینکه فناوریهای نوین برای توسعه اشتغال در استان
بوشــهر باید مورد توجه قرار گیرد ،خاطرنشــان کرد :یکی از دانشهای نوین انرژی

خورشیدی است که باید در این مسیر استفاده کرد.
وی با بیــان اینکه باید اســتفاده از انرژیهای پاک از جمله انرژی خورشــیدی
جایگزین انرژیهای فسیلی شــوند ،افزود :متقاضیان زیادی در استان بوشهر برای
اجرای طرحهای انرژی خورشیدی اعالم آمادگی کردند.
گراوند با بیان اینکه استان بوشهر ظرفیت خوبی برای فعالیت در عرصه تولید برق
و اســتفاده از انرژی خورشــیدی دارد ،بیان کرد :بازیافت زبالههای شهری از طریق
فناوریهای نو نیز از دیگر برنامههایی است که در توسعه اشتغال نقشآفرین است.
وی افزود :نمایشــگاه کامیپوتر و فناوریهای نوین بوشــهر میتواند نقش بسیار
مهم و تاثیرگذاری در معرفی توانمندی شرکتهای دانش بنیان و فناوری اطالعات
داشته باشند.

اخبـار معماری

جدیدترین کمپ فوتبال تیم ملی پرتغال برای جام جهانی روسیه
پنجره ایرانیان؛ کمپ شــهر فوتبال در غرب اســتادیوم ملی پرتغال واقع شده که
شامل  7هکتار زمین میباشد و توسط انواع دسترسیهای شهری و عمومی لیسبون
احاطه شده است.
به نقل از معماری آرل ،کمپ تازه افتتاح تیم ملی فوتبال پرتغال نامیده میشــود.
تصمیــم برای طراحی حرفهای این کمپ تمرینی این موضوع بود که همه نهادهای
تخصصی اعم از :تدارکات ،لجستیک ،مدیریت حرفهای ،مرکز فنی ،ریکاوری و  ...در
یک مرکز بنا شود که توانایی پوشش دادن  17تیم ملی فوتبال در یک مکان را دارد.
طراحــی این مجموعه بهصورت مناقصهای بوده که توســط فدراســیون فوتبال
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پرتغال برگزار شــد .فدراسیون مشــخص کرده بود که طراحی این پروژه میبایست
شــامل ســه زمین چمن فوتبال ،زمین اختصاصی تمرین دروازهبانان ،سه ساختمان
مستقل با متراژ مشخص ،مرکز فنی و تدارکات ،و یک ساختمان مرکزی که به همه
ساختمانها و عرصههای فوق متصل شده باشد .عالوه بر ارائه این  4ساختمان ،تیم
طراحی با ارائه یک سیرکوالســیون عملکردی راهحلی ارائه کرده که ساختمانها و
عرصههای بیرونی بهصورت همزمان به همدیگر متصل شوند.
این پروژه یکی از مجهزترین  و هوشمندانهترین مراکز ورزشی با هزینهای حساب
شده به شمار میرود.

اخبـار معماری

سبزترین شهرهای جهان کدامند؟
پنجره ایرانیان؛ روشی برای تشخیص چگونگی برنامهریزی شهری از دیدگاه عابران
پیاده ابداع شده است.
به نقل از معماری آرل ،روشهای مختلفی برای تخمین ســبز بودن یک شهر وجود
دارد .میتوانیم تعداد پارکهای فضای ســبز را بشماریم ،همه نواحی سبز را گردآوری
کنیم ،کمیت مناطق جنگلی را تعیین کنیم ،تعداد درختان کاشته شده را مشخص کنیم،
و اخیرا با توجه به روشــی جدید از طریق تحلیل دیدگاه ســاکنین میتوان پی برد که
یک شــهر تا چه اندازه سبز به شمار میرود .گروهی از محققان به رهبری نیوشا قائلی

در آزمایشــگاه سنجش  MITروشی را برای تشخیص چگونگی برنامهریزی شهری از
دیدگاه عابران پیاده را مطرح کردند.
تصاویر گرفته شده توسط برنامه گوگل ناظر ( )Google Street Viewتوسط
یک الگوریتم پردازش میشــود که درصد پوشش ســبز را در هر تصویر معین میکند.
با توجه به این الگوریتم ســبزترین شهرهای دنیا مشخص شدند .این لیست  10ستونه
عبارتند از :ســنگاپور ،ســیدنی و ونکوور ،کمبریج (آمریکا) ،دوربان (آفریقای جنوبی)،
ساکرامنتو و ژوهانسبورگ ،فرانکفورت ،ژنو ،آمستردام ،سیاتل و تورنتو.

پنجره ایرانیان؛ طراحی ســالن زیبایی کریســتال بر اساس رویکردهای آیندهنگر و پیچیده
یک فضای پر جنبوجوش ارائه شده است.
بــه نقل از معماری آرل ،بنابرایــن طراحان تالش کردهاند که یک فضای تابشــی ایجاد
کننــد که جنبش و تحرک را به مشــتریان القا کند تا فضایی ایــدهآل برای آرایش به همراه
کاربریهای اســتاندارد ایجاد شود .ویژگی اصلی این مکان طراحی سقف آن است که سعی

داشته تا چهرهای جدید از یک آرایشگاه را به نمایش بگذارد.
ورقها موجدار متالیکی که به ســقف اکسپوز متصل شده ،بر اساس الگوی ماتریسی برش
خورده که اشــاره به موهای بلند و موجدار داشــته است .دلیل ســاخت سقف توسط متریال
ورقهای موجدار انعکاس ناپایدار نور روز در سالن بوده است .این اقدام ساده برای زیباسازی
فضا صورت گرفت تا مشتریان بازخورد متفاوتی نسبت به این فضا داشته باشند.
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اخبـار معماری

طراحی تلفیقی مهدکودک و مدرسه ابتدایی
پنجــره ایرانیان؛ یک مدرســه ابتدایی با تلفیقی زیبا از فضای مهدکودک و مدرســه
ابتدایی در فرانسه طراحی شده است.
به نقل از وبســایت آرشیتکت ،معماری این مدرســه ابتدایی توسط گروه معماران لو
کرنک و توســط نیکی داســنت فال در شهر سنت دنیس فرانســه طراحی شده است.
طرح وی ادغامی جالب و زیبا از مهدکودک و مدرســه ابتدایی میباشد که با روشهای
مختلف ،آموزشوپرورش را توســعه داده است .کودکان با کمترین دانش و آگاهی وارد
این مرکز شــده و هنگام خروج از آنجا دانش مناســب ســن خود در رشتههای علوم،
جغرافیا ،ریاضیات و کشــف و کنکاش علمی به دســت میآورند .کانسپت طراحی این
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پروژه بر اســاس عملکرد و فرم مغز انسان بوده است .با توجه به عملکرد مغز ،عملکرد
ساختمان هم در دو نیمکره به وقوع میپیوندد .مغز از لحاظ ظاهری یکسان ،اما از لحاظ
عملکردی غیرمتقارن عمل میکند.
ســه حوزه در فضــای بیرونی قرار دارد که شــامل :ورودی ،زمینبازی مهدکودک و
زمینبازی اصلی میباشــد .ســه محیط هم در داخل قرار دارد که شــامل عرصههای
مهدکودک ،مدرسه ابتدایی و کافهتریا به همراه پذیرش مرکزی است .این تقسیمبندی،
ســاختمانی با سه بال مجرا را به نمایش گذاشــته است که طرحی مقتصدانه ،همگرا و
دارای فرم بصری زیبا و ارتباط فضایی مناسب میباشد.

اخبـار معماری

طراحی داخلی اداری شرکت  Telenorدر سنگاپور
پنجره ایرانیان؛ این طراحی در واحدی در طبقه سیام در بلندترین ساختمان سنگاپور
به نام برج گوکو انجام شده است.
به نقل از معماری آرل ،این دفتر شــعبه آسیایی این شرکت و محل مالقات عمومی
با نمایندگان کشــورهای ســنگاپور ،تایلند ،میانمار ،پاکســتان ،هندوستان و بنگالدش
میباشــد .طراح به ایجاد فضایی همچون یک شهر اندیشیده که تمام کارکردهای آن
را با همان کیفیت ارائه دهد و از این طرز فکر بهعنوان ابزار طراحی خود در تمام زمان
پرورش ایدههای خود بهره گرفته است.
با داشــتن ایده اولیهای همچون شهر ،طراح فضای کار سنتی را به چالش کشیده و از
مفاهیم اصلی ساختار یک شهر مانند خیابان ،کوچه و حتی میدان بهره جسته است .وی
فضــای کاری انعطافپذیر را با تمرکز بر مفاهیم تنوع و تجربه فضاهای متفاوت ایجاد
کرده است و تالش کرده با فراهم کردن فضایی که برای کارمندان خوشایند باشد آنان
را دعوت به کار به شــیوه ویژه خود کند .هدف از طراحی این شــعبه در سنگاپور ایجاد
فضای کاری بود که گنجایش نشســتهای آینده این شرکت را در آینده داشته باشد و
با رشد و توسعههای آتی هماهنگ شود.
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اخبـار معماری

طراحی داخلی گالری ماتریس با متریال ساده و ارزان
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پنجــره ایرانیان؛ امانوئل مورو یکی دیگر از پروژههای رنگینکمان خود در قالب یک
فضای معماری را به اتمام رساند.
بــه نقل از معمــاری آرل ،این پروژه بهعنــوان یک گالری از مــوزه هنر و آموزش
پیشدانشــگاهی شهر تویوما ژاپن طراحیشده و کانسپتی به نام تجسم در گذر زمان را
تداعی میکند .تویوما با اســتفاده از  100هزار برش کاغذ ساده و رنگی یک ماتریکس
قابللمس ساخته است تا موضوع مدنظر خود را در یک فضای بصری به نمایش بگذارد.
وی پیشتر چنین تکنیکی را در پروژه جنگل اعداد به کار برد .اما تناسبات رنگی این
پروژه به نســبت کار قبلی تفاوت داشــته و عنوان ماتریکس را کامل نمایان میکند .با
انتخاب کاغذ بهعنوان متریال اصلی ،مورو میخواســته که رابطه بین عنصر تغییر رنگ
و ریاضــی زمان را در قالب یک فضا خلق کند .برای ترکیب این دو موضوع ،هنرمند از
سادهترین ویژگی طراحی بهره برده است :تناسب و تعادل فضایی.
فاصله مناســب بین ســتونهای عددی ،رنگشناســی تخصصی دید بصری کافی
عواملی بودند کــه این پروژه را معرفی کردهاند .نصب کاغذهای رنگی برای معرفی دو
عنصر پایســتگی و حیات موجب میشود که شــما جریان زمان را در یک محیط ساده
حقیقی حس کنید.
امانوئل مورو برای رســیدن بــه این مفهوم  100هزار کاغــذ رنگی را در طیفهای
مختلف برش زده و ســپس یک شبکه ســهبعدی متشکل از  100الیه را ساخته است.
مثل تمام پروژههای قبلی وی باز هم رنگ و تناسب بیشترین نقش را ایفا میکند.

اخبـار معماری

طراحی دفتر مرکزی آذران
پنجره ایرانیان؛ ســاختمان آذران به دور از فرمهای کاذب و بیربط به لحاظ مکانی و
زمانی ،تجمل به معنای مبتذل آن و نگرش امروزی و مرتبط را در راســتای طرح خود
پیش گرفته است.
بــه نقل از معمــاری آرل ،در طراحی نمــای ســاختمان اداری آذران آنچه کمتر از
گرایــی صرف و انجام بازیهــای حجمی بیمورد
هر موضوعی اهمیت داشــت ،فرم
ِ
و پرداختهای مجســمه گونهای بــود که بهخصوص این روزها در نمای بســیاری از
ساختمانها قابل رویت است.
در این طرح عناصر شــاخص ســازهای و ســاختاری بهعنوان جزئی تفکیکناپذیر و
نمایان در فضا تعریف شده اســت .برای انجام این کار ،دیوارهای برشی سازه در البی
بتن نمایان ،و ســتون فلزی نمای جنوبی با جزئیات و
طبقه همکف ،دیوارهای حیاط با ِ
اتصاالت نمایان بهعنوان عنصری وحدتبخش در نما و طبقات مختلف طراحی شد.

پنجـرهایرانیـان /سـال یازدهم اردیبهشت    97شمـاره 127

83

اخبـار معماری

طراحی سالن کنسرت موسیقی Voxman
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پنجره ایرانیان؛ ســاختمان این احســاس را به مراجعهکننــدگان میدهد که ظرافت
موسیقی را از طریق طراحی فضا کشف کنند و آن را با افراد دیگر به اشتراک بگذارند.
به نقل از معماری آرل ،مرکز موســیقی و کنسرت  Voxmanمکانی برای برگزاری
فســتیوالهای موسیقی و کشف دانشآموزانی است که مدلی از آموزشوپرورش مبتنی
بر رشد عرصه موسیقی است.
درون ساختمان عرصهها در چندین ســطح تعبیهشدهاند که توسط چند ناحیه به هم
متصل شــدهاند .این ســاختمان  6طبقه با  186هزار فوت مربع بین دانشــگاه و مرکز
شــهر آیوا واقع شده است و تجارب دانشگاهی و شهری را در برمیگیرد .این مجموعه
چندمنظوره شامل یک سالن کنســرت با گنجایش  700صندلی ،سالن سخنرانی 200
نفره ،سالن اجرایی و مدیریت ارگانها ،کتابخانه موسیقی ،اتاقهای تمرین ،کالسهای
آموزشی ،استودیوهای مرتبط با هیاتهای علمی و فضاهای عمومی است.

اخبـار معماری

طراحی هتل خوشهای و مفهومی تترا

پنجــره ایرانیان؛ هتل تترا ،برنده جایزه طراحــی فضاهای اقامتی ،مفهوم یک فضای
اقامتی را دوباره تعریف کرد.
به نقل از معماری آرل ،هتل تترا ( )Tetra hotelتوســط تروی ترنر طراحی شده
و رویکرد متفاوتی از فضای اقامتی را مانند یک مزرع خوشــهای در فرمی هرمی شکل
ارائه کرده است .این هتل مانند یک مجموعه بزرگ و بههمپیوسته است که درعینحال
هر واحد میتواند مستقل عمل کند .هر حجم هرمی شکل دارای فضای اداری ،پذیرایی،
نشیمن و فضای خواب است که در یک فضای عمودی باز تعبیه شدهاند و یک نورگیر را
در باالی حجم الگوریتمیک هر حجم قرار دادهاند.
ترکیببندی و فضاسازی این مجموعه بر اساس شاخصههای هنری و نامتعارف یک
هتل معمولی ایجاد شــدهاند .این کانسپت بیشتر ما را به یاد هتلهای فانتزی میاندازد
که عالوه بر اقامت ،به ســرگرم شــدن مراجعهکننده در داخل فضا هم اندیشیده است.
شــاید در نگاه اول این طرح مفهومی واقعگرایانه یا اقتصادی نباشــد ،اما چنین تفکری
هــم ابتدا در مورد هتلهای بوتیک و فانتزی میشــد .بنابراین میتوان امیدوار بود که
هتل ترون تِرنر ساخته شود.
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طرح منتخب موزه لنینگراد جزو فینالیستها شد
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پنجــره ایرانیان؛ طرح منتخب مــوزه لنینگراد برای فینال مســابقه موزه یادبود
محاصره لنینگراد انتخاب شد.
به نقل از معماری آرل ،طراحان و ســازندگان موزه یهود ورشو لهستان ،بار دیگر
نبوغ خود در طراحی یک ســاختمان نمادین به نشــان دادند .طرح گروه معماری
 Lahdelma & Mahalmäkiبه همکاری گروه رالف اپل بام به فینال مســابقه
موزه یادبود محاصره لنینگراد که با همین نام توســط شــهرداری ســنپترزبورگ
پایهگذاری شــد ،راه پیدا کرد .با توجه به اینکــه این گروه معماری پیشازاین برنده
طراحی موزه نمادین یهود در لهســتان شده بود ،استانداردهای پیشین خود را برای
طراحی این موزه به کار گرفته است.
موزه لنینگراد در ســه قسمت اصلی طراحیشــده است :ریسمان زندگی (فضای
موزه و نمایشگاه) ،یادبود قهرمانان لنینگراد و عرصه شهادت .یکی از استداللهای
برنامهریزی فضای این پروژه بر اساس نظرسنجی توسط مردم صورت گرفته که آن
بازســازی و اتصال مجدد شــهر به پارک و موزه توسط یک شبکه نوکالسیک بوده
است .طراحان با رویکرد رویایی خود فضایی را خلق کردند که مانند شیب باشکوهی
است که کنار رودخانهای حرکت میکند و به سمت باال سوق مییابد.

اخبـار معماری

کالسیکهای معماری :مرکز ژرژ پمپیدو
پنجرهایرانیــان؛ در دهه هفتاد میــادی ،رنزو پیانو و ریچارد راجرز که هر دو در آن
زمان هنوز معماران شناخته شدهای نشده بودند ،با یکدیگر همکاری کرده و یکی از
مشهورترین و رادیکالترین بناهای زمان ما یعنی مرکز ژرژ پمپیدو را طراحی کردند.
این مرکز فرهنگی در شــهر پاریس فرانســه جهان ما را زیرورو کرد .ساخت این
پروژه بنا به خواســته ژرژ پمپیدو رئیسجمهور فرانسه در سالهای  1969تا ،1974
صورت گرفت که قصد داشــت مرکز فرهنگی برای پاریس احداث کند تا بتواند هم
بازدیدکنندگان را جذب کرده و هم یک بنای یادمانی برای شهر بسازد.
ایــن بنا با پذیرش بیش از  150میلیون بازدیدکننده از زمان ســاخت آن در حدود
 33ســال پیش بیشک نشان میدهد که هدف پمپیدو از ساخت این بنا به واقعیت
تبدیل شــده است .برای انتخاب معمار بنا ،رئیسجمهور وقت فرانسه تصمیم گرفت
مسابقهای برگزار کند و بســیاری افراد ازجمله معماران مشهور فرانسه در آن زمان
در آن شــرکت کردند .پذیرفته شدن طراحی ریچارد راجرز و رنزو پیانو که هر دو در
آن زمان هنوز شــناخته شده نبودند ،بهعنوان برنده مسابقه در آن زمان ،عموم مردم
را شگفتزده کرد.
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در و پنجره اســت عالوه بر کیفیت قابلقبول ،تنوع رنگی مناســبی نیز دارند .مجموعه رئال وین با بهکارگیری نیروی فنی مجرب و استفاده از آخرین

90

توســعه کارخانه که در سال  1397آغاز خواهد شد ظرفیت تولید مجموعه به بیش از دو برابر میزان فعلی افزایش یافته و برنامههایی برای صادرات

اشــاره
گروه صنعتی رئال وین ازجمله مجموعههای فعال در زمینه تولید و عرضه مقاطع پروفیل یو.پی.وی.ســی در کشــور است .این مجموعه که فعالیت

خود را از ســال  1392در زمینه تولید پروفیل یو.پی.وی.سی آغاز کرده است ،پیشازاین در زمینه ساخت و مونتاژ در و پنجره فعالیت میکرد و پس
از ســالها کسب تجربه ،به تولید پروفیل یو.پی.وی.سی روی آورده است .محصوالت رئال وین که شامل سیستمهای مختلف پروفیل یو.پی.وی.سی
فناوری روز دنیا و مواد اولیه مرغوب تالش دارد تا محصولی باکیفیت و در سطح استاندارد جهانی تولید و به بازار عرضه کند .به همین منظور در طرح

محصول به کشــورهای همسایه نیز تدوین شده است .همزمان با روزهای برگزاری نهمین نمایشگاه بینالمللی در و پنجره تهران فرصتی دست داد
تا پای صحبت علی باقری ،مدیرعامل جوان و پرتالش گروه صنعتی رئال وین بنشــینیم و درباره این طرح و چشمانداز فعالیتهای رئال وین گفتگو

کنیم .متن زیر ماحصل این گپ و گفت است که در ادامه توجه شما را به آن جلب میکنیم:

برای ورود به بحــث ابتدا مختصری پیرامــون تاریخچه فعالیت و
محصوالت رئال وین توضیح دهید.
گروه صنعتی رئال وین از سال  1392فعالیتش را در زمینه تولید پروفیل یو.پی.وی.سی
آغــاز کرده اســت .مجموعه رئال وین ،بــا مطالعات فــراوان در زمینــه  پروفیلهای
یو.پی.وی.ســی و با تجربــه بیش از یک دهه فعالیــت در زمینه  تولیــد و مونتاژ در و
پنجرههای دوجداره ،شــروع به تولید پروفیل یو.پی.وی.سی کرده است .به همین منظور
پروفیل ما بانام تجاری رئال وین با احداث کارخانه و مجتمع تولیدی در زمینی به مساحت
 4500مترمربع در شــهرک صنعتی اشتهارد به تولید و بهرهبرداری رسید .ظرفیت تولیدی
کارخانه در فاز اولیه  3000تن در ســال تعیین شده اســت که امیدواریم این میزان را با
اجرای طرح توسعه مجموعه تا  5000تن در سال ارتقاء دهیم .در طرح توسعه کارخانه که

در ســال  1397آغاز خواهد شــد تعداد خطوط تولید فعلی از  3خط به  5خط افزایش پیدا
خواهد کرد .در حال حاضر تعداد  30نفر نیروی کاری بهصورت مستقیم در مجموعه رئال
وین مشغول فعالیت هستند که برای ارائه محصولی باکیفیت در بخشهای مختلف تولید
و اداری انجاموظیفــه میکنند .اولین پروفیلی کــه ما در مجموعه رئال وین تولید کردیم
پروفیل ســری  60بود که با تغییراتی که در قالبها انجــام دادهایم در حال حاضر تنوع
محصولی خوبی در این سیستم به وجود آوردهایم و امیدواریم مشتریان نیز راضی باشند.
رئال وین در حال حاضر چه محصوالتی تولید و به بازار عرضه میکند؟
رئال وین تالش دارد سیســتمهای در و پنجره یو.پی.وی.ســی را بــا کیفیت و تنوع
باال به مشــتریان عرضه کند .هماکنون پروفیل ســری  60چهارکاناله ،پروفیل سری 70
چهارکاناله ،پروفیل کشــویی تکریل ،پروفیل کشــویی جفت ریل ،پروفیل بازســازی و

گفتگو
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پروفیلهای لمینیت شده ازجمله مهمترین محصوالت تولیدی ما هستند.
محصــوالت رئال وین چه ویژگی و مزایــای خاصی دارند که آنها را
نسبت به سایر محصوالت موجود در بازار متمایز میکند؟
در کنار کیفیت مثالزدنی ،یکســان ســازی مقاطع گالوانیزه برای سه پروفیل اصلی از
مهمترین ویژگیهای محصوالت رئال وین اســت .پروفیلهای در و پنجره تولیدشــده
توســط رئال وین در رنگهای متنوع تولید میشــوند و ماندگاری و کیفیت رنگها نیز
مشمول گارانتی و بیمه اســت .وجود طیف رنگ گسترده در محصوالت ما ،آزادی عمل
بیشتری را در امر انتخاب برای مشــتریان فراهم میآورد .استفاده از تکنولوژی روز دنیا،
دســتگاههای تماماتوماتیک و مواد اولیه درجه یک یو.پی.وی.سی ،نوآوری و ایدههای نو،
طراحی منحصربهفرد و مطابق با نیازهای روز ،سایزهای دقیق و اسمبل آسان ،استفاده از
زهوار و سش دکوراتیو ،محصوالت کامال استاندارد و دارا بودن گواهی از  QALانگلستان
از جمله دیگر مزیتهای ویژهای اســت که میتواند پروفیل رئال وین را نســبت به سایر
رقبا متمایز کند.
بیمه ،گارانتی و خدمات پــس از فروش محصوالت رئال وین به چه
صورت و در کجا انجام میشود؟
دفتر مرکزی فروش ما در ســعادتآباد تهران قــرار دارد که تقریبا تمامی بحث فروش
و توزیــع محصوالتمــان از این دفتر انجام میشــود .گارانتی و خدمــات پس از فروش
محصوالت ما به این شکل است که تمامی محصوالت رئال وین به مدت  15سال توسط
مجموعه رئال وین ضمانت میشــود .بیمه محصوالت هم که مقدمات و قراردادهای آن
انجام گرفته است به مدت  10سال توسط بیمه ایران تضمین و بیمه میشوند.
سطح دانش فنی نیروهای کاری ،تکنولوژی و استاندارد ماشینآالت
و دستگاههای خطوط تولید رئال وین در چه حدی است و آیا تالشی برای
بهروزرسانی آنها صورت میگیرد؟
تولید ادامهدار و صنعتی که چشــم به آینده دارد بدون توجه به مباحث آموزشــی و ارتقاء
ســطح تکنولوژی نمیتواند دوام و قوام داشــته باشد .بر همین اســاس کلیه دستگاهها و
ماشــینآالت تولیدی که در خطوط تولید کارخانه رئال وین مشــغول به کار هستند مرتبا
بهروزرسانی شــده و ارتقاء داده میشوند و در آخرین مرحله از این ارتقاء ،تمامی دستگاهها
با تکنولوژی روز اروپا و ماشــینآالت سال  2017بهروزرسانی شدهاند .ما در بحث آموزش
نیروهای کاریمان نیز با توجه به ارتباط تنگاتنگی که با مراکز علمی و آموزشی کشور ترکیه
داریم حساسیت ویژهای داشــته و ضمن آموزشهای دورهای که برای نیروهایمان در نظر
میگیریم ســعی میکنیم با اعزام نیروهای فنی و تکنســینها به نمایشگاهها و سفرهای
علمی و آموزشی از آخرین دستاوردهای تکنولوژی و فناوریهای روز دنیا اطالع پیدا کنند.

آیا برنامهای برای صادرات و توسعه میزان فروش محصوالت دارید؟
بله؛ در طرح توســعهای که برای ســال  1397برنامهریزی کردهایم قصد داریم بعد از
افزایــش ظرفیت تولید برنامــه جامعی برای صادرات پروفیل به خارج از کشــور بهویژه
کشورهای همسایه اجرا کنیم .بر همین اساس دفاتر فروش ما در حال بررسی جوانب این
کار هستند تا در سال آتی در بحث صادرات که میتواند ارزآوری خوبی نیز برای مجموعه
داشته باشد ورود پیدا کنیم.
سابقه و تجربهای که در تولید و مونتاژ در و پنجره داشتهاید چه میزان
در نحوه تولید پروفیل و نوع نگاه شما به این مسئله تاثیرگذار بوده است؟
ما چون خودمان از صنف و جنس در و پنجره ســازها هســتیم بسیاری از مشکالت
و دشــواریهای کار مونتــاژ را از نزدیک لمس کردهایم و بهتر حــرف این عزیزان را
میفهمیم بر همین اساس تالش کردیم که پروفیل و محصول تولیدیمان را بهگونهای
بــه بازار ارائه دهیم که مونتاژکاران و مصرفکنندگان پروفیل کمترین نگرانی را هنگام
کار با آن داشته باشند.
توجه به کیفیت پروفیل و نکات ریزی که شــاید از چشــم بسیاری از تولیدکنندگان
دور میماند ولی ما به ســبب همان پیشــینه کاری و آشــناییمان با کار مونتاژ آنها را
رعایت میکنیم به ما کمک کرده تا پروفیل بســیار باکیفیتــی تولید و روانه بازار کنیم
که خوشــبختانه تاکنون رضایت نســبی مصرفکنندگان و مشتریانمان را نیز به دست
آوردهایم .این مســئله از طراحی قالب تا نحوه فــروش و تحویل محصول به مونتاژکار
بهگونهای برنامهریزی و طراحی شده است که این عزیزان کمترین دغدغه را نسبت به
کیفیت پروفیل داشته باشند و فکر و نیرویشان را فقط صرف کار مونتاژ کنند و محصول
نهایی باکیفیتتری به دســت مشتری برســانند .هرچقدر کار مونتاژ بهتر انجام شود و
مصرفکننده نهایی از کار راضی باشد برای من که تولیدکننده پروفیل هستم نیز خیلی
بهتر است و این کار روی فعالیت ما هم تاثیر دارد.
به نظر شما وجود و حضور انجمن ،سندیکا و اتحادیههای صنفی چه
میزان میتواند در بهبود شــرایط کاری و ارتقاء سطح کیفی محصوالت
تاثیرگذار باشد؟
مطمئنا وجود یک واحد نظارتی که از بدنه صنف باشــد و بر مسائل ریزودرشت صنعت
نیز احاطه داشــته باشد میتواند در بهبود شــرایط و رفع مشکالت موثر باشد .بسیاری از
مشکالتی که صنف و صنعت ما با آن دستبهگریبان است با یک خرد جمعی و همفکری
دلسوزانه قابل حلوفصل است .پرداختن به این مسائل از اصلیترین وظایف یک انجمن
و ســندیکای صنفی است ولی متاسفانه در کشور ما به اینگونه تشکیالت و فعالیتهای
جمعی بهای چندانی داده نمیشود.
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گزارش اختصاصی پنجره ایرانیان از گردهمایی بزرگ سیندژ با شعار:

نگاهی نـو،
محصولی نـو،
پروفیل آلومینیوم سـیندژ

گردهمایی بزرگ شرکت سیندژ بهمنظور رونمایی از محصول جدید «پروفیل آلومینیوم»
ســیندژ با حضور جمعی از فعاالن صنعت در و پنجره و دیگر حوزههای بخش ساخت ساز
در هتل پارسیان آزادی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار پنجره ایرانیان ،نشســت خانواده بزرگ سیندژ با حضور جمع کثیری
از اهالــی صنعت در و پنجره و دیگر حوزههای ســاختمانی همزمان با نهمین نمایشــگاه
بینالمللــی در و پنجره تهران در شــب  16بهمنماه  1396برپا شــد .در این گردهمایی
پروفیل آلومینیوم بهعنوان محصول جدید مجموعه ســیندژ با شعار «نگاهی نو ،محصولی
نو ،پروفیل آلومینیوم ســیندژ» به صنعت در و پنجره ایران معرفی شــد .ســیندژ مطابق
رســم سالهای اخیر خود همزمان با برپایی نمایشــگاه در و پنجره تهران که بزرگترین
رویداد این صنعت در کشــور اســت از کلیه همکاران و فعاالن صنعت در و پنجره دعوت
به عمل میآورد تا در ضیافتی دوســتانه شرکت کرده و اوقاتی را در کنار هم بگذرانند .در
آخرین گردهمایی که جمع زیادی از همکاران ســیندژ و صنعتگران عرصه یو.پی.وی.سی
و آلومینیوم کشــور حضور پررنگی داشــتند ،مدیران پرتالش ســیندژ خبرهای خوشی از
محصوالت جدید و طرحهای توسعهای مجموعه سیندژ به اطالع حاضران رساندند.
این گردهمایی که در سالن زرین هتل آزادی در جریان بود ،با سخنان امیر قاسمی ،مدیر
فروش ،ســیندژ آغاز شد .وی در ادامه ضمن خوشــامدگویی به میهمانان از دکتر خطیبی،
رئیس هیات مدیره سیندژ دعوت کرد تا برای ایراد سخن پشت تریبون قرار گیرد.
دکتر خطیبی ،رئیس هیات مدیره ســیندژ بهعنوان اولین سخنران پشت میز خطابه قرار
گرفت و ضمن خوشامد گویی به حاضران سخنان کوتاهی ایراد کرد .دکتر خطیبی ،با اشاره

به فراز و نشیبهای سال  ،96از کلیه حاضران به دلیل تداوم همکاری و تحمل مشکالت
اقتصادی موجود در یک سال گذشته تشکر کرد.
رئیس هیات مدیره ســیندژ با اشــاره به مشکالت همیشــگی که فراروی صنعتگران و
تولیدکنندگان وجود دارد گفت :امیدوارم با وجود همه نامالیمات و تنگناهایی که در کارها
وجود دارد با تالش و پشــتکار همچون گذشــته به روند روبهجلو ادامه دهیم و در این راه
هیچ ناامیدی به خودمان راه ندهیم.
خطیبی با اشــاره به کســالتی که ســال گذشــته با آن درگیر بود ،افزود :همانطور که
مستحضر هستید بنده سال گذشته با یک بیماری درگیر بودم ولی تالش کردم این مشکل
کمترین تاثیر را روی فعالیت مجموعه ســیندژ بگذارد و چنــان به خودم القا کردم که در
راه ایــن هدف واالیی که برای خود تعریف کــردهام باید این نامالیمات را تحمل کرده و
باقدرتتر رو به آینده حرکت کنیم.
وی گفت :بنا به تجربه  50ســالهای که در شاخههای مختلف تولید کسب کردهام مانند
حکیمی هســتیم که اگرچه درد را میدانیم و برای این درد نســخهای هم میپیچیم ولی
گاهی برای درمان مشــکل خودمان درمیمانیم! نکته اصلی بحث که سال پیش در همین
گردهمایی مطرح کردم این بود که سال  96دشوارترین سال از نظر منابع و مسائل کالن
اقتصادی برای بخش تولید و همکاران ما خواهد بود.
خطیبی در ادامه اظهار کرد :دشــواریها و رکود شدیدی که بر اقتصاد و صنعت ما سایه
افکنده اگرچه باعث نگرانی و به هم ریختن اعصاب میشــود نکته مثبتی هم در خود دارد
و روی دیگر سکه آن این اســت که باید شکرگزار بود که باوجود این شرایط ما همچنان
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ســرپا ایستادهایم و فعالیتمان را ادامه میدهیم .نکته مثبت دیگری که این شرایط برای ما
و صنعت کشور در بر دارد این است که در شرایط دشوار و سخت مالی و اقتصادی بنگاهها
و مجموعههایی که توان رقابتی و دانش فنی باالتری دارند در عرصه میمانند و کســانی
که اینکاره نیستند هم کنار گذاشته میشوند؛ به تعبیری سره از ناسره و خالص از ناخالص
جدا میشود .مهمترین نکته مثبت این شرایط همین مسئله است که باید قدر آن را بدانیم
و از آن بهعنوان یک فرصت مناسب استفاده کنیم.
خطیبی در پایان خاطرنشــان کرد :پس همه شــمایی که در ایــن جمع حضور دارید به
خودتان ببالید که جزو مجموعههای خالص و نابی هســتید که توانستهاید با درایت و فهم
درســت موقعیت و مدیریت صحیح مجموعههایتان ،از این شرایط صعب بهسالمت عبور
کنید و همچنان در این عرصه ســرپا بمانید .ما باید برای بهتر شــدن شــرایط و به امید
روزهای بهتر به تالش و کوشش در کنار هم ادامه دهیم.
مهندس تاجیک ،مدیرعامل گروه ســیندژ ایرانیان ،ســخنران بعدی بود که با تشــویق
میهمانان پشت تریبون قرار گرفت.
مهندس تاجیک نیز ضمن خیرمقدم به مهمانان ،اظهار داشــت :هدف ما از برگزاری این
مراســم با توجه به شــعار «نگاهی نو ،محصولی نو ،پروفیل آلومینیوم سیندژ» رونمایی از
پروفیل آلومینیوم بهعنوان فعالیت و محصول جدید سیندژ است که امیدواریم این محصول
جدید بتواند بخش قابلتوجهی از نیاز بازار را تامین کرده و همکاران ما در سراســر کشور
از این محصول بهره الزم را ببرند.
مدیرعامل ســیندژ با اشاره به تالشهای این مجموعه در راســتای ارتقاء سطح تولید
و تنوعبخشی به ســبد کاالیی گفت :امیدوارم همکاری شــما عزیزان با مجموعه سیندژ
همچون سالیان گذشته مستدام و استوار باشد و ما نیز تالش میکنیم تا با توسعه فناوری و
ارتقاء کیفیت محصوالتمان ،موجبات رضایت هرچه بیشتر شما و عموم مشتریان مجموعه
بزرگ سیندژ را فراهم کنیم.
مهندس تاجالدینی ،مدیر فروش بخش آلومینیوم سیندژ سخنران بعدی این نشست بود
که به جایگاه آمد .تاجالدینی در خصوص معرفی سیســتمهای جدید آلومینیومی که سیندژ
بهتازگی تولید و به بازار عرضه کرده است گفت :سیستمهایی که سیندژ به تولید و عرضه
آنها مبادرت کرده اســت جزو جدیدترین و بهروزترین سیســتمهایی هستند که در صنعت
آلومینیوم کشور و حتی دنیا تولید میشوند .سیستمهای نمای سیندژ که از تنوع محصولی
باالیی نیز برخوردار هستند ازجمله محصوالت قابلتوجه ما به شمار میآیند که امیدواریم
سهم قابلتوجهی از بازار را به خود اختصاص دهند.
مدیر فروش بخش آلومینیوم ســیندژ گفت :از جمله دیگر سیســتمهای نمای ســیندژ
میتوان به سیستم فریملس ،سیستم نمای درپوشدار ،سیستم فیسکت ،سیستم یونیتایز،
سیستم یوچنل ،سیستم اسکای الیت ،سیســتم رینت مورس (کرتینوال) و ...اشاره کرد.
ســیندژ این آمادگی را دارد که نســبت به طراحی و تولید سیستمهای جدید و خاصی که
بــرای پروژههای خاص مورد نیاز باشــد اقدام کند .همچنین آماده هــر نوع همکاری با
شــرکتها و مجموعههای فعال در زمینه مشــاوره و اجرای صفر تا صد پروژههای بزرگ
و بلندمرتبه است.
تاجالدینی در بخش بعدی به معرفی سیســتمهای در و پنجره ســیندژ پرداخت و گفت:
ازجمله سیســتمهای در و پنجره آلومینیومی سیندژ که در ســبد محصولی ما قرار گرفته
میتوان به سیستم بازشوی  55و  ،69سیستم کشویی ترمالبریک  ،77سیستم نرمال ،60
سیستم تکریل ،سیستم زیرسازی و ...اشاره کرد.
مدیر فروش بخش آلومینیوم سیندژ به کسب نمایندگی یک برند اسپانیایی اشاره کرد و
افزود :مجموعه ســیندژ در راستای تکمیل سبد کاالیی اقدام به کسب نمایندگی برند این
شــرکت کرده است .این شــرکت در زمینه تولید و عرضه نماهای آلومینیوم ـ کامپوزیتی
فعالیت میکند.
تاجالدینی در پایان ابراز امیدواری کرد که سیســتمهای متنوع ســیندژ که با جدیدترین
فناوریهــای روز دنیا تولید و عرضه میشــوند جوابگوی نیاز بازار و مشــتریان مجموعه
سیندژ باشند.
پایانبخش این برنامه ،ضیافت شــام بود که با گپ و گفت همکاران ســیندژ در فضایی
دوستانه تا پاسی از شب ادامه یافت.
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در سومین جشنواره حامیان حقوق مصرفکننده آذربایجان شرقی صورت گرفت؛

اهدای تندیس طالیی
حمایت از حقوق مصرف کننده به هـافـمـن

در ســومین جشــنواره حامیان حقوق مصرفکننده آذربایجان شرقی که با حضور
جمعی از فعاالن عرصه صنعت ،خدمات ،توزیع و گردشگری در تاالر پتروشیمی تبریز
برگزار شد ،از شرکت هافمن با اهداء تندیس و گواهینامه طالیی تقدیر به عمل آمد.
به گزارش پنجرهایرانیان ،ســومین همایش اعطای گواهینامه استانی رعایت حقوق
مصرفکنندگان آذربایجان شــرقی با حضور مسئوالن ارشد سازمان حمایت از حقوق
مصرفکنندگان و همچنین مســئوالن استانی روز یکشــنبه  13اسفندماه  1396در
محل مجتمع فرهنگی رفاهی پتروشیمی تبریز برگزار شد.
به گفته مسئوالن برگزارکننده ،هدف از برگزاری این همایش ،گسترش و نهادینه
کردن فرهنگ رعایت حقوق مصرفکنندگان ،ایجاد و تثبیت و نهادینه کردن ساختار
رقابتی ســالم و تشــویق فعالیت بنگاههای اقتصادی در جهت حمایت موثر از حقوق
مصرفکنندگان و تجلیل از تولیدکنندگان منتخب اســت .در این همایش از شرکت
هافمن و  43واحد تولیدی و خدماتی منتخب اســتانی که حقوق مصرفکنندگان را
رعایــت کردهاند با ارائه تندیس طالیی ،گواهینامــه طالیی و تندیسهای نقرهای و
برنزی تجلیل شــد .فراخوان این همایش از  6ماه قبل در اســتان آذربایجان شرقی
اطالعرسانی شد و از بین بیش از  150واحد متقاضی 44 ،واحد بهعنوان واحد نمونه از
سوی کمیته فنی انتخاب شدند .قیمت ،کیفیت ،توزیع ،خدمات قبل و پس از فروش،
اطالعرسانی و کسب رضایت مشتری از شاخصهای انتخاب واحدهای نمونه بود.
مصرفکننده باید منتقد و مطالبهگر باشد
سید محمود نوابی ،معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رئیس سازمان حمایت از
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در ســومین جشنواره حامیان حقوق مصرفکنندگان

اســتان آذربایجان شرقی با اشــاره به اینکه حوزه تولیدکننده و مصرفکننده الزم و
ملزوم یکدیگر هســتند گفت :مصرفکننده باید منتقد و مطالبه گر باشــد لذا جشن
صنعتگران و کارآفرینان باید همواره برگزار شــود و با خصومت دشــمنان ،امر تولید
تداوم یابد.
وی افزود :قرار نیســت مصرفکننده چشمبســته هر چیزی را کــه در بازار ارائه
میشــود ،بخرد .یکی از آفتهای رعایت نشــدن حقوق مصرفکننده در کشــور ما
مشــارکت نکردن مردم در نظرخواهیها در خصــوص کاالهای تولیدی و همکاری
نکردن با سازمان حمایت از حقوق مصرفکننده است.
نوابی با تاکید بر قانونی شــدن درج قیمت کاال ،ادامه داد :مردم در صورت مواجهه
با گرانفروشی ،کمفروشی ،تقلب ،احتکار و عرضه کاالی قاچاق ،درج نشدن قیمت ،
رعایت نشــدن ضوابط توزیع و قیمتگذاری باید موضوع را با سامانه  124با سازمان
حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در میان بگذارند.
رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان یادآوری کرد :این سازمان
در حوزه جمعآوری کاالهای قاچاق در ســطح عرضه عملکرد خوبی دارد و بهعنوان
اولویت اول در کل کشــور اجرا میشــود .این کار موجب میشود تا کاالی بیهویت
دست مصرفکننده نرسد و زمینه برای ورود تولید داخلی فراهم شود.
معــاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت با اشــاره به برگزاری هفدهمین همایش روز
ملــی حمایت از مصرفکنندگان اظهار کرد :این همایش در حوزه متقاضیان  25برابر
و در حوزه منتخبان  22برابر رشــد نشان میدهد .متاسفانه در سالهای اخیر ماده 6
قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان مورد غفلت واقع شــده بود .امسال با دستور
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کند .آذربایجان شرقی در صادرات غیرنفتی جایگاه نخست را در بین استانها به خود
اختصاص داده است .ابتکار و خالقیت تولیدکنندگان ما نشان از هنرمندی آنهاست،
چراکــه در غیر این صورت نمیتوانند فعالیتهای خود را باوجود مشــکالت متعدد و
متنوع جامعه تداوم دهند.
اســتاندار آذربایجان شــرقی با تاکید بر اینکه در این جشنواره شرکت واحدهای
تولیدی اقدام بســیار ارزشــمندی اســت که خود را مورد ارزیابی قرار میدهد ،بیان
کرد :تولیدکنندگان استان باوجود مشــکالت متعدد به نقطهای از بلوغ رسیدهاند که
بــرای ارزیابی خود اعالم آمادگی میکنند و این نشــانگر رعایت و احترام به حقوق
مصرفکنندگان اســت .در ســالهای  ۹۵ ،۹۴و  ۹۶انتخاب واحدهای نمونه صورت
گرفت که اقدام بســیار ارزشــمندی است .در این جشــنواره نیز  125واحد متقاضی
برتر هســتند چراکه با اعالم آمادگی خود را مورد ارزیابی قرار دادند .طی بازدید اخیر
خود از برخی واحدهای تولیدی اســتان ،افتخار کردم که چنین انسانهای شریف و
دلسوزی در شرایط سخت تحریمها ،نوسانات ارز و مشکالت متنوع دیگر توانستهاند
اســتانداردها را در تولید محصوالت رعایت کننــد .وی در پایان ابراز امیدواری کرد؛
امیدوارم روزی برســد که  ۵۰درصد از واحدهای تولیدی آذربایجان شــرقی تمامی
استانداردها را در تولید محصوالت خود رعایت کنند.
مصوبات ستاد ملی تنظیم بازار به نحو احسن رعایت میشود
حســین نجاتی ،رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت اســتان آذربایجان شرقی
در ســومین جشــنواره تجلیل از حامیان حقوق مصرفکنندگان بــا بیان اینکه 44
واحــد صنعتی ،تولیدی ،خدماتی موفق به اخذ تندیــس طالیی و گواهینامه طالیی،
نقرهای و برنزی شدهاند ،اظهار کرد :هرسال از سوی وزارت صنعت سه همایش ملی
توســعه صادرات ،صنعت و معدن و حمایت از حقوق مصرفکننده برگزار میشود که
مفتخریم هر ســه این همایشها همهساله به شکل مطلوب در آذربایجان شرقی در
حال برگزاری است و مراسم امروز نیز شاهد این موضوع است.
نجاتی افزود :واحدهای صنعتی استان در اکثر این همایشها هشت یا هفت عنوان
برتر را به خود اختصاص میدهند که این افتخار بزرگی برای استان به شمار میرود.
وی بــا تاکید بر اینکه مصوبات ســتاد ملی تنظیم بازار در آذربایجان شــرقی به
نحو احســن رعایت میشود ،گفت :طبق مصوبات ابالغشده ،قانون در استان ما اجرا
میشــود و تمامی واحدها موظف به رعایت مصوبات ابالغشده هستند درحالیکه در
اســتانهای دیگر مصوبات تنظیم بازار رعایت نمیشــود این موضوع برای استان ما
حاشــیه و مشــکل ایجاد میکند چراکه واحدهای تولیدی از ما انتظار دارند تا بازار را
آرام نگهداریم.
در پایان این مراســم از  44واحد تولیدی برتر استان و چهار شرکت برتر در سطح
ملــی با اهدای تندیس طالیــی و گواهینامه طالیی ،نقرهای و برنزی تجلیل شــد.
مهندس محمد حمیدیه ،مدیرعامل شــرکت هافمن ،تولیدکننده برتر مقاطع مختلف
پروفیــل یو.پی.وی.ســی در و پنجره نیز در این همایش موفق به کســب تندیس و
گواهینامه طالیی از دست معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت شد.
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وزیر صنعت ،معدن و تجارت و همکاری اســتانداران ،دستگاههای دولتی و غیردولتی
برتر کشــور در  2حوزه شــفافیت اطالعات و فرآیند انجام کار رتبهبندی و به مردم
معرفی میشوند .در کشور ما قانون به حدی کافی وجود دارد ،اما مشکل ما در نحوه
اجرای آن است.
رئیس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه درج قیمت
کاال و صدور فاکتور رسمی ازجمله حقوق مصرفکننده است ،گفت :اصطالح «جنس
فروختهشــده پس گرفته نمیشود» ،توهین به مردم و مشتری است و باید بنگاههای
اقتصادی برتر از شــعار جنس فروختهشــده پس گرفته میشود استفاده کنند .برخی
تبلیغات اغواکننده از آفتهای موجود در بازار عرضه کاالها اســت که باید جلوی آن
گرفته شــود .سال گذشته بیش از  5هزار و  387مورد پرونده شکایت به ارزش 190
میلیارد ریال ،عالوه بر پروندههای ارسالشــده به تعزیرات ،بدون ارســال پرونده به
تعزیرات رضایت شاکی جلب شده است.
نوابی با انتقاد از گران شــدن کاال در ماههای محرم ،رمضان ،بازگشایی مدارس و
عید و برخی مناســبتهای دیگر افزود :کاسب در جمهوری اسالمی حبیباهلل است و
باید حقوق مصرفکننده را رعایت کند.
تکیه اقتصادی کشور ،بر تولیدات داخل است
ســید محمدعلی آل هاشــم ،نماینده ولیفقیه در آذربایجان شــرقی در ســومین
جشــنواره حامیان حقوق مصرفکنندگان استان با تاکید بر اینکه باید تالش کنیم تا
هم از تولیدکننده و هــم از مصرفکننده حمایت کنیم گفت :اگر تولید ازنظر کیفیت
بهبودیافته و ایدهآل باشــد از هر دو عامل حمایت کردهایم و فرهنگ استفاده از تولید
داخلی در کشور رونق خواهد گرفت.
حجتاالســام آل هاشم افزود :متاسفانه برخی تولیدات داخلی کیفیت ندارند و در
مصرف هم مشکل داریم لذا زمانی میتوانیم از تولید داخلی حمایت کنیم که کیفیت
مناســبی داشته باشند لذا در این راستا سرمایهگذاری کشورهای خارجی در کشورمان
نیز هیچگونه ایرادی نخواهد داشت.
وی لزوم تکیه اقتصادی کشــور بر تولید داخل را مورد تاکید قرار داد و اضافه کرد:
تولیدکنندگان داخلی ،مورد اعتماد نظام هستند و میتوانند به بهبود وضعیت اقتصادی
کشور کمک کنند.
تداوم فعالیت واحدهای تولیدی با رعایت حقوق مصرفکنندگان
میسر است
مجید خدابخش ،اســتاندار آذربایجان شرقی در سومین جشنواره تجلیل از حامیان
حقوق مصرفکنندگان با بیان اینکه تولیدکنندگان با تولید کیفی و قیمت مناســب
حامی مصرفکنندگان شوند ،اظهار کرد :اگر تولیدکنندهای در تولید محصوالت خود
شــاخصهای الزم را برای کیفیت رعایت نکند ،تــداوم فعالیت آن واحد امکانپذیر
نخواهد بود.
وی با اشــاره به اینکه در کشور ما با پایان ســال افزایش قیمتهای ناخواسته به
تولیدکنندگان تحمیل میشــود ،گفت :این هنر تولیدکننده است که در این تغییرات
بتواند رقابت کند و در قبال محصوالت وارداتی محصوالت اســتاندارد تولید و صادر
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در سمینار آموزشی گروتمان ـ آساش مطرح شد؛

معرفی سیستمهای

در و پنجره و نمای آسـاش
مجموعه گروتمان ایران به همراه آســاش ترکیه ســمینار آموزشی خود را برای
دومین ســال پیاپی همزمان با ایام برگزاری نمایشگاه تخصصی در و پنجره تهران
برگزار کرد.
به گــزارش خبرنگار پنجره ایرانیان ،این ســمینار آموزشــی  15بهمنماه 1396
همزمان با ســومین روز نمایشگاه در سالن شــماره یک نمایشگاه بینالمللی تهران
برگزار شد .سمینار آموزشی گروتمان ـ آساش که برای دومین سال پیاپی برپا میشد
با اســتقبال قابلتوجه عالقهمندان و فعاالن صنعت در و پنجره روبهرو شد .عناوین
مطالب آموزشــی این سمینار که عبارت بودند از آشنایی با توانمندیهای آساش در
فرآیندهای تولید و نقاط تمایز این شــرکت ،توســط آقای ضیاء نارین ،مدیرفروش
منطقهای آساش؛ معرفی سیستمهای نما ،کاربردهای هر سیستم ،قابلیتهای آساش
در سیســتم کرتینوال و کامپوزیت پنل ،توســط آقای ســردار تکای ،مدیر طراحی
آســاش و معرفی سیســتمهای پنجره ،کاربردها ،مزایا و اصول اجرایی ،مشخصات
ســاخت و قابلیتهای سیستم آساش توسط مهندس فرخ ظفرفرخی ،مدیر بازرگانی
گروتمان به حاضران در سمینار ارائه شد.
آقای ضیاء نارین ،مدیرفروش منطقهای آســاش در حالی بهعنوان اولین سخنران
همایش پشت تریبون قرار گرفت که سخنانش توسط مهندس فرخی به زبان فارسی
برای حاضران ترجمه میشد .نارین ضمن خوشامدگویی به افراد حاضر در سمینار و
تشــکر از مجموعه گروتمان به خاطر فراهم کردن این فرصت مطالبش را پیرامون
توانمندیهای آســاش در فرآیندهای تولید و نقاط تمایز این شرکت ارائه کرد .نارین
با اشــاره به تاریخچه و پیشینه شرکت آساش گفت :مجموعه آساش فعالیت خود را

در سال  1992آغاز کرد و در سال  1997در محل فعلی کارخانه در نزدیکی استانبول
خطوط تولید پروفیل پی.وی.سی را راهاندازی کرد .در ادامه آساش موفق شد خطوط
تولید پروفیل آلومینیوم را در ســال  1998راهاندازی کند و در ســال  2006خطوط
کامپوزیت پانل و در ســال  2008خطوط پانژور و ســایهبان و درهای پارکینگی را
به مجموعه جدید خود اضافه کند .آســاش در سال  2014در زمینه تولید ورقهای
آلومینیومی سرمایهگذاری بزرگی انجام داد و واحد مستقل و بزرگ تحقیق و توسعه
آساش نیز در همین سال با حمایت دولت ترکیه راهاندازی شد.
مدیرفروش منطقهای آساش در ادامه با نمایش اسالیدهایی از بخشهای مختلف
کارخانه معظم آساش توضیحاتی درباره این واحدها ارائه داد .وی گفت :فضای کلی
کارخانه  640هزار مترمربع است.
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نارین با اشاره به برنامه دولت ترکیه برای معرفی  500شرکت برتر صنعتی کشور
اظهار کرد :آســاش با برنامهریزی و اقداماتی که انجام داده اســت توانست در سال
 2016رتبه  79این فهرســت را به خود اختصاص دهد و امیدوار است در رتبهبندی
جدید ســال  2017ارتقاء قابلتوجهی پیدا کرده باشد .هدفگذاری آساش برای سال
 2022قرار گرفتن در میان  25شرکت اول این فهرست است.
وی افزود 80 :درصد تولیدات آســاش به بخش صــادرات اختصاص پیدا میکند
و تنها  20درصد آن مصرف داخلی دارد .آســاش در بخش آلومینیوم یک شــرکت
خودکفا اســت یعنی صفر تا صد یک محصول آلومینیومی از بیلت تا محصول نهایی
و کلیه فرآیندهای میانی مانند تولید قالب در خود مجموعه آســاش انجام میگیرد.
ظرفیت تولید بیلت آســاش در سال  90هزار تن ،اکســتروژن  75هزار تن و آنادایز
 40هزار تن است.
ظرفیت تولید ورق یا فویل آلومینیومی آســاش  140هزار تن و ظرفیت خط تولید
یو.پی.وی.سی آساش نیز  35هزار تن در سال است .آساش  26خط تولید اکستروژن
یو.پی.وی.سی دارد که هرکدام میتوانند بهصورت مستقل و مجزا و با فرموالسیون
جداگانه کار کنند.
مدیرفروش منطقهای آســاش در پایان با اشــاره به توانمندیهای مختلف آساش
گفــت :یکی از بخشهایی که آســاش توانمندی و تکنولوژی مناســبی در آن دارد
صنعت ریلی اســت .آســاش همچنین در صنایع معماری ،هوافضا و دریایی صاحب
توانایی است و محصوالت مختلفی در این صنایع به بازار عرضه میکند.
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سردار تکای ،مدیر طراحی آساش ســخنران بعدی سمینار بود که سخنرانی خود
را با موضوع معرفی سیســتمهای نما ،کاربردهای هر سیستم ،قابلیتهای آساش در
سیســتم کرتینوال و کامپوزیت پنل ارائه کرد .تکای ضمن خوشامدگویی به حضار
و تشــکر از برگزارکنندگان سمینار به مطالبی که در سمینار سال گذشته ارائه کرده
بود اشاره کرد و گفت :امروز تالش میکنم در تکمیل مطالب گذشته اطالعات اولیه
مختصری در زمینه سیســتمهای نما ارائه دهم که در پیشــبرد پروژههایتان به شما
کمک کند.
مدیر طراحی آساش افزود :مجموعه آساش ،دیتا بیس و برنامه راهبردی اولیه خود
را در  11بند تنظیم و تدوین کرده است .آساش برای ورود به یک پروژه سیستمهای
نما 4 ،بخش در نظر گرفته اســت .اولین مرحله انتخاب نوع سیســتمی اســت که
میخواهیم با آن سیســتم ،پروژه را انجام دهیم .آســاش در این مورد سیستمهای
مختلف و متنوعی دارد که بنا به ســلیقه مشــتری و نیاز پروژه ،یک یا چند سیستم
بــرای انجام آن پروژه انتخاب میشــود .بعد از انتخاب سیســتم اصلی موارد مهم

گزارش
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دیگری مانند نوع سیستمهای تخلیه آب (شیار تخلیه) و هوادهی وجود دارد که باید
به آنها نیز دقت شود.
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وی گفت :موضوع بعدی نحوه فیکس کردن ،اتصال و براکتگذاری مولیون اســت
که برای اجرای بینقص یک پروژه بســیار مهم و حســاس است .پر کردن فضای
خالی بین نمای کرتین وال و بدنه ســاختمان جهت عایق صوتی ،دودبندی و انتقال
صوت و  ...نیز از دیگر مباحث مهمی است که باید به آن توجه ویژه شود.

تــکای در ادامه گفت :بحث باد از دیگر موارد مهمی اســت کــه توجه به آن در
انجام درســت یک پروژه بسیار مهم است و محاســبات مربوط به آن باید با توجه
به نوع سیســتم نما ،ابعاد و موقعیت ساختمان ،شرایط جوی و جغرافیایی پروژه و...
انجام گیرد .جداولی در این زمینه تهیه شده است که ارقام و تناسبات آن با توجه به
فشــارهای متفاوت باد و متریالهای مختلف قابلاستفاده هستند و در همین راستا
نمودارها و نحوه استخراج دیتا از آنها آموزش داده شد.
مدیر طراحی آســاش در خصوص سیستمهای ترکیبی کرتین وال با ورق یا سایر
مصالح مشــابه ،مســتندات و نمودارهایی ارائه و اظهار کرد :سیستمهایی که در آنها
شیشه به کار رفته است باید هم وزن شیشه و هم وزن ورق و پروفیل محاسبه شود.
ضخامت و ابعاد شیشــه نیز از دیگر پارامترهایی است که در محاسبات ما باید لحاظ
شود .برای این کار نیز جدولهایی تهیه شده و در نرمافزار موجود است .نکتهای که
در اینجا الزم اســت گفته شود این است که در محاسبه فشار باد باید هم فشار باد و
هم مکش را محاسبه و با یکدیگر جمع کنیم.
تــکای در ادامه به نحوه اتصــال مولیون و ترنزوم و نحــوه کاربرد و مزایای و
معایب هر یک در سیستمهای آســاش اشاره کرد؛ در واقع باید با توجه به شرایط
پروژه ،بارهای وارده ،الزامات طراحی و محاســبه سیستمها از یکی از این دو روش
استفاده کرد.
تکای در پایان به نحوه آزمون و تســت سیســتمهای آســاش اشاره کرد و
گفت :تمامی سیستمهای آساش در آزمایشگاه مجهز و استاندارد آساش واقع در
مرکز تحقیق و توســعه ،انواع مختلف تست و آزمونهای الزم را برای دریافت
استاندارد ایمنی و کیفیت میگذرانند.
ازجمله تســتهای مهم ما تســت زلزله اســت که تمامی سیستمها در یک
شرایط کامال اســتاندارد نسبت به مقاومت در مقابل لرزشهای حاصل از زلزله
سنجیده میشوند.
ســایر تستهایی که مورد ســنجش قرار می گیرند عبارتند از میزان آببندی،
فشــار بادهای وارده ،تست عایق صوتی ،تست ضربه ،آمایش های امنیتی و ...
میباشند.

گزارش

ـ همچنین به سیســتم کشویی پاورفیل که در آینده عرضه خواهد شد اشاره و در
خصوص مقایسهها و کاربردهای آن نسبت به لیفت اند اسالید توضیحاتی ارائه شد.
همچنین اشاره شد که این سیستم در دو حالت نرمال و دفنی تولید و عرضه خواهد
شد .برآوردها بر این است که این سیستم تا اواخر  2018عرضه شود.

آخرین سخنران سمینار ،مهندس فرخ ظفرفرخی ،مدیر بازرگانی گروتمان بود که
مطالبش را پیرامون معرفی سیســتمهای پنجره ،کاربردهــا ،مزایا و اصول اجرایی،
مشــخصات ساخت و قابلیتهای سیستم آســاش به حاضران ارائه کرد .ظفرفرخی
در آغاز با اشــاره به آزمونی که میان چند پروفیل شــامل پروفیل استاندارد ایرانی،
اســتاندارد ترک و آساش انجام داده است ،گفت :ما در این آزمون برای مقایسه این
پروفیلها یک پنجره ســری  ،60یک در سری  60و یک سیستم لیفت اند اسالید
از هرکدام از این پروفیلها را در نرمافزار طراحی و موارد مختلف را در شــرایط برابر
تولید و نصب بررســی کردیــم .در این مطالعه مواردی ماننــد وزن پروفیل خالص
مصرفی ،ســطح کلی شیشه ،وزن گسگت ،قیمت ،هزینههای تولید و ...مورد بررسی
قرار گرفت.
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در نهایت تکاری به محصوالت جدید آســاش که در  2018عرضه آنها آغاز شده
اشاره کرد؛ این محصوال که با برند  rescara Elitدر چندین بخش معرفی شدهاند
به اختصار عبارتند از:
ـ سیستم هندریل دفتی RB90- RB120
ـ سیستم کشــویی  SKY FEELکه یک سیستم کشویی دفنی نامحدود با ابعاد
بزرگ (بازشوهایی با عرض  3یا ارتفاع  6متری)
ـ سیستم بازشــو دوجهت مخفی رو به داخل  R50TTکه یک سیستم پیشرفته
و مدرن بود و بر خالف سیســتمهای نیم المل که از لحاظ تحمل فشار باد ضعیف
میباشند این سیستم قویتر بوده (تا  900پاسکال) و از لحاظ نحوه اجرا نیز سادهتر
از نیم المل میباشد.
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مدیــر بازرگانی گروتمان افزود :همانطور کــه در تصاویر میبینید جداول مربوط
به مباحث مختلف بررسیشــده با ثبت اعداد و ارقام و طبق مقایســههای ارائه شده
نشان داده شد که پروفیل های اســتاندارد داخلی و وارداتی از بسیاری جهات مانند
وزن پروفیل ،میزان مصرف اکسســوریهای آببندی و هوابندی و ســطح شیشه
مشابه هستند اما پروفیلهای وارداتی غیر استانداردی هم بوده که دارای ضعفهای
مشــهودی در این مواد بودهاند .در واقع هدف از این مقایســه ،بررســی تطبیقی و
مالحظات در انتخاب پروفیل استاندارد از پروفیلهای متفرقه داخلی و وارداتی است.
با توجه به اینکه عموما در بازار ایران ،مشتریان برای مقایسه سیستمها صرفا به معیار
کشور ســازنده توجه دارند ،این مقایسه درک این موضوع و تفکیک آنها را شفافتر
خواهد کرد و فروشنده و مصرفکننده صرف وارداتی یا تولید داخل اقدام به تفکیک
نخواهــد کرد .همچنین این جدول گویای مزایا و برتریهای نســبی و در مواردی
قابلتوجه سیستمهای آساش نسبت به سایر گزینهها است.
وی گفت :همانطور که میدانید عوامل زیادی در میزان کارایی و کیفیت مطلوب
یک پنجره موثر اســت که پرداختن به همه آنها از حوصله بحث خارج اســت اما در

اینجا به چند مورد خاص اشــاره مختصری میشــود .ازجمله پارامترهایی که برای
خریدار مهم اســت عایق بودن (صوتی ،حرارتــی و گردوغبار) ،آببندی و درزبندی
نسبت به فشار آب و باد است که میزان اهمیت آن نزد مشتریان متفاوت است.
ظفر فرخی در ادامه به تاثیر یراقآالت ،گســگتها و نحوه مونتاژ در میزان عایق
بودن پنجرهها اشــاره کرد و گفت :استفاده از یراقآالت مناسب به جهت تاثیری که
در آببندی و درزبندی دارد در میزان عایق بودن پنجره بســیار تعیینکننده اســت.
گسگتها دو نوع هستند؛ گسگتهای آببندی و هوابندی و گسگتهای عایق که
هرکدام تاثیر ویژهای در عملکــرد پنجره دارند .طراحی پروفیل با پارامترهایی مانند
ضخامــت دیواره ،تعداد حفرهها ،اتصاالت گوشــه و ...از دیگر عوامل مهم در میزان
عایق بودن پنجره است که باید به آن توجه شود.

گزارش
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مدیر بازرگانی گروتمان در پایان به سیستمهای مختلف موجود در بازار اشاره کرد
و گفت :در حال حاضر  6سیســتم در بازار وجود دارد .سیستمهای لوالیی ،کشویی،
لیفت اند اسالید و بازشو مخفی که در بازار مرسوم هستند.
در پایان همایش کارشــناس مجموعه گروتمان به توانمندیها و قابلیتهای این
مجموعه در ارائه ســرویس و خدمات فنی و مالی و اســتراتژیهای ســازمانی این
مجموعه و منافع مشترک این سازمان و همکاران وفادار پرداخت.
آنچــه در ایــن توضیحات بیش از هر چیز نمایان بــود دپوی قوی این مجموعه
مشتمل بر  200تن محصول متنوع (که قبال توسط نشریه پنجره ایران نیز مشاهده
و گزارش شده بود) خدمات فنی و محاسباتی و خدمات متنوع و تسهیالت مالی این
مجموعه بود.

نهایتا با معرفی سیســتمهای موجود انبــار ایران از لحاظ قابلیتهــا ،کاربردها،
توانمندیهای عایق صوتی و حرارتی ،تحمل فشــار باد و قابلیتهای اختصاصی هر
سیستم شامل موارد زیر این همایش کار خود را پایان داد.
ـ پکیج سیستمهای لوالیی انبار ایران مشتمل بر سریهای:
RWT55-RWT64-RW55
ـ پکیج سیستمهای کشویی انبار ایران مشتمل بر سریهای:
TST58-RST83
ـ سیســتمهای لیفت اند اســاید انبار ایران مشتمل بر ســری  RST116در
سیستمهای مونوریل ،دوریل و سهریل
ـ سیستم کشویی انبار ایران مشتمل بر سری:
RWT67
ـ پکیج سیستمهای کشویی انبار ایران مشتمل بر سریهای:
TST58-RST83
ـ پکیج سیســتمهای کرتینوال انبار ایران مشتمل بر سریهای:
R50-RT50-E50
پس از اتمام سخنرانیها ،این همایش با انجام پذیرایی از مهمانان به پایان رسید.
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تشریح برنامه وزارت
راه و شهرسازی در سال جدید
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پنجرهایرانیان؛ وزیر راه و شهرســازی در نشست با مدیران کل راه و شهرسازی استانهای
سراسر کشور ضمن اعالم چکیدهای از برنامههای وزارتخانه برای سال  ،۹۷گفت :اگر بتوانیم
در ســال جدید به سمت پروژههایی برویم که امکان تامین مالیاش از بازار بینالمللی و بازار
داخلی اعم از بخش خصوصی و بازار سرمایه و یا تامین مالی بینالمللی باشد میتوان کارهای
بزرگی را انجام داد.
عباس آخوندی وزیر راه و شهرســازی در نشســت مدیران کل راه و شهرسازی استانها،
ضمن آرزوی ســالی خوش برای تمامی همکاران خود در مجموعه بزرگ راه و شهرســازی،
گفت :ســال  ۹۶با تمام فراز و نشیبهایش گذشت و بسیار مهم است که ما در سال گذشته
نســبت به آنچه به انجام رساندهایم ،رضایت وجدانی داشته باشیم و بدانیم که چه کردهایم و
در پیشگاه وجدان خود یک رضایتمندی نسبی داشته باشیم.
وزیر راه و شهرســازی ادامه داد :ســال  ۹۶سال سختی بود؛ اما درمجموع فکر میکنم که
همکاران ما در سراســر کشور چه در ادارات کل و چه در شرکتها و موسسات تابعه آنچه در
توان داشــتند تالش کردند و ما هم موفق شدیم در مجلس بازگوکننده زحمات و تالشهای
همکاران باشیم.
عضو کابینه دولت دوازدهم افزود :ســال  ۹۷از نظر اقتصــادی و از جهت بودجه اعتباری
عمرانی کشــور ،شاید سال دشوارتری باشــد .درعینحال اگر بتوانیم در سال جدید به سمت
پروژههایی برویم که امکان تامین مالیاش از بازارهای بینالمللی و بازار داخلی اعم از بخش
خصوصی و بازار سرمایه یا تامین مالی بینالمللی باشد میتوان کارهای بزرگی را انجام داد.
وی تصریح کرد :امیدوارم بتوانیم در ســال جدید ،سازماندهی خوبی در تامین مالی پروژهها
داشته باشیم.
وزیر راه و شهرســازی همچنین گفت :نکته دیگری که فکر میکنم مهم است اینکه باید
تمرکــز خود را روی انجام چند پروژه خاص قرار دهیم .یکی از مباحث و موضوعاتی که باید
تمرکز خود را روی انجام آن قرار دهیم ،بحث بازآفرینی شــهری اســت که رئیسجمهوری
شــخصا وارد موضوع شــدند و از همه ما انتظار دارند که در این حوزه در موضوع بازآفرینی
شهری تمرکز بیشتری داشته باشیم.
وی ادامه داد :از موضوعات دیگر نیز که در ســال جدید روی آن تمرکز خواهیم داشــت،
مباحث و موضوعات مالی و روش تامین مالی و مباحث و موضوعات بانکی و مالی اســت که
تعقیب میکنیم.
عضو کابینه دولت دوازدهم تاکید کرد :تمام تالش من این اســت که در حوزه مســکن و
شهرســازی بازآفرینی شــهری محور اصلی فعالیتهای ما قرار بگیرد و بتوانیم منابع زمین

که در اختیار ما قرار دارد را پشــتوانه بازآفرینی شــهری قرار دهیم و این موضوع را با جدیت
بیشتری تعقیب کنیم و این موضوع مهمی است که در سال جدید تعقیب خواهیم کرد.
وزیــر راه و شهرســازی گفت :ســال آینده به ســمت موضوعات و پروژههــای کیفیتر
جهتگیــری خواهیم کرد .یکی از مباحث مورد تمرکز ما در ســال جدید ،تمرکز بر موضوع
صرفهجویی در مصرف انرژی است که به آن سمت گرایش خواهیم کرد و در این راستا ما هر
موضوع و طرحی که به سمت صرفهجویی در مصرف انرژی گرایش داشته باشد چه در حوزه
ساختوساز و مسکن باشد و چه در حوزه حملونقل باشد را تعقیب خواهیم کرد.
وی افزود :تمرکز ما در ســال  ۹۷بیشــتر روی صرفهجویی در مصرف انرژی اســت و در
پروژهها این موضوع را تعریف خواهیم کرد .در مورد دســتورالعملهای اجرایی آن در ابتدای
ســال گفتگو خواهیم کرد .درهرصورت ،سیاســت کلی ما به این سمت گرایش دارد که این
موضوع (صرفهجویی در مصرف انرژی) را بهجای مشخصی برسانیم.
وزیر راه و شهرســازی همچنیــن در بیان دیگر اقداماتی که برای ســال  ۹۷وزارت راه و
شهرسازی بر روی آنها تمرکز خواهد داشت ،گفت :پروژههای مشترک حملونقل و مسکن
و شهرســازی قاعدتا در سال  ۹۷در اولویت ما قرار دارند که در کالنشهرها و در حملونقل
حومهای ،پروژههای مشــترک حملونقل حومهای چه بهصورت جادهای و چه بهصورت ریلی
موضوع اصلی ما در سال جدید خواهد بود.
آخوندی افزود :آن جاهایی که راهآهن داریم بحث  TODرا جدی دنبال خواهیم کرد و بر
روی آن تمرکز میکنیم تا بحث  TODرا بهصورت متمرکزتری پیگیری کنیم.
عضــو کابینه دولت دوازدهم گفت :در حوزههای تخصصیتر همچون مباحث شهرســازی
در حوزه شــهرهای جدید و همچنین در چهار مد حملونقل صحبتهای جزءبهجزء فراوانی
خواهم داشت که انجام آن و گفتگو در مورد آن را به ابتدای سال موکول میکنم.
عباس آخوندی در خصوص وضعیت بازار مسکن در سال  ،97اظهار کرد :بهنظرم بازار ارز و
طال همچنان نسبت به بازار مسکن جذابیت بیشتری در سال جدید خواهند داشت.
وی با اشاره به خالی شدن حباب قیمت مسکن طی  5سال گذشته در پاسخ به این پرسش
که آیا در ســال  97سقف وام خرید مسکن افزایش مییابد ،تصریح کرد :هنوز شورای پول و
اعتبار افزایش وام مسکن را تصویب نکرده ،اما وزارت راه و شهرسازی متقاضی این است ،در
این راستا تقاضای کاهش سود وام مسکن به  6درصد را ارائه کردهام که البته تصویب میشود
چون رئیسجمهوری آن را تایید کرده است.
وی افزود :پیگیر افزایش ســقف وام هم هســتیم که بر اساس آن وام  160میلیون تومانی
حداقل به  200میلیون تومان افزایش مییابد.
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شروط الزم برای ارائه یک سیستم در،

پنجـره و نمای آلـومینیومی باکـیفیت
مجری شرکت آلوکد
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اشــاره
آنچه مسلم است ،پیشــرفت روزافزون تکنولوژی و دانش بشری در
تمامی ســطوح از جمله ساختمان ،انتظارات و استانداردها را افزایش

داده اســت .امروزه آلومینیوم بهدلیل کیفیت ،مقاومت و زیبایی خاص

از جمله خواص بیلتهای فوق میتوان به قابلیت جوشــکاری خوب ،مقاومت به
خوردگی و جلوه آنادایز بسیار خوب و قابلیت ماشینکاری آنها اشاره کرد.
خواص فیزیکی آلیاژ  ۶۰۶۳در ذیل ذکر شده است:

خود ،مــورد توجه پروژههای لوکس و ویژه و نیز ســازندگانی که به
کیفیت اهمیــت میدهند قــرار دارد .اما محصوالت مورد اســتفاده
آلومینیومی در نما ،در و پنجره بناها دارای چه حداقلهایی باید باشند؟

در نوشــتار زیر تالش شده است به اجمال این پرسش مورد بررسی

قرار گیرد.

کیفیت پروفیلها:
پروفیلهای تولیدی در کارخانههای معتبر بر اســاس استاندارد اروپا از بیلتهای
 6060-T5و بر اساس استاندارد آمریکا از بیلتهای  6063-T5تولید میگردند
( .)EN12020-1کارخانههــای تولیدکننده بیلت ایــن گواهینامهها را در اختیار
کارخانههای تولید پروفیل قرار میدهند.

در تولید پروفیلهای اکســترود شده نیز رعایت اســتاندارد  EN755-1جهت
دستیابی به پروفیلهایی با کیفیت باال توصیه میگردد.
جهت مقاومت پروفیلها در برابر بارهای ناشی از باد و بار سازه به غیر از زهوارها و
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آلومینیوم داشــته باشد .اســتفاده از گوشــههای فلزی آهنی توصیه نمیگردد .بهتر
است در هنگام تولید پنجرهها و اتصال گوشههای  ۴۵درجه از چسبهای مخصوص
گوشه استفاده کرد.
ــ  تعبیه راه آب در در و پنجرهها ضروری میباشد.
ــ  در هنگام نصب پنجرهها فاصله مابین کادر کاذب آهنی و پنجره را حتما میبایست
با چسبهای ماستیک و یا سیلیکون مناسب پوشانید.
ــ  استفاده از واشرهای  EPDMدر تمامی سیستمهای در و پنجره و نما ضروری
میباشد و واشرها باید بهطور کامل تمامی سطوح را پوشش دهند.
ــ  در پروفیلهای در و پنجره مابین لنگه و چهارچوب اســتفاده از  ۲یا  ۳واشــر
آببندی و هوابندی توصیه میگردد .وظایف این واشــرها ممانعت از ورود و خروج
هوا ،گردوغبار و آب میباشد.
ــ  پنجرههای تولیدی در کارخانه ،هنگام ارســال میبایست بستهبندی شوند تا از
خط و خش و ضربه و در نتیجه خرابی پنجره جلوگیری گردد.
ــ  در هنگام نصب شیشهها در پنجرهها حتما میبایست از تاکوزهای ویژه پالستیکی ،و
جهت عدم افتادگی لنگههای درها یا پنجرهها از تاکوزهای ویژه قابل تنظیم استفاده کرد .
ــ  در درهای ورودی یا پر رفت و آمد عالوه بر استفاده از پروفیلهای ویژه میبایست
از لوالهای دربی پرتردد با حداقل طول  ۱۰سانتیمتر استفاده کرد.
ــ  به در و پنجرهها یا نمای نصب و تکمیلشــده نباید مصالحی از جمله سیمان،
گچ و  ...تماس پیدا کند .بهتر اســت مرحله نصب این محصوالت پس از پایان این
موارد در ساختمان انجام گیرد و یا از برچسبهای محافظ بر روی پروفیلها استفاده
شود تا پس از اتمام کار برچسبها از پروفیلها (در ،پنجره یا نما) جدا شوند.
واضح است ،ماشینآالت حرفهای و تجربه کاری مناسب در تولید یک محصول در
و پنجره آلومینیومی الزم و ملزوم یکدیگر میباشند .همچنین استفاده از سیستمهای
محاسبهشده با پروفیل و یراقآالت دقیق که توسط کارخانههای معتبر تولید میشوند
و دارای اطالعات الزم در خصوص عایقهای حرارتی ،هوابندی ،آببندی ،مقاومت
فشــار باد و حدود تراز مجاز فشار صوت هســتند در ارائه یک محصول استاندارد و
قابلقبول ضروری خواهد بود.

الزم به ذکر اســت اغلب شــرایط الزم جهت تولیــد محصولی با
کیفیت خوب ،هماکنون در کشور فراهم است و اگر کارخانههای تولید
پروفیل در داخل کشــور دقت الزم در تولید پروفیل به همراه رعایت
استانداردهای ضروری و کیفیت محصول نهایی را افزایش دهند ،شاهد
محصوالتی با توان رقابتی با همتایان ترک و اروپایی خواهیم بود.
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درپوشهای سیستم کرتینوال ،ضخامت پروفیلها میبایست از  1/8میلیمتر بیشتر
باشــد و در مقاطع بزرگتر با احتمال تحمل بارهای بیشــتر این رقم از  ۲میلیمتر
کمتر نمیباشــد ،حتی درصورتیکه محاسبات اجازه استفاده از ضخامتهای کمتر از
 1/8میلیمتر را بدهد بهتر است از پروفیلهای با ضخامت مطرح شده استفاده گردد
خصوصا در مباحث مربوط به نما و سیستمهای کرتینوال.
پروفیلهای ترمال بریک
جهت تولید پروفیلهــای ترمالبریک بهطور حتم میبایســت از دو پل حرارتی
اســتفاده کرد و فاصله بین دو پــل حرارتی نباید از  ۱۵میلیمتر کمتر باشــد و نیز
اســتفاده از پلیآمیدهایی که جهت تقویت و افزایش مقاومت حرارتی از الیاف شیشه
ساخته شــدهاند ،در این خصوص نسبت به استفاده از پی.وی.سیهای سخت بسیار
مناسبتر میباشد.
در یک پنجره سطح شیشه   ۸۵درصد از حجم کل پنجره را شامل میگردد.
2
ضریب انتقال حرارت در شیشــه  4+12+4برابر با   W/M2 2/87میباشــد و
همچنین ضریب انتقال حرارت پنجره که طی فرمولی ویژه به دست میآید بر اساس
اطالعات ضریب انتقال حرارت شیشــه و ضریب انتقال حرارت آلومینیوم محاســبه
میشود .بنابراین :ضریب انتقال حرارت پنجره بر اساس استاندارد ( DIN4108بند
 )2/2میبایست مابین  2/6تا  KW/M2 3/5باشد.
سطح پروفیل
پروفیلهای آلومینیومی در ،پنجره و نما و پروفیلهای مورد استفاده در ساختمانها
به دو نوع آنادایز و یا رنگ پودری الکترواســتاتیک مورد استفاده قرار  میگیرند .این
رنگها بر اساس استاندارد  TS4922انجام میپذیرد (حداقل ضخامت رنگ پودری
الکترواستاتیک  60میکرون و ضخامت رنگ آنادایز  14-10میکرون میباشد).
قطعات و اتصاالت:
دســتگیرهها ،لوالها ،گوشههای آلومینیومی ( پانچی و یا دگمهای) ،واشرها و تمام
اتصاالت میبایست بر اســاس کاتالوگهای تولیدی شرکتهای تولید در و پنجره
بهطور کامل بر روی پنجرهها نصب گردند.
شروط الزم جهت تولید و نصب پنجرهها و نماها
ــ  شرکت تولیدکننده پنجرهها میبایست دارای ماشینآالت حرفهای و اطالعات
الزم در این خصوص باشــد و بهتر اســت از مابین شرکتهایی که عضو سندیکای
آلومینیوم یا دارای پروانه بهرهبرداری یا جواز کسب معتبر هستند ،انتخاب شوند.
ــ  شــرکت تولیدی پنجره میبایســت در هنگام تولید پنجره از اتصاالت گوشه
آلومینیومــی اســتفاده کند و جهت این امر میبایســت دســتگاه مخصوص پرس
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مهندسـی و بازمهندسـی آن

عباس آخوندی؛ وزیر راه و شهرسازی
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گویند افالطون بر سر در آکادمی خود نوشته بود که کسی
که هندســه نمیداند وارد نشــود .او بهخوبی دریافتهبود که
تجلی کالبدی حکمت در هندســه است .مسئله بنیادین در
حوزه مهندسی در ایران این است که این حرفه نظم هندسی
خود را از دســتداده و درعینحال ،جامعه از آن انتظار رفتار
حکیمانه دارد .مهندســان جهاندیده و آیندهنگر ایران این
معنی را خوب میفهمند لیکن ،بازار ناســاز ،نحیف و گاهی
فاسد خدمات مهندسی ،فرسایشــی کشنده را بر این حرفه
حاکم و آن را دچار دور باطل ساخته است.
بهگمان من تا این دور شــوم شکســته نشود ،مهندسی
زایندگــی الزم را نخواهــد داشــت .و ایــن کار تنهــا با
سیاستگذاری درست ،صبر و استقامت در برابر مخالفتها
و مدد مهندســان توسعهگر محقق خواهد شد؛ و البته هزینه
دارد و همه باید هزینه بدهیم و از هزینه دادن نباید بهراسیم.
هندسه بازار خدمات مهندســی بر تعریف دقیق خدمات،
انــدازه و روابط طولی و عرضی بیــن آنها ،اصل صالحیت
مهندسان و بنگاههای مهندسی جهت پذیرش تعهد و رژیم
مسئولیتهای حقوقی میان آنان و خریداران خدمات استوار
اســت؛ و زیربنای همه این هندســه ،عدل به مفهوم اندازه
نگهداشــتن و جــای دادن هر چیز در جــای خود و اخالق
حرفهای مهندسی است .سالیانی است که هندسه این بازار؛
اعم از بازار خدمات دولتی و خصوصی دچار آشــفتگی و از
تعادل پایدار خارج گشــته ،لیکن نکته کانونی بحث من در
این یادداشــت ،خلط مبحث نظارت و بازرســی در تعریف،
صالحیــت مهندســان ،فرایند ارجاع این خدمــات و رژیم
مسئولیت حقوقی است.
بر اســاس بند  ۱-۳۱مبحث دوم مقررات ملی ساختمان،
تعریف نظارت عبارت از است« :مجموعه خدماتی که توسط
ناظر ســاختمان برای حصول اطمینــان از انطباق عملیات
ســاختمانی و تاسیســاتی با مشــخصات مندرج در پروانه
ساختمان ،نقشهها ،محاسبات ،مشخصات فنی منضم به آن
بر اساس مقررات ملی ساختمان و اصول مهندسی و رعایت
ضوابط ایمنی و حفاظت کارگاه ساختمان انجام میپذیرد».

هرچند این تعریف بهظاهر فراگیر اســت لیکن ،بههیچروی
اینگونه نیســت .از مجموعهی قانون و مقررات ،فقط به
مقررات ملی ســاختمان و ضوابــط ایمنی و حفاظت
کارگاه پرداخته ،حال آنکه قانون و مقررات حاکم
بر احداث ساختمان بســیار فراگیرتر از این دو
مورد است و شامل قانونهای مدنی ،بیمه،
کار ،تاســیس شــورای عالی معماری و
شهرســازی ،زیســتمحیطی و سایر
موارد مرتبط میشــود؛ و همچنین،
مســتلزم آگاهی نســبت به حقوق
ارتفاقی امالک نسبت به یکدیگر
است .در این تعریف ،مشخصات
منــدرج در پروانهی ســاختمان
جانشــین قانــون و مقــررات
شهرســازی و معماری شــده و
ناظــر در انطبــاق آن با قانون و
نقشــهها و مدارک باالدست هیچ
مسئولیتی ندارد.
در این تعریف ،مشــخصات مندرج
در پروانه ســاختمان جانشــین قانون و
مقررات شهرســازی و معماری شــده و
ناظــر در انطباق آن با قانون و نقشــهها و
مدارک باالدست هیچ مسئولیتی ندارد .شاید
در همینجا بتوان گریــزی زد به اینکه چرا
گروه زیادی از مهندســان در برابر آثار ویرانگر
زیســتمحیطی فعالیتهایشــان و همچنین
شهرفروشی احســاس مسئولیت نمیکنند .چون
از ابتدا ،هندســه فعالیتهای مهندسی کج بنیان
گذاشته شده اســت .کس دیگری مسئول رعایت
حقوق زیســتی اســت و همچنین کس دیگری
پاســخگوی رعایت حقوق شهری است .مهندس
مامور است و البته که معذور .البته این اختصاصی
به قانون نظاممهندســی و کنترل ساختمان ندارد
بلکه شامل نظام فنی و اجرایی کشور نیز میشود.
ایــن نظام هم بــر مبنای تجویز از ســوی دولت
استوار است و مهندس مسئولیتی در برابر کارکرد

یادداشت

محصول نهایی و آثار آن ندارد .و البته باز این اختصاص به
بازار مهندســی ندارد .سایر حوزهها نیز به دلیل سلطه انگاره 
سوسیالیسم از این کاستی در رنجند.
بر همین ســیاق در این تعریف ،تامین خواســته و نظر
مالک و کارفرما
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هیــچ جایی نــدارد .حال آنکه احداث هر ســاختمانی به ناظر را باید مالک یا کارفرما و بازرس را شــهرداری انتخاب
ارادهمالــک یا کارفرمایی باز میگردد که به دلیلی تصمیم کند .یکی شــدن این دو ماموریــت موجب تعارض منافع و
به احداث بنایی کرده اســت .با حــذف وی از این فرایند خلط مسئولیت خصوصی ـ عمومی میگردد و نتیجه همین
آشکار است که هندســه حقوقی بنای دردست احداث پی وضعی میشــود که شــاهد آنیم و درنهایت نیز هیچکس
و پایه اصلی خود را از دســت میدهد .مالک و کارفرما در مسئولیت هیچکاری را نمیپذیرد.
ریشــه دیگر این خلط مبحث یکی بودن کارفرما و حافظ
عالم واقع که حذف شدنی نیســت ،بنابراین ،این هندسه 
معیوب فقط موجب شــکلگیری پی و پایههای سست و منافع عمومی در طرح و پروژههای دولتی و عمومی اســت.
بهعنوانمثال ،در اجرای یک راه ،بندر ،فرودگاه و یا راهآهن،
مجراهای ناشناخته میشود.
در برابر تعریف ناســاز باال ،تعریف دیگری کارفرما وزارت راه و شهرسازی است و حافظ حقوق عمومی
در ادبیات مهندســی معمــول جهان وجود نیز هم اوست .از این روست که در فعالیتهای تحت رژیم
دارد که نظــارت را بدینگونه بیان میکند :نظام فنی و اجرایی کشــور بهندرت از بازرس در برابر ناظر
«نظارت فنــی جزو ضــروری از فرایند  اســتفاده میشــود چون ذینفع نهایی در واقع یکی است.
احداث ســاختمان است که این اطمنیان از خدمــات بازرســی ،عمدتا در انطباق مشــخصات فنی و
را میدهد که کارهای ســاختمانی دقیقا اجرای خرید کاال و خدمات از خارج اســتفاده میشــود که
بر اســاس خواســته و رعایــت منافع از عهده دســتگاه نظارت خارج است .در برابر ،در طرحهای
کارفرما ،اجتماع و قانون و مقررات انجام خصوصی تعارض منافع خصوصی و عمومی آشــکار وجود
پذیرفتهاند» .در این تعریف مهندس هم دارد؛ بنابراین ،ناظر که متکفل رعایت حقوق و منافع مالک
در برابر کارفرمای خود مســئولیت دارد و و یــا کارفرمای خود البته ،بر مبنای رعایت قانون و مقررات
هــم در برابر جامعه و همچنین مســئول اســت همزمان نمیتواند متکفل حفــظ منافع عمومی که
نظــارت بر رعایــت قانون و مقــررات به مسئولیت آن بر عهدهی شهرداری و یا دولت است شود .در
مفهوم کامل آن در حیطه مورد نظارت خود انگاره سوسیالیستی این خلط مبحث بهراحتی انجام میشود.
اســت .اعمال فشار کارفرما یا مسئول دولتی چون از یک ســوی ،برای کارفرما در بنیان ،حقوقی را پذیرا
یا شــهرداری مبنی بر عدم ضــرورت رعایت نیست؛ و از سوی دیگر ،خود را مجسمه نفع عمومی میداند؛
قانــون و مقررات با صدور یک مجوز و یا پروانه بنابراین ،مشارکت حرفهای در پذیرش مسئولیت کارکردی
نافی مســئولیت وی نخواهد بود .این مبنایی برای محصول مهندسی را نمیپذیرد .همگان کارگزاران دولت و
شــکلگیری رژیم حقوق مهندســی ،پذیرش مسئولیت مامور و معذور هســتند ،یکی حقوق ماهانه و دیگری حقوق
کارکرد نهایی محصول مهندســی ،اخالق حرفهای و نظام صورت وضعیتی میگیرد.
این هندســه کار مهندســی در ایران ،امکان شکلگیری
مسئولیت اجتماعی در فعالیتهای مهندسی خواهد شد.
به گمان من بینظمی هندسی در بازار خدمات مهندسی ،بازار منصفانه خدمات مهندســی را از میان برده و رشــد و
در این یادداشت صرفا در حوزه خدمات نظارت از دو آبشخور توسعه مهندسی را با مخاطره جدی مواجه ساختهاست .البته
سرچشمه میگیرد .یکی خلط مبحث نظارت و بازرسی است مشــکل ساختار بازار خدمات مهندسی محدود به مورد فوق
و دیگــری عدم انفکاک بین کارفرمای عمومی و خصوصی نمیشــود .در اینجا به اقتضای طرح بحث به آن اشاره شد.
است؛ و بستر اقتصاد سیاسی شکلگیری این دو خلط حاکم بههرروی ،تالش کــردم که توضیح دهم که چگونه همین
بودن انگاره سوسیالیســتی بر مدیریت اقتصاد ملی در ایران یک موضوع نظام کنترل ساختمان و حفظ حقوق خصوصی
اســت .خاســتگاه اصلی در خدمات نظارت در فعالیتهای و عمومی شهروندان را مختل ساخته است؛ و آنکه چگونه
مهندسی خواسته کارفرماست که تمایل دارد نظرها و منافع نگاه حقیــر و فرصتطلبانه توزیــع حقالزحمه نظارت گاه
وی در اجرای یک طرح و پروژه رعایت شــود .البته که این صوری نظاممهندســی ســاختمان و فناوریهای وابسته به
کار باید بر رعایت قانــون و مقررات صورت گیرد و موجب آن را عقــب نگاه داشتهاســت .همین نــگاه و خودداری از
زیان رســاندن به دیگری نیز نشــود .در برابر این ،خدمت تندادن به پذیرش مســئولیت نهایی محصول مهندسی و
دیگــری وجود دارد که ناظر بر حفظ حقوق عمومی اســت جریان رقابت مانع شــکلگیری بنگاههــای بزرگ مقیاس
مهندسی در ایران شده ،بهنحویکه مهندسان ایرانی با تمام
و آن بازرسی است.
در بازرسی استقالل بازرس مفهوم کلیدی است و خواسته  شایســتگیهایی که دارند عنصر کموبیش غایب بازارهای
اصلی نیز صرفا حصــول اطمینان از رعایت قانون ،مقررات مهندسی جهان هستند.
امید اجتماعی زمانی صورت میگیرد که مشــکل درست
و مشــخصات فنی در موضوع مورد بازرسی از منظر حافظ
حقوق عمومی است .درست است که در هر دو مورد رعایت ریشهیابی و با اجماع نســبتا گسترده به چارهجویی پرداخته
قانون و مقررات اصل اســت لیکن ،خاســتگاهها متفاوت و شود .امســال به امید خدا ،ســال اصالح مهندسی به مدد
دامنه کار و مسئولیت نیز متفاوت است .وظیفه ناظر گزارش مهندســان کشور در حوزه ماموریت وزارت راه و شهرسازی
انطباق و ارائه راهکار اســت حال آنکه بازرس صرفا درباره است .چشمانتظار یاری مهندسان پیشکسوت و نیکاندیش
انطبــاق اظهارنظر میکند و ازقضا نباید هیچ راهکاری ارائه و جوانان تحولگرا هستم .این آغاز راه است .راه طوالنی در
کند .از این روســت که در فعالیتهای ساختمانی شهری ،پیش داریم( .به نقل از پایگاه خبررسانی دولت)
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اقتصـاد کشـور در سـال ۹۷
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172
احمد جهان بین
خبرنگار پنجره ایرانیان

ر حالی ســال  1397آغاز شد که تکانههای شدیدی که در سالهای گذشته
بر پیکر اقتصاد کشــور وارد شده همچنان اثرات خود را در الیههای مختلف
جامعه بازتولید میکند و بسامد سنگین این تکانهها بخشهای گستردهای از صنعت،
بازار ،کشاورزی ،معدن و ...را دستخوش نابسامانیهای فراوانی کرده است.
وابســتگی و به هــم پیچیدگی مولفههای کالن اقتصاد ما را بــر آن میدارد تا در
بازنگری عناصر موثر در بهبود شــرایط اقتصادی ،از نــگاه تکبعدی اجتناب کرده
و پیچیدن نســخههای آرامبخش مقطعی را نیز چندان کارساز ندانیم .از سوی دیگر
اتخــاذ راهکاری موثــر و جامعاالطراف که توانایی رتقوفتق امور و بهبود شــرایط
اقتصادی کشــور را داشته باشــد نیازمند بررسیهای گســترده و استفاده از نظرات
کارشناســان متعدد و فعال در زمینههای مختلــف تجارت ،بازرگانی ،کار ،انرژی و...

است .برای بررسی مهمترین اولویتها در رویکردهای اقتصادی و ارائه راهکارهای
اثربخش در تدوین برنامه جامع توســعه توجه شما را به نظر شماری از کارشناسان و
صاحبنظران اقتصادی که شرایط اقتصادی و چالشها و فرصتهای سال  1397را
مورد واکاوی قرار دادهاند جلب میکنیم.
احیای کارخانههای تولیدی
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ،اصالح و ســاماندهی قراردادهای
کار و احیای بنگاههای تولیدی را مهمترین اولویت سال  ۹۷عنوان کرد.
غالمرضا عباســی اظهار کرد :هرسال به تعداد بیکاران کشور افزوده میشود و اگر
از سیاستگذاری درســتی تبعیت نکنیم ،جامعه و اقتصاد کشور متضرر میشود .در
کنار ایجاد شــغل باید به حفظ اشتغال موجود توجه کرد و مراقب بود تا شاغالن هم
آسیب نبینند.
وی ادامــه داد :نمیتوانیم انرژی را گران بفروشــیم تا شــغل ایجاد کنیم .دولت
باید درآمدهای دیگری را برای ایجاد اشــتغال جستوجو کند و برای شغل بودجه
در نظر بگیرد .اگر بودجههای عمرانی زیاد شــود ،قطعا اشــتغالزایی موردنظر هم
محقق میشود.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با اشاره به اجرای طرحهای مختلف
اشــتغال در سال گذشــته ،گفت :وزارت کار طرحهای متعددی را برای تحقق اهداف
اشــتغال دولت در دستور کار قرار داده اســت که طرح اشتغال فراگیر ،روستا تعاون و

گزارش
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کارورزی ازجمله آنهاست ولی این طرحها برای عملیاتی کردن به برنامهریزی و اعتبار
مناسب نیاز دارد.
عباسی ایجاد اشــتغال بدون تزریق منابع را ممکن ندانست و درعینحال بر لزوم
نظارت و مدیریت بهینه منابع اشتغال تاکید کرد.
این مقام ارشــد کارگری احیای کارخانههای تولیدی را مهمترین اولویت سال ۹۷
دانست و تاکید کرد :متاسفانه سال گذشته با تعطیلی کارگاهها و بنگاهها مواجه بودیم
و به نظر میرسد که در سال جاری هم این نگرانی وجود داشته باشد .در حال حاضر
بســیاری از تولیدات روی دســت بنگاهها باقیمانده و خطر ورشکستگی و تعدیل،
کارخانهها و نیروهای کار را تهدید میکند.
وی در پایــان بر لزوم اصــاح قراردادهای کار تاکید کــرد و گفت :درصورتیکه
تبصره دو ماده  ۷قانون کار ،بهسازی و اصالح شود و وزارت کار به شکل سه جانبه
تعریف مشــاغل دائم و غیر دائم را در دســتور کار قرار بدهد ،بسیاری از قراردادهای
کار ساماندهی میشوند.
بر اساس تبصره یک ماده  ۷قانون کار ،حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها
جنبه غیرمستمر دارد ،باید توسط وزارت کار مشخص شود و به تصویب هیات وزیران برسد.
مقامات کارگری همواره از وزارت کار خواســتهاند کــه آییننامه تبصره یک ماده
 ۷قانون کار را به جهت شفافسازی و تفکیک مشاغل دائم از موقت ،تدوین کند.
در سال گذشــته معاونت روابط کار سلسله نشســتهایی را بهمنظور بررسی این
تبصره و تهیه آییننامه مربوطه برگزار و طرحهایی را پیشنهاد کرد.

خروج از بنبست بیکاری با عزم همه قوا و دستگاهها
کارشــناس حوزه کار میگوید مهمترین اولویت اقتصاد ایران در سال  ۹۷اشتغال
است و همه دستگاهها و قوا برای خروج از بنبست بیکاری باید بسیج شوند.
علیاکبر ســیارمه در گفتوگو با ایســنا ،اظهار کرد :بیشــتر کارگران جزو طبقه
آســیبپذیر و ضعیف جامعه به شمار میروند و صرفنظر از دغدغه معیشت و تامین
هزینههای زندگی ،نگران آینده شــغلی هســتند ازاینرو انتظار میرود که در سال
جدید موضوع قراردادهای کار و حفظ اشتغال موجود در کنار سیاستگذاری اشتغال
مدنظر قرار گیرد.
وی ادامه داد :ســال گذشته باوجود تالشهای صورت گرفته پیشرفت چندانی در
بحث اشــتغال نداشــتیم و باوجود طرحهای مختلفی که وزارت کار به اجرا درآورد،
خروجیها ملموس نبود .در حال حاضر با شــرایطی که بــه لحاظ رکود و تورم در
اقتصــاد داریم امیدواریم که امســال با همــکاری و عزم همه دســتگاهها و قوا و
برنامههایی که دولت و نهادهای ذیربط در این خصوص دنبال میکنند ،از بنبست
بیکاری خارج شویم.
این کارشــناس حوزه کار بــا بیان اینکه بخــش اعظمی از کارگــران در قالب
قراردادهای موقت مشــغول کارند ،گفت :یکی از مشــکالت جامعه کارگری ،انعقاد
قراردادهای موقت است و متاسفانه نسبت قراردادهای دائم به موقت روزبهروز کمتر
میشود .امروز عالوه بر برنامهریزی برای ایجاد اشتغال گسترده باید به حفظ اشتغال
موجود در بنگاهها نیز توجه کنیم و اشــتغال فعلــی را به جهت جلوگیری از ریزش
نیروهای کار حفظ کنیم.
ســیارمه درعینحال توجه به معیشــت و باال بردن قدرت خرید کارگران را یکی
دیگر از اولویتهای سال  ۱۳۹۷برشمرد و گفت :بر اساس مفاد قانون اساسی ،تامین
حداقلهای زندگی و نیازهای اولیه یک انســان اعم از آموزش و تحصیل ،تغذیه و
بهداشت از وظایف دولتها است و باید حداقل معیشت را برای مردم فراهم کنند.
وی با اشاره به بازگشت اصالحیه قانون کار از مجلس ،گفت :زمانی درباره بازگشت
اصالحیه قانون کار نشستهای سهجانبهای تشکیل دادیم و منافع کارگران ایجاب
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میکــرد تا هرچه ســریعتر آن را از مجلس پس بگیریم چــون میبینیم که همین
قانون فعلی کار که سرنوشــت کارگران به آن گره خورده بهدرستی اجرا نمیشود و
مقاولهنامههای بینالمللی درباره حقوق کارگران در کشور رعایت نمیشود.
این کارشناس حوزه کار در پایان پیگیری بند «ز» تبصره  ۷بودجه  ۱۳۹۷در سال
جاری را خواستار شد و گفت :تصویب این تبصره در مجلس در روزهای پایانی سال
گذشــته مورد اعتراض کارگران واقع شد و علیرغم انتظار ،شورای نگهبان نیز آن را
مغایر ندانست.
تصویب بند «ز» تبصره  ۷الیحه بودجه ســال  ۱۳۹۷توسط مجلس ،مجوز واریز
منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی به حساب خزانهداری کل کشور را میدهد.
سال گذشته جامعه کارگری در واکنش به این مصوبه در برابر شورای نگهبان گرد
هم آمده و اعتراض و مخالفت خود را نسبت به مصوبه مذکور اعالم کردند .علیرغم
آنکه جامعه کارگری لغو مصوبه مجلس را خواستار شده و به بینالنسلی و بیتالمال
بودن منابع ســازمان تامین اجتماعی تاکید داشتند ،شــورای نگهبان این مصوبه را
خالف شرع ندانست و رد نکرد.
توجه به معیشت و ایجاد اشتغال
از نــگاه یک کارشــناس حوزه کار ،تغییرات شــدید نرخ ارز در بــازار ،بنگاهها و
سیاســتهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار خواهد داد .او توجه به معیشــت مردم در
رکود حاکم بر اقتصاد و ایجاد اشــتغال را مهمترین اولویتهای اقتصادی در ســال
 ۱۳۹۷عنوان کرد.
علیرضا حیدری چشــمانداز بنگاهها در سال  ۱۳۹۷را مورد ارزیابی قرار داد و گفت:
مشــکالتی که بنگاهها در سال گذشته داشــتند ،امسال نیز به قوت خود باقی است
و متغیرهای کالن اقتصادی چشــمانداز مناســبی را برای سال جدید از خود نشان
نمیدهند.
وی ادامه داد :تغییرات شدید نرخ ارز در بازار بهطور حتم در سیاستهای اقتصادی،
وضعیت بنگاهها و حتی سیاست خارجی ما تأثیرگذار خواهد بود و مدیران بنگاهها را
از تصمیمگیری میانمدت باز خواهد داشت.
این کارشناس حوزه کار ابراز امیدواری کرد که نرخ ارز بر عدد  ۵۰۰۰تومان ثابت
بماند و گفت :معتقدم دامنه رکود اقتصادی در ســال  ۱۳۹۷شــدت بیشتری به خود
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باالست و نشان میدهد که پوشش صندوق بیمه بیکاری که باید در اختیار شاغالن
بیکار شده و بیکاران آماده کار قرار گیرد ،بسیار ضعیف است.
او صف بیکاران کشــور را طوالنی توصیف کرد و گفــت :در حال حاضر بازار کار
ایران با عدم تعادل شــدید در حوزه عرضه و تقاضا روبهروست و مدتی که یک فرد
بیکار برای پیدا کردن شــغل باید در صف انتظار بماند ،طوالنی اســت و همین امر
نوعی ناامنی ایجاد میکند.
این کارشناس حوزه کار ،درعینحال قراردادهای موقت را موجب ناامنی شغلی دانست
و افزود :امروز ناامنی شغلی بیشتر ناشی از افزایش نرخ بیکاری است تا قراردادهای کار
و دسترسی به یک فرصت شغلی با هر ویژگی بر بیکار بودن ترجیح دارد.
حیدری با بیان اینکه دســتمزد ســال  ۹۷با چالشهای جدی روبهرو شده است،
اظهار کرد :اولین سالی است که نتوانستهایم بخشنامه مزد را ابالغ کنیم و بنگاههای
اقتصــادی نمیداننــد که با چه نرخ و افزایش رقمی باید مــزد نیروهای کار خود را
پرداخت کنند ،درحالیکه امســال باید مذاکرات مزد به نتیجه میرســید و این امر
نشــانگر فاصلــه و اختالفنظر بــاالی گروههای کارگری و کارفرمایی اســت که
نتوانستهاند دیدگاه خود را به طرف مقابل نزدیک کنند؛ درحالیکه مذاکرات ،فشرده
و زمانبر و با صرف انرژی حداکثری بوده و مذاکرات قبل از تشــکیل جلسات شورا
هم وجود داشته است.
به اعتقاد این فعال کارگری ،نگاه معیشــتی نیروی کار در شــرایط مناســبی قرار
ندارد و امکان جبران عقبافتادگیهای مزدی با فراز و نشــیبهای فراوانی در آینده
روبهرو خواهد شد.
شــورای عالی کار در جلسه  ۲۸اسفندماه سال گذشــته ،پس از ساعتها بحث و
چانهزنی فشــرده با افزایش  ۲۰درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۳۹۷
موافقت کرد اما طوالنی شــدن روند مذاکرات موجب شــد تا تصمیمگیری در مورد
سایر سطوح مزدی به بعد از ایام عید موکول شود.
در آخرین جلســه شورای عالی کار هیچگونه افزایشی درباره حق مسکن و خواربار
کارگران اتفاق نیفتاد و بر این اساس از ابتدای امسال حق مسکن کارگران همچنان
 ۴۰هــزار تومان و بن خواربار  ۱۱۰هزار تومــان خواهد بود .با افزایش  ۲۰درصدی
دســتمزد ،حداقل مزد کارگران  ۱۸۶هزار تومان افزایش یافت و از  ۹۳۰هزار تومان
در سال  ۱۳۹۶به یک میلیون و  ۱۱۶هزار تومان در سال  ۱۳۹۷رسید.
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میگیرد و بسیاری از سیاستهای اقتصادی دولت را تحت شعاع خود قرار خواهد داد.
حیدری درعینحال معیشــت را مهمترین مســئله جامعه کارگری دانست و گفت:
امســال باید برای پوشش معیشت اقشــار محروم و ضعیف سختیهای زیادی را به
جان بخریم .چراکه بحث معیشت به امنیت هم مرتبط است و وقتی از امنیت شغلی
صحبت میکنیم ،شرط الزم برای تامین آن داشتن معیشت است.
وی گفت :اگرچه معیشــت به حوزه شــاغالن برمیگردد ولی بیکاران هم باید از
معیشت مناسب برخوردار باشــند ،درحالیکه صندوق بیمه بیکاری حداکثر میتواند
تا  ۲۵۰هزار نفر بیکار را پوشــش بدهد و به لحاظ عملکرد و پوشش بیمهای ضعیف
و ناکارآمد اســت و باید برای منابع آن چارهای اندیشید و مشترکین جدید را به این
صندوق دعوت کرد تا بتواند همه را تحت پوشش قرار بدهد.
کارشناس حوزه کار افزود :در بحث بیمه بیکاری تنها کارفرما سهم خود را پرداخت
میکند و دولت و کارگر عمال مشــارکتی ندارند ،البته در قانون بهطور ضمنی گفته
شــده که اگر صندوق مشــکل منابع پیدا کرد ،دولت به آن توجه کند ولی اگر قرار
باشد پوشــش بیمه بیکاری به شکل موثری خود را در فضای بازار کار که به لحاظ
عرضه و تقاضا نامتناســب است نشان بدهد باید نرخ بیکاری که هماکنون به شکل
معناداری باالست و در تقسیمبندی ســنی و جنسی جمعیت بیکار اعداد متفاوتی از
خود نشان میدهد ،کاهش داد.
به گفته حیدری در حال حاضر نرخ بیکاری جمعیت موثر بیکار که در ســن  ۱۵تا
 ۲۹ســال طبقهبندی میشوند ،بیش از دو برابر نرخ بیکاری اعالم شده است و نرخ
بیکاری زنان در این فرایند بیشــتر اســت .در برخی مناطق نیز نرخ بیکاری بهشدت
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پنجره ایرانیان؛ وزیر راه و شهرســازی به اشکال طراحی مسکن مهر اشاره کرد و
گفــت :ما نباید یک بار دیگر طرحی مثل مســکن مهر که چند هزار میلیارد ریال را
برد و مردم را به حاشیهها کشاند و مرکز شهرها را رها کرد ،داشته باشیم و امیدوارم
هیچگاه و هیچ کس دیگری به این فکر نیفتد.
به گزارش ایســنا ،آخوندی در هفتمین کنفرانس بینالمللی توسعه پایدار و عمران
شهری در کارخانه ریسباف اصفهان اظهار کرد :تمدن ایران تمدنی دیرپاست و چند
نکته مهم وجود دارد که باید در پیوستگی و انقطاع تمدنها به آن توجه کنیم .تمدن
ایران تحول اسالم را تجربه کرده این در حالی است که اسالم در مابقی مکانهایی
ورود کرده که عموما تمدنها از هم گسیخته و زبانها از بین رفته است ،پس تمدن
ایرانی یک تمدن هماهنگی بوده که با ورود اسالم ازهمگسیختگی نیافت.
وی با بیان اینکه در همین خیابان چهارباغ اصفهان ببینید که دنیای مدرن چگونه
آن را زیرورو کرده اســت ،افزود :تعریف ما این اســت که باید هنگام ورود تمدنها ،
بدیها را کنار بگذاریــم و خوبیهایش را بگیریم .بنابراین باید تامل کنیم و باید به
نظریه شــتابزدگی و عمل زدگی و مفهــوم آن توجه کنیم و تصمیمات بیتوجه به
معنا نگیریم.
وزیر راه و شهرســازی اضافه کرد :تمدن ایران قبل از اسالم مبتنی بر یکتاپرستی،
معاد و ایمان به غیب بوده و تنها چیزی که ایران در آن رنج میبرده ،بحث بیعدالتی
و نظام طبقاتی اســت .وقتی که اســام به ایران میآید ،مردم ایران به استقبال آن

میروند چرا که اســام عالوه بر یکتاپرســتی ،معاد و ایمان به غیب ،رایحه خوش
عدالت را به مردم داده اســت و در پیام پیامبر (ص) هم همواره تمام اقوام و ملتها
به رســمیت پذیرفته شــده و پذیرش گوناگونی در اسالم بهعنوان یک بحث جذاب
مطرح بوده است.
وی ادامه داد :مشکل دنیای مدرن این است که مبنایش از جا کندگی است .دنیای
مدرن از جهت فلســفی بزرگترین چالشــی که به وجود میآورد این است که همه
آدمها باید شبیه هم باشند و باید از تاریخ گسسته شوند .به همین دلیل گاهی مفهوم
جهانیشدن را یکی شدن فرهنگها میگیرند و بنده این تفسیر را قبول ندارم.
وزیر راه و شهرســازی با اشــاره به اینکه بحث از جاکندگی چالش دنیای مدرن
برای ماست تصریح کرد :تاریخ ما  ،فرهنگ ما و میراث ما برای دنیای مدرن اساسا
نامفهوم اســت .اثباتگرایی و افراطیگری در دنیای مــدرن به دلیل بیتوجهی به
دنیــای غیب به وجــود آمده و به همین خاطر در دنیای مــدرن همه چیز باید قابل
شمارش و متر کردن باشد .این بحث زمانی که وارد ایران شد ،ما آن را درک نکردیم
و بر چالش به وجود آمده آن غلبه نکردیم و درواقع در مقابل مفهوم انقطاع تاریخی
و اثباتگرایی مطلق ماندهایم.
آخوندی اضافه کرد :نتیجه این دنیای مدرن شهرهای امروز ما و وضعیت توسعهای
ما است که در شهرهایمان میبینیم .من شهرها را بیانگر خرد یک ملت میبینم .در
واقع شهر اصفهان بیانگر خرد اصفهان و شهر تهران نشانه خرد مردمان آنجاست .ما
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پس از آمدن اسالم به ایران تمدن اسالمی را خلق کردیم به همین دلیل دانشمندان
ما نقش موثری در اسالم ما دارند اما پس از دنیای مدرن دچار یک گسیختگی شدیم
و انسجام را از دست دادیم و به شکل نظری و عملی درماندیم.
وی تصریح کرد :توجه کنید که ما مدام به گذشــته میرویم یا مدام به آینده نگاه
میکنیم .وقتی به گذشــته نگاه میکنیم هیجانانگیز میشویم و از تاریخمان لذت
میبریم و به آینده که نگاه میکنیم آشــفته میشــویم .داعش و القاعده هم دچار
همین ســردرگمی شدند و مسیر را اشــتباه رفتند و افراط و تفریط را انتخاب کردند.
پس ما امروز نیازمند آن هستیم که بفهمیم که هستیم.
وزیر راه و شهرســازی ادامــه داد :ماهیت دنیای مدرن متکــی به قدرت موتور و
الکترونیک است و یک اقواگری بیش از حد دارد .این ماهیت همه ما را دچار چالش
کرده است .به همین دلیل سوال میکنیم که چه شد فوالد را به اصفهان در نزدیکی
کویر آوردیم و چنان بر این شــهر واگذاری کردیم که از توان اقلیمی منطقه بیشــتر
شد .این دقیقا همان اقواگری دنیای مدرنیته است.
آخوندی اضافه کرد :خوزســتان مهد تمدن ایران اســت .امروز بهتدریج غیرقابل
ســکونت شده است .دریاچه ارومیه و دریاچه پریشــان یکی پس از دیگری خشک
میشــوند و جازموریان که روزی حاصلخیزترین دشت بوده است امروز به کویر بدل
شــده اســت و  20درصد گرد و غبار ایران را تشکیل میکند .به شرق اصفهان نگاه
کنید مرگ تمدن ایران را بهتدریج میبینید .این در حالی اســت که فرهنگ و تمدن
ایرانشهری قدرتمند ،تطابق با اقلیم را همواره مدنظر داشته است.
وی اضافه کرد :تکیه به مدرنیته باعث شد اقلیم را رها کنیم و به همین دلیل امروز
ظرف مدت  50سال  50،میلیمتر از بارش ما کم شد و یک و نیم درجه گرمای هوا
افزایش یافت و  5برابر تبخیر آب ما بیشتر از گذشته شد.
وزیر راه و شهرســازی تاکید کرد :من ضمن تعیین نگاه زیستمحیطی در توسعه
پایدار اعتقاد دارم که این نگاه باید به فلســفه پیشینش نیز نگاه شود .ما باید اندیشه
ایرانشــهری و تمدن ایرانشهری را بازخوانی کنیم .ما فقط نمیتوانیم تنها اقلیم را
نگهداریم و باید بتوانیم پاسخ من کیستم را بدهیم.
آخوندی ادامه داد :باید ایرانبودگی ایران را به همه یادآوری کنیم .از دوره مشروطه
تا قبل از انقالب شش برنامه توسعه و پس از انقالب هم شش برنامه توسعه داشتیم.

هزاران دالر خرج آن کردیم اما آیا زندگی مردم ایران را ارتقاء یافته دیدهایم؟
وی تاکید کرد :امروز  19میلیون بد مســکن داریم 140 ،هزار هکتار از مســاحت
شــهری ما کیفیت مناسب زندگی ندارد و  9تا  10میلیون نفر حاشیهنشین داریم9  ،
میلیون نفر نیز در بافت در حال فرســایش شهری زندگی میکنند .همه اینها به ما
نشان میدهد که ما نیاز داریم که یک بار دیگر باید به مفهوم شهر برگردیم .راهکار
پاک کردن صورت مسئلهها نیست .ما باید بتوانیم در مرکز شهرها زندگی کنیم و به
دنبال آن بازآفرینی شهری را بهطور جدی دنبال کنیم .ما باید بدانیم زمانی که یک
بافت را تخریب میکنیم آدمهای آن بافت را زاغهنشین میکنیم.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ما میخواهیم که به همراه مردم شهرها را خلق
مجدد کنیم ادامه داد :کوچکترین کالبد شــهری ما محله است و بازآفرینی شهری
محله محوری اســت؛ ما میخواهیم محله محــوری را زنده کنیم .به همین دلیل با
احیای کارخانهای مثل اینجا ریسباف کیفیت محیط شهری را افزایش خواهیم داد.
آخوندی تاکید کرد :اینکه بدون شهرداری بتوان کاری کرد غیرقابل تصور است و
تصور اینکه ما و شــهرداریها بتوانیم بدون مردم کاری کنیم آنهم غیرقابل تصور
است ،به همین دلیل حکمرانی شهری باید با تکیه بر مردم و محالت باشد.
وی بــا بیان اینکــه در بودجه امســال بحث بازآفرینی بافت فرســوده توســط
رئیسجمهور ،دولت و مجلس جدی گرفته شــده اســت گفت :مفهوم بازآفرینی در
صدر مسائل دولت و مردم قرار خواهد گرفت.
وی به اشــکال طراحی مســکن مهر اشــاره کرد و گفت :ما نباید یک بار دیگر
طرحی مثل مســکن مهر که چند هزار میلیارد ریال را برد و مردم را به حاشــیهها
کشاند و مرکز شهرها را رها کرد ،نباید داشته باشیم و امیدوارم هیچگاه و هیچ کس
دیگری به این فکر نیفتد .باید در  66هکتار چیزی در حدود  15هزار واحد مسکونی
بازسازی و نوسازی شوند .این اتفاق نیازمند همراهی با بازآفرینی شهر است .در این
راســتا دولت و شهرداری باید کمک کنند تا این بافتها با یک همافزایی به شهرها
برگردند .ما میتوانیم که با یک بازآفرینی شهری توسعه شهری را خلق مجدد کنیم.
آخوندی خاطرنشــان کرد :دولت سند ملی بازآفرینی را تصویب کرده و ستاد آن را
تشکیل داده است .استانداران هم باید با هماهنگی با این ستاد همه دستگاهها را در
این خصوص بسیج کنند.
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حسینی مکارم سرپرست شهرداری تهران شد:

دو گردنه پایتخت در گذار از نجفی
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پنجره ایرنیان؛ درخواست پایان کار  ۲۲۶روزه محمدعلی نجفی در ساختمان بهشت
تایید شــد ۱۵ .عضو پارلمان محلی پایتخت به دومین نامه استعفای شهردار تهران
رای مثبت دادند و معاون مالی اقتصادی شــهرداری تهران را بهعنوان سرپرســت
موقت اداره شهر تا زمان انتخاب شهردار هفدهم انتخاب کردند.
به گزارش دنیای اقتصاد ،با وجود آنکه پس از رای منفی اعضای شــورای شهر به
اســتعفای نجفی در روز یکشنبه و اصرار شــهردار به رفتن از شهرداری تهران که به
گفته خودش به دلیل بروز وقایع خارج از اراده بوده ،بر تمامی اعضای شــورای شهر
محرز شده بود که باید امروز برای انتخاب سرپرست تصمیمگیری کنند ،اما نشانههای
جدیتری از بروز اختالفنظر میان اعضای شــورای شهر پس از وصول دومین نامه
استعفای شــهردار شــکل گرفته اســت .اختالفنظرهایی مبنی بر اینکه سرپرست
شهرداری تهران چگونه انتخاب شود و شهردار جدید پایتخت چه کسی باشد؟
اختالف نظر میان اعضای شــورای شــهر که از جلســه هماندیشی صبحگاهی

(غیرعلنی) پیش از برگزاری جلســه علنی آغاز شــد .این اختالفنظر ســبب شد تا
در ابتدای جلســه روز گذشته عدهای از اعضا از جمله مرتضی الویری ،احمد مسجد
جامعی و بهاره آروین پیشــنهادی را برای به تعویق انداختن بررسی نامه دوم استعفا
به هفته آینده ارائه دهند.
این گروه از اعضای شــورای شهر معتقد بودند از آنجاکه برخالف دور گذشته که
شورا اقدام به انتخاب سرپرست کرد ،تمامی اعضا بر سر گزینه جدید شهرداری تهران
اتفاق نظر ندارند و ممکن است دوره سرپرستی جدید شهرداری تهران طوالنیمدت
شود نیاز است تا با وسواس و اشتراک نظر بیشتری گزینه سرپرستی انتخاب شود .با
این حال این پیشنهاد با  ۱۴رای مخالف به تصویب نرسید .با رد شدن این پیشنهاد،
اســتعفای شهردار تهران مورد بررســی قرار گرفت و اعضای شورای شهر تهران به
آن رای مثبت دادند .پس از آن اعضا ،با رای مثبت به اســتعفای نجفی ،از میان دو
گزینه محمدحقانی و ســمیعاهلل حســینی مکارم ۱۴ ،عضو شورا به گزینه دوم رای
مثبت دادند .احمدمســجد جامعی عضو شورای شهر تهران بالفاصله پس از انتخاب
سرپرست شــهرداری ،با تاکید بر آنکه دوره گذار مستعد بههمریختگی و پراکندگی
ساختارها است ،خطاب به حســینی مکارم عنوان کرد :حوزه ریاست به همگرایی و
یکپارچگی عملکرد شــهرداری نیاز دارد و تاکید دارم حمایت افکار عمومی زمانی به
وجود خواهد آمد که شفافیت و پاکدستی تجلی پیدا کند.
او با تاکید بر اینکه نباید اجازه دهید شائبه پراکندگی مدیریت شهری به وجود آید،
اظهار کرد :شهردار تهران طی چندماه گذشته زیرساختهای مناسبی در حوزه مبارزه
با فساد ایجاد کرده است .از این رو دوره گذار فرصتی برای تداوم انضباط مالی باید
باشــد .از این رو از سرپرست شهرداری انتظار میرود تا زمان انتخاب شهردار جدید
بهعنوان مســوول ارتقای کیفیت زندگی شــهروندان ،متعهد به ادامه مسیر شهردار
باشــد .حســینی مکارم در پاســخ به این خطابه با تاکید بر آنکه برنامههای نجفی
سرلوحه کاری دوره سرپرســتی قرار خواهد گرفت ،گفت :ریلگذاری انجام شده در

گزارش

رایگیری با ارائه برگه سفید ،نظر مخالف خود را ابراز کردند.
چنانچه رئیس شــورای شــهر تهران نیز عنوان کرده اســت :هنوز به گزینههایی
برای شــهرداری نرسیدهایم  .محسن هاشــمی با بیان اینکه برای انتخاب شهردار
جلســات هماندیشــی را آغاز خواهیم کرد ،گفت :به زودی شاخصهای الزم برای
شــهردار تهران مشخص خواهد شد ،از شــهروندان نیز میخواهیم تا نامزدهایی را
برای پســتهای مهم اعالم کنند و در اسرع وقت نسبت به انتخاب شهردار تهران
اقدام خواهیم کرد .هاشــمی تصریح کرد :اجازه نخواهیــم داد هیچگونه وقفهای در
خدماترسانی شــهرداری تهران وارد شود .نشانه دیگر که میتواند احتمال طوالنی
شــدن دوره گذار را باال ببرد ،تعدد گزینههایی است که طی روزهای اخیر در محافل
مختلف بهعنوان شــهردار جدید مطرح میشــود .گزینههــای مختلفی که از میان
چهرههای سیاسی ،معاونان شهردار و برخی اعضای کابینه شنیده میشود و میتواند
به اشتراک نظر رسیدن اعضا را زمانبر کند.
سومین نشــانه برای دشوار شدن دوره گذار ،بازگشت شــورا به برگزاری جلسات
غیرعلنی است که در ظاهر با عنوان کاهش تعداد جلسات هفتگی از آن یاد میشود.
روز گذشته همزمان با ورود مدیریت شهری به یک دوره گذار ،اعضای شورای شهر
تهران به اتفاق آرا در قالب یک طرح دو فوریتی تصمیم گرفتند تعداد جلسات علنی
شورا را از  ۸جلسه به  ۶جلسه در ماه کاهش دهند.
این اتفاق که از دیدگاه کارشناســان فاقد توجیه عنوان میشود ،این دیدگاه را که
اعضای شــورای شــهر بخش مهمی از تصمیمات خود را در قالب برگزاری جلسات
هماندیشی(جلســات غیرعلنی که هر هفته پیش از برگزاری جلســه علنی در سالن
جلســات طبقه اول برگزار میشــود) اتخاذ میکنند و نتیجه این جلسات در صحن
علنی تکرار میشــود ،تقویت میکند .اخذ تصمیم روز گذشته اعضای شورای شهر
برای کاهش تعداد جلســات علنی بهصورت هفتگی میتواند به نوعی نشانه افزایش
تعداد جلسات غیرعلنی به ویژه در زمان انتخاب شهردار جدید باشد .نکته مهم آنکه
رویکرد جدید شورای شهر تهران با رویکرد و شعار اولیه آنها مبنی بر برگزاری همه
جلسات بهصورت علنی جز در موارد استثنا مغایرت دارد.

پنجـرهایرانیـان /سـال یازدهم   اردیبهشت    97شمـاره 127

مســیر شفافســازی ،انضباط مالی ،تمرکز و تاکید بر رعایت قانون ،مبارزه با فساد،
اطالعرسانی و همدلی با شــورای شهر تهران همچنان ادامه پیدا خواهد کرد .او در
عین حال افزود :آقای نجفی قول مســاعد در زمینه راهبری و تدوین برنامه سوم را
به ما دادهاند.
کارشناســان شــهری معتقدند پارلمان محلی پایتخــت در دوره گذار از نجفی ،با
دو گردنه اصلی مواجه خواهد بود .گردنه نخســت انتخاب شهردار جدید برای شهر
تهران اســت که به نظر میرســد با توجه به وجود چندین نشانه اختالفنظر بر سر
انتخاب گزینههای مطرح شــده در محافل ،میتواند این مرحله را به گردنه دشواری
برای شــورای شهر بدل کند .گردنه دومی هم که مدیریت شهری پایتخت در دوره
گذار به شــکل ویژهای با آن مواجه است ،پیشــبرد و اتمام برنامههای مهم شهری
همچون تدوین برنامه پنج ساله سوم ،بازنگری طرح تفصیلی ،نوسازی بافت فرسوده،
اجرای طرح ترافیک جدید و ...است .به این معنا که در نبود سکاندار اصلی و قطعی
شهرداری تهران ممکن است پیشبرد و اجرای به موقع برنامههای وعده داده شده را
در هالهای از ابهام فرو برد .به ویژه آنکه با قطعی شــدن استعفای محمدعلی نجفی،
خبر اســتعفای تعدادی از معاونان و مدیران شهرداری در حوزههای مهم شنیده شده
اســت که بهطور طبیعی میتواند عبور از این گردنه را دشــوارتر کند .بهطوریکه تا
لحظه تنظیم این گزارش اخباری غیررســمی مبنی بر استعفای معاون شهرسازی و
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران منتشر شده است.
در عین حال اگرچه محســن هاشمی ،رئیس شورای شــهر تهران پس از جلسه
روز گذشــته تاکید کرده که انتخاب شهردار هفدهم با جدیت و در کوتاه مدت انجام
خواهد شــد ،اما به گفته برخی از کارشناسان شهری بروز نشانههایی مبنی بر وجود
اختالفنظر میان اعضای شــورای شهر بر سر انتخاب شهردار جدید ،میتواند دوره
گذار از نجفی به شــهردار هفدهم را طوالنیتر کند و احتمال انتخاب شــهرداری با
رای پاییــن بر خالف زمان انتخاب محمدعلی نجفی (شــورای شــهر پنجم با ۲۱
رای محمدعلــی نجفی را بهعنوان شــهردار انتخاب کــرد) را تقویت میکند .یکی
از نشــانههای بروز اختالف نظر یا عدم دســتیابی به یک گزینه واحد میان اعضای
شورای شهر تهران ،یکدســت نبودن آرا و میزان رای اعضا به سرپرست شهرداری
تهران در روز گذشته است .در جلسه علنی روز سهشنبه (دیروز) فقط  ۱۴عضو موافق
انتخاب سرپرســت فعلی بودند و به جز دو رای به محمد حقانی ،باقی اعضا در این
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در پس لبخند آخوندی و رجبی چه گذشت؟
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پنجره ایرانیان؛ در جلســهای که به منظور بررسی موارد اختالفی بین وزارت راه و
شهرســازی و سازمان نظام مهندسی ســاختمان برگزار شد ،به نظر میرسد با وجود
لبخندها ،چالشهای فیمابین همچنان به قوت خود باقی مانده است.
به گزارش ایسنا ،در روزهای پایانی سال گذشته ،دویست و بیست و چهارمین جلسه
شــورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با حضور عباس آخوندی (وزیر راه
و شهرســازی) ،فرجاهلل رجبی (رییس سازمان نظام مهندسی) ،اعضای هیات مدیره و
روسای سازمانها برگزار شد .صحبتهایی که در این جلسه از سوی آخوندی و رجبی
بیان شد نشان میداد که پیشــرفت چندانی در توافقات حاصل نشده است .آخوندی
روی مواضع قبلی خود مبنی بر منع حضور دوشغلهها در نظام مهندسی ،ارجاع کنترل
ساختمان به شهرداریها و حق انتخاب مهندس توسط مالک تاکید کرد و در مقابل،
رجبی وزارتخانه را به دخالت در امور سطحی و داخلی سازمان نظام مهندسی محکوم
کرد .رجبی همچنین دارایی  ۱۵۰۰میلیارد تومانی سازمان را که پیش از این وزیر در
یک برنامه تلویزیونی به آن اشــاره کرده بود را مایه افتخار دانست و گفت که ظاهرا
ذائقه مسئوالن در کشور به داشتن سازمانهای ورشکسته عادت کرده است .به گفته
وی ســازمان نظام مهندســی درآمد دارد و خدمات خوبی ارائه می دهد و یک ریال
هم از دولت و بودجه عمومی نمی گیرد؛ آیا باعث ناراحتی است یا اینکه وجود چنین
سازمان هایی باعث افتخار است؟
مروری کوتاه بر موارد اختالفی
تنشها از اوایل بهمن ماه که عباس آخوندی طی بخشــنامهای اعالم کرد سازمان
نظام مهندسی ســاختمان دیگر حق برداشــت  ۵درصد از حقوق مهندسان را ندارد
آغاز شــد .هنوز چند روز از شوک اول نگذشته بود که  ۵بهمن ماه آخوندی بخشنامه
دوم را مبنی بر اینکه کارمندان  ۹دســتگاه دولتی حق انجام کار در ســازمان نظام
مهندسی را ندارند ابالغ کرد .بعد از آن هم تیم وزارتخانه بر مواردی همچون اجرای
آییننامه کنترل ســاختمان که طی آن کار کنترل به شــهرداریها واگذار میشــود

و نیز حق انتخاب مهندس توســط مالک تاکید کردند .ســپس آخوندی و معاونانش
در راســتای حمایت از بخشنامه وزیر ،پروانه اشــتغال به کار خود را به سازمان نظام
مهندســی پس دادند .مجموع این مواضع ،وزارتخانه و ســازمان را در آستانهی یک
جنجال تمامعیار قرار داد و رجبی رییس سازمان نظام مهندسی تقریبا با تمام مواضع
وزارتخانــه مخالفت کرد .حتی در همایشهایی که اخیرا برگزار شــد مخالفتها در
ســخنرانیهای مسووالن هر دو طرف آشکار بود .تا اینکه هردو دستگاه در روزهای
اخیر دور یک میز نشستند.
تشبیه اقدامات نظام مهندسی به شوروی سابق
در این جلسه وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد :سازمان نظام مهندسی نتوانسته ملت
ایران را اغنا کند که دارد ارزش افزوده خلق میکند .اولین دلیلش نیز سیســتم ارجاع
است .معتقدم نمیتوان چیزی را به مردم تحمیل کرد .تنها چیزی که در عالم ،توسعه
ایجاد میکند رقابت است .نمونه بارز آن نیز کشور روسیه است .کسی به روسیه حمله
نکرد بلکه روسیه از درون فروریخت .زیرا روسیه کار ،ثروت ،کاال و همه چیز را توزیع
میکرد .بزرگترین انقالب قرن در ســال  ۱۹۱۷روی کار آمد و در  ۱۹۹۷فروریخت.
حاال عدهای در ســال  ۲۰۱۷عین انقالب فروریخته شوروی را میخواهند برپا کنند،
تجربه ای که شکست خورده است.
سازمان نظام مهندسی سالها دچار امضا فروشی است
به دلیل آنکه اغلب مهندســان ناظر در سازمان نظام مهندسی چندشغله هستند
و فرصت حضور در پروژهها را ندارند ،اغلب مردم از امضافروشــی در این ســازمان
گالیهمند هســتند .عباس آخوندی در این خصوص بیان کرد :اینکه گفته میشود
ســازمانهای نظام مهندسی ســاختمان با دو ابالغیه اخیر ،تحقیر شدهاند اینگونه
نیست بلکه سازمانهای نظام مهندسی ساختمان سالهاست با امضافروشی روبهرو
شدهاند .متاسفانه در این مساله نیز ســازمانها راهحلی پیشنهاد ندادهاند و هیچگاه
پاسخگو نبودهاند.
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از ســوی دیگر امضاهای متعددی برای نظارت انجام میشود که زمانگیر و بعضا
بیمورد است .وزیر راه و شهرسازی در این خصوص گفت :در وضعیت فعلی مواردی
وجود دارد که برای نظارت  ۶۰امضا نیاز است .همچنین برای پروژههای بزرگمقیاس
بین  ۳۰تا  ۱۰۰امضا باید باشــد و در اســتانهایی که پروژههای بزرگمقیاس دارند
جدول امضاهای ضمیمه دارند .با این وضعیت ،آیا این مهندســی اســت و از اینکار
مهندســی بیرون میآید؟ معتقدم از این سیســتم فعلی ،توســعه و ارتقای مهندسی
بیرون نمیآید.
آخوندی در پاســخ به برخی از انتقادات در مــورد اینکه نظام نامه اخالق حرفه ای
مبنای قانونی ندارد ،خاطرنشــان کرد :اینکه گفته می شود نظامنامه اخالق حرفهای
مبنای قانونی ندارد ســخنی نادرســت اســت؛ زیرا نظام نامه اخالق حرفهای مبنای
قانونی داشته و با تصویب هیات وزیران ابالغ شده است .همچنین در مورد نظام نامه
اخالق حرفهای مهندســی ،نه مجلس و نه دیوان عدالت اداری ایرادی را به آن وارد
نکردهاند و باید به آن عمل شود.
وزیــر راه و شهرســازی در مورد گلهمنــدی برخی از اعضای شــورای مرکزی و
هیاتمدیرههای ســازمانهای نظاممهندسی ساختمان برای موضوع عدم مشورت با
ســازمانها در ابالغیهها و همچنین اصالح آییننامه کنترل ساختمان و قانون نظام
مهندسی ســاختمان نیز به ارائه نکاتی پرداخت و گفت :آییننامه کنترل ساختمان را
چند ماه قبل از ارســال به هیات وزیران به شــورای مرکزی سازمان نظام مهندسی
ارســال کردیم و به مدت  ۹ماه نیز برای دریافت نظرات اعضا روی سایت وزارتخانه
قرار دادیم و اینکه گفته میشود در این موارد مهم با اعضای شورای مرکزی مشورتی
انجام نشده است خالف واقع است.
وی همچنین با اشــاره به قانون نظام مهندسی ساختمان آخوندی افزود :تنها جایی
از قانون که سازمانهای نظام مهندسی ساختمان را ملزم به اقدام کرده است در بحث
آموزش بوده اســت و اتفاقا نظام مهندسی در  ۲۴سال گذشته اقدام موثری در حوزه
آموزشی نداشته است.

وزیر راه و شهرســازی خاطرنشان کرد :با این سیستم بوروکراتیک در سازمانهای
نظام مهندســی ساختمان چه کسی این یقین را دارد که ارزش افزوده خلق میشود؟
مالک این گمان را دارد که محلی ایجاد شــده که در این محل (ســازمانهای نظام
مهندسی ساختمان) عدهای جمع شدهاند و میخواهند برای خود کار ایجاد کنند و این
تلقی جامعه است که نباید از آن غافل بود.
رجبی :هیچ آییننامهای نمیتواند قانون را نقض کند
صحبتهای وزیر راه و شهرســازی در حالی انجام شد که فرجاهلل رجبی تقریبا زیر
بار هیچیک از صحبتهای آخوندی نرفت .رییس ســازمان نظام مهندســی گفت:
ســطح مداخله وزارت راه و شهرسازی در سازمانهای نظام مهندسی ساختمان تنزل
یافته است؛ به نحوی که در مسائل جزئی اداری وارد شده است .همان طور که شاهد
هستیم وزارتخانه در مسائل داخلی هیات مدیره سازمانها هم ورود میکند.
رجبی با بیان اینکه توقع ما این اســت در فضای مشــترک مسائل فیمابین مطرح
شود خاطرنشــان کرد :در یک برنامه تلویزیونی توســط وزیر محترم  ۱۵۰۰میلیارد
تومان گردش مالی ســازمان نظام مهندسی مطرح شــد که به نظر میرسد مفهوم
دارایی ســازمان نظام مهندسی  ۳۱استان کشور شامل ساختمانها و تجهیزات که از
ابتدای تاســیس تاکنون حاصل آمده ،با داراییهای نقدی سازمان اشتباه گرفته شده
اســت و با اینکه عدد درست نیست اگر به  ۳۱استان تقسیم شود سهم ناچیزی را در
بر میگیرد.
وی همچنین با تاکید بر حق ســازمان نظام مهندســی بر دریافت حق عضویت و
درصدی از حقالزحمه مهندســان گفت :این وظیفهای است که قانون نظام مهندسی
بر عهده ما گذاشــته اســت .یعنی نظارت بر حســن انجام خدمات مهندسی توسط
اشــخاص حقوقی و حقیقی در طرحها و فعالیتها و تعقیب متخلفان از طریق مراجع
قانونی ذیصالح و دیگر تنظیم روابط بین صاحبان حرفهای مهندســان ساختمان و
کارفرمایان و کمک به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع
مناسب کارها به صاحبان صالحیت که هیچ آییننامهای نمیتواند قانون را نقض کند.
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پنجره ایرنیان؛ وعده «شهرداری شیشهای» ،سرانجام با رونمایی از سامانه شفافیت
شهرداری تهران محقق شد .بهتازگی جزئیات بیش از  ۳۰۰قرارداد کالن شهرداری
که از شــهریور پارسال تاکنون منعقد شــده ،با هدف اطالعرسانی عمومی ،در یک
ســامانه اینترنتی منعکس شده اســت .اطالعات کلیدی از قراردادهای باالی یک
میلیــارد تومان مربوط به مناطق ۲۲گانه یا واحدهای تابعه شــهرداری ،در ســامانه
«شــفافیت شهرداری تهران» درج شــده؛ بهطوریکه موضوع قرارداد ،ارزش آن و
همچنین مشــخصات پیمانکار مربوطه قابل رویت اســت .این مسیر مقابله با فساد
شهری ،با افشای قراردادهای واگذاری امالک کامل میشود.
به گزارش دنیای اقتصاد ،وعده محمدعلی نجفی برای ایجاد شفافیت در شهرداری
تهران از طریق افشای قراردادهای بیش از یک میلیارد تومانی محقق شد .روز گذشته
سامانه شــفافیت بهعنوان یکی از نخستین وعدههای نجفی برای ایجاد شفافیت در
قراردادهای شــهرداری در سومین نشست فصلی مدیران شهرداری تهران ،رونمایی
و راهاندازی شــد .در این ســامانه که به دنبال تکلیف تمامی شهرداریهای مناطق
و واحدهای تابعه برای درج تمامی قراردادها در ســامانه «قراردادهای شــهرداری»
راهاندازی شده ۳۰۹ ،قرارداد با مجموع رقم  ۸۲۲میلیارد تومان ثبت شده است.
این ســامانه در گام نخســت یک غایب بزرگ مربوط به «واگذاریهای امالک
شهرداری» دارد .بررسی جزئیات این سامانه نشان میدهد تاکنون قراردادهای ثبت
شــده در این سامانه شامل قراردادهای هزینهای یا کالن است که دارای دو ویژگی

اصلی است .نخســت آنکه رقم این قراردادها باالی یک میلیارد تومان است و دوم
آنکه از شــهریورماه ســال جاری تاکنون منعقد شــدهاند .این قراردادهای هزینهای
مرتبط با پروژههای خدمات شهری ،نگهداشت ،ساخت وسازهای عمرانی در شهر و
خرید دستگاه و تجهیزات مرتبط با پروژههای شهری شامل آسفالت ،خرید تجهیزات
مترو ،اتوبوس و ...است.
این سامانه در راستای تحقق یکی از اهداف اولیه برنامه مکتوب محمدعلی نجفی
شهردار شــانزدهم پایتخت راهاندازی شده است .او در جلسه دفاعیه از برنامهاش در
حضور اعضای شورای شهر پنجم اعالم کرد« :به دنبال آن هستم ظرف دوماه آینده
تمام قراردادهای شــهرداری با رقم بیش از یک میلیارد تومان روی سایت شهرداری
تهران قــرار گیرد ».به دنبال این اظهارات و پس از اســتقرار تیــم مدیریت جدید
شهری در اولین گام از آبان ماه  ۱۳۹۶انتشار اطالعات قراردادهای کالن شهرداری
تهران (قراردادهای باالی یک میلیارد تومان) از طریق وب سایت «سامانه شفافیت
شــهرداری تهران» در دستور کار قرار گرفت و اقالم اطالعاتی برای انتشار عمومی
شناسایی شد.
همینطور برای نمایش اطالعات قراردادها ،نیاز به ارتباط سیســتمی با سامانه
قراردادهــا و پیمانکاران شــهرداری تهران برای دریافت اطالعــات بود که این
موضوع نیز از آذرماه ســال گذشته پیگیری شــد .در ادامه مسیر ،سازمان فناوری
اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران وب سایت سامانه شفافیت شهرداری تهران
را به نشانی  shafaf.tehran.irاز آذر ماه  ۱۳۹۶بهصورت آزمایشی راهاندازی
کرد .در گام بعدی مرکز آمار و رصد شهری (وابسته به سازمان فناوری اطالعات)
بهعنوان متولی آمار و اطالعات ،انتشــار الیحه بودجه پیشــنهادی ســال ۱۳۹۷
شهرداری تهران را پیشنهاد داد که مورد تایید کمیته شفافیت قرار گرفت .در ادامه
ایجاد داشــبوردهای گرافیکی در سامانه شفافیت با هدف تحلیل اطالعات بودجه
شهرداری تهران انجام شد.
اگرچــه اظهــارات نجفی به معنای آن اســت که هر نوع قــرارداد و معامله مالی
شهرداری تهران در این سامانه انتشار عمومی داده میشود اما افشای این قراردادها
در ســامانهای که دیروز رونمایی شــد تا این مرحله فعال شــامل افشای اطالعات
قراردادها منهای قراردادهای امالک است .کارشناسان شهری معتقدند قرارداد مربوط
به واگذاری امالک شهرداری از جنس خاص و حساس است .چراکه واگذاری امالک
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شــهری به ویژه از سوی مدیریت شهری پایتخت که جزو داراییهای ارزشمند شهر
تهران محسوب میشــوند ،با توجه به نحوه قیمتگذاری ،نحوه فروش و ویژگیها
و جنس خریدار اگر در یک مکانیزم و پروســه شفاف اتفاق نیفتد میتواند زمینه بروز
فساد را در پی داشته باشد.
بهویژه آنکه بخشــی از بودجه ساالنه شهرداری تهران ،به شکل غیرنقد پیشبینی
میشــود که عمده آن از طریق تهاتر و واگذاری ملکی به پیمانکاران تامین میشود.
به ویژه آنکه در مقطعی که مدیران جدید شــهری در سیســتم شــهرداری تهران
مستقر شدند؛ شفافســازی در مورد معامالت مالی شــهرداری و واگذاری امالک
شهرداری بهعنوان یک مطالبه عمومی از طرف شهروندان تهرانی مطرح بود .از این
رو مدیریت شــهری جدید وعده ایجاد شهرداری شیشهای را مطرح و اعالم کرد :راه
اصلی مبارزه با فساد شهری شفافسازی همه امور از جمله واگذاری امالک است .از
این رو کارشناسان شهری عنوان میکنند ضروری است مشخص و شفاف باشد که
داراییهای شــهر به چه منظور و به چه کسی واگذار میشود .این در حالی است که
تاکنون این بخش از واگذاریها در سامانه شفافیت ثبت نشده است.
البته بررسیها نشان میدهد مدیریت شــهری بنا دارد بهتدریج سایر قراردادها از
جمله قراردادهای مربوط به واگذاری امالک را نیز در این ســامانه و در معرض دید
عموم قرار دهد .در بخش راهنمای این ســامانه آمده است که اطالعات جدول فوق
مربوط به قراردادهای هزینهای منعقده بــاالی یک میلیارد تومان بوده که در دوره
زمانی مدیریت شهری جدید (از تاریخ  ۵شهریورماه  ۱۳۹۶تاکنون) است .ضمن آنکه
اطالعات به شــکل برخط (آنالین) از قراردادهای ثبت شــده در سامانه قراردادهای
شهرداری تهران استخراج شده و نمایش یافته است.
در عین حال این اطالعات قراردادهای «درجریان انعقاد» را شــامل نمیشود .در
عین حال در این ســامانه نیز تاکید شده که این سامانه در راستای شفافیت اقدامات
شــهرداری تهران راهاندازی شــده و نواقص احتمالی در اطالعات قراردادها مرتفع
خواهد شد.
از میان  ۳۰۹قرارداد ثبت شــده ،دو قرار داد مربوط به آسفالت بزرگراهی بیشترین
رقم قراردادها در دو فقره شامل  ۳۰و  ۴۷میلیارد تومان را به خود اختصاص دادهاند.
در این ســامانه اطالعاتی از یک قرارداد که انتشــار و دسترســی عمومی به آنها به
منظور تحقق شــفافیت و نظارت انجام میشود شامل :موضوع قرارداد ،مبلغ نهایی

قرارداد (به تفکیک نقد و غیرنقد) ،روش انتخاب پیمانکار (مناقصه ،استعالم بها ،ترک
تشریفات و ،)...نام کارفرما ،نام پیمانکار ،تاریخ انعقاد قرارداد ،مدت قرارداد ،نام شرکت
برنده قرارداد به همراه شماره ثبت اقتصادی و شناسه حقوقی شرکت ،نام امضاکننده
قرارداد از طرف پیمانکار و شــرح خدمات قرارداد ارائه میشــود .کارشناسان شهری
در مورد عدم افشــای قراردادهای مربوط به واگذاری امالک در سامانه شفافیت یک
فرضیه را مطرح میکنند .آنکه ممکن است طی دوره شش ماهه گذشته همزمان با
استقرار تیم جدید مدیریت شــهری ،ملکی از سوی شهرداری واگذار نشده بنابراین
قراردادی برای ثبت شدن در این سامانه وجود ندارد.
اما دو نشــانه برای رد کردن این فرضیه وجود دارد .نشــانه نخست آنکه مطابق
اظهارات مدیران شهری بخشی از بدهیها در سال گذشته از طریق تهاتر و واگذاری
ملک انجام شده است و دوم آنکه عنوان شده بخشی از قراردادهای ثبت شده نیز به
شکل غیرنقد تسویه شدهاند.
  از این رو به نظر میرسد در مرحله نخست راهاندازی سامانه شفافیت زمینه ثبت
واگذاری امالک هنوز فراهم نشــده است این در حالی است که کارشناسان شهری
تاکید دارند با توجه به حساسیت قراردادهای مربوط به واگذاری امالک برای تکمیل
و ایجاد اتاق شیشــهای ،باید این گروه از قراردادها نیز در ســامانه ثبت شود .وگرنه
همچنان بخش مهمــی از قراردادهای غیرنقد شــهرداری در هالهای از ابهام باقی
خواهند ماند.
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بافت فرسوده از فقر تا امید
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پنجره ایرانیان؛ ســهم دولت از نوســازی بافتهای فرســوده با توجه به حجم پایین
زمینهایــش و بودجههای عمرانی ،پایین اســت اما تصمیمــات دولت در ترغیب بخش
خصوصی میتواند کلید قفل این مناطق باشد.
به گزارش ایســنا ،همزمان با عزم دولت برای نوســازی بافتهای ناکارآمد ،پروژههای
دولتی دچار فقر بودجهای شــد .بنا به اذعان کارشناسان و حتی مسئوالن دولتی ،بودجهی
عمرانی در ســال  ۱۳۹۷به سمت صفر میل میکند؛ چرا که عمده مخارج دولت در نظام
توزیعی صرف میشــود .در این شــرایط برنامهریزی برای احیای  ۱۴۰هزار هکتار بافت
فرســوده در کل کشــور که معادل دو برابر مساحت شــهر تهران است با مصائب جدی
مواجه شده و مهمترین برنامه دولت با عنوان بازآفرینی شهری "امید" که دستور آن ۱۹
بهمنماه توسط رییسجمهور صادر شد برای اجرا چالشهایی را فراروی خود میبیند.
پرداخت ارزانترین تسهیالت بانکی به بافتهای فرسوده
بانکهــا برای تقویت بخش خصوصی تســهیالت دارای بهره  ۸درصد نوســازی در
بافتهای فرســوده ارائه میدهند و بر اساس دستور رییس جمهور قرار است به  ۶درصد
برســد .همچنین نرخ سود اوراق مســکن در بافت فرسوده از  ۱۷.۵درصد به  ۱۶درصد با
افزایش مدت بازپرداخت از  ۱۲به  ۱۵سال رسیده است.
اما بخش خصوصی به دلیل عدم توجیه ســرمایهگذاری ،هنوز رغبت چندانی برای ورود
به این موضوع نشــان نداده اســت .بعضی بانکها نیز بنا به گفته میرصادقی مدیرعامل
ســازمان نوسازی شــهر تهران همکاری الزم را انجام نمیدهند .دستورالعملهایی که با
سیاستهای کلی نظام بانکی و چشماندازهای حاکمیت در نوسازی بافت فرسوده تناقض
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داشته و باعث روندهای طوالنی و بعضا کند اداری بهخصوص در سطح شعب میشود ،از
عمده مشکالت سازمان نوسازی با بانکهای عامل است.
همزمان با یک تغییر مدیریتی در بازآفرینی شهری ،برنامههای نوسازی وارد فاز اجرایی
شده است .روز دوشنبه  ۷اسفندماه با حکم عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ،هوشنگ
عشــایری که از  ۱۴شهریورماه سمت سرپرســتی شرکت عمران و بهسازی شهری را بر
عهده دارد ،رسما بهعنوان مدیرعامل این شرکت و معاون وزیر منصوب شد.
کل زمینهای دولتی و شهرداریها در بافتهای فرسوده به بیش از  ۲درصد نمیرسد.
بنابراین کارشناسان میگویند باید مدیریت هوشمندانهای در واگذاری این زمینها صورت
گیرد .عشایری در تشریح برنامههای دولت برای نوسازی بافتهای ناکارآمد به مدل زمین
صفر اشاره و بیان میکند :مدل اقتصادی این است که برای زمین هیچگونه ارزشگذاری
اولیه تعیین نمیکنیم .زمین را در یک فضای رقابتی در اختیار توسعه گران قرار میدهیم.
آنها در این فضا قیمت پیشــنهادی ســاخت را به ما میدهند .کســی که کمترین قیمت
پیشنهادی را بدهد برنده فعالیت در آن محله خواهد شد .پس از اینکه پروژه به اتمام رسید
مطالبه توســعه گر از ما ،میزان هزینهای که بر اســاس قیمتها داده به اضافه  ۱۸درصد
ســود خواهد بود .قیمت کارشناسی خانهای که ساخته شده را تعیین میکنیم و بر اساس
هزینهای کــه کرده به اضافه  ۱۸درصد به او پرداخت میکنیــم ،مابقی اگر چیزی باقی
ماند برای دولت است اگر هم چیزی نماند ما به هدف خود که ارتقای کیفیت محله است
رسیدهایم .اگر هم توسعه گران اضافه بر ارزش ریالی پروژه هزینه کرده باشند ما بهصورت
نقد یا غیرنقدی از اراضی دیگر خود به آنها پرداخت خواهیم کرد.
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وی ،برنامههای کالبدی را شــامل نوسازی و بهسازی مسکن ،ارتقای خدمات روبنایی
و ارتقای خدمات زیربنایی دانســت و گفت :جریان غیرکالبدی هم ارتقای توانمندیهای
اجتماعی ،اقتصادی و نهادی این محالت اســت .نگاه ما نیز هماکنون محله محور است،
نه اینکه صرفا به ساخت مســکن بپردازیم .در واقع وقتی میگوییم محله سیروس یعنی
پروژهای که هم باید مسکن ساخته شــود ،هم زیربنایی ،روبنایی و هم جریان توانمندی
اقتصادی اجتماعی اتفاق بیفتد.
بازار  ۱۲۳تریلیونی در بافت فرسوده
هدفی که مجلس برای دولت تعیین کرده این اســت که تا پایان برنامه ششم حدود
نیمی از بافتهای ناکارآمد ،نوســازی شــود که  ۱۲۳تریلیون تومان بودجه نیاز دارد و
بخــش خصوصی میتواند با حضور موثر در این چینیجاهــا این بازار بزرگ را به خود
اختصاص دهد.
از ســال  ۱۳۹۲تاکنون جلسات ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار به بررسی همهجانبه
مشکل بافتهای ناکارآمد شهری اختصاص دارد .بهموجب سند مذکور ،برای بررسی ابعاد
مختلــف موضوع نمایندگانی از وزارت ارتباطات و فنــاوری ،معاونت امور زنان و خانواده
ریاســت جمهوری ،وزارت نیرو ،شــرکت ملی گاز ایران ،وزارت آموزشوپرورش ،وزارت
ورزش و جوانان ،وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی ،وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی ،قوه قضائیه ،کمیسیون مجلس شورای اسالمی ،سازمان مدیریت و برنامهریزی
کشــور ،وزارت کشور ،سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری ،بانک مرکزی،
شــهرداری تهران ،نیروی انتظامی جمهوری اســامی ایران ،سازمان حفاظت از محیط
زیست ،سازمان ثبت اســناد و امالک کشور ،وزارت دادگستری ،وزارت اطالعات ،وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،وزارت صنعت و معدن و تجارت ،وزارت امور اقتصادی و دارایی،
وزارت علوم و تحقیقات ،سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ،شرکت آب و فاضالب
و نیروهای مسلح نیز برای حضور در این جلسه حضور خواهند داشت.
پیچیدگیهای اجرای طرح
رضا میرصادقی ،مدیرعامل ســازمان نوسازی شــهر تهران بهعنوان متولی اجرای این
طرح در پایتخت درباره ابعاد این طرح عنوان کرد :آنچه واضح اســت ما برای بافتی کار
میکنیم با نیت فقرزدایی ،یعنی فقط ساختوســاز نیســت .به لحاظ اجتماعی تغییر رویه
است .ما قرار است این بافتها را که عموما دچار مشکالت اقتصادی و اجتماعی هستند،
ســاماندهی کنیم .ساماندهی سالها است شــروع شده ،قانون شده اما جلو نمیرود چون
بخش عمده آن به باورها بر میگردد.
هزینه نوسازی به بیش از  ۴۰درصد میرسد
ســرمایهگذاران با توجه به محاســبه تورم در طول مدت ساخت ،نرخ سود تسهیالت و
هزینههای مالیاتی حاضر به پذیرش ریســکهای آن نیســتند و به نظر میرسد با ادامه
این شــرایط تا پایان دولت دوازدهم نیز شاهد تحرکی جدی در بخش نوسازی و بهسازی
نباشــیم .محاسبات نشان میدهد با توجه به نرخ تورم و هزینههای تحمیل شده از طریق
نرخ ســود تسهیالت و مالیاتهای مســتقیم ،عمال هزینه پول برای وام گیرنده در بافت
فرســوده به حدود  ۴۰درصد میرســد؛ حال آنکه در محاســبات دولت ،ظاهرا صرفا نرخ
 ۸درصد ســود تســهیالت مالک هزینهها در نظر گرفته شــده و با این توجیه ،انتظار از
انبوهســازان وجود دارد در این طرح ملی که اشــتغال و تولید را به همراه دارد ،دولت را
همراهی کنند .اما با توجه به پیچیدگیهای طرح نوسازی و بهسازی که با توجه به تالش
دولتهای قبل وارد سومین دهه از فعالیت خود میشود و معموال با شکست مواجه شده،
انتظار میرود این بار دولت برنامه جامعتری را ارائه کند.
میرصادقی ـ مدیرعامل ســازمان نوســازی شــهر تهران ـ با بیــان اینکه باورهای
سیاستگذاران در این حوزه یک مقدار اشتباه بوده است میگوید :در طرح جدید برخالف
روشهای استفاده شده در سالهای گذشــته برای نوسازی بافت فرسوده باید بهصورت
مینیاتوری کار جلو رود به این معنا که نســخه هر محله باید با لحاظ موضوعات اجتماعی
و اقتصادی طراحی شود و مشخص شود در قالب مهندسی ارزش که چه سوبسیدی ارائه
میشود و چه چیزی برداشت میشود .چراکه یکی از دالیلی که در محدوده بافت فرسوده
پیشرفت پروژههای نوسازی کند است این است که اوال توجیه اقتصادی ندارد ،دوم آنکه
پیچیده است و با بافت اجتماعی مردم سر و کار داریم.
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پنجره ایرانیان؛ تجربه کشــور پیشــرو در برنامهریزی و ســرمایهگذاری برای
«شــهرهای جدید هوشــمند» ،به مدیران وزارت راه و شهرسازی ارائه شد .نسل
نو شهرهای جدید مطابق استانداردهای «شــهر هوشمند» باید  ۱۰ویژگی داشته
باشد .اولین گام ،نیازســنجی جمعیتی ــ کشش تقاضای سکونتی در منطقه مورد
نظر برای احداث شــهر جدید ــ است .همچنین خدمات شهری و مراکز شغلی در
«شــهر هوشمند» بر پایه فناوریهای نوین و استارتآپها استوار است .مدلهای
متفاوت تامین مالی برای انواع ساختوسازها و خرید مسکن نیز ویژگیهای دیگر
یک «شهر هوشمند» است.

به گزارش دنیای اقتصاد ،هیات دولتی کرهجنوبی مسئول ساخت شهرهای جدید،
با تشریح بیش از  ۵دهه تجربه ساخت و توسعه شهرهای جدید در این کشور۱۰ ،
ویژگی نسل نوی شهرهای جدید را به مدیران وزارت راه و شهرسازی ارائه کرد.
اعضای این هیات دولتی متشــکل از برخی مدیران و طراحان شهرهای جدید
در کرهجنوبی و همچنین مدیران شــرکت زمین و مســکن این کشــور در
نشستی دوروزه با مدیران شــهرهای جدید در وزارت راه و شهرسازی با
اشــاره به تاریخچه ساخت شهرهای جدید در این کشور
در چهار نســل متفاوت ،تجربیات خود را در ارتباط با
دو عامل چالشساز در مسیر توسعه شهرهای جدید
ایران تشــریح کردند .هماکنون مدیران شهرهای

گزارش

راستای ساخت «شهرهای جدید هوشــمند» است؛ این شهرها با برخورداری از ۱۰
ویژگی مهم به نیاز روز شــهروندان برای سکونت در شهرهای فناورانه پاسخ خواهد
داد و در واقع شکل توسعهیافته شهرهای جدید متناسب با تحوالت روز دنیاست.
سیاســت ایجاد شــهرهای جدید در کرهجنوبی بیش از  ۵دهه گذشته در دهه ۶۰
میالدی آغاز شد؛ در نسل اول شهرهای جدید کرهجنوبی «کمبود شدید مسکن» و
«ســرریز جمعیت نیازمند واحدهای مسکونی» انگیزه اصلی برای ایجاد این شهرها
بهشــمار میرفت؛ طوریکه نیاز شدید به مسکن به واسطه کمبود عرضه واحدهای
مسکونی در این کشور موجب شد دولت کرهجنوبی در سال  ۱۹۶۲با تاسیس شرکتی
تحت عنوان «شرکت زمین و مســکن کرهجنوبی» ( ،)LHاقدام به ایجاد شهرهای
جدیــد در زمینهای بایر یا با کاربری کشــاورزی در اطراف کالنشــهرها کند .این
شرکت دولتی سازنده ،تاکنون  ۸۰درصد از زمینهای کشور کرهجنوبی را توسعه داده
اســت؛ حدود  ۲میلیون و  ۴۳۰هزار واحد مســکونی معادل  ۱۴درصد موجودی کل
مسکن کرهجنوبی را احداث کرده اســت که بخشی از این واحدها اجارهای هستند؛
فعالیتهای این شــرکت دولتی به اذعان مدیران آن طی سالها و دهههای گذشته
منجر به ثبات بازار مســکن کرهجنوبی ،حل چالش کمبود مسکن و توسعه اقتصادی
این کشور بهدلیل ساخت مسکن ،زیربناها و روبناهای شهری شده است.
در نسل اول شهرهای جدید کرهجنوبی سبک آپارتمان نشینی برای اولین بار وارد
این کشور شد؛در ادامه ساخت این شهرها در نسل اول و در دهه  ،۷۰همراه با توسعه
اقتصادی و افزایش جمعیت شهرنشین در کره ،عالوهبر تالش برای پاسخ به نیاز کمبود
مسکن در این کشور ،ارتقای محیط سکونتی مردم نیز موردتوجه قرار گرفت و به این
ترتیب در این دهه مجتمعهای بزرگ مســکونی در کرهجنوبی برای اولینبار احداث
شدند؛ این در حالی است که در دهه  ۸۰میالدی ،متناسب با تداوم رشد اقتصادی و
توســعه شهرنشینی (تبدیل کره به کشوری با  ۷۰درصد جمعیت شهرنشین) ،توسعه
شهرهای جدید و ساخت این شهرها در اطراف سئول ،پایتخت این کشور مورد تمرکز
دولت قرار گرفت و شــرکت  LHفعالیت خود را در اراضی در اختیار ،توســعه داد .در

پنجـرهایرانیـان /سـال یازدهم اردیبهشت    97شمـاره 127

جدید در ایران با دو موضوع مهم در ارتباط با توسعه  ۱۷شهر جدید فعال و همچنین
نحوه ایجاد نسل نوی شــهرهای جدید مواجهاند؛ شهرهای جدید موجود در مناطق
مختلف کشــور پس از گذشت حدود سه دهه از آغاز سیاست ساخت شهرهای جدید
برای اسکان ســرریز جمعیت کالنشهرها ،عمدتا بهدلیل وجود چالشهای مختلف
به مراکز خوابگاهی تبدیل شــدهاند؛ طوریکه در شــرایط فعلی عدم دسترســی به
حملونقل عمومی ســریع و ارزانقیمت متصل به شهر مادر ،عدم تامین سرانههای
خدماتی و مشــکالت مربوط به فراهم نبودن زیرســاختهای کافی برای سکونت
مطلوب در این شــهرها موجب ایجاد و تقویت پدیده گریز سکونتی و همچنین عدم
اســتقبال سکونتی از این شهرها شده است؛ این در حالی است که هماکنون مدیران
شــهرهای جدید در وزارت راه و شهرسازی با چالش مهم چگونگی ایجاد نسل نوی
این شــهرها مواجهند؛ مشکل تامین مالی ایجاد نسل نوی شهرهای جدید به همراه
تصمیمگیری بر سر این موضوع که این شهرها دقیقا به چه نحوی باید ایجاد شوند،
از پرسشهای اساسی درخصوص توســعه شهرهای جدید در مقطع فعلی است .در
صورت توافق نهایی قرار است هیات دولتی کرهای با تکیه بر تجربیات خود در این
زمینه به مدیران شهرهای جدید مشاوره بدهند.
کارشناســان معتقدند حضور کرهایها و ارائه خدمات نرمافزاری از ســوی آنها به
مدیران شهرهای جدید در قالب مشاوره و برنامهریزی برای اصالح شهرهای موجود
و همچنین ساخت نسل نوی شهرهای جدید ،از یک زاویه مهم بسیار اثرگذار خواهد
بود؛ کرهایها که در حال حاضر از موفقترین کشــورها در ایجاد و توسعه شهرهای
جدید هســتند هماکنون خود نیز درگیر ایجاد نسل چهارم شهرهای جدید در قالب
شــهرهای «هوشمند» و «دانشبنیان» در این کشور هستند؛ این موضوع باعث
میشــود نه تنها تجربیات آنها در حوزه ایجاد و توســعه شهرهای جدید
در دورههای قبلی قابل اســتفاده باشد بلکه این تجربیات هماکنون
به روز شده و تاریخ گذشته نیستند .نسل چهارم شهرهای جدید
در کرهجنوبی ادامه سیاست نسل سوم ایجاد این شهرها در
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دهه  ۸۰میالدی
تامیــن مالی ایجاد
و توســعه شــهرهای
جدید بیشتر متکی بر روش
«پیشفروش مســکن» بود؛
طوریکه بــا تصویب قواعد جدید
در این زمینه و اجرای سیاســتهای
توســعه زمین ،نیاز به حمایت دولت برای
توســعه این شــهرها کاهش یافت .از سال
 ۲۰۰۰میالدی همزمان با تحقق سیاست ساخت
مســکن برای همگان ،تراکم خانــوار در واحدهای
مســکونی در کرهجنوبی به عدد یک رسید به این معنا
کــه پس از چند دهه تالش بــرای مقابله با معضل کمبود
مســکن در این کشور در دهه اول قرن  ،۲۱بهازای هر خانوار،
یک واحد مسکونی قابلسکونت در این کشور ایجاد شد؛ نسل دوم
شــهرهای جدید در این کشــور که آغاز آن را میتوان از سال ۲۰۰۰
میالدی دانســت ،بیشتر بر اصول زندگی پایدار در شهرهای جدید تمرکز
کرد؛ هدایت مناســب سیاست ایجاد و توسعه شهرهای جدید از سوی شرکت
زمین و مســکن کرهجنوبی و جلب رضایت مردم برای ســکونت در این شهرها

موجب شــد مدیران شــهرهای جدید ،در این دوره بهجــای تمرکز صرف بر تامین
مســکن« ،توسعه اقتصادی در شهرها» و «ایجاد تعادل ســکونتی بین آنها» را در
دســتور کار قرار دهند؛ در این دوره دسترسی به اینترنت پرسرعت و ایجاد شهرهای
جدیــد مبتنی بر فناوریهای اطالعاتی و ارتباطاتــی ،از مهمترین فاکتورهای مورد
تمرکز بود؛ مطابق استانداردهای تعریفشده فاصله قیمت مسکن در شهرهای جدید
کرهجنوبی در مقایســه با شــهر مادر معادل  ۲۰درصد درنظر گرفته شد؛ به این معنا
که قیمت واحدهای مسکونی ســاخته شده در شهرهای جدید کرهجنوبی با اولویت
اســکان  اقشار کمدرآمد  ۲۰درصد ارزانتر از قیمت مسکن در شهر مادر تعیین شد.
نسل سوم شــهرهای جدید در قالب «شهرهای جدید هوشمند» ،از اواخر دهه دوم
قرن  ۲۱میالدی در کشــور کرهجنوبی متناســب با تحــوالت اقتصادی ،صنعتی و
فناورانه این کشور در دستور کار قرار گرفت .طی سالهای اخیر کرهجنوبی در حالی
سیاســت ساخت و توسعه شهرهای جدید هوشــمند را جایگزین سیاستهای قبلی
خود در این زمینه کرده است که این شهرها با  ۱۰ویژگی مهم الگوی مطلوبی برای
ســاخت نسل نوی شهرهای جدید در سایر کشورها بهشمار میروند؛ هرچند مدیران
و طراحان شــهرهای جدید هوشمند معتقدند الزم است شهرهای جدید هوشمند در
هر کشــور یا در هر نقطه از دنیا متناسب با ویژگیهای سکونتی در همان کشور یا
منطقه احداث شوند.
با این حال شــهرهای جدید هوشــمند در وهله اول شهرهایی هستند که در آنها
تمام سرویسها و خدمات شــهری به صورت هوشمند ارائه میشود؛ اولین ویژگی
عمده شهرهای جدید هوشمند کرهجنوبی این است که این شهرها «سریع» ساخته
میشوند؛ زمان تعیینشده برای توسعه شهرهای جدید در کرهجنوبی  ۶سال است که
در نســل جدید این شهرها (نسل چهارم) ،بناست با تصویب قوانین جدید این زمان
کاهش یابد؛ بنا بر اعالم مدیران و طراحان نسل چهارم شهرهای جدید در کرهجنوبی
کلید موفقیت توسعه این شهرها در سرعت عمل و ساخت سریع است؛ چراکه هرچه
گردش مالی پروژهها بیشتر و سریعتر و زمان اجرا کمتر باشد ،منافع و منابع بیشتری
برای اجرای پروژههای بعدی ایجاد خواهد شــد.دومین ویژگی نسل نوی شهرهای
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جدید«تامین مســکن مناسب و متناســب با تحوالت روز دنیا» است؛به گونهای که
ســطح رفاه شهروندان به لحاظ ســکونتی ارتقا یابد؛ویژگی ســوم شهرهای جدید
هوشمند«ســاخت شهرهای جدید خودگردان» اســت؛به این معنا که این شهرها به
گونهای ساخته شوند و ساختارهای آنها به گونهای باشد که بتوانند هزینههای خود را
تامین کنند؛ یعنی هزینه اداره شهر از دل خود شهر تامین شود.ویژگی چهارم نسل
نو  شــهرهای جدید« ،تضمین رفاه سکونتی ساکنان» در این شهرهاست؛ در این
شهرها که شهرهایی هوشمند و دانشبنیان هستند ،تمام خدمات و سرویسهای
شــهری بهصورت هوشمند به شهروندان ارائه میشــود طوریکه شهروندان به
سیســتمهای حملونقلی ،امنیتی ،ترافیکی ،سرمایشی و گرمایشی و ...به صورت
هوشمند دسترسی دارند.
پنجمین ویژگی این شــهرها «توجه به ســاخت فضاهای سکونتی و خدماتی
مناســب» و در کل تمرکز برای ساخت شــهرهای جدید متناسب با نیاز و سطح
درآمد اقشــار متعلق به طبقههای متوسط رو به باالی درآمدی است؛ به این معنا
که بعد از حل معضل مســکن گروههای بیخانمان و کمدرآمد ،شــهرهای جدید
هوشــمند و فناورانه برای طبقات باالتر درآمدی ایجاد شود که قیمت مسکن در
این شهرها به جهت برخورداری از امکانات بیشتر سکونتی طبیعتا باالتر و مکانی
مطلوب برای ســکونت اقشار پردرآمد محســوب میشود .از این لحاظ و در قالب
ویژگی ششم ،شهرهای جدید هوشمند به لحاظ سطح ارائه خدمات وقیمت مسکن
با شهرهای مادر و کالنشــهرها برابری کرده وحتی از آنها فراتر میروند .ویژگی
هفتم نسل نوی شــهرهای جدید« ،تامین واحدهای مسکونی اجارهای چند اتاقه
برای مجردها و خانوارهای تکنفره» است؛ کرهجنوبی در برنامهریزیهای جدید
خود در قالب نســل چهارم شــهرهای جدید ،اقدام به طراحی واحدهای مسکونی
اجارهای مشــترک ( )Shared Housingبرای این افراد کرده است؛ در این
روش واحدهای مســکونی با دو ،ســه یا چهار اتاق مستر برخوردار از یک البی و
یک آشــپزخانه مشــترک برای خانوارهای تک نفره ساخته میشود که  ۳۰تا ۵۰

درصد ارزانتر از نرخ اجاره در بازار آزاد به متقاضیان واگذار میشود؛
این در حالی است که حتی در صورت ازدواج ،این افراد میتوانند برای
مدت زمان مشــخصی تا تامین واحد مســکونی مناسب ،در این واحدها
بمانند؛ به این ترتیب دانشجویان و شاغالن مجرد ،افرادی که از همسر خود
جدا شــدهاند ،زوجهایی که بهتازگی ازدواج کردهاند و سایر افراد مجرد (همچون
سالمندان و ،)...مخاطب این طرح جدید هستند.
اختصاص زمین رایگان برای احداث خدمات شهری و فضاهای عمومی مهم و
پرکاربرد مانند مدارس از دیگر ویژگیهای نسل نوی شهرهای جدید است؛ دولت
کرهجنوبی برای ســاخت مدارس و سایر فضاهای عمومی پراهمیت زمین رایگان
اختصاص میدهد«.برگــزاری مناقصه برای ساختوســازهای تجاری» نهمین
ویژگی توسعه نسل نوی شهرهای جدید است.
دهمیــن ویژگی این شــهرها ،مربوط به «روشهای تامیــن مالی» چه در حوزه
ســاخت شــهر جدید و چه در زمینه واگذاری مسکن اســت؛ برای ایجاد شهرهای
جدید هوشمند بسته به اندازه شــهرها ،نوع کاربری و سایر ویژگیهای سکونتی از
روشهای مختلف تامین مالی میتوان استفاده کرد؛دولت کرهجنوبی از ابتدا تاکنون
دستکم  ۷روش عمده برای تامین مالی برای ایجاد و توسعه شهرهای جدید دنبال
کرده است که از آن جمله میتوان به «دریافت وام از بانکهای داخلی و خارجی»،
«صدور اوراق»« ،پیشفروش مســکن»« ،تاســیس صندوقهای مسکن با قابلیت
تضمین پروژهها و بازگشــت اصل و سود ســرمایه»« ،فاینانس»« ،سرمایهگذاری
بخش خصوصی» و همچنین «لیزینگ» اشاره کرد.
در شــهرهای جدید هوشمند نســل چهارم ،خریداران مرفه و متقاضیان متعلق به
سطوح درآمدی متوسط رو به باال به عنوان گروه هدف تعیین میشوند؛ بنا بر تاکید
مدیران شــهرهای جدید هوشــمند کرهجنوبی ،اولویت اول برای احداث نسل نوی
شهرهای جدید «وجود خریدار برای مسکن» در این شهرهاست؛چرا که نبود تقاضا
برای مسکن در یک شهر جدید موجب اتالف منابع و تالشهای صورت گرفته برای
احداث این شهرها میشود.
نسل چهارم شــهرهای جدید کرهجنوبی در قالب شهرهای جدید هوشمند دانش
بنیــان بــا حمایت ویژه از اســتارتآپها ،با توجه به کاهش رشــد جمعیت در این
کشــور و همچنین کاهش تقاضای مسکن ،شهرهای «کوچک» اما «تکنولوژیک»
خواهند بود که یکی از مهمترین روشهای تامین مالی برای ســاخت وتوسعه این
شــهرها «لیزینگ» اســت؛ به عبارت دیگر اســتفاده از روش لیزینگ برای تامین
مالی این گروه از شــهرها مناسب است که هم کوچک مقیاس اند و هم متقاضیان
ســکونت وخرید مسکن در آنها گروهها و طبقات باالی درآمدی هستند.بنا بر تاکید
برنامهریزان و طراحان شــهرهای جدید هوشمند کرهجنوبی ،این روش تامین مالی
برای شــهرهای جدید بزرگ مقیاس مناسب نیست و برای ساخت شهرهای جدید
بزرگ باید از سایر روشهای تامین مالی استفاده کرد.
کرهجنوبی درحالی بهزودی ســاخت و توسعه نســل چهارم شهرهای جدید را در
قالب شهرهای هوشمند دانشبنیان آغاز میکند که در تالش است در نسل چهارم،
عالوهبر ســاخت شــهرهای جدید ،سایر شهرهای ساخته شــده در دورههای قبلی
را نیز به شــهرهای هوشمند نســل چهارمی تبدیل کند .در نسل چهارم شهرهای
جدید کرهجنوبی ،شهروندمحوری ،توجه به رفاه بیشتر شهروندان و ایجاد شهرهای
دانشبنیان دوســتدار محیط زیســت مورد تمرکز قرار دارد .بنــا بر اعالم طراحان
نسل چهارم شــهرهای جدید کرهجنوبی ،تا سال  ۲۰۵۰میالدی  ۶۵درصد جمعیت
دنیا شهرنشــین شــده و نیاز به احداث شــهرهای جدید در تمام دنیا ایجاد خواهد
شــد؛ این در حالی است که پیشبینیها حاکی اســت عالوهبر کشورهای آسیایی،
تمام کشــورهای دنیا تا ســال  ۲۰۲۵بهدلیل تغییر سبک زندگی نیازمند سکونت در
شهرهای دانشبنیان و هوشمند هستند.هماکنون تمام شرکتهای فعال در ساخت
وتوســعه شــهرهای جدید کرهجنوبی موظف به رعایت  ۵اصل مهم در توسعه این
شــهرها اعم از توسعه پایدار فرهنگی و اجتماعی ،محیط زیست ،اقتصاد ،فضاسازی
و امنیتی هستند.
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گریز استارتآپی از ترافیک پایتخت:

تهرانیها از  ۳۲مسیر مجازی به  ۶نوع
خدمات شهری دسترسی پیدا میکنند
پنجره ایرانیان؛ اســتارتآپهای شــهری با ارائه  ۶نوع
خدمت مجــازی در پایتخت ،امکان خریــد روزانه کاال و
خدمات «بدون تردد در معابر شــهر» را بــرای تهرانیها
فراهم کردند.
به گزارش دنیای اقتصاد ،جزئیات فعالیت  ۳۲اســتارتآپ
ــ که فهرســت آنها در سایت شهرداری آمده است ــ نشان
میدهد تهرانیها برای خرید مــواد غذایی ،خدمات خانگی
و همچنیــن خدمات حملونقلی و حتی پزشــکی میتوانند
به جــای رفت و آمد فیزیکــی در خیابانهای پرترافیک ،از
مســیرهای مجازی نیاز خود را تامین کنند .این مسیرها به
حذف حداقل  ۱۰درصد از ســفرهای درونشهری و فراهم
شدن اوقات فراغت برای شهروندان میانجامد.
مطالعات پژوهشــگران شــهری نشــان میدهد ترافیک
و آلودگی هوا طی چند ســال گذشــته به اصلیترین چالش
شهروندان ســاکن پایتخت بدل شده است .اگرچه طرحها و
ایدههای مختلفی از جملــه اجرای طرح ترافیک برای عبور
از معضل ترافیکی شــهر تهران طراحی و اجرایی شده است

اما افزایش حجم ترافیک به واســطه رشد صعودی سفرهای
روزانه محدوده شــهری با اســتفاده از خودروی شخصی از
یکسو و افزایش تعداد روزهای آلوده حتی در آغازین روزهای
ســال جدید از سوی دیگر مشــخص میکند مسیر انتخابی
نتوانســته شهروندان تهرانی را به ســمت افزایش آرامش و
آسایش ســوق دهد .این در حالی است که بررسیها نشان
میدهد  ۳۲مســیر مجازی ارائهدهنده شــش نوع خدمات
شــهری ،میتواند یک راهکار اســتارتآپی بــرای گریز از
ترافیــک روزانه شــهر تهران باشــد .به گــزارش «دنیای
اقتصاد» ،مقایسه شــاخص کیفیت هوای تهران در  ۱۳روز
نخســت ســال جاری و دو سال گذشته نشــان میدهد :با
وجود آنکه در جریان تعطیالت نوروز دو ســال گذشــته به
واســطه کاهش حجم تردد روزانه ،شــاخص کیفیت هوا در
شرایط پاک یا سالم قرار داشته و در هیچ روزی از تعطیالت
نوروزی شــاخص کیفیت هوای پایتخت در ایستگاه ناسالم
قرار نداشته اما در سال جاری آمارها از کاهش تعداد روزهای
پاک و ســالم و همچنین ناسالم شــدن شاخص کیفیت هوا

در پنــج روز از تعطیالت نوروزی خبر میدهد .کاهش تعداد
روزهای سالم و پاک در آغازین روزهای سال جاری از نگاه
کارشناســان شهری میتواند زنگ خطری برای ادامه آن در
ماههای آتی سال جاری باشــد .در عین حال آنچه به گفته
کارشناسان شهری میتواند در کاهش تعداد روزهای آلودگی
و پایین آوردن شــاخص آلودگی هوای پایتخت موثر باشــد
کاهش حجم ترافیک ناشــی از خودروهای شخصی است.
گزارش مدیران شهری حاکی از آن است که در حال حاضر
کماکان  ۸۱درصد از ســفرهای درونشــهری با استفاده از
خودرو شخصی و تاکسی و موتورسیکلت انجام گرفته و تنها
 ۱۹درصد از سفرها از طریق مترو و اتوبوس صورت میگیرد.
از آنجاکه مهمترین مسئله توسعه حملونقل ریلی در شهر
تهران ،هزینه باالی ســاخت آن است که بهطور متوسط به
ازای هر کیلومتر  ۲۰۰میلیارد تومان تخمین زده میشــود و
شهرداری تهران در صورت تداوم خودداری دولت از پرداخت
ســهم  ۵۰درصدی خود ،نمیتواند بــه تنهایی از عهده آن
برآید ،به نظر میرســد الزم است تا از مســیرهای میانبر
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دیگری ،فرمول جدیدی برای کاهش حجم سفرهای روزانه
با اســتفاده از خودروهای شخصی طراحی شود .ضمن آنکه
در ســالهای اخیر در کنار توسعه حملونقل عمومی ،توسعه
حملونقل انســانمحور از جمله دوچرخهسواری و پیادهروی
و پیادهراهســازی نیز در کشورهای توســعهیافته بسیار مورد
توجه قرار گرفته است .شهرداری تهران نیز بر اساس برنامه
عملیاتی پنج ســاله دوم ،مکلف به انجــام اقداماتی در این
حوزه بوده اســت کــه بخش قابل توجهــی از این اقدامات
هدفگذاریشده نیز تاکنون محقق نشده است.
نکته جالب آنکه از مجموع ســفرهای روزانه انجام شــده
با اســتفاده از خودروی شخصی در شــهر تهران به غیر از
 ۱۶درصد ســفرها که با انگیزه آموزشی و تحصیلی است و
گریزی از انجام آنها وجود ندارد ۳۶ ،درصد ســفرها از جنس
سفرهای کاری و شغلی ۱۶ ،درصد سفرها به انگیزه خرید و
 ۱۴درصد سفرها نیز با انگیزه تفریح انجام میشود .بررسیها
نشــان میدهد شــهروندان تهرانی میتوانند با اســتفاده از
جایگزین کردن  ۳۲مســیر مجازی در شــش حوزه خدمات

شهری سرویس دریافت کنند و در عین حال با استفاده از این
استارتآپهای شــهری ،حجم سفرهای روزانه غیرضروری
خود را کاهش دهند.
هماکنون  ۳۲اســتارتآپ در حوزههــای مختلف خدمات
شــهری فعالیت دارند که به دلیل عدم آشــنایی شهروندان
با نوع فعالیت آنها ناشناخته باقی ماندهاند .این استارتآپها
در شش حوزه مختلف خدمات شــهری شامل اجتماعی ــ
حقوقی ،حمل و نقل و ترافیک ،ســامت ،خدمات خانگی،
مالی ــ اقتصادی و خانواده فعالیت میکنند .استارتآپهای
طراحی شــده در این حوزهها میتواند شهروندان تهرانی را
از ســفرهای غیرتفریحی در سطح شهر بینیاز سازد و بهتبع
آن حجم ترافیک روزانه شهری را کاهش دهد .بهطوریکه
شعار عمده استارتآپهای نوپای شکل گرفته در این حوزه
جلوگیری از وقتکشــی متقاضیان خدمــت مدنظر و ارائه
خدمت در کوتاهترین زمان و با کمترین هزینه ممکن است.
به ویژه آنکه تعداد زیادی از استارتآپهای شکل گرفته به
خدمات حوزه حمل و نقل و ترافیک مربوط میشود.
در این حوزه نیز ســه زیرشــاخه شــامل خدمات پارک
هوشــمند ،توزیع ســوخت و همینطور حمل و نقل آنالین
ارائه میشــود .به این صورت که در استارتآپهای فعال در
حوزه توزیع سوخت از شعار «پمپ بنزین در جیب» استفاده
شده که به شــهروندان چهار مزیت عمده مبتنی بر کاهش
زمان سوختگیری ،کاهش مسافت ،کاهش نشر دیاکسید
کربن و کاهش خســارت ناشــی از ســوخت بیکیفیت را
میرســاند .استارتآپهای فعال در حوزه پارک هوشمند نیز
به شــهروندان این امکان را میدهنــد که با توجه به کمبود
جای پارک و اتالف وقت در خیابانهای شــهر برای یافتن
جایپارک مناســب ،مکانهای مناسب پیشبینی شده برای
جــای پارک خودرو را به آنهــا معرفی میکنند .حتی در این
زیرشاخه اســتارتآپی برای شناســایی فضاها و محلهای
مناســبی که میتواند در اختیار معلــوالن قرار گیرد در حال
فعالیت اســت .در عین حال در کنار نسل نوین تاکسیهای
اینترنتی که طی یکی ،دو ســال اخیر مورد اســتقبال تعداد
زیادی از شــهروندان پایتخت قرار گرفته ،نسل تازهتری از
این خدمات شــهری برای عبور و مرور آســان و کمهزینه
شــهروندان شــکل گرفته اســت .تاکســیهای اشتراکی،
ســرویسهای کارمندان و ...از جمله آنها است که برخی از
آنها به متقاضی دریافت تاکسی آنالین این امکان را میدهد
که ماشــین موردنظر خود را به همــراه ویژگیهای مدنظر
همچون عدم استفاده راننده از سیگار و ...انتخاب کند.
دومیــن نوع خدمات شــهری کــه میتوانــد بهصورت
روزانه و مکرر مورد استفاده شــهروندان قرار گیرد و بخش
زیادی از ســفرهای غیرضروری را در شــهر کاهش دهد به
اســتارتآپهای فعال در حوزه انواع ســرویسهای خانگی
مربوط میشود .این حوزه نیز دو زیرشاخه اصلی دارد.
شاخه نخست از طریق انجام یکسری از خریدهای خانگی
از جملــه خرید میوه ،آب معدنــی و ...میتواند مانع از انجام
ســفرهای روزانه به قصد خرید شــود .به این صورت که در
یکی از این اســتارتآپها امــکان خرید انواع میوه با قیمت
مشــخص و تضمین کیفیت آن برای خریدار فراهم میشود.

یا آنکه یکی از این اســتارتآپها امکان آبیاری هوشــمند
گیاهان را برای شهروندانی که روزهای زیادی خارج از منزل
حضور دارند ایجاد میکند .شاخه دوم نیز انواع خدمات فنی،
مهندسی موردنیاز برای خانه را به شهروندان ارائه میدهد .به
این صورت که در این حوزه شهروندان میتوانند انواع نیاز به
خدمات مختلف از خرید وسایل منزل تا امور الکتریکی را به
واسطه ارتباط مجازی با صاحبان این مشاغل برطرف کنند.
اما ســومین حوزه خدمات شــهری که میتواند بخشی از
ســفرهای کاری غیرضروری و زمانبر را کاهش دهد مربوط
به خدمات مالی ـ اقتصادی میشــود .استارتآپهای نوپای
فعال در این حوزه امکان ایجاد یک دفتر کار مجازی ،انجام
حســاب و کتابهــا و امورمالی و حتی ایجــاد ارتباط میان
ســرمایهگذاران و کارآفرینان را فراهم میکنند .در نتیجه از
یکسو تسهیل در امور مالی برای فرد متقاضی ایجاد میشود
و از ســوی دیگر فرد میتواند بدون پرداخت هزینه و صرف
وقت همواره دفتر کار خود را همراه داشته باشد« .سالمت»
و «خانــواده» نیز دو حوزه دیگری هســتند که میتواند به
شــهروندان امکان برخورداری از خدمات سالمت و پزشکی
را بدون مراجعه حضوری بدهد .خدمات ارائه شــده از سوی
این استارتآپها مشاورههای صوتی و آنالین در حوزههای
مختلف ســامت با اســتفاده از مشــاوران متخصص ارائه
میدهد .همینطــور خانوادهها میتوانند با اســتفاده از این
اســتارتآپها ،انواع خدمات مربوط بــه فرزندان خانواده از
جمله خرید اسباببازی ،آموزش ،مشاوره و ...را دریافت کنند.
ششــمین مســیر مجازی که عــاوه بــر کاهش حجم
ســفرهای روزانه ،میتواند به پل ارتباطی میان شــهروندان
و مدیران شهری یا سایر فعاالن اجتماعی تبدیل شود حوزه
امور اجتماعی-حقوقی اســت .در حوزه حقوقی شــهروندان
با اســتفاده از اســتارتآپهای فعال در این حوزه ،از طیف
مختلفــی از خدمات از مشــاوره حقوقی تــا انتخاب وکیل
برخوردار میشــوند .در عین حال اســتارتآپهای فعال در
حوزه اجتماعــی میتواند جذابیت دوچندانــی برای فعاالن
حوزه اجتماعی داشته باشــد .بهعنوان مثال شهروندانی که
به دنبال ســاخت و اجرای کمپینهای مختلف در شــهر یا
محله خود هســتند میتوانند از خدمات این اســتارتآپها
اســتفاده کنند .همینطور برخی از استارتآپهای فعال در
این حوزه اجتماعی پلی مجازی میان شــهروندان و مدیران
شهری ایجاد میکنند .به این معنا که میتواند برای افزایش
سطح مشــارکت اجتماعی که یکی از اهداف اصلی مدیران
شهری در دوره جدید است به توسعه تعامل بیواسطه میان
شهروندان و شهرداری برای حل مشکالت و مسائل شهری
کمک کند.
این مجموعه و تعداد زیادی از مسیرهای مجازی طراحی
شــده که میتواند بهعنوان اهرم کاهنده سفرهای روزانه در
شهر استفاده شــود و در نتیجه به افزایش کیفیت زندگی و
دستیابی به آسایش و آرامش شهروندان کمک کند در سایت
تهران هوشــمند معرفی شده اســت که در صورت استفاده
میتواند بخش عمدهای از ســفرهای روزانه غیرضروری در
شــهر را که با هــدف انجام اموری کاری یــا خرید صورت
میگیرد کاهش دهد.
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گفتگوبا مدیرعامل شــرکت ترموپالســت190.......

بخشملزومات

نشریـه پنجره ایرانیـان

گفتگو

گفتگو با مهندس ُفرات سیدا اوغلو ،مدیرعامل شرکت ترموپالست؛
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تولیدکننده عایقهای حرارتی
پـی.وی.سـی و پلـیآمـید
اشــاره
شــرکت ترموپالست ازجمله مجموعههای فعال در زمینه تولید عایقهای حرارتی پالستیکی ،هارد پی.وی.سی و پلی آمید در ترکیه است .مهندس فرات سيدا اوغلو
مدیرعامل شــرکت ترموپالست اســت .وی بعد از تحصیل در بخش فناوری اطالعات دانشگاه ایساک به آمريكا رفته و تحصيالت خود را در زمینه طراحي و ساخت

ماشینآالت و ساخت قالب نیز به پايان رساند .پس از اتمام تحصیل در آمریکا به ترکیه برگشت و شرکت واردات و صادرات خود را تاسیس کرد .سیدا اوغلو در ادامه
اقدام به راهاندازی کارخانه تولید عایق حرارتی پی.وی.سی و پلی آمید بانام ترموپالست  Thermoplastبا سرمایه و دانش خود کرد .این شرکت اگرچه با دانش

مهندسی و تحقیقات تکنولوژیکی که در سراسر دنیا انجام شده ،در ابتداي راه است اما امید میرود با توجه به پتانسیل و تواناییهایی که وجود دارد در آینده نزدیک

دستاوردهای قابلتوجهی کسب کند .سیدا اوغلو به زبان انگلیسي و روسي مسلط بوده و قادر به استفاده از بسیاری از برنامههای کامپیوتری حرفهای است .خانم دكتر
دجله ســيدا اوغلو خواهر مهندس فرات سيدا اوغلو ،نائب رئیس مدیرعامل و یکی از اعضای متخصص ،باتجربه و اصلی شرکت ترموپالست است .دجله سیدا اوغلو

پس از تکمیل تحصیالتش در رشــته بازرگانی دانشگاه  ،yeditepeمدرک کارشناسی خود را در فروش و بازاریابی کسب کرد و درحالحاضر مشغول آماده کردن

و ارائه پایاننامه دومش برای دکترای انسانشناسی اجتماعی است .در ادامه توجه شما را به گفتگویی که با مهندس فرات سیدا اوغلو انجام دادیم جلب میکنیم.

ضمن معرفی کامل شرکت ترموپالست ،درباره تاریخچه فعالیت
این شرکت توضیح دهید.
شركت ترموپالســت تولیدکننده انواع هارد پي.وي.سي و پلي آميد ،فعالیت تولید
پالســتیک را در سال  2006در  Hadimkoyآغاز کرد .این شرکت ظرفیت تولید
خود را در یک زمان بســیار کوتاه از طریق ســاختار نوآورانه و پویا گســترش داد و
همواره در حال اضافه کردن محصوالت جدید اســت .شركت ترموپالست که موفق
شــده مقام اول در تولید محصوالتی با کیفیت باال و رضایت مشــتری را به دست
آورد در ســال  2015نیــز کارخانهای در منطقه اديرنه در مســاحت  6000مترمربع

تاســيس كرد .واحد تحقیق و توسعه شرکت ترموپالست با توجه به فناوری و دانش
روز همواره محصوالت و فعالیتهای شــرکت را ارتقاء میدهد .شرکت ترموپالست
درحالحاضر  40خط توليد پي.وي.ســي با آخرین تکنولوژی روز داردPA 66 GF .
بیست و پنج درصد مواد فايبرگالس ،تقویت عایقهای حرارتی پلی آمید كه تولید آن
بسيار تخصصی است نیز ازجمله محصوالت تخصصی این شركت است.
شرکت ترمو پالســت درحالحاضر چه نوع محصوالتی به بازار
عرضه میکند؟
شــرکت ترموپالســت محصوالت مختلفی تولید و عرضه میکند که محصوالت

گفتگو
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پی.وی.سی این شــرکت با نام تجاری  Thermoplastو پلی آمیدهای تولیدی
آن با نام تجاری  Thermomidتولید میشوند .این محصوالت از کیفیت باالیی
برخوردار بوده و بهصورت اکسترود تولید میشوند.
عایقهای حرارتي پلي آميد بانام تجاری THERMOCORE؛
 A2کامپوزیتهای كامال نسوز بانام تجاری THERMONUL؛
محصول مورد اســتفاده جهت اتصال پي.وي.سیها ،پلي آميدها و فوم پلي يورتان
بانام تجاری  THERMOFOAM؛
و محصولی جهت صيقل دادن و جالدهي به کامپوزیتهای تولیدکننده ماشینآالت
و مبدلهای كامپوزيت بانام .THERMOMAK
ارائه خدمات پس از فروش ،گارانتی و بیمه در شرکت شما به چه
صورت انجام میگیرد؟
شــرکت ما داراي سیستم کنترل کیفیت بسیار قوی است بهگونهای كه همه مواد
مصرفي از زمان ورود به كارخانه تا لحظه توليد كنترل میشوند .تمامی مواد مصرفي
با شماره سریال و کدهای مختلف وارد مرحله توليد میشوند و هر محصول در زمان
توليد و بعد از توليد نیز با تاییدیه البراتوار و گروه كنترل كيفيت کارخانه ،مورد بررسی
كامل قرار میگیرد تا به دست كاربر نهايي و مشتريان برسد.
تمامی محصوالت در آزمایشگاه بسیار مجهز و پیشرفته مجموعه در كارخانه ادیرنه
و از طریق تستهای ارائهشــده در جدول دادههای  METARIALبررسی و تایید
میشــوند .محصوالت پس از گذراندن این مراحل با مشخصات شرکت ما بهعنوان
تضمین گزارش انطباق سند حمل میشوند.
مهمتریــن عوامل در بهبــود کیفیت محصوالت تولیدی شــما
کداماند؟ آیا برنامهای برای بهروزرسانی و ارتقاء سطح کمی و کیفی
محصوالت و خدماتتان دارید؟
مــواد اولیه با کیفیت باال در تولید ما نقش موثری دارد .بهکارگیری آخرین فناوری
در دستگاه و قالبها نیز از دیگر مواردی است که در تولید باکیفیت نقش مهمی ایفا
میکند .مجموعه ما یکی از بهترین شــرکتهای ترکیه است که با دانش و تجربه
باال در طراحی و تولید قالبهای خاص در اين صنعت فعال هستيم .درحالحاضر ما
بیشترین صادرات را به اروپا و تولیدکنندههای داخلي داریم.
کیفیت قطعات پالستيكي هارد پي.وي.سي و پلی آمید چه میزان
در کیفیت نهایی پنجره تاثیر دارد؟
محصوالت ما ازجمله مواد رایج مورد اســتفاده در سیستم پنجره آلومینیومی است.

همانطور که میدانید آلومینیوم دارای هدایت حرارتی بســیار باالیی اســت .برای
اینکه سیستم آلومینیومی به عایق حرارتی تبدیل شود باید موادی غیر رسانا در میان
پروفیل قرار داده شود تا مانع از تبادل حرارتی آلومینیوم گردد.
برای این موانع میتوان از پي.وي.سي یا پلی آمید استفاده کرد .بااینوجود ،توصیه
میشــود از یک مانع حرارتی پلی آمیدي برای رســیدن به این پیوند استفاده شود.
به این دلیل کیفیت محصول نهایی پلی آمید مورد اســتفاده با کیفیت مانع حرارتی
ارتباط دارد.
مانــع حرارتی پلی آمید بایــد با بهترین مــواد اولیه تولید شــود و از لحاظ فنی
مناسبترین اندازه را داشته باشد.
کیفیت یک عنصر غیرقابل تعویض است .محصوالت با کیفیت ضعیف راهحل موثر
برای برش پروفیل آلومینیوم را فراهم نمیکنند.
بــه همین دلیل کیفیت موانع حرارتی پلی آمید و موانع حرارتی پی.وی.ســی باید
بیشترین اهمیت را داشته باشند.
مهمترین مشــکالت فعلی صنف و فعالیت شــما چیست و چه
راهکاری برای برونرفت از این مشکالت پیشنهاد میدهید؟
مهمترین مشــکالت ما در اين صنعت متاســفانه قیمتهای رقابتي است .برخي
از توليدكننــدگان بهمنظور کاهش هزینهها ،کیفیت مواد اوليــه را ناديده گرفته ،از
ضخامت محصول نيز چشمپوشــی کرده و محصوالت بیکیفیتی را با قیمت پايين
روانه بازار میکنند.
به همین دلیل شــما نمیتوانید یک محصول با کیفیــت را با هزینه خاصی تولید
کنید .ما از روز تاسيس كارخانه بر اين نكته كامال واقف بوديم كه باید ازلحاظ كيفي
و ساخت قالب از متريال بسيار خوب استفاده شود تا بتوانیم محصول نهايي باکیفیتی
را به مشتريان و بازار ارائه کنیم.
آیا تبلیغات تاثیری در پیشرفت کسبوکار و رونق بازار شما دارد؟
بهترین تبلیغ را چه نوع تبلیغی میدانید؟
مــا معتقدیم که بهترین تبلیغات ،باال بودن كيفيت محصوالت اســت .به ســایر
همــکاران نیز توصیه میکنیم مشــتریان خود را از محصــوالت خود آگاه كنيد كه
بهترین تبلیغات برای شرکت شماست.
همچنین در هنگام وارد شــدن به بخش جدید با هدف تبلیغات از آگاهی موجود
در خصوص نام تجاری در فعالیتهای تبلیغاتی مطمئن شــوید چراکه این کار یک
فرایند بسيار مطمئن و مهم است.
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نیازمندیهای پنجره

درج نیازمندیها در سایت
و نشریه پنجره ایرانیان
رایگـان میباشد
آگهی فروش
فروشویژهدستگاههایشستشویایستادهشیشهدوجداره
دارای دو سال گارانتی
کمترینصدایخروجی۵۰db
دوموتوره
چهارفرچهباتراکمفرچهباال
فروشمتناسبباشرایطپرداختشما
شماره تماس09029267603 :
آگهی استخدام
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آگهی استخدام
شرکتکارتجارتفربد،جهتتکمیلکادردفترمرکزینیازمند
جذب تعدادی نیروی انسانی در زمینه های ذیل می باشد :
-1کارشناشفروشخانمحداقل 25سال 3،سالسابقهکار
مرتبط،مدرککارشناسی،آشنابهنرمافزارهای  Wordو
Excel
 -2مدیر فروش منطقه ای آقا ،حداقل 25سال 3،سال سابقه
کارمرتبط،مدرککارشناسی،قابلیتسفرداخلی،آشنابهنرم
افزارهای  Wordو Excel
-3مدیرفنی آشنابهتولیددربوپنجره  UPVCو آلومینیوم
با حداقل 5سال سابقه کاری

پنجرهفرازنمایندهرسمیشرکتوینتک

لطف ًا رزومه های خود را به آدرس :

نیازمند کارشناس یا کارمند فروش خانم (محدوده شمال

 jobs@ktfarbod.comارسال نمایید.

شهر)میباشد.

farz.win@outlook.com
شماره تماس09124845712 :

آگهی فروش
فروش دستگاه شستشو
دستگاهشستشواستوک  optimakترکدرحدصفر
نصب رایگان
یک سال گارانتی
ده سال خدمات پس از فروش
شماره تماس۰۹۰۲۹۲۶۷۶۰۳ :
آگهی استخدام
بزرگترینمجموعهساختدربوپنجرهپیویسیبهتعدادی
بازار یاب فعال و مجرب در تهران و اطراف نیازمند است.

شماره تماس۰۹۱۸۳۷۴۱۰۱۶:

آگهی تعمیرات
نصب،راه اندازی،تعمیرات وتهیه قطعات ماشین آالت

مربوط به ساخت درب وپنجره ، upvcشیشه دو جداره
وکورههایسکوریت

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

آگهی فروش
پرس ضربه ای 160تن
ابعادمیز70*100:
لنگ متغیر -سال ساخت-1988:کشور سازنده:روسیه
شماره تماس09120356603 :

نیازمندیهای پنجره
آگهی فروش

آگهی استخدام
استخدام کارشناس فروش

فروش ست دستگاه تک سر upvc
ستدستگاهتکسر  upvcشاملدستگاهبرش.جوش.زهوار
بر  .سوراخ دستگیره و مولیون (مولیون دوتیغه) کمپرسور۵۰۰

شرکت بهینه گستر فراتاب تولید کننده پروفیل  upvcبا

برند کاتیا کارشناس فروش استخدام مینماید:

واجدین شــرایط لطفا رزومه خود را به شماره تلگرام زیر
ارسالنمایید.

لیتریوگالوانیزهبربهفروشمیرسد.
دستگاههاترکوسالممیباشد.

تلگرام09398286353 :

قیمت ۲۳تومن

شماره تماس026-34252286-7 :

شماره تماس۰۹۱۲۵۲۱۶۳۰۴ :

026-34252289

آگهی فروش

آگهی فروش

فروش دستگاه کمپرسور

کار برای فروش موجود میباشد.

شماره تماس۰۹۳۰۰۷۵۳۸۴۹ :

دستگاهچسببوتیل
دستگاهچسبپلیسولفایدومیزگردان
دستگاهبرشاسپیسر

آگهی استخدام

شرکت بازرگانی پروفیل درب و پنجره  UPVCدر ساری،
استان مازندران جهت تکمیل کادر پرسنلی خود نیاز به:

 -١مدیر فروش و بازاریابی (آقا)

حداقل  ٥سال سابقه کاری مفید در بخش فروش پروفیل
درب و پنجره  UPVCمبتکر و عالقمند به فروش

دارای مهارت های سازماندهی ،رهبری ،مذاکره و...

لطفا رزومه خود را به شماره

 09113516956ارسال نمایید

دستگاهتزریقگازآرگون
باکارکردبسیارکموخیلیتمیزبهفروشمیرسد.
شماره تماس09173142960 :
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جذب نمایندگی فعال
امدادیوپیویسیدرنظردارددرراستایتوسعهدامنهفعالیت

خود و جهت سهولت دسترسی تمامی همکاران در سراسر
کشوربهقطعاتیدکیماشینآالتیوپیویسی؛

نمایندگیفعالجذب مینماید

آگهی فروش

متقاضیانمحترمباشمارههایذیلتماسحاصلفرمایند یا از

فروش دستگاه Upvc

طریقآیدیتلگرامدرارتباطباشید:

یکستدستگاه Upvcبابرشدوکلهبهقیمتخیلیمناسب
به فروش میرسد.

دستگاهکاملشستشویشیشه1700

تولیدی احمدی
شماره تماس۰۹۱۴۳۱۳۳۱۰۴ :

پنجـرهایرانیـان /سـال یازدهم اردیبهشت    97شمـاره 127

دستگاه کمپرسور ۷متر مکعب اطلس کوپکوروشن در حال

یکستدستگاهتولیدشیشهدوجدارهبامارک  CMSشامل:

شماره تماس021-26291706 | ۰۹۳۶۷۶۰۸۴۲۳ :

یا از طریق آیدی تلگرام در ارتباط باشید:

@Emdadupvcadmin
@emdadupvc

