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اخبـار پنجره و نما

سال نوی میالدی مبارک
نخستین روزهای زمستان هرساله با بشارت میالد پیامبری عجین است که هر گونه مشقت
و مصیبتی را به جان خرید تا پیامآور صلح و دوستی برای جهانیان باشد.
بــه میمنت آغاز ســال  2019میالدی فصل مشــترک دیگری در فرهنــگ ایرانیان رقم

میخورد .مدیریت و همکاران نشــریه پنجرهایرانیان ،با آرزوی ســالی سرشــار از موفقیت و
تندرستی ،سال نوی میالدی و زادروز حضرت عیسی مسیح (ع) را به تمامی مسیحیان جهان
بهویژه هموطنان مسیحی تبریک و تهنیت میگویند.

بازدید مقامات از غرفه وینتک در نمایشگاه ربع رشیدی تبریز
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پنجرهایرانیان؛ مقامات کشــوری و اســتانی در ششــمین دوره نمایشگاه نوآوری و
فناوری ربع رشیدی تبریز (رینوتکس) از غرفه وینتک بازدید کردند.
ششــمین نمایشــگاه نوآوری و فناوری ربع رشــیدی ،با حضور وزیر صنعت ،معدن
و تجارت ،مســئوالن ارشد کشوری و استانی ،فناوران ،ســرمایهگذاران و صنعتگران
افتتاح شد .شرکت آدوپن پالستیک پرشین (وینتک) ،بهعنوان یکی از حامیان علم و
فناوریهای نو در این نمایشگاه حضور داشت.
ششــمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی از  10تا  14آبان ماه  97در محل
نمایشگاه بینالمللی تبریز برگزار شد .این نمایشگاه در چهار بخش ایدههای فناورانه،
توسعه و تجاریسازی فناوری ،فروش محصوالت دانشبنیان و نیازمندیهای فناورانه
برگزارشده و تجاریســازی فناوری ،بسترسازی برای تکمیل چرخه علم تا فناوری و
فناوری تا کسبوکار ،شناســایی و معرفی نوآوریها و اختراعات فناورانه و طرحها و
ایدههای دانشمحور و معرفی توانمندیهای پژوهشــی و فناوری و بسترسازی برای
کاربردی کردن آنها از اهداف برگزاری این نمایشگاه علمی است.
یک هزار و  500طرح فناورانه از  27اســتان کشــور به همراه  15طرح خارجی از
کشورهای ترکیه ،چین ،اتریش ،سوئیس ،مالی ،آذربایجان ،ارمنستان و قزاقستان برای

حضور در این نمایشگاه ثبتنام کرده و  5هیات خارجی نیز در طول برگزاری نمایشگاه
از آن دیدن کردند.
گفتنی اســت ،ششمین دوره نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی که به مدت 5
روز در ســالنهای امیرکبیر و پروین اعتصامی نمایشــگاه بینالمللی تبریز دایر بود با
حمایت شرکت آدوپن پالستیک پرشین (وینتک) برگزار شد.

بازدید هیات تجاری ترکیه از آدوپن پالستیک پرشین «وینتک»
پنجرهایرانیان؛ هیات تجاری ترکیه از مجموعه کارخانههای آدوپن پالستیک پرشین
در تبریز بازدید به عمل آورد.
به گــزارش پنجرهایرانیان بــه نقل از روابط عمومی شــرکت آدوپن پالســتیک
پرشــین ،هیات تجاری ترکیه که به تبریز سفر کرده بود با حضور در شهرک صنعتی
سرمایهگذاریهای خارجی این شهر از مجموعه آدوپن پالستیک پرشین ،تولیدکننده
پروفیل یو.پی.وی.سی در و پنجره بانام تجاری وینتک بازدید کرد.
گفتنی اســت ،شــرکت آدوپن پالســتیک پرشــین «وینتک» بهعنوان یکی از
بزرگترین واحدهای تولید مقاطع پروفیل یو.پی.وی.ســی در و پنجره دوجداره کشور
در تبریز فعالیت میکند.

اخبـار پنجره و نما

گردهمایی ساالنه عایق کویر برگزار شد
پنجرهایرانیان؛ گردهمایی ساالنه و نشست صمیمانه شرکت عایق کویر پنجشنبه
 22آذرماه در برج میالد تهران برگزار شد.
شرکت عایق کویر یزد نشست صمیمانهای با حضور جمعی از همکاران ،مدیران
شرکتهای ویستابست و ســیندژ ،نمایندگیهای فروش ،اهالی رسانه و جمعی از
فعاالن صنعت در و پنجره روز پنجشــنبه  22آذرماه  1397در سالن رودکی مرکز
همایشهای بینالمللی برج میالد برگزار کرد.
در این نشســت که بهمنظور قدردانی از همکاران و نمایندگیهای برتر شــرکت
عایــق کویر یزد برگزار شــده بود ،دکتر اصغر خطیبی ،رئیــس هیات مدیره گروه
صنعتی زرین بنا پارسیان (سیندژ) ،مهندس محمدجواد اقدامیان و مهندس محمود

صداقت ،مدیرعامل و رئیس هیات مدیره ویستابســت ،مهندس ســیدرضا اخوان
دســتمالچی ،مدیرعامل گروه صنعتی عایق کویر حضور داشتند .در ابتدای جلسه و
پس از معرفی حضار و خوشآمدگویی امیــر افالطونیان ،مدیرفروش عایق کویر،
جلسه پرسش و پاسخی پیرامون مسائل مختلف فنی صنعت در و پنجره و پروفیل
برگزار شــد .صحبتهای مدیران ارشــد مجموعههای ویستابست ،سیندژ و عایق
کویر از دیگر برنامههای نشست بود.
در بخش پایانی این گردهمایی ،شــرکت عایق کویر از برخی نمایندگیهای فروش و
برگزیدگان خود با اهداء لوح تقدیر و جوایز ویژه قدردانی به عمل آورد.
گفتنی است ،مشروح این نشست درهمین شماره نشریه پنجرهایرانیان منتشر خواهد شد.

پنجرهایرانیان؛ گروه صنعتی عایق کویر از سراسر کشور نمایندگی فعال میپذیرد.
گروه صنعتی عایق کویر ،تولیدکننده انواع در و پنجره و توری ،به متقاضیان واجد
شرایط ،نمایندگی رسمی اعطا میکند .متقاضیان واجد شرایط میتوانند برای ارائه
درخواست و کسب اطالعات بیشتر با دفتر گروه صنعتی عایق کویر تماس بگیرند.
گفتنی است ،شرکت عایق کویر ،در زمینه تولید در و پنجره دوجداره یو.پی.وی.سی
و آلومینیوم با پروفیل سیندژ و ویستابست در کشور فعالیت میکند.
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گردهمایی مشترک انبوهسازان و نظاممهندسی یزد با مشارکت گروه عایق کویر
پنجرهایرانیان؛ گردهمایی مشترک انبوهســازان مسکن و سازمان نظاممهندسی
ساختمان استان یزد با مشارکت گروه عایق کویر آبان ماه سال جاری برگزار شد.
گردهمایی مشــترک انبوهسازان مســکن استان یزد و ســازمان نظاممهندسی
ســاختمان استان یزد  27آبان ماه  1397با حمایت گروه عایق کویر در محل سالن
همایش هتل ارگ برگزار شد.
گفتنی است ،شرکت عایق کویر ،در زمینه تولید در و پنجره دوجداره یو.پی.وی.سی
با پروفیل سیندژ و ویستابست در کشور فعالیت میکند.

اخبـار پنجره و نما

امضاء تفاهمنامه همکاری هافمن و فنی و حرفهای استان تهران
پنجره ایرانیان؛ هافمن و ســازمان آموزش فنی و حرفهای استان تهران تفاهمنامه
همکاری امضاء کردند.
به گزارش خبرنگار پنجره ایرانیــان ،مهندس محمد حمیدیه ،مدیرعامل هافمن و
دکتر رضا گرزین ،مدیرکل آموزش فنی و حرفهای اســتان تهران صبح روز سهشنبه
بیست آذرماه ،یک تفاهمنامه همکاری را به امضاء رساندند.
امضــاء و انعقاد این تفاهمنامه در ادامه تفاهمنامههای قبلی هافمن با مراکز فنی و
حرفهای سراســر کشور و در زمینه تامین مواد مصرفی کارگاه آموزش یو.پی.وی.سی
مرکز شــماره  9فنی و حرفهای تهران ،ســرویس ،کالیبراســیون و راهاندازی مجدد
تجهیزات کارگاه و تهیه و تدوین استانداردهای آموزشی صورت گرفت.
مهندس حمیدیه در جلســهای که به همین منظور در دفتر مدیرکل فنی و حرفهای
استان تهران برگزار شد با اشاره به نیاز کشور به پرورش افراد متخصص و کارآزموده
عنوان کرد :متاســفانه آنچنانکه بایدوشاید در کشور به امر آموزش مهارتهای فنی

و حرفهای اهتمام نشــده و باوجود گسترش دانشگاهها و رشد آموزشهای علمی ،در
زمینه آموزشهای فنی و حرفهای کوتاهیهای زیادی صورت گرفته و نیاز اســت که
به این امر توجه ویژه شود.
حمیدیه عقد تفاهمنامه با مراکز فنی و حرفهای کشــور را از جمله اهداف بلندمدت
و کارهــای مثبت مجموعه هافمن عنوان کرد و گفت :مجموعه هافمن آمادگی دارد
تا با مراکز فنی و حرفهای سراسر کشور در زمینه تجهیز کارگاه ،تدوین استانداردها و
تامین نیروی آموزشی و ...همکاری داشته باشد و خوشبختانه تاکنون موفق شدهایم با
اداره کل فنی و حرفهای استانهای آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی ،البرز ،زنجان
و ...تفاهمنامههای خوبی منعقد کنیم .با فنی و حرفهای چند مرکز استان نیز در حال
رایزنی برای عقد تفاهمنامه و شروع همکاری هستیم.
گفتنی اســت ،گزارش مشروح این جلسه و سایر تفاهمنامههای همکاری هافمن و
سازمان فنی و حرفهای در همین شماره پنجره ایرانیان منتشر خواهد شد.
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استانداری آذربایجان شرقی از مجموعه هافمن تقدیر کرد
پنجرهایرانیان؛ استانداری آذربایجان شرقی بهپاس حمایت خانواده بزرگ هافمن از برگزاری
ششمین نمایشگاه ربع رشیدی تبریز از مدیرعامل این مجموعه تقدیر کرد.
مهندس حمیدیه ،مدیرعامل هافمن از ســوی استانداری آذربایجان شرقی بهپاس حمایت
از برگزاری ششمین نمایشگاه فناوری و نوآوری ربع رشیدی تبریز مورد تجلیل قرار گرفت.
علی جهانگیری ،معاون هماهنگی و امور اقتصادی اســتانداری آذربایجان شــرقی در این
جلسه ضمن قدردانی از حمایتهای ویژه مجموعه هافمن در برگزاری ششمین دوره جشنواره
و نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی ،لوح تقدیری به مهندس حمیدیه اهدا کرد.
گفتنی است ،ششمین نمایشــگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی ()RINOTEX 2018
بــا حمایت خانــواده بزرگ هافمن از  10تا  14آبان ماه  97در ســالنهای امیرکبیر و پروین
اعتصامی نمایشگاه بینالمللی تبریز برگزار شد.

اخبـار پنجره و نما

اطالعیه ساتیان درباره کاهش قیمت محصوالت
پنجرهایرانیان؛ ساتیان با صدور اطالعیهای از کاهش قیمت محصوالتش خبر داد.
شــرکت ســاتیان عرضهکننده یراقآالت دروپنجره دوجداره در اقدامی قابلتقدیر با صدور
اطالعیهای اعالم کرد :با توجه به روند نزولی و کاهش قیمت ارز در روزهای اخیر این شرکت
نیز قیمت محصوالت خود را از تاریخ  30آبان ماه  97کاهش میدهد .با توجه به نوســانات
نرخ ارز در ماههای اخیر ناگزیر به اتخاذ سیاستهای خاص و همگامسازی قیمتها با نرخ ارز
بودیم که با توجه به روند کاهشــی قیمت ارز طبیعی است که قیمتهای محصوالت ساتیان
نیز کاهش پیدا کند .مشــتریان میتوانند برای اطالع از قیمتهای جدید با واحدهای فروش
ساتیان تماس بگیرند.
گفتنی است ،ساتیان ازجمله بزرگترین شرکتهای فعال در زمینه فروش انواع یراقآالت
در و پنجره دوجداره یو.پی.وی.ســی و آلومینیوم اســت که نمایندگی برندهای معتبری مانند
 Roto, VHS, GEZEو ...را نیز در اختیار دارد.

ارائه مطالب آموزشی در فضای مجازی توسط آلوکد

تولید پروفیل  5کاناله واناوین در راستای ارتقای کیفیت
پنجرهایرانیان؛ شــرکت تکنما پیویسی ســپاهان پروژه تولید پروفیل  5کاناله
واناوین را آغاز کرد.
به گزارش پنجرهایرانیان از روابط عمومی شــرکت تکنما پیویسی سپاهان ،با
توجه به اهمیت بســیار باالی تولید محصوالت باکیفیت ،پروژه تولید پروفیلهای
 5کانالــه واناوین از  3ماه قبل آغاز و تا پایان دیماه ســال جاری به بهرهبرداری

خواهد رسید.
کیفیــت محوری ،رضایت هر چه بیشــتر مصرفکنندگان و خوشنام ســاختن
پنجرههای یو.پی.وی.سی از اهداف اصلی این مجموعه است.
گفتنی است ،شرکت تکنما پیویسی سپاهان در زمینه تولید پروفیل در و پنجره
یو.پی.وی.سی بانام تجاری واناوین در اصفهان فعالیت میکند.
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پنجرهایرانیان؛ شرکت آلوکد مطالب آموزشی مختلفی را درزمینه طراحی و اجرای
مصنوعات آلومینیومی در صنعت ساختمان در فضای مجازی به اشتراک میگذارد.
شــرکت آلوم کاردینه (آلوکد) که بهصورت تخصصــی در زمینههای طراحی و

اجرای مصنوعات آلومینیومی در صنعت ساختمان فعالیت میکند مطالب آموزشی،
تجربیات و تواناییهای خود را در کانال تلگرام ،صفحه اینســتاگرام و وبسایت خود
به اشتراک میگذارد.
این مطالب در حوزههای مختلفی مانند طراحی ،تولید و اجرای انواع نماهای خشک
(ســرامیک ،کامپوزیت ،مش و ،)...طراحی ،تولید و اجــرای انواع نمای کرتینوال و
شیشــههای خاص ،تولید و اجرای انواع دروپنجره آلومینیومی (ترمالبریک ،ســاده،
لیفتانداســاید ،لوال محوری ،فولکس واگنی و تاشــو) ،تولید و اجرای انواع لوور و
ســایهبان و اجرای انواع نردههای شیشــهای و خاص ،تهیه شده و در این فضاهای
مجازی به مخاطبان ارائه میشوند.
گفتنی اســت ،شــرکت آلوکد در زمینه تولید و اجرای انــواع در و پنجره و نمای
آلومینیومی در کشور فعالیت میکند.
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راهاندازی خط تولید یراقآالت پالستیکی پارس یراق پروفیل
پنجرهایرانیان؛ پارس یراق پروفیل خط تولید تمامی یراقآالت پالســتیکی مورد استفاده در
صنعت یو.پی.وی.سی را راهاندازی کرد.
راهاندازی خط تولید کانکشــنهای فوالدی در سایزهای مختلف و همچنین راهاندازی خط
تولید دایکاست در ماههای آتی از اهداف این مجموعه در برنامه کاری سال  97قرار گرفت.
در کنار تولید گلهای دکوراتیو جدید در چندین طرح مختلف ســه شاخ و چهارشاخ پولک
طالیی نیز تولید و آماده عرضه به بازار شد.
گفتنی اســت ،شــرکت پارس یراق پروفیل با ایجاد امکانات وسیع برای صادرات گلهای
دکوراتیو به عراق و افغانســتان زمینه اشــتغال تعدادی از جوانان و افراد جویای کار را فراهم
کرده است.

کارگاه رایگان آموزش نرمافزار MasterWin
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پنجرهایرانیــان؛ کارگاه رایگان آمــوزش نرمافــزار  MasterWinبهصورت مقدماتی و
پیشرفته برگزار میشود.
شرکت فناوری داده پویشگر عرضهکننده نرمافزار  MasterWinدر نظر دارد یک سری
کارگاه رایــگان آموزش این نرمافزار را برگزار کند .این کارگاه هر هفته روزهای دوشــنبه در
محل دفتر تهران شــرکت فناوری داده پویشــگر و با حضور کارشناسان فنی و متخصص این
شرکت برگزار میشود.
عالقهمندان به حضور در این کارگاهها میتوانند جهت هماهنگی و کســب اطالعات بیشتر
با دفاتر شرکت داده پویشگر تماس بگیرند.
گفتنی است ،شرکت فناوری داده پویشــگر تولیدکننده نرمافزارهای تخصصی صنعت در و
پنجره ،شیشه و صنایع وابسته است.

واردات شمش آلومینیوم آسان خواهد شد؟
پنجرهایرانیان؛ والدیمیر پوتین ،رئیسجمهور روسیه قانون تصویب توافقنامه موقت
ایجاد منطقه آزاد تجاری بین ایران و کشــورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراســیا را
امضا کرد.
به گزارش ایســنا به نقل از اسپوتنیک ،این قانون که در وبسایت رسمی اخبار حقوقی
روســیه منتشرشده ،پیشتر به ترتیب در روزهای  15و  23نوامبر به تصویب دوما ،مجلس
نمایندگان و شورای فدراسیون ،مجلس علیا و پارلمان روسیه رسیده بود.
توافقنامه موقت تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا روز  17ماه مه سال 2018
در شهر آستانه امضا شده بود .انتظار میرود با اجرایی شدن این توافقنامه ،واردات شمش
آلومینیوم شرایط آسانتری را تجربه کند.
این توافقنامه شامل قوانین اساسی تجارت بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران است و
تا حد ممکن به قوانین سازمان تجارت جهانی  نزدیک است .در آن تعهدات طرفین برای
کاهش یا لغو حقوق گمرکی و دیگر موانع غیرگمرکی برای برخی از کاالها در راســتای
تشویق همکاریهای اقتصادی و تجاری دو طرف تعریف میشود.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا ،یک اتحادیه اقتصادی است که بیشتر اعضای آن کشورهای
شمال منطقه اوراسیا در شرق اروپا هستند.
معاهده تشــکیل این اتحادیه در  29ماه مه  2014توسط بالروس ،قزاقستان و روسیه
امضا شد و از یکم ژانویه  2015عمال اجرایی شد.

اخبـار پنجره و نما

تور ورزشی سیاحتی آهن و فوالد جهان در اردبیل
پنجرهایرانیان؛ شــرکت آهن و فوالد جهان تور ورزشی سیاحتی یکروزه در سرعین اردبیل
برگزار کرد.
شرکت آهن و فوالد جهان جمعی از کارکنان و مدیرانش را تحت عنوان تور ورزشی سیاحتی
یکروزه به شهر سرعین استان اردبیل برد.
گفتنی اســت ،شــرکت آهن فوالد جهان کــه فعالیت خود را از ســال  1337با محوریت
تولید ســازههای فلــزی در آذربایجان آغاز کرد هماینک با توســعه بخشهای مختلف خود،
درزمینه تولید مخازن سوخت ،پروفیلهای باز ،مقاطع فوالدی و ورق ،پروفیلهای تقویتی در
و پنجرههای یو.پی.وی.ســی ،سوله و سازههای فلزی و تامین مواد اولیه کارخانههای صنعتی
فعالیت میکند.

ویدئوهای آموزشی در کانال تلگرام نوینسازه

احتمال کاهش  ۲۵درصدی تولید محصوالت آلومینیوم
پنجرهایرانیان؛ رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم گفت :اگر راهحلی برای مشکل کمبود مواد
اولیه صنایع محصوالت آلومینیوم در نظر گرفته نشــود ،احتمال کاهش  ۲۵درصدی تولید در
ماههای آینده وجود دارد.
هوشــنگ گودرزی در گفتوگو با ایسنا ،شرایطی همچون باال رفتن قیمت ،کاهش تولید و
رکود بازار را نشــانه وجود رکود تورمی در صنایع محصوالت آلومینیوم دانست و اظهار کرد:
به علــت عدم امکان جابجایی پول در دو ماه اخیر صنایع آلومینیوم در تامین مواد اولیه دچار
مشکل شدهاند.

وی افــزود :از طرف دیگر صنایع باالدســتی آلومینیوم در تامیــن ارز مورد نیاز برای خرید
مواد اولیه نیز دچار مشکل هســتند که این عوامل مجموعا باعث بروز مشکل در این بخش
شده است.
گــودرزی از تصمیم بانک مرکزی مبنی بر عدم اختصاص ارز نیمایی به واردات مواد اولیه
آلومینیــوم خبر داد و اظهار کرد :بانک مرکزی اعالم کرده صنایع آلومینیوم باید ارز مورد نیز
خود را از محل صادرات ســایر فلزات تامین کنند ،اما وزارت صنعت ،معدن و تجارت هنوز در
اینباره تصمیمی نگرفته است.
وی با اشــاره به افزایش تولید آلومینیوم درمجموع ششماهه نخست امسال نسبت به سال
گذشــته ،تصریح کرد :کمبود مواد اولیه باعث شــده که در دو ماه گذشته شاهد کاهش تولید
محصوالت آلومینیومی باشــیم و پیشبینیها نشان میدهد اگر راهحلی برای این صنعت در
نظر گرفته نشود ،احتمال کاهش  ۲۵درصدی تولید در ماههای آینده وجود دارد.
رئیس ســندیکای صنایع آلومینیوم با بیان توقف صادرات شمش آلومینیوم از دو ماه پیش،
اظهار کرد :در ماههای گذشته مشکل اصلی حوزه آلومینیوم ،صادرات مواد خام بود که نهایتا
از دو ماه پیش تصمیم گرفته شد تولیدکنندگان ،شمش آلومینیوم را فقط در داخل عرضه کنند.
گودرزی علت توقف صادرات محصوالت صنایع پاییندستی آلومینیوم را اجرای پیمانسپاری
ارزی دانســت چراکه این محصوالت به کشورهای همسایه مثل عراق ،افغانستان و پاکستان
فروخته میشد که قادر به پرداخت ارز نیستند.
به گفته او در این زمینه بهترین راهحل این اســت که با توجه به مشکالت نقل و انتقاالت
مالی ،در برابر فروش نفت و گاز ،مواد اولیه صنایع باالدســتی تامین شــود و درنتیجه بســتر
مناسبی برای صادرات محصوالت پاییندستی ایجاد شود.
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پنجرهایرانیان؛ گروه تولیدی صنعتی نوینســازه ویدئوهای آموزشــی در کانال
تلگرام خود ارائه میدهد.
گروه تولیدی صنعتی نوینســازه ،تولیدکننده پانلهای یو.پی.وی.سی بهمنظور
کمک به رشــد و توســعه دانش فنی همکاران اقدام به تولیــد و ارائه ویدئوهای
آموزشی در کانال تلگرامی خود میکند.
گفتنی اســت ،گروه صنعتی نوینســازه در زمینه تولید پانلهای یو.پی.وی.سی،
مونتاژ انواع دروپنجره دوجــداره و همچنین فروش پروفیل و یراقآالت دروپنجره
یو.پی.وی.سی فعالیت دارد.
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آغاز تولید پروفیل دو رو لمینیت با مغز رنگی در آورتا
پنجرهایرانیــان؛ گروه صنعتی کیانپــن با توجه به نیاز بازار اقدام بــه تولید پروفیل دو رو
لمینیت با مغز رنگی کرد.
خط تولید پروفیلهای دو رو لمینیت با مغز رنگی از ابتدای آبان ماه  ۱۳۹۷در گروه صنعتی
کیانپن راهاندازی شده است.
این پروفیل با روکشهای قهوهای روشــن و تیره ()eiche dunkel,golden oak
در حال عرضه به بازار اســت و مشــتریان میتوانند ازاینپس پروفیل یکطرف لمینیت یا
دو طــرف لمینیت را بهصورت روزانه و فــوری از نمایندگان و مراکز عرضه پروفیل آورتا
دریافت کنند.
گفتنی اســت ،گروه صنعتی کیانپن تولیدکننده پروفیل در و پنجره یو.پی.وی.ســی با نام
تجاری آورتا در ساری است.

اظهارنظر عجیب نماینده مردم اراک در مجلس!
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پنجرهایرانیان؛ نماینده مردم اراک ،خنداب و کمیجان در مجلس خواســتار واگذاری
آلومینیوم جاجرم به ایرالکو شد.
به گزارش ایســنا ،علیاکبر کریمی در جلسه ســتاد راهبری اقتصاد مقاومتی اظهار
کرد :صنایع مهمی ازجمله آلومینیوم در استان مرکزی وجود دارد که در راستای تامین
مواد اولیه مشــکالتی دارند .هدف سیاستهای اقتصاد مقاومتی مقاومسازی است که
این مهم نیز جز از راه حمایت و تقویت تولید ملی و داخلی امکانپذیر نیست ،وضعیت
کشور در چند ســال اخیر نشان داده که در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی برای
حمایت از تولید داخل ،موفق عملنکردهایم.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود با اظهارنظری عجیب گفت :آلومینیوم جاجرم
با پول ایرالکو و برای تامین مواد اولیه ایرالکو ساخته شده و امروز مدیران ایرالکو باید
برای هر تن مواد اولیه جاجرم خواهش و تمنا کنند که این موضوع شایســته نیست و
باید با یک تصمیم انقالبی جاجرم به شــرکت ایرالکو واگذار شــود ،ایرالکو  50درصد
آلومینیوم کشور را تولید میکند و این حق را دارد که از این ظرفیت استفاده کند.

کاهش تولید آلومینیوم و چند محصول منتخب معدنی
پنجرهایرانیان؛ آخرین آمار منتشرشــده از ســوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت نشــان
میدهد که تولید آلومینیوم و بیش از نیمی از کاالهای منتخب معدنی در شــهریورماه نسبت
به ماه پیش از آن کاهش یافته است.
به گزارش ایسنا ،گزارش وزارت صنعت ،معدن و تجارت از وضعیت تولید کاالهای منتخب
معدنی و صنایع معدنی ،در ششماهه نخست امسال نشان میدهد که تولید اکثر محصوالت
معدنی در نیمه اول سال افزایش یافته است؛ اما تولید آلومینیوم و هفت محصول از کاالهای
منتخب معدنی نسبت به مردادماه کاهش داشته است.
آمار منتشرشــده از ســوی وزارت صمت نشــان میدهد که میزان تولید آلومینا و شمش
آلومینیوم در شــشماهه نخست امسال  ۰.۱تا  ۱۰.۳نسبت به سال گذشته افزایش داشته ،اما
میزان تولید آنها در شــهریورماه نســبت به ماه قبل از آن به ترتیب  ۳.۶و  ۴.۳درصد کاهش
یافته است.
گفتنی است ،پیشتر رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم از احتمال کاهش  ۲۵درصدی تولید
محصوالت آلومینیوم در ماههای آینده به علت کمبود مواد اولیه خبر داده بود.

اخبـار پنجره و نما

واگرایی قیمت آلومینا و قراضه آلومینیوم در بازار
پنجرهایرانیان؛ قیمت قراضه آلومینیوم در اروپا روندی صعودی داشــته که برخالف
جهت افت قیمت پودر آلومینا بهعنوان ماده اولیه تولید شمش آلومینیوم است.
به گــزارش پنجرهایرانیان به نقل از معدن نیوز ،این موضوع نشــانه کمبود عرضه
پودر آلومینا و تغییر استراتژی تولیدکنندگان شمش در حرکت به سمت مصرف بیشتر
قراضه بهجای پودر تا زمان رفع چالش است.
رشد قیمت قراضه در شــرایطی که بازار متاثر از جنگ تجاری آمریکا و چین شده،
خبر خوبی برای فعاالن این حوزه اســت .البته فرامــوش نکنیم که با راهاندازی واحد
آلونورت برزیل در سال  2019که درحالحاضر با  50درصد ظرفیت کار میکند ،انتظار
رفع کسری بازار و افت قیمت قراضه میرود.

کاهش رشد تقاضای آلومینیوم در سال 2019

کمبود نقدینگی ظرفیت تولید آلومینیوم را نصف کرد
پنجرهایرانیــان؛ به گفته رئیس هیات مدیره ســندیکای صنایع آلومینیوم ایران،
عرضه آلومینیوم به تولیدکنندگان هیچوقت مستقیم و بدون واسطه نبوده است.
به گزارش ماین نیوز ،هوشنگ گودرزی اظهار کرد :واسطهها شمش آلومینیوم را
از بورس خریداری و در اختیار تولیدکنندگان پاییندســتی بهخصوص لوازمخانگی
قرار میدهند که در این میان مابهتفاوتی از قیمت بورس به قیمت مصرفکنندگان
اضافه میشود.
وی افــزود :دولــت برنامهریزیهای زیــادی در این خصوص انجــام داده ولی
موفقیتها به نسبت تالشهای صورت گرفته نمود چندانی نداشته است.
رئیس هیات مدیره ســندیکای صنایع آلومینیوم ایران گفت :متاسفانه نقدینگی
ســرمایه در گردش بیش از  50درصد تولیدکنندگان بسیار پایین است بنابراین به
شکل مستقیم نمیتوانند آلومینیوم موردنیاز خود را تهیه کنند.
برخی افراد شــمش آلومینیوم را بهصورت عمده خریــداری و بهتدریج در اختیار
مصرفکنندگان قرار میدهند.
گودرزی تصریح کرد :بدون شــک با گران شدن قیمت مواد اولیه شرایط سرمایه
در گردش کارخانههــا بغرنجتر و درعینحال کفاف تولیــد را نخواهد داد بنابراین
میزان تولید دچار افت میشود .در چنین شرایطی باید هزینههای بیشتری پرداخت
تا نقدینگی الزم تأمین شود یا اینکه درنهایت قیمت مواد اولیه باالتر خواهد رفت.
رئیس هیات مدیره ســندیکای صنایع آلومینیوم ایران افزود :صنایع پاییندستی

صنعت آلومینیوم بهشدت تالش میکنند با حداقل سود فروش داشته باشند چراکه
اگر مقدار فروش دچار افت شود زیان بیشتری متوجه آنان میشود.
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پنجرهایرانیان؛ شــرکت نروژی نورسک هیدرو اعالم کرده است که سال آینده بازار
آلومینیوم با کاهش رشــد تقاضای این فلز روبهرو خواهد شــد .هماکنون این شرکت
تحت تاثیر کاهش واحد تولید آلومینای خود در برزیل ،تولید خود را کاهش داده است.
به گزارش پنجرهایرانیان از خبرگزاری رویترز ،شرکت نورسک هیدرو معتقد است که
ســال آینده رشد تقاضای آلومینیوم به  3-2درصد کاهش یابد .این در حالی است که
نرخ مزبور در سال  ،2018باالی  4درصد بوده است .تحریمهای تجاری و تعرفههای
مالیاتی اعمالشده بر روی آلومینیوم باعث کاهش نرخ رشد تقاضا خواهد بود.
از سوی دیگر همچنین نورسک هیدرو معتقد است که در سال  2019بازار آلومینیوم
با کمبود فلز آلومینیوم روبرو خواهد بود .درحالحاضر بســیاری از شــرکتها ازجمله
شرکت نورسک هیدرو با کمبود مواد اولیه (آلومینا) روبهرو هستند.
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اخبـار پنجره و نما

کشف  ۴هزار تن آلومینیوم احتکار شده در یزد
پنجرهایرانیان؛ ســازمان اطالعات بســیج یزد انبار احتکار  ۴هزار تنی آلومینیوم را
کشف کرد.
به گزارش پنجرهایرانیان از خبرگزاری شــفاف ،ســازمان اطالعات بســیج یزد در
راستای برخورد با مفسدان اقتصادی موفق به کشف انبار احتکار  ۴هزار تنی آلومینیوم
به ارزش  ۱۲۰میلیارد تومان در شهرســتان بافق شد .پرونده محتکر برای بررسی به
مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی ارسال شد.
مردم در صورت مشــاهده چنین تخلفاتی میتوانند مراتب را با شماره  ۱۱۴در میان
بگذارند تا در اسرع وقت با متخلفان و مخالن نظم اقتصادی کشور برخورد شود.

مدیرعامل جدید ایدرو منصوب شد
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پنجرهایرانیــان؛ وزیر صنعت ،معدن و تجارت طی حکمی شــهریار طاهرپور را
بهعنوان رئیس هیات عامل ایدرو منصوب کرد.
بــه گزارش پنجرهایرانیان به نقل از گســترش نیوز ،رضــا رحمانی طی حکمی
شــهریار طاهرپور که پیشازاین معاون نوسازی و بهرهبرداری ایدرو بود را بهعنوان
رئیس هیات عامل ایدرو منصوب کرد.
رحمانی که در بدو آغاز به کار خــود در این وزارتخانه با چالش منع بهکارگیری
بازنشســتگان روبهرو بود ،گزینش مدیران خود را بر اساس اصل شایستهساالری و
جوانگرایی کلید زد و نخستین احکام انتصاب خود را برای سید رضا سیدعلیخانی
و افشــار فتحاللهی به ترتیب در پستهای «مشاور وزیر و رئیس مرکز حراست» و
«مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی» صادر کرد.
پیشازاین منصور معظمی ریاست هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع
ایران را بر عهده داشــت که با توجه به قانون منبع بهکارگیری بازنشستگان جای
خود را به طاهرپور داد.

راهاندازی فاز نخست کارخانه آلومینیوم جاجرم در دیماه
پنجرهایرانیان؛ مدیرعامل شرکت آلومینای ایران از آغاز راهاندازی فاز نخست طرح
آلومینیوم جاجرم از ماه دی امسال خبر داد.
به گزارش پنجرهایرانیان به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن
و صنایع معدنی ایران ،تورج زارع با بیان این مطلب اظهار داشت :طرح  40هزار تنی
تولید شــمش آلومینیوم جاجرم  93درصد پیشرفت دارد و بخشهای باقیمانده نظیر
آندسازی و کمپرسور تا پایان آذر تکمیل میشود.
تــورج زارع افزود :در ماه دی ،راهاندازی ســرد و در ماه بهمن راهاندازی گرم آغاز
شروع میشود.
مدیرعامل شرکت آلومینای ایران تصریح کرد :میزان سرمایهگذاری ارزی و ریالی
ایــن طرح 94 ،میلیون یورو و  160میلیارد تومان اســت کــه از محل منابع داخلی
ایمیدرو و منابع داخلی این شرکت انجام شده است.
وی ادامــه داد :بــا بهرهبرداری از طــرح مذکور ،برای  350نفر بهطور مســتقیم
اشتغالزایی ایجاد میشود.
گفتنی اســت ،کارخانه آلومینیوم جاجرم در جوار مجتمع آلومینای جاجرم در استان
خراسان شمالی ،شهرستان جاجرم ،کیلومتر  7جاده سنخواست قرار دارد.

اخبـار پنجره و نما

نمایشگاه در و پنجره و صنعت ساختمان مشهد

نمایشگاه در و پنجره

نمایشگاه صنعت ساختمان
مشهد

پنجرهایرانیان؛ دهمین دوره نمایشــگاه در و پنجره و بیســتمین نمایشــگاه صنعت
ساختمان مشهد بهمنماه  1397برگزار میشود.
دهمین دوره نمایشــگاه در و پنجره ،ماشینآالت و صنایع وابسته و بیست و دومین
نمایشگاه صنعت ساختمان و تاسیسات مشهد در تاریخ  16تا  19بهمنماه  97در محل
دائمی نمایشگاههای بینالمللی مشهد برگزار میشود.
همزمان با این دو نمایشــگاه «بیســت و یکمین دوره نمایشگاه بینالمللی کاشی،
سرامیک ،چینی ،شیرآالت بهداشــتی ،تجهیزات خانه و آشپزخانه ،سونا و جکوزی»،
«اولین نمایشــگاه بینالمللی آسانســور ،پلهبرقی و باالبرها»« ،هشــتمین نمایشگاه
بینالمللــی صنعتی ســازی و فناوریهــای نوین صنعت ســاختمان»« ،پانزدهمین
نمایشــگاه بینالمللی مسکن و انبوهســازان» و «اولین نمایشــگاه بینالمللی جامع
سرمایهگذاری ،فرصتها ،خدمات و صنایع وابسته» نیز در همین تاریخ برگزار میشود.
گفتنی اســت ،عالقهمندان به حضور در این نمایشــگاهها میتوانند برای ثبتنام و
دریافت اطالعات بیشتر به سایت نمایشگاه مراجعه کنند.

 76درصد دیگهای آلومینیوم المهدی از مدار تولید خارج شدند
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پنجرهایرانیــان؛ به بهانه عدم رعایت ســقف عرضه در بورس کاال ،مجوز تخلیه
کشــتی حامل پــودر آلومینا صادر نشــد و موجب از مدار خارج شــدن  76درصد
دیگهای بزرگترین کارخانه آلومینیوم ایران یعنی المهدی ـ هرمزال شد.
بــه گزارش پنجرهایرانیان به نقل از معدن نیوز 76 ،درصد از دیگهای شــرکت
آلومینیوم المهدی ـ هرمزال که  51درصد شمش آلومینیوم ایران را تولید میکند،
به دلیــل کمبود پودر آلومینا از مدار تولید خارج شــده که جدا از تهدید اشــتغال
در زنجیره ،میتواند عامل کســری عرضه شمش آلومینیوم در زنجیره پاییندست
آلومینیم و تحریک قیمتها شود.
این شــرکت دارای  468دیگ (اسملتر) اســت و تنها  108اسملتر در حال تولید
است .به معنی دیگر ،تولید روزانه المهدی ـ هرمزال از  500تن به  150تن کاهش
یافته و توان مصرفی نیز از  360مگاوات به  130مگاوات کاهش دارد.
ماهیت صنعت تولید شــمش آلومینیوم ایران بسیار متفاوت از مس و فوالد بوده
و نحوه اعمال سیاســتهای تنظیم بازار دولت بر روی این واحدها بایستی متفاوت
باشــد و نمیتوان از صنعتی که  90درصد قیمت مواد اولیه آن به دالر وابسته بوده
و عمدتا وارداتی است ،انتظار عرضه در بورس کاال با ارز  4200یا نیما را داشت.
چالــش به وجود آمــده ظاهرا مربوط به عدم صدور مجوز تخلیه کشــتی حامل

پودر آلومینا از ســوی یکی از دستگاههای دولتی به بهانه عدم رعایت سقف عرضه
در بورس کاال و موضوع ممنوعیت صادرات شــمش آلومینیوم اســت درحالیکه
قراردادهای تهاتر پودر آلومینا در ازای شمش آلومینیوم در این صنعت مرسوم است.
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یازدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان بوشهر
پنجرهایرانیــان؛ یازدهمین نمایشــگاه تخصصی صنعت ســاختمان و تجهیزات
وابسته بوشهر دیماه سال جاری برگزار میشود.
یازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و تجهیزات وابسته بوشهر از 10
تا  14دیماه  1397در محل دائمی نمایشگاههای استان بوشهر واقع در کیلومتر 4
جاده بوشهر برازجان ،جنب منطقه ویژه اقتصادی برگزار میشود.
عالقهمندان به حضور در این نمایشگاه میتوانند برای کسب اطالعات بیشتر به
سایت نمایشگاه مراجعه کنند.

اخبـار پنجره و نما

معرفی پروفیلهای ترمالبریک کامپوزیتی در نمایشگاه  BiG5دوبی
پنجرهایرانیــان؛ پروفیلهای ترمالبریک کامپوزیتی مارال پروفیل در نمایشــگاه BiG5
دوبی ،در آذرماه سال جاری معرفی شدند.
مارال پروفیل ارس ،تولیدکننده پروفیل در و پنجره ،در نمایشــگاه  BiG5دوبی که از  5تا
 8آذرماه  97برگزار شد ،پروفیلهای ترمالبریک کامپوزیتی را معرفی کرد.
در پروفیلهای کامپوزیتی ساختهشــده با آلومینیوم و یو.پی.وی.سی ترمالبریک ،گالوانیزه
حذفشــده و زوار آلومینیوم  ۴۵درجه به کار رفته اســت .این پروفیلها که با مشــارکت و
همــکاری شــرکت ا ِرســاش ( )Ersaş Alüminyumترکیه برای اولین بــار در ایران
تولیدشده با تنوع رنگ در هر دو طرف به بازار عرضه میشوند.
گفتنی اســت ،شــرکت مارال پروفیل ارس تولیدکننده پروفیلهای آلومینیومی اختصاصی

و ترمالبریک ،پروفیلهای کامپوزیتی و پنجرههای دوجداره ترمالبریک در کشور است.

نمایشگاه استانداردهای صنعت ساختمان گرگان
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پنجرهایرانیان؛ اولین دوره نمایشــگاه استانداردهای صنعت ساختمان گرگان دیماه
سال جاری برگزار میشود.
اولین دوره نمایشــگاه استانداردهای صنعت ساختمان گرگان از تاریخ  5تا  8دیماه
 1397در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی استان گلستان واقع در گرگان ،بزرگراه
گرگان ـ آققال برگزار میشود.
گفتنــی اســت ،عالقهمندان به حضور در این نمایشــگاه میتواننــد برای دریافت
اطالعات بیشتر به سایت نمایشگاه مراجعه کنند.

همایش و نمایشگاه نما و منظر شهری و ساختمان پایدار
پنجرهایرانیان؛ همایش و نمایشگاه «نما و منظر شهری و ساختمان پایدار» بهمن سال
جاری در بوستان گفتگو برگزار خواهد شد.
همایــش «نما و منظر شــهری و ســاختمان پایــدار» از  9تــا  11بهمنماه 1397
با محورهایی همچون آسیبشناســی نمای ســاختمان از منظر معمــاری ،ادراک نما و
معیارهای زیباییشناختی ،ضوابط نظارت در طراحی و ساخت نما ،توجه به رعایت ایمنی
در اجرای نما و نقشنماهای شــهری در معیارهای اجتماعی و فرهنگی شهر ،در بوستان
گفتگوی تهران برگزار میشود.
اهداف برگزاری این همایش شــامل ،پیوند و تقویت تعامل بین اندیشــههای طراحی
شــهری و معماری ،ارتقای کیفیت محیط و بهبود ســیما و منظر شهری ،آسیبشناسی
نمای ســاختمان ،تبیین معیارهای معماری ایرانی اســامی در نمای ساختمان یا منظر

شــهری ،معرفی مصالح ساختمانی که متناسب با الگوی بومی شهرها ،مصالح ساختمانی
اســتاندارد ،تغییر ذائقه ســازندگان برای اســتفاده از نماهای الگو و معرفی نماهای الگو
متناسب با فرهنگ شهرها و سبکسازی نماها است .نقش پوسته و نما در کاهش مصرف
انرژی ،صرفهجویی در مصرف انرژی ،تاسیسات و محیطزیست ،کاربرد انرژیهای تجدید
پذیر در ساختمان و بحران آب و انرژی از مهمترین محورهای این همایش است.
گفتنی اســت ،این همایش به همت «مجتمع رســانهای راه و ساختمان» و با حمایت
و همکاری ارگانهای مختلف ازجمله وزارت راهوشهرســازی ،وزارت نیرو ،وزارت نفت،
سازمان ملی اســتاندارد ایران ،ســازمان حفاظت از محیطزیســت ایران ،شهرداریها،
سازمانهای نظاممهندســی ساختمان و انجمنهای مهندسی در حوزه صنعت ساختمان
برگزار خواهد شد.
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نمایشگاه فنآوریهای نوین صنعت ساختمان قائمشهر
پنجرهایرانیان؛ نمایشــگاه فنآوریهای نوین صنعت ســاختمان و صنایع وابسته قائمشهر
بهمنماه  97برگزار میشود.
نمایشــگاه فنآوریهای نوین صنعت ســاختمان و صنایع وابسته قائمشــهر ،از  8تا 12
بهمنماه  1397در محل دائمی نمایشــگاههای بینالمللی قائمشــهر (جنب پل تالر) برگزار
میشــود .در این نمایشگاه شرکتهای بزرگ ساختمانی از سراسر کشور آخرین دستاوردهای
خود درزمینه فنآوریهای نوین صنعت ساختمان را عرضه خواهند کرد.
گفتنی اســت ،عالقهمندان به حضور در نمایشــگاه فنآوریهای نوین صنعت ســاختمان
قائمشهر میتوانند برای دریافت اطالعات بیشتر به سایت نمایشگاه مراجعه کنند.

قطعهسازان قطب آلومینیوم کشور با مشکل جدی روبهرو هستند

اختصاص ارز دولتی برای حضور شرکتهای خارجی در نمایشگاههای ایران
پنجرهایرانیان؛ سرپرست شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ایران از اختصاص
ارز دولتی برای حضور شرکتهای خارجی در نمایشگاههای ایران خبر داد.
عبــاس قبــادی در گفتگو با مهر گفــت :باوجود خروج آمریــکا از برجام و برخی
مشــکالتی که بر سر راه تعامل شــرکتهای بینالمللی با ایران به وجود آمده است،
هیچ نمایشــگاهی از تقویم نمایشــگاههای بینالمللی کشور حذف نشده و همه آنها
مطابق با برنامه ،در جریان برگزاری هستند.
وی افزود :بهموازات این برنامه ،در حوزه داخلی نیز حدود  ۶۰درصد از نمایشگاههای
بینالمللی با حضور نمایندگی شــرکتهای خارجی در ایران برگزار میشــود و بهجز
نفت و برخی موارد دیگر که نمایشــگاههای بینالمللی به شمار میروند و بسیار هم
تخصصی هستند ،در مابقی نمایشگاهها ،غالبا شرکتهای ایرانی بهعنوان نمایندگان
کمپانیهــای خارجی حضور دارند که بر این اســاس تالش شــده تا حضور آنها در
نمایشگاهها حفظ شود.
عضو هیات مدیره و سرپرســت شرکت سهامی نمایشــگاههای بینالمللی تصریح
کرد :در این میان تســهیالتی نیز در نظر گرفته شده تا این شرکتها بتوانند به لحاظ
پرداختهای ریالی و ارزی دچار مشــکل نشوند و کمتر به سمت دریافت ارز از بازار
آزاد ،گرایش پیدا کنند ،این در حالی اســت که ما یک نرخ دولتی مطابق با مصوبات
قانونی داریم که هزینه حضور در نمایشــگاهها برای شــرکتهای خارجی بهصورت
ارزی دریافت شــود .بر این اساس ،با توجه به نوســانات اخیر ارزی ،مصوب شده تا

به ازای هر یورو ۵۲۰۰ ،تومان از شــرکتکنندگان خارجــی که دارای نمایندگی در
ایران هســتند ،آنهم بهصورت ریالی دریافت کنیم؛ این امر نوسانات نرخ ارز را برای
شرکتکنندگان کاهش خواهد داد.
به گفته قبادی ،در بخش نمایشــگاههای خارجی نیز ،شکل جدیدی از کار هدایت
شده اســت که بر اساس آن ،به دلیل شرایط ارزی ،شــرکت سهامی نمایشگاههای
بینالمللی جمهوری اســامی ایران بر اســاس مصوبات قانونی ،نــرخ ارز را به نرخ
دولتی محاســبه میکند که این امر باعث شده شرکتها تمایل بیشتری به حضور در
نمایشگاهها داشته باشند.
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پنجرهایرانیان؛ نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس با بیان اینکه شرکتهای سایپا
و ایرانخودرو مطالبات شرکت آلومینیوم گلپایگان را هر چه سریعتر پرداخت کنند ،گفت :تنها
راه مقابله با فساد اقتصادی شفافیت در تمامی امور است.
به گزارش پنجرهایرانیان به نقل از خبرگزاری خانه ملت ،علی بختیار در جلســه علنی روز
چهارشــنبه ،هفت آذرماه مجلس شورای اســامی در تذکر شفاهی خود با اشاره به اظهارات
وزیر امور خارجه ،گفت :باید شفافیت را در همه حوزهها در کشور دنبال کرد تا بتوانیم با فساد
مقابله کنیم چراکه راهی جز شفافسازی برای مقابله با انواع فساد وجود ندارد.
وی همچنین اظهار کرد :باال رفتن قیمت محصوالت پتروشیمی سبب شده به پلیاتیلن که
یک برند در گلپایگان است آسیب برسد و درحالیکه که گلپایگان قطب آلومینیوم کشور است
اما مطالبات آن از ســوی شرکتهای ایرانخودرو و سایپا پرداخت نشده و قطعهسازان خودرو
به دلیل عدم پرداخت مطالبات با مشکل جدی روبرو هستند.
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افزایش  3.2درصدی تولید آلومینیوم در کشور
پنجرهایرانیان؛ شــرکتهای بزرگ آلومینیوم کشور طی  8ماهه  ،97حدود  3.2درصد
بیش از رقم مدت مشابه سال گذشته آلومینیوم تولید کردند.
به گزارش پنجرهایرانیان به نقل از روابط عمومی ســازمان توســعه و نوسازی معادن و
صنایع معدنی ایران ،شــرکتهای ایرالکو ،المهدی و هرمزال از ابتدای فروردین تا پایان
آبان 231 ،هزار و  31تن آلومینیوم (خالص ،بیلت ،آلیاژ ،ئی سی و براده) تولید کردند .این
رقم در مدت مشابه سال گذشته 223 ،هزار و  877تن بود.
از این میزان ،شــرکتهای ایرالکو  117هزار و  667تن ،هرمزال  69هزار و  74تن و

المهدی  44هزار و  290تن آلومینیوم تولید کردند.
شــرکت آلومینای ایران طی  8ماهه امسال 485 ،هزار و  559تن بوکسیت 159 ،هزار
و  24تــن پودر آلومینا 270 ،هــزار و  649تن هیدرات آلومینیوم و  88هزار و  776تن آه
تولید کرد.
همچنین ،طی ماه آبان  ،97افزون بر  22هزار و  398تن آلومینیوم (خالص ،بیلت ،آلیاژ،
ئی سی و براده) 43 ،هزار و  760تن بوکسیت» 19 ،هزار و  509تن پودر آلومینا 33 ،هزار
و  166تن هیدرات آلومینیوم و  7هزار و  778تن آهک تولید شد.

غریبپور رئیس ایمیدرو شد
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پنجرهایرانیان؛ خداداد غریبپور به ســمت «معاون وزیر و رئیس هیات عامل ســازمان
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران» منصوب شد.
به گزارش ایســنا ،خداداد غریبپور با حکم رضــا رحمانی ،وزیر صنعت ،معدن و
تجارت ،سکانداری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)
را عهدهدار شد.
در متن این حکم آمده است :با عنایت به تعهد ،سوابق و شایستگی جنابعالی و به استناد
صورتجلســه در تاریخ  ۱۱آذر  ۱۳۹۷مجمع عمومی عادی (بهطور فوقالعاده) ســازمان
توســعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی ایران ،به ســمت «معاون وزیر و رئیس هیات
عامل ســازمان توسعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی ایران» منصوب میشوید تا در
چارچوب مفاد اساســنامه و شرح وظایف مقرر و سیاســتهای دولت تدبیر و امید نسبت
به ایجاد زمینه و حمایت جدی برای گســترش ســهم بخش خصوصــی در فعالیتهای
حوزه مســئولیت آن ســازمان ،برنامهریزی جامع برای تامین منابع مالی و تکمیل طرحها
و پروژههای نیمهتمام ،افزایش بهرهوری منابع و بازده ســرمایهگذاریها ،تکمیل زنجیره
تولید و افزایش فرصتهای شغلی با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود و بهرهمندی از توان
علمی متخصصان داخلی و فناوریهای پیشرفته بهمنظور رونق تولید و عرضه مواد معدنی
و توجه ویژه به مناطق کمتر برخوردار اقدام کنید.

انعکاس گرمای خورشید توسط پنجره هوشمند
پنجرهایرانیان؛ محققان دانشگاه ام.آی.تی آمریکا نوعی پوشش ساختند که قادر است تا 70
درصد از گرمای خورشــید را از ســطح پنجره منعکس کند .این پوشش که نوعی فیلم است
شباهت زیادی به لفافهای شفاف مورد استفاده در بستهبندی دارد و سطح آن با میکروذراتی

پوشیده شده که حاوی آب هستند.
زمانی که ســطح فیلم بیش از  30درجه سانتیگراد گرم شــود ،این میکروذرات آب را آزاد
میکنند و به مجموعهای از فیبرهای فشرده تبدیل میشوند که موجب انعکاس نور میشود.
این فناوری شــباهت زیادی به یک تور ماهیگیری دارد که درون آب قرار گرفته و هر رشته
از آن قادر است نور را منعکس کند؛ اما این رشتهها بهدرستی دیده نمیشوند .زمانی که تور از
آب خارج میشود ،رشتههای آن متراکم شده و قابلرویت میشوند.
محققان بهمنظور بررســی عملکرد این فناوری ،محلولهای مختلفی از میکروذرات را تولید
کرده و آنها را بین دو صفحه شیشــهای با ابعاد  30ســانتیمتر قــرار دادند .پس از تابش نور
شبیهسازیشده خورشید روی این صفحات مشخص شد این فناوری قادر است تا  70درصد از
گرمای حاصل از نور خورشید را منعکس کند.
بر اساس آمارها تنها در آمریکا ساالنه مبلغ  29میلیارد دالر و  6درصد از کل توان الکتریکی
مصرفی برای راهاندازی سیســتمهای تهویه مطبوع صرف میشــود و این فناوری با کنترل
دمــای محیطهای داخلی ،امکان صرفهجویی هنگفتی را فراهم میکند .درحالحاضر محققان
در تالشاند تا کارایی این فناوری را بهبود بخشند.
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افزایش تعطیلی واحدهای تولیدکننده آلیاژ آلومینیوم در اروپا
پنجرهایرانیان؛ بســیاری از تولیدکنندگان آلومینیوم دایکاست در اروپا با تعطیلی اجباری
مواجه شــدهاند و پیشبینی میشود که طی ســهماهه نخست سال آینده ( ،)2019نرخ این
تعطیلی افزایش یابد.
به گــزارش پنجرهایرانیان به نقل از بلومبرگ ،به گفته اکثر دســتاندرکاران تولید آلیاژ
دایکاســت در اروپا ،کاهش قیمت آلومینیوم آلیاژی به همــراه افزایش هزینه انرژی باعث

شــده تا تولیدکنندگان این محصول به فکر کاهش تولید و یا تعطیلی کامل باشند95-90 .
درصد از آلیاژ دایکاست تولیدشده عمدتا در صنعت خودروسازی مورداستفاده قرار میگیرد.
از ســوی دیگــر خبر میرســد برخــی از تولیدکننــدگان قراردادهــای درازمدت با
مصرفکنندگان ژاپنی و ترک انعقاد کردهاند تا بتوانند در ســال  2019سوددهی و بقای
خود را تضمین کنند.

پنجرهایرانیان؛ شــرکت حکمت بهمنظور گســترش دامنه فعالیتهای خود و در راســتای
دســتیابی همه مردم کشــور به محصوالت و خدمات باکیفیت این مجموعه ،از سراسر ایران
نمایندگی میپذیرد.
این شــرکت که اخیرا پروفیل خود را با برند حکمت به بازار عرضه کرده اســت ،با صدور
اطالعیــهای در این زمینه اعالم کرد کــه با توجه به راهاندازی خــط تولید و رنگ پروفیل
آلومینیوم از ســال  1396و در راستای گســترش فعالیت خود و بهمنظور دسترسی سادهتر به
محصوالت و خدمات باکیفیت این مجموعه اقدام به اعطای نمایندگی فعال و پویا در سراسر
کشور کرده است.
در بخشی از این اطالعیه آمده است:
محصوالت و خدماتی که آماده کردهایم در مناطق تحت پوشش ما مورد استفاده مشتریان
قرار میگیرد ولی برای ارائه محصوالت و خدمات باکیفیت و کمیت بیشــتر در دامنه وسیعتر
جغرافیایی ،نیازمند همکاری عالقهمندان به موضوع کاریمان در شــهرهای مختلف هستیم.
برای اینکه همکاریهای بلندمدت و پایداری را با طرفهای همکاری برقرار کنیم برنامهریزی
گســتردهای صورت دادهایم تا نمایندگان ما بتوانند منافع باالیی را از محل تعامل با ما کسب
کنند ،نمایندگان ما عضوی از خانواده کسبوکار «حکمت» هستند و همواره خود را مکلف به
حمایت و پشتیبانی از آنها میدانیم .اگر عالقه دارید تا نماینده ما در شهر محل سکونت خود
باشــید با ما در ارتباط باشید ،امیدواریم بتوانیم باهم به توافق رسیده و همکاریهای سودمند

و بلندمدتی را آغاز کنیم.
گفتنی اســت ،شرکت حکمت از سال  1347شروع به ساخت در و پنجره آلومینیوم کرده و
در ســال  1360اولین طرح اختصاصی خود را به انجام رســانیده است .این مجموعه در سال
 1378در جهت توســعه تولیدات و باال بردن ظرفیت تولید خــود مبادرت به خرید و تجهیز
کارخانه دروپنجرهسازی کرد و با توجه به تجربه و حساسیت موجود در زمینه کیفیت پروفیل،
در ســال  1396خط تولید و رنگ پروفیل را نیز در دســتور کار خود قرار داده است .در حال
حاضــر تولیدکننده پروفیل حکمت یکی از شــرکتهای معتبر و فعال در زمینه تولید پروفیل
آلومینیوم در کشورمان به شمار میآید.
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تصویب پروژه فروسیلیس آلومینیوم طبس در شورای سرمایهگذاری خارجی
پنجرهایرانیان؛ طرح فروسیلیس آلومینیوم طبس در شورای سرمایهگذاری خارجی
ایران که با حضور وزیر اقتصاد و دارایی در تهران برگزار شد به تصویب رسید.
به گزارش پنجرهایرانیان به نقل از خبرگزاری صداوســیما ،فرماندار طبس گفت:
این طرح با ســرمایه نقدی ،غیر نقدی ،ثابت و در گردش به مبلغ  177میلیون دالر

به تصویب نهایی رسید.
طالیی مقدم با بیان اینکه تا  10روز آینده کارهای اجرایی این طرح آماده میشود
افزود :ظرفیت تولید ساالنه این طرح  108هزار تن است که زمینه اشتغال  540نفر
را فراهم میکند .پروژه فروســیلیس آلومینیوم یکی از طرحهای مهم و تاثیرگذار در
اشتغالزایی و جلوگیری از خام فروشی زغالسنگ در شهرستان است.
فرماندار طبس گفت :با اجرای اینگونه طرحها ،به تحقق یکی از محورهای ســند
چشــمانداز توسعه شهرستان طبس که همان تبدیلشدن به پایتخت فرآوری معادن
کشــور با محوریت زغالسنگ و مطرحشــدن بهعنوان قطب زغالسنگ خاورمیانه
است ،دست خواهیم یافت.
شهرســتان طبس با داشتن بیشترین معادن زغالســنگ کشور ،ظرفیت مناسبی
برای راهاندازی واحد فروسیلیس آلومینیوم دارد.

تقدیر از آلومینیوم المهدی بهعنوان صادرکننده فعال سال ۹۶
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پنجرهایرانیــان؛ در همایــش تجلیل از صادرکنندگان نمونه اســتان هرمزگان از شــرکت
آلومینیوم المهدی تجلیل شد.
به مناســبت روز ملی صادرات در همایش تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان هرمزگان با
رویکرد «صادرات ،تجلی حمایت از کاالی ایرانی» از شرکت آلومینیوم المهدی و هرمز جنوب
بهعنوان صادرکننده فعال در ارزیابی سال  ۱۳۹۶تجلیل شد.
این همایش با حضور شرکتهای بزرگ تولیدی ،بنگاههای اقتصادی و ارگانهای فعال در
عرصه صادرات ،معاون وزیر صنعت معدن و تجارت ،مدیران و مســئوالن اســتان ،نمایندگان
مردم در مجلس شــورای اسالمی و فعاالن حوزه صادرات در جهت هم سویی و رفع موانع و
حضور کاالی ایرانی در بازارهای جهانی برگزار شد.
دکتر همتی اســتاندار هرمزگان با حضور در این مراسم از همه فعاالن این حوزه خواست تا
باهمت و تالش جهادی در امر صادرات کاالی مرغوب ایرانی ،باهدف ارزآوری به بازار داخلی

کشور ،بتوانیم بهسالمت از این برهه حساس عبور کنیم .در جنگ اقتصادی فعلی وظیفه داریم
هرکدام ســهم پررنگی در اختیار بگیریم و ایفای نقش کنیم ،همکاری و همراهی باید در روح
تولید و صادرات جایش را پیدا کند.

تکمیل چرخه فعالیتهای صنعتی با فعالیت کارخانه آلومینیوم جنوب
پنجرهایرانیان؛ رئیس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت استان فارس گفت :با اجرایی شدن
واحد تولید شمش آلومینیوم در منطقه ویژه اقتصادی انرژیبَر المرد ،شاهد توسعه اقتصاد ملی
و پیشرفت منطقه و نواحی پیرامونی خواهیم بود.
بــه گزارش پنجرهایرانیان به نقل از ُمهرســتان ،علی همتی گفت :واحد تولیدی شــمش
آلومینیوم صنایع انرژی بر المرد با  ۵۳هزار میلیارد ریال ســرمایهگذاری و اشتغال یک هزار

و  ۲۰۰نفر با مشــارکت  ۴۹درصدی ســازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
و  ۵۱درصدی شــرکت سرمایهگذاری غدیر با پیشــرفت فیزیکی  ۶۵درصدی در این منطقه
در حال احداث است.
همتی بیان کرد :اجرای شــرکت صنایــع تبدیلی فرآوردههــای گازی المرد زیرمجموعه
پتروشــیمی نیز با سرمایهگذاری ارزی  ۱۵۰میلیون یورو ،ســرمایهگذاری ریالی  ۶۰۰میلیارد
ریال ،اشتغال  ۱۵۰نفر و همچنین شرکت بینالمللی منیزیم المرد تولیدکننده شمش منیزیم
فروسیلیسیم با سرمایهگذاری  ۲هزار و  ۶۶۵میلیارد ریال و اشتغال  ۳۶۵نفر در منطقه  ۹هزار
هکتاری ویژه صنایع انرژی بر المرد در حال پیگیری و بررسی است.
همتی افزود :همچنین با ســاخت کارخانه آلومینیوم جنوب کشور در منطقه ویژه اقتصادی
المرد ،زمینه تکمیل چرخه فعالیتهای صنعتی در صنایع ذیربط و ســایر بخشهای صنعتی
فراهم میشــود و امکان ایجاد ارزشافزوده و همچنین فراهم کردن زمینه الزم برای ایجاد
فرصتهای شغلی پایدار نیز میسر میشود.
وی اضافه کرد :در سایت منطقه ویژه صنایع انرژی بر المرد ،امکان تولید ساالنه یکمیلیون
تن شــمش آلومینیوم ۱۰ ،میلیون تن ســیمان ۶۰ ،هزار تن منیزیم ۹۳۰ ،مگاوات برق و پنج
میلیون تن فرآوردههای پتروشیمی و همچنین میعانات گازی فراهم است.

اخبـار پنجره و نما

اقدام عجیب شرکت روسال ،خرید  50هزار تن آلومینیوم!
پنجرهایرانیان؛ شــرکت روســال در اقدامی عجیب حدود  50هــزار تن آلومینیوم
خریداری میکند.
به گزارش پنجرهایرانیان به نقل از رویترز ،شــرکت روسال در اقدامی عجیب اعالم

کرده که تصمیم دارد با پرداخت  10میلیارد روبل ( 149میلیون دالر) ،حدود  50هزار
تن آلومینیوم خریداری کند .این طرح از ابتکارات میلیاردر معروف اوالگ دریپاســکا
بوده که چند ماه پیش توسط ایاالتمتحده ممنوعالورود و تحریم شد!
علت اعمال طرح مزبور و زمان دقیق خرید هنوز مشــخص نیســت ولی مسئوالن
دولتی اظهار داشتهاند که این کار بهزودی صورت خواهد گرفت.
گفتنی است ،روسال ( )Rusalشــرکت آلومینیومسازی روسی است که بهعنوان
بزرگترین شــرکت آلومینیم جهان شناخته میشــود که بیش از  ۹درصد درصد از
آلومینیــم اولیه و در حدود  ۹درصد درصد از آلومینا جهان را تولید میکند .شــرکت
روســال در ســال  ۲۰۰۷پس از ادغام شــرکت آلومینیوم روسیه ،شــرکت سوآل و
داراییهای بخش تولید آلومینای شــرکت سوئیســی گلنکور راهاندازی شد .شرکت
روسال در  ۱۹کشور دارای فعالیت بوده و شمار کارکنان آن بیش از  ۷۲هزار نفر است.

پاسخ رئیس سندیکای آلومینیوم به نماینده اراک

پنجـره ایرانیـان /سـال دوازدهم   دی     97شمـاره 135

پنجرهایرانیــان؛ در پی ابراز نارضایتی نماینده مردم اراک از عدم تامین مواد اولیه شــرکت
ایرالکــو از ســوی مجتمع جاجرم ،رئیس ســندیکای صنایــع آلومینیوم ایــران اظهار کرد:
برنامهریزی عرضه محصول این شــرکت دولتی تحت نظــر معاونت معدنی وزارت صمت و
سازمان ایمیدرو انجام میشود.
به گزارش ایســنا ،علیاکبر کریمی ،نماینده مردم اراک در مجلس شــورای اسالمی اخیرا
خواستار واگذاری شرکت آلومینای ایران (مجتمع جاجرم) به شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو)
شده است ،چراکه به گفته وی آلومینیوم جاجرم با پول ایرالکو و برای تامین مواد اولیه ایرالکو
ساخته شده ،اما امروز مدیران ایرالکو باید برای هر تن مواد اولیه جاجرم خواهش و تمنا کنند.
دراینباره ،هوشنگ گودرزی ،رئیس ســندیکای صنایع آلومینیوم ایران ،با اشاره به اینکه
مجتمع جاجرم تنها تولیدکننده آلومینا (ماده اولیه تولید آلومینیوم) است که آن را به یکی از دو
تولیدکننده پاییندستی عرضه میکند ،اظهار کرد :با توجه به اینکه مجتمع جاجرم محصول

خود را صادر نمیکند ،عدم تحویل آلومینا به شــرکت ایرالکو نشان میدهد جاجرم این ماده
اولیه را فقط به شرکت المهدی عرضه میکند.
به گفته وی ،با توجه به اینکه مجتمع جاجرم یک شرکت دولتی است و تحت نظر ایمیدرو
اداره میشــود ،برنامهریزی عرضه محصول آن تحت نظر معاونــت معدنی وزارت صمت و
ایمیدرو انجام میشود.
گــودرزی همچنین از اجرای طرح توســعه مجتمــع جاجرم خبر داد که بر اســاس آن تا
پایان ســال جاری خود جاجرم نیز شــمش آلومینیوم تولید خواهد کرد و درنتیجه به یکی از
مصرفکنندگان آلومینای خود تبدیل خواهد شد.
رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران در پایان خاطرنشان کرد که مجتمع جاجرم در شش
ماه نخست ســال جاری ۱۲۱ ،هزار تن آلومینا تولید کرده و پیشبینی میشود کل تولید این
شرکت در سال  ۹۷به  ۲۵۰هزار تن برسد.
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دریافت جایزه بینالمللی نوآوری توسط اماراتز گلوبال آلومینیوم
پنجرهایرانیان؛ شــرکت اماراتــز گلوبال آلومینیوم جایــزه بینالمللی نوآوری را
دریافت کرد.
به گــزارش پنجرهایرانیان به نقــل از خبرگزاری رویتــرز ،در چهارمین کنفرانس
کیفیت  ،ASQشــرکت اماراتز گلوبال آلومینیــوم ( )EGAموفق به دریافت جایزه
بینالمللی نوآوری شد .به گفته شرکت اگا دریافت جایزه مزبور ،مرهون نیروی کاری
منحصربهفرد شــرکت بوده که توانستند از سال  ۱۹۸۱تاکنون با پیشنهادها و تالش
خود 36 ،میلیون درهم در هزینههای شرکت صرفهجویی کنند.
شــرکت اماراتز گلوبال حاصل تلفیق دو شــرکت بزرگ دوبال ( )Dubalو امال
( )EMALدر ســال  ۲۰۱۳است که در زمان تلفیق ،شرکت اگا ارزشی در حدود ۱۵
میلیارد دالر داشت.
هماکنون شرکت توسعه مبادله ( )Mubadalaو شرکت سرمایهگذاری ابوظبی

در دوبی ،صاحبان اصلی اگا محسوب میشوند.

دومین نمایشگاه شیشه و صنایع وابسته تهران
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پنجرهایرانیان؛ دومین نمایشــگاه بینالمللی شیشه و صنایع وابســته تهران بهمنماه سال
جاری برگزار میشود.
دومین دوره نمایشگاه بینالمللی شیشه و تجهیزات وابسته تهران ،از  23تا  26بهمنماه 97
در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار میشود.
نمایشگاه شیشه و صنایع وابســته باهدف انتقال فنآوری ،تبادل دانش فنى ،افزایش حجم
مبادالت و توسعه صادرات برگزار میشود.
گفتنــی اســت ،عالقهمندان به حضور در این نمایشــگاه میتوانند برای ثبتنام و کســب
اطالعات بیشتر به آدرس  amigroupo.irمراجعه کنند.

انتظار میرود تولید آلومینیوم در سال آینده به دو برابر ظرفیت فعلی برسد
پنجرهایرانیــان؛ عضو ســندیکای آلومینیوم ایران از تولید ســاالنه  ۳۵۰هزار تن
آلومینیوم اولیه در کشور خبر داد.
بــه گزارش پایگاه جامع اطالعرســانی رادیو ،آریا صادق نیــت حقیقی در برنامه
«ســاعت صنعت» رادیو اقتصــاد گفت :مجمــوع ظرفیت تولید آلومینیوم کشــور
درحالحاضر افزون بر  ۴۰۰هزار تن در سال است که از این میزان ساالنه  ۳۵۰هزار
تن در حال تولید است.
وی با اشاره به آغاز طرح تولید آلومینیوم در کشور در سال  ۱۳۴۶با احداث شرکت
آلومینیوم ایران در اراک و آغاز به کار آن در سال  ۱۳۵۱با دو خط تولیدی به ظرفیت
 ۴۵هزار تن در ســال افزود :پس از پیروزی انقالب ســه خط دیگر به این مجموعه
اضافه شد و ظرفیت تولید آلومینیوم اولیه کشور به  ۱۲۰هزار تن در سال رسید.
حقیقی با بیان اینکه شرکت ایرالکو تنها تولیدکننده آلومینیوم اولیه در ایران نیست،
اظهار داشــت :پس از انقالب شرکت المهدی و هرمزال نیز به این مجموعه اضافه و
هماکنون مجموع ظرفیت ســاالنه تولیدی آلومینیوم در کشــور به بیش از  ۴۰۰هزار
تن میرسد.
وی همچنیــن گفت :میزان تولید فعلی آلومینیــوم اولیه در ایران  ۳۵۰هزار تن در
سال است و این در حالی است که تنها تولیدکننده مواد اولیه آلومینیوم (پودر آلومینا)
در ایران شــرکت آلومینای جاجرم اســت و ظرفیت تولید این مجتمع ساالنه  ۲۵۰تا
 ۲۸۰هزار تن است.

وی تصریح کرد :طرح تولید آلومینیوم جاجرم نیز تا پایان سال جاری به بهرهبرداری
میرسد که با راهاندازی این طرح  ۴۰هزار تن دیگر به ظرفیت تولید آلومینیوم کشور
اضافه خواهد شد.
وی ادامه داد :طرح آلومینیوم جنوب نیز به ظرفیت تولید  ۳۰۰هزار تن طی ســال
آینده وارد مدار بهرهبرداری قرار میگیرد.
نیــت حقیقی ادامه داد :انتظار مــیرود تولید آلومینیوم در ســال آینده به دو برابر
ظرفیت فعلی خود برســد و با اشــاره به اینکه در افق  ۱۴۰۴تولید یک و نیم میلیون
تن آلومینیوم در سال تعیین شده است ،یادآور شد :برای تحققپذیری هدف موردنظر
طرحهای دیگری نیز باید به این مجموعهها اضافه شوند.
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بومیسازی دانش فنی تولید در و پنجره دوجداره در اراک

پروژه آلومینای جاجرم در دهه فجر افتتاح میشود
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پنجرهایرانیان؛ دانش فنی تولید دروپنجره دوجداره توســط یک پژوهشگر و طراح
اراکی با استفاده از ظرفیت داخلی و برای نخستین بار در کشور با حمایت پارک علم
و فناوری استان مرکزی بومیسازی شد.
به گزارش ایرنا ،ســید اصغر شاهزیدی بیان داشت :ایده اولیه این بومیسازی دانش
در سال  92در اراک شکل گرفت و در فرایند کار با خرید یک دستگاه از کشور ترکیه
و مطالعه برندهای مختلف دنیا ،طراحی نمونه ایرانی کلید خورد.
این طراح و ســازنده گفت :خط تولید آزمایشــی این محصول بومیسازی شده در
ســال  93راهاندازی و مراحل ساخت آغاز شد اما با نقایصی همراه بود که در جریان
بازطراحی ،این کمبودها و مشــکالت برطرف شــد .دستیابی به دانش فنی و ساخت
نمونه اولیه در و پنجره دوجداره با  200میلیون ریال هزینه شخصی صورت گرفت و
نمونه اصلی نیز با دریافت تسهیالت بانکی  800میلیون ریالی و با حمایت پارک علم
و فناوری استان مرکزی دنبال شد.
شاهزیدی افزود :در بازه زمانی  2سال شکل کاربردی خط تولید در و پنجره دوجداره
برای ارائه به بازار فراهم شــد و نمونه محصوالت تولیدی نســبت به کاالی خارجی
دارای کیفیت ویژه است .این خط تولید با ظرفیت اسمی  50قاب در و پنجره دوجداره
در روز راهاندازی شده که با معرفی خط تولید به بهرهبرداران ،امکان دریافت سفارش
و ایجاد اشتغال برای  50نفر مهیاست.
این طراح و ســازنده گفت :بومی بودن دانش خط تولید ،کیفیت برتر محصوالت،
اســتفاده از آخرین دستاوردهای روز ،هزینه کمتر نسبت به نمونه خارجی و جلوگیری

از خروج ارز از کشور ازجمله مزایای این طرح تولیدی در اراک است.
وی افزود :نمونه خط تولید این طرح در کشورهای ترکیه ،آلمان ،ایتالیا و چین وجود
دارد که برای ورود آن به کشور باید  700تا  800میلیون ریال ارز از کشور خارج شود
اما هزینه ایجاد آن در اراک حدود  550میلیون ریال بوده است.
شــاهزیدی در پایان اظهار داشت :مواد اولیه تولید در و پنجره دوجداره از واحدهای
صنعتی داخل کشــور ازجمله ذوبآهن اصفهان تامین میشود که با استفاده از دانش
بومی ،هزینه محصوالت تولیدی در اراک بهصرفه است .حمایت و همکاری مسئوالن
برای توســعه فعالیت این دانش بومی میتواند به رشــد خالقیت و توســعه فضای
کسبوکار و اشتغال جوانان بیانجامد.
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پنجرهایرانیان؛ فرماندار شهرســتان جاجرم در آئین بهرهبرداری پست  ۱۳۲کیلوولت
پروژه شمش آلومینیوم گفت :فاز یک پروژه جاجرم همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی
انقالب اسالمی افتتاح و به بهرهبرداری خواهد رسید.
به گزارش پنجرهایرانیان به نقل از عصر اترک ،رضا آذری ،فرماندار شهرستان جاجرم
افزود :پروژه آلومینای جاجرم نماد اقتصاد مقاومتی است که با تالش مدیران و کارگران
زحمتکش این شرکت به ثمر نشسته و باعث ایجاد اشتغالزایی در شهرستان شده است.
وی اظهار کرد :شــرکت آلومینای جاجرم نهتنها در ســطح شهرستان بلکه در سطح
استان موجب اشتغالزایی و توسعه شده که یکی از صنعتهای نمونه استان است.
مقام عالی دولت در شهرســتان جاجرم ادامه داد :رشــد اشتغال در شهرستان باعث

پیشــگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی خواهد شد که خوشبختانه شهرستان جاجرم
در پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی جایگاه بسیار خوبی در سطح استان دارد.
وی تصریح کــرد :از ابتدای دولت تدبیــر و امید تاکنون اقدامات بســیار خوبی در
حوزههای صنعتی ،کشاورزی و اقتصادی در شهرستان جاجرم شده است که نمونه بارز
آن راهاندازی پروژه شــمش آلومینا با اشتغالزایی بیش از هزار نفر بهصورت مستقیم و
غیرمستقیم است.
آذری خاطرنشــان کرد :این پروژه نماد اقتصاد مقاومتی و نگاه به ظرفیتهای داخلی
کشور است و در شرایط کنونی که در جنگ اقتصادی به سر میبریم افتتاح این پروژه
مایه فخر و مباهات است.

اخبـار پنجره و نما

اهمیت تعویض پنجرهها در کاهش مصرف و تلفات انرژی ساختمان
پنجرهایرانیان؛ آییننامه کاهش تلفات مصرف انرژی ساختمان روی میز دولت قرار گرفت.
اگر ماده  44قانون برنامه ششــم توســعه را یکبار خوانده باشید ،متوجه میشوید که برابر
با آن دولت مکلف شــده است بهمنظور افزایش ارزشافزوده انرژی و تکمیل زنجیره ارزش و
کاهش شــدت مصرف انرژی در طول اجرای قانون برنامه اقداماتی را انجام دهد؛ بند نخست
این مادهقانونی بهصراحت دولت را مکلف میســازد تا ترتیبی اتخاذ کند که ســاالنه تلفات
انرژی در بخش ساختمان ،پنج درصد کاهش یابد.
برای اجرایی شــدن این الزام قانونی در قانون برنامه ششم توسعه تاکید شده که آییننامه
اجرایی این بند از ماده  44قانون یادشده ،ظرف مدت شش ماه پس از الزماالجرا شدن قانون،
توسط وزارتخانههای نیرو ،راه و شهرسازی و نفت تهیه شود و به تصویب هیات وزیران برسد.
حاال وزارت راه و شهرســازی به اســتناد همین الزام قانونی ،آییننامه اجرایی کاهش تلفات
مصرف انرژی در بخش ســاختمان را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئتوزیران ارائه
کرده است.
بــه گزارش پایگاه اطالعرســانی دبیرخانــه دولت ،در تدوین ایــن آییننامه نقطه نظرات
دستگاههای اجرایی ذیربط و اشخاص حقیقی و حقوقی و تشکلهای حرفهای مربوط گرفته
شــده اســت .شــاید نکته قابلتوجه برای فعاالن صنعت در و پنجره و البته شهروندانی که
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تصمیــم دارند تا در و پنجرههای قدیمی را تعویض کنند اینکه قرار اســت تعرفه برق و گاز
ســاختمانهای موجود که اقدام به تعویض پنجرههای قدیمــی با پنجرههای جدید دوجداره
کنند و عایقکاری کف و ســقف نهایی را مطابق مبحث  19مقررات ملی ســاختمان انجام
دهند ،مشمول افزایش قیمت مطابق تبصره ماده  18قانون اصالح الگوی مصرف نخواهد شد.

کاهش آلودگی صدا در شهرها با پنجرههای دوجداره
پنجرهایرانیان؛ یک کارشــناس صوت شــرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره به تهیه
دستورالعمل تست صدا در مراکز معاینه فنی توسط کمیته کنترل و پایش آلودگی صوتی شهر
تهران ،گفت :در صورت اجرایی شدن این دستورالعمل ،ایران اولین کشور خاورمیانه خواهد بود
که در مراکز معاینه فنی تست صدا را الزامی کرده است.
الهام کریمی در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه جلسات کمیته کنترل و پایش آلودگی صوتی
شهر تهران از خردادماه سال  ۹۵آغاز شده است ،اظهار کرد :این کمیته تقریبا هرماه یک جلسه
با حضور نمایندگانی از معاونتهای مختلف شــهرداری ،شــرکت ساماندهی صنایع و مشاغل
شهر تهران ،سازمان حفاظت محیطزیست ،مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت درمان
و آموزش پزشکی و ...تشکیل داده است.
وی دربــاره اقدامات مثمــر ثمر کمیته کنترل و پایش آلودگی صوتی شــهر تهران توضیح

داد :از اقدامــات موثر این کمیته میتوان به تهیه نقشــه حریم صوتی بزرگراهها ،اولویتبندی
بزرگراههای شــهر تهران جهت اجرای طرحهای کاهش آلودگی صوتی ،تدوین دستورالعمل
نحوه تست صدای خودروها و موتورسیکلتها در مراکز معاینه فنی ،بررسی اپیدمیولوژیک تأثیر
آلودگی صوتی بر سالمت جسمی و بهداشت روانی شهروندان و ...اشاره کرد.
این کارشــناس صوت شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشــاره به اینکه کمیته کنترل
و پایش آلودگی صوتی شــهر تهران اقدامات دیگری در دســت بررسی و اقدام دارد که باید با
همکاری سایر دستگاهها به سرانجام برسد ،تصریح کرد :نظارت بر حسن اجرای کامل مبحث
 ۱۸مقررات ملی ساختمان که درباره عایقبندی و تنظیم صدا از طریق الزام به دوجداره کردن
پنجرهها ،جانمایی مناسب فضاهای داخلی ساختمان و شکل و ترکیب خارجی آنهاست کمک
بزرگی در این راستا خواهد بود.

اخبـار پنجره و نما

تمرکز تولیدکنندگان بزرگ آلومینیوم آمریکا روی کشورهای حوزه خلیجفارس
پنجرهایرانیان؛ بســیاری از شــرکتهای بــزرگ تولیدکننده آلومینیــوم در ایاالتمتحده
نظیــر ریوتینتوآلکان در پی تحریم چین ،به دنبال راهانــدازی واحدهای ذوب ارزانقیمت در
کشورهایی به غیر از چین هستند.
به گزارش پنجرهایرانیان به نقل از خبرگزاری رویترز ،به گفته ســخنگوی شرکت ریوتینتو
آلــکان ،مقصد راهاندازی احتمالی واحدهای تولیــد آلومینیوم ،منطقه خاورمیانه خواهد بود .از
جملــه نکات قابلتوجه در رابطه با راهاندازی واحدهای مزبور ،دسترســی به انرژی و نیروی
کاری ارزانقیمت است که در کشورهای حواشی خلیجفارس قابلدسترسی است.
به گفته شــرکت ریوتینتو کشــورهایی نظیر عراق ،کویت و یا حتی امارات پتانســیل این
سرمایهگذاری را خواهند داشت.

اطالعیه رازل وین در مورد استعالم نمایندگان فروش

نارضایتی باالدستیها از قیمت فعلی آلومینیوم!

پنجرهایرانیان؛ عضو هیات مدیره ســندیکای صنایع آلومینیوم گفت :شــرکتهای بزرگ
آلومینیومی باوجود رشد حدود  9درصدی تولید شمش آلومینیوم طی شش ماه ابتدایی امسال،
همچنان ضمن ابــراز نارضایتی از قیمت فعلی آلومینیوم خالص ،درخواســت افزایش قیمت
فروش به دلیل قیمت تمامشده باالی این محصول استراتژیک رادارند.
به گزارش پنجرهایرانیــان به نقل از معدننامه ،آریا صادق نیت حقیقی ،عضو هیات مدیره
سندیکای صنایع آلومینیوم اظهار کرد :المهدی و هرمزال دو شرکت بزرگ تولیدکننده شمش
آلومینیوم طی جلســهای که با هدف بررســی وضعیت تولید ،عرضــه در بورس و قیمت این

محصول در سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان برگزار شد ،طبق روال با ابراز
نارضایتی از شرایط ناشی از افزایش هزینههای تولید ،عدم تخصیص ارز دولتی و  ...خواستار
افزایش قیمت این محصول شدند.
حقیقی خاطرنشان کرد :این در حالی است که شرکت المهدی با وجود نیاز صنایع داخلی به
شمش آلومینیوم ،اخیرا بهعنوان صادرکننده نمونه نیز انتخابشده است.
وی درخصوص دیگر موارد ذکرشــده در دستور جلســه گفت :بر اساس مذاکرات صورت
گرفته ،مقرر شــد به دولت اعالم شــود که برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی ،نســبت به
اختصاص ارز در راســتای تسهیل واردات پودر آلومینا ،به جهت تأمین کسری تولید آلومینای
جاجرم اقدام کند.
این فعال صنعتی در ادامه از تسهیل دسترسی به آلومینیوم جهت تأمین مواد اولیه موردنیاز
صنایع پاییندستی خبر داد و افزود :تأمین مواد اولیه از طریق فروش داخلی با عرضه در بورس
توسط شــرکتهای تولیدکننده شمش آلومینیوم و همچنین تســهیل واردات این محصول،
بهعنوان دو گزینه برای رفع مشکالت این بخش مطرح شد.
همچنین مقرر شد ســازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ،با انجام بررسیهای
الزم نســبت به راستیآزمایی ادعای تولیدکنندگان مبنی بر باال بودن هزینههای تولید جهت
استخراج قیمت تمامشده واقعی اقدام کند.
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پنجرهایرانیان؛ گروه صنعتی رازل وین با صدور اطالعیهای از مشــتریان خواست تا بهمنظور
استعالم نمایندگان و عامالن فروش معتبر پروفیل  RAZELWINبا دفتر مرکزی این شرکت
تماس برقرار سازند.
در این اطالعیه آمده است:
در پی نوســانات و چالشهای به وجود آمده درخصوص تولید پروفیلهای یو.پی.وی.سی
ازجملــه تولید پروفیلهای بیکیفیت بــا مواد اولیه نامرغوب و تقلبی و همچنین اســتفاده
غیرمجاز از لیبل برندهای مطرح پروفیل ،گروه صنعتی رازل وین ،تولیدکننده پروفیل یو.پی.
وی.سـ�ی از کلیه مشتریان و هموطنان عزیز درخواست دارد قبل از تهیه پروفی لRAZEL�.
 WINجهت اســتعالم نماینــدگان و عامالن فروش معتبر رازل ویــن با دفتر مرکزی این
شرکت تماس حاصل فرمایند.
گفتنی است ،گروه صنعتی رازل وین درزمینه تولید پروفیلهای یو.پی.وی.سی بانام تجاری
 RAZELWINدر کشور فعالیت میکند.
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دعوت به بازدید در دهمین نمایشگاه تخصصی دروپنجره تهران
دعوت به بازدید از غرفه پنجرهایرانیان
پنجرهایرانیــان از عمــوم بازدیدکنندگان دعوت میکند تا از غرفه این نشــریه در
دهمین نمایشگاه تخصصی دروپنجره تهران در طبقه دوم سالن میالد دیدن کنند.
غرفه نشــریه پنجرهایرانیان در دهمین نمایشــگاه تخصصی دروپنجره تهران در
بهمنماه ســال جاری ،همچون سالهای گذشــته پذیرای همه مخاطبان و فعاالن
صنعت دروپنجره کشور است.
دهمین نمایشــگاه تخصصی دروپنجره و صنایع وابســته تهران از  3تا  6بهمنماه
 1397در محل دائمی نمایشــگاه بینالمللی تهران برگزار میشــود .این نمایشگاه از
روز چهارشــنبه  3بهمنماه فعالیت خود را آغاز کرده و تا روز شنبه  6بهمن همهروزه
از ساعت  9تا  18آماده بازدید عموم عالقهمندان است.
گفتنی است ،دهمین نمایشگاه بینالمللی دروپنجره و صنایع وابسته تهران بهعنوان
بزرگترین رویداد تخصصی در حوزه صنعت دروپنجره در منطقه خاورمیانه ،از تاریخ
 ۳تا  ۶بهمنماه  97توسط شرکت بینالمللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران در محل
دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار میشود.
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از غرفه آلوکد دیدن کنید
پنجرهایرانیــان؛ گروه تحقیق و توســعه شــرکت آلوم کاردینه (آلوکــد) ،از کلیه فعاالن و
عالقهمندان صنعت دروپنجره دعوت کرده تا در دهمین نمایشگاه بینالمللی دروپنجره تهران
از غرفه این شرکت در سالن میالد ،طبقه دوم (سالن  ) 31Bغرفه شماره  3بازدید کنند.
به گزارش نشــریه پنجرهایرانیان ،شــرکت آلومکاردینه ،جهت عرضه محصوالت و آخرین
دستآوردهای خود در دهمین نمایشــگاه بینالمللی تخصصی دروپنجره تهران حضور دارد.
دهمین نمایشــگاه بینالمللی دروپنجره تهران از تاریــخ  3تا  6بهمنماه  97در محل دائمی
نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار میشود.
گفتنی اســت ،شــرکت آلوکد درزمینه تولید دروپنجره و اجرای انواع نمای آلومینیومی در
کشور فعالیت میکند.

از غرفه وینکالس دیدن کنید
پنجرهایرانیــان؛ شــرکت صنایع عایق پالســت (وینکالس) از کلیــه فعاالن و
عالقهمنــدان صنعــت دروپنجره دعوت کرده تــا در دهمین نمایشــگاه بینالمللی
دروپنجره تهران از غرفه این شرکت در سالن شماره  38غرفه  14بازدید کنند.
بــه گزارش نشــریه پنجرهایرانیان ،شــرکت صنایــع عایق پالســت تولیدکننده
پروفیلهای یو.پی.وی.سی ،جهت عرضه محصوالت و آخرین دستآوردهای خود در
دهمین نمایشگاه بینالمللی تخصصی دروپنجره تهران حضور دارد .دهمین نمایشگاه
بینالمللی دروپنجره تهران از تاریخ  3تا  6بهمنماه  97در محل دائمی نمایشگاههای
بینالمللی تهران برگزار میشود.
گفتنی اســت ،شــرکت صنایع عایق پالســت تولیدکننــده پروفیــل دروپنجره
یو.پی.وی.سی با نام تجاری وینکالس در کشور است.

اخبـار پنجره و نما

از غرفه ونوس شیشه دیدن کنید
پنجرهایرانیان؛ شرکت ونوس شیشه از کلیه فعاالن و عالقهمندان صنعت دروپنجره
دعوت کرده اســت تا در دهمین نمایشــگاه بینالمللی دروپنجره تهران از غرفه این
شرکت در سالن ( 44خلیجفارس) طبقه همکف بازدید کنند.
به گزارش نشــریه پنجرهایرانیان ،شرکت ونوس شیشــه ،تولیدکننده انواع شیشه
ســاختمانی و صنعتی جهت ارائــه جدیدترین محصوالت و آخرین دســتآوردهای
خود در دهمین نمایشــگاه بینالمللی تخصصی دروپنجره تهران حضور دارد .دهمین
نمایشــگاه بینالمللی دروپنجره تهران از تاریــخ  3تا  6بهمنماه  97در محل دائمی
نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار میشود.
گفتنی است ،شرکت ونوس شیشه یکی از بزرگترین و خوشنامترین شرکتهای
صنعت شیشــه کشور است که از سال  1383فعالیت خود را در زمینه طراحی و تولید
پیشرفتهترین شیشههای ساختمانی و صنعتی آغاز کرده است.

از غرفه فناور پالستیک (سی فور) دیدن کنید
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پنجرهایرانیان؛ شــرکت فناور پالســتیک ســپاهان از کلیه فعاالن و عالقهمندان
صنعــت دروپنجره دعوت کرده تا در دهمین نمایشــگاه بینالمللی دروپنجره تهران
از غرفه این شرکت در سالن  38غرفه شماره  7بازدید کنند.
به گزارش نشریه پنجرهایرانیان ،مجتمع صنایع فناور پالستیک سپاهان ،تولیدکننده
پروفیل یو.پی.وی.ســی دروپنجره جهت عرضه محصوالت و آخرین دستآوردهای
خود در دهمین نمایشــگاه بینالمللی تخصصی دروپنجره تهران حضور دارد .دهمین
نمایشــگاه بینالمللی دروپنجره تهران از تاریخ  3تا  6بهمنماه  97در محل دائمی
نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار میشود.
گفتنی اســت ،مجتمع صنایع فناور پالستیک سپاهان در زمینه تولید انواع پروفیل
دروپنجره یو.پی.وی.ســی بانام تجاری ســی فور و ســی وان در نجفآباد اصفهان
فعالیت میکند.
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از غرفه آبایان پروفیل دیدن کنید
پنجرهایرانیــان؛ گروه تولیدی آبایــان صنعت (آبایان پروفیــل) از کلیه فعاالن و
عالقهمندان صنعت دروپنجره دعوت کرده اســت تا در دهمین نمایشگاه بینالمللی
دروپنجره تهران از غرفه این شرکت در سالن  38بازدید کنند.
به گزارش نشــریه پنجرهایرانیان ،گروه تولیدی آبایان صنعت ،تولیدکننده پروفیل
دروپنجره یو.پی.وی.ســی جهت عرضه محصوالت و آخرین دستآوردهای خود در
دهمین نمایشگاه بینالمللی تخصصی دروپنجره تهران حضور دارد .دهمین نمایشگاه
بینالمللی دروپنجره تهران از تاریخ  3تا  6بهمنماه  97در محل دائمی نمایشگاههای
بینالمللی تهران برگزار میشود.
گفتنی اســت ،گروه تولیــدی آبایان صنعــت در زمینه تولید پروفیــل دروپنجره
یو.پی.وی.ســی با نام تجاری آبایان پروفیل در شهرســتان دزفول استان خوزستان
فعالیت میکند.

اخبـار پنجره و نما

از غرفه ایده دیدن کنید
پنجرهایرانیان؛ شــرکت ایده از کلیه فعاالن و عالقهمندان صنعت دروپنجره دعوت
کرده است تا در دهمین نمایشگاه بینالمللی دروپنجره تهران از غرفه این شرکت در
سالن میالد طبقه دوم (سالن  ) 31Bبازدید کنند.
به گزارش نشریه پنجرهایرانیان ،شرکت ایده تولیدکننده انواع یراقآالت دروپنجره
آلومینیومی جهت ارائه جدیدترین محصوالت و آخرین دستآوردهای خود در دهمین
نمایشــگاه بینالمللی تخصصی دروپنجــره تهران حضور دارد .دهمین نمایشــگاه
بینالمللی دروپنجره تهران از تاریخ  3تا  6بهمنماه  97در محل دائمی نمایشگاههای
بینالمللی تهران برگزار میشود.
گفتنی است ،شــرکت ایده در زمینه تولید و عرضه یراقآالت تخصصی دروپنجره
آلومینیومی در کشور فعالیت میکند.

از غرفه بهین سامان (نرم افزار  )iwindoor2.0دیدن کنید
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پنجره ایرانیان؛ شرکت بهین سامان از کلیه فعاالن و عالقهمندان صنعت دروپنجره
دعوت کرده اســت تا در دهمین نمایشــگاه بیناللملی دروپنجره تهران از غرفه این
شرکت در سالن  38بازدید کنند.
بنا بر اخباری که از سوی شرکت بهمین سامان در اختیار پنجره ایرانیان قرار گرفته
است ،این مجموعه شرایط ویژهای را برای مشتریان وفادار خود در نظر دارد و به پاس
حمایتشان در این سالها ،نرم افزارهای قدیمی مشتریان را بازخرید میکند .مشتریان
این شرکت با حضور در غرفه شرکت بهین سامان در این نمایشگاه میتوانند برحسب
شانس خود از درصدهای متفاوت تخفیف نرمافزار  iwindoor2.0بهرهمند شده و
همچنین کارایی نسخههای نرمافزار  iwindoor2.0را تست کنند.
دهمین نمایشــگاه دروپنجره تهــران از تاریخ  3تا  6بهمن ماه  97در محل دائمی
نمایشگاههای بیناللملی تهران برگزار میشود.
گفتنی اســت شرکت بهین سامان از جمله شرکتهایی است که در زمینه عرضه و
صادرات نرم افزارهای تخصصی تولید دروپنجره فعالیت میکند.
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از غرفه پارس یراق پروفیل دیدن کنید
پنجرهایرانیان؛ شــرکت پارس یراق پروفیــل از کلیه فعاالن و عالقهمندان صنعت
دروپنجره دعوت کرده اســت تا در دهمین نمایشــگاه بینالمللی دروپنجره تهران از
غرفه این شرکت در سالن  40غرفه  16Aبازدید کنند.
به گزارش نشــریه پنجرهایرانیان ،شــرکت پــارس یراق پروفیــل جهت عرضه
محصوالت و آخرین دســتآوردهای خود در دهمین نمایشگاه بینالمللی تخصصی
دروپنجره تهران حضور دارد .دهمین نمایشــگاه بینالمللی دروپنجره تهران از تاریخ
 3تا  6بهمنماه  97در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار میشود.
گفتنی اســت؛ شــرکت پارس یــراق پروفیل در زمینــه تولید انــواع یراقآالت
یو.پی.وی.ســی پروفیلهای توری ثابت ،لوالیی ،رولینگ ،پلیسه و پرسان (سیستم
جدید نصب از داخل) و کلیه پروفیلها و یراقآالت دکوراتیو انواع کانکشــن فوالدی،
آلومینیومی ،زاماکی و انواع زاماک تکپیچ و دوپیچ ،عیار لنگه ،انواع گوشــه اسپیسر،
زیر شیشــه ثابت و قابل تنظیم ،انواع ریل کشویی ،گردگیر ،درپوش آب ،عیار لنگه و
درپوش پروفیل فعالیت میکند.

اخبـار پنجره و نما

از غرفه پرووین دیدن کنید
پنجرهایرانیان؛ گروه صنعتی آشــیانه پایدار قرن (پروفیل پرووین) از کلیه فعاالن و
عالقهمندان صنعت دروپنجره دعوت کرده اســت تا در دهمین نمایشگاه بینالمللی
دروپنجره تهران از غرفه این شرکت در سالن  38بازدید کنند.
به گزارش نشــریه پنجرهایرانیان ،گروه صنعتی آشــیانه پایــدار قرن ،عرضهکننده
پروفیل دروپنجره یو.پی.وی.ســی جهت عرضه محصوالت و آخرین دستآوردهای
خود در دهمین نمایشــگاه بینالمللی تخصصی دروپنجره تهران حضور دارد .دهمین
نمایشــگاه بینالمللی دروپنجره تهران از تاریــخ  3تا  6بهمنماه  97در محل دائمی
نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار میشود.
گفتنی است ،شرکت صنعتی و تولیدی آشــیانه پایدار قرن درزمینه تولید و فروش
انواع پروفیل و سایر مصنوعات یو.پی.وی.سی فعالیت میکند.

از غرفه فناوری داده پویشگر دیدن کنید
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پنجرهایرانیان؛ شــرکت فناوری داده پویشگر از کلیه فعاالن و عالقهمندان صنعت
دروپنجره  دعوت کرده اســت تا در دهمین نمایشگاه بینالمللی دروپنجره  تهران از
غرفه این شرکت در سالن  38غرفه  6بازدید کنند.
بــه گزارش نشــریه پنجرهایرانیان ،شــرکت فناوری داده پویشــگر ،عرضهکننده
نرمافزارهــای طراحی و محاســبات دروپنجره  جهت عرضــه محصوالت و آخرین
دستآوردهای خود در دهمین نمایشگاه بینالمللی تخصصی دروپنجره  تهران حضور
دارد .دهمین نمایشــگاه بینالمللی دروپنجره  تهران از تاریخ  3تا  6بهمنماه  97در
محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار میشود.
گفتنی اســت ،شــرکت فناوری داده پویشــگر تولیدکننده نرمافزارهای تخصصی
صنعت دروپنجره  ،شیشه و صنایع وابسته است.
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از غرفه دیاکو کیش دیدن کنید
پنجرهایرانیــان؛ گروه صنعتــی دیاکو کیــش (پروفیل وینســا) از کلیه فعاالن و
عالقهمندان صنعت دروپنجره دعوت کرده اســت تا در دهمین نمایشگاه بینالمللی
دروپنجره  تهران از غرفه این شرکت در سالن ( 44-1خلیج فارس) بازدید کنند.
به گزارش نشــریه پنجرهایرانیان ،گروه صنعتی دیاکو کیش ،عرضهکننده پروفیل
دروپنجره یو.پی.وی.ســی جهت عرضه محصوالت و آخرین دستآوردهای خود در
دهمین نمایشگاه بینالمللی تخصصی دروپنجره تهران حضور دارد .دهمین نمایشگاه
بینالمللی دروپنجره تهران از تاریخ  3تا  6بهمنماه  97در محل دائمی نمایشگاههای
بینالمللی تهران برگزار میشود.
گفتنی است ،گروه صنعتی دیاکو کیش نماینده انحصاری پروفیل وینسا و دکونیک
در ایران است.

اخبـار پنجره و نما

از غرفه شایکو دیدن کنید
پنجرهایرانیان؛ گروه صنعتی شایکو از کلیه فعاالن و عالقهمندان صنعت دروپنجره
دعوت کرده اســت تا در دهمین نمایشــگاه بینالمللی دروپنجره تهران از غرفه این
شرکت در سالن  38بازدید کنند.
به گزارش نشریه پنجرهایرانیان ،گروه صنعتی شایکو ،تولیدکننده پروفیل دروپنجره
و نمای آلومینیومی جهت عرضه محصوالت و آخرین دستآوردهای خود در دهمین
نمایشــگاه بینالمللی تخصصی دروپنجــره تهران حضور دارد .دهمین نمایشــگاه
بینالمللی دروپنجره تهران از تاریخ  3تا  6بهمنماه  97در محل دائمی نمایشگاههای
بینالمللی تهران برگزار میشود.
گفتنی است ،گروه صنعتی شایکو در زمینه تولید انواع دروپنجره و نمای ساختمانی
آلومینیوم و همچنین تولید انواع پروفیل آلومینیوم فعالیت میکند.

از غرفه شیشه ایمنی شرق دیدن کنید
پنجـره ایرانیـان /سـال دوازدهم   دی     97شمـاره 135

پنجرهایرانیان؛ شــرکت شیشه ایمنی شــرق از کلیه فعاالن و عالقهمندان صنعت
دروپنجره دعوت کرده اســت تا در دهمین نمایشــگاه بینالمللی دروپنجره تهران از
غرفه این شرکت در طبقه فوقانی سالن خلیجفارس بازدید کنند.
به گزارش نشــریه پنجرهایرانیان ،شــرکت شیشه ایمنی شــرق تولیدکننده انواع
شیشــه دوجداره دروپنجره ،جهت عرضه محصوالت و آخرین دستآوردهای خود در
دهمین نمایشگاه بینالمللی تخصصی دروپنجره تهران حضور دارد .دهمین نمایشگاه
بینالمللی دروپنجره و صنایع وابســته تهــران از تاریخ  3تا  6بهمنماه  97در محل
دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار میشود.
گفتنی اســت ،شرکت شیشــه ایمنی شــرق در زمینه تولید انواع شیشه صنعتی و
ساختمانی در کشور فعالیت میکند.
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از غرفه عایق صدفی دیدن کنید
پنجرهایرانیــان؛ گروه صنعتی عایق صدفی از کلیــه فعاالن و عالقهمندان صنعت
دروپنجره دعوت کرده اســت تا در دهمین نمایشــگاه بینالمللی دروپنجره تهران از
غرفه این شرکت در سالن شماره  38غرفه  20بازدید کنند.
به گزارش نشــریه پنجرهایرانیان ،گروه صنعتی عایق صدفی تولیدکننده دروپنجره
آلوپوین ،جهت عرضه محصوالت و آخرین دســتآوردهای خود در دهمین نمایشگاه
بینالمللــی تخصصی دروپنجره تهــران حضور دارد .دهمین نمایشــگاه بینالمللی
دروپنجره تهران از تاریخ  3تا  6بهمنماه  97در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی
تهران برگزار میشود.
گفتنی است ،گروه صنعتی عایق صدفی در زمینه تولید دروپنجره آلوپوین و فروش
پروفیل فنسترهاوس در کشور فعالیت میکند.

اخبـار پنجره و نما

از غرفه نستروند دیدن کنید
پنجرهایرانیان؛ شــرکت نســتروند از کلیه فعاالن و عالقهمندان صنعت دروپنجره
دعوت کرده است تا در دهمین نمایشــگاه بینالمللی دروپنجره تهران از غرفه این
شرکت در سالن شماره  40Aبازدید کنند.
به گزارش نشریه پنجرهایرانیان ،شرکت قالبسازی و تزریق پالستیک نستروند،
جهــت عرضه محصــوالت و آخرین دســتآوردهای خود در دهمین نمایشــگاه
بینالمللی تخصصــی دروپنجره تهران حضور دارد .دهمین نمایشــگاه بینالمللی
دروپنجــره تهــران از تاریخ  3تــا  6بهمنماه  97در محل دائمی نمایشــگاههای
بینالمللی تهران برگزار میشود.
گفتنی اســت ،شرکت نســتروند در زمینه ســاخت انواع محصوالت پالستیکی،
یراقآالت دروپنجره ،قالبسازی و تزریق پالستیک فعالیت میکند.

از غرفه نوین سازه دیدن کنید
پنجـره ایرانیـان /سـال دوازدهم   دی     97شمـاره 135

پنجرهایرانیان؛ شــرکت نوین سازه از کلیه فعاالن و عالقهمندان صنعت دروپنجره
دعوت کرده اســت تا در دهمین نمایشــگاه بینالمللی دروپنجره تهران از غرفه این
شرکت در سالن ( 44خلیجفارس) بازدید کنند.
به گزارش نشــریه پنجرهایرانیان ،شــرکت نوین ســازه ،تولیدکننــده پانلهای
یو.پی.وی.ســی جهت عرضه محصوالت و آخرین دستآوردهای خود در دهمین
نمایشــگاه بینالمللی تخصصــی دروپنجره تهران حضور دارد .دهمین نمایشــگاه
دروپنجــره تهــران از تاریخ  3تــا  6بهمنماه  97در محل دائمی نمایشــگاههای
بینالمللی تهران برگزار میشود.
گفتنی اســت ،گروه صنعتی نوین ســازه در زمینه تولید پانلهای یو.پی.وی.سی،
مونتاژ انــواع دروپنجره دوجداره و همچنین فروش پروفیــل و یراقآالت دروپنجره
یو.پی.وی.سی فعالیت میکند.
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از غرفه ابزارسازی زمانی دیدن کنید
پنجرهایرانیان؛ گروه صنعتی ابزارسازی زمانی از کلیه فعاالن و عالقهمندان صنعت
دروپنجره دعوت کرده تا در دهمین نمایشگاه بینالمللی دروپنجره تهران از غرفه این
شرکت در سالن  40غرفه  13بازدید کنند.
به گزارش نشــریه پنجرهایرانیان ،ابزارســازی زمانی تولیدکننــده ابزارآالت تولید
دروپنجره ،جهت عرضه محصوالت و آخرین دستآوردهای خود در دهمین نمایشگاه
بینالمللــی تخصصی دروپنجره تهــران حضور دارد .دهمین نمایشــگاه بینالمللی
دروپنجره تهران از تاریخ  3تا  6بهمنماه  97در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی
تهران برگزار میشود.
گفتنی است ،ابزارسازی زمانی در زمینه تولید ابزارآالت مختلف تولید دروپنجره در
شهرک صنعتی امیرکبیر اصفهان فعالیت میکند.

اخبـار پنجره و نما

از غرفه آسیاوین دیدن کنید
پنجرهایرانیان؛ شــرکت آســیاوین از کلیه فعاالن و عالقهمندان صنعت دروپنجره
دعوت کرده است تا در دهمین نمایشــگاه بینالمللی دروپنجره تهران از غرفه این
شرکت در سالن  38بازدید کنند.
به گزارش نشریه پنجرهایرانیان ،شرکت آســیاوین ،تولیدکننده پروفیل دروپنجره
یو.پی.وی.ســی جهت عرضه محصوالت و آخرین دســتآوردهای خود در دهمین
نمایشــگاه بینالمللی تخصصــی دروپنجره تهران حضور دارد .دهمین نمایشــگاه
بینالمللی دروپنجره تهران از تاریخ  3تا  6بهمنماه  97در محل دائمی نمایشگاههای
بینالمللی تهران برگزار میشود.
گفتنی اســت ،شرکت آســیاوین در زمینه تولید پروفیل دروپنجره یو.پی.وی.سی
فعالیت میکند.

از غرفه کلوما « »CLOMEAدیدن کنید
پنجـره ایرانیـان /سـال دوازدهم   دی     97شمـاره 135

پنجرهایرانیان؛ شرکت  CLOMEAایتالیا از کلیه فعاالن و عالقهمندان صنعت در
و پنجره دعوت کرده تا در دهمین نمایشگاه بینالمللی در و پنجره تهران از غرفه این
شرکت در سالن ( 44خلیجفارس) طبقه همکف ،غرفه شماره  ۶بازدید کنند.
به گزارش نشریه پنجرهایرانیان ،شرکت  ،CLOMEAتولیدکننده ماشینآالت خم
پروفیل جهت عرضه محصوالت و آخرین دســتآوردهای خود در دهمین نمایشگاه
بینالمللی تخصصی در و پنجره تهران حضور دارد .دهمین نمایشگاه بینالمللی در و
پنجره تهران از تاریخ  3تا  6بهمنماه  97در محل دائمی نمایشــگاههای بینالمللی
تهران برگزار میشود.
گفتنی است ،شــرکت  CLOMEAایتالیا بزرگترین تولیدکننده ماشینآالت خم
پروفیل آلومینیوم و یو.پی.وی.سی در جهان است.
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از غرفه آران سیج دیدن کنید
پنجرهایرانیان؛ شــرکت آران سیج از کلیه فعاالن و عالقهمندان صنعت دروپنجره
دعوت کرده اســت تا در دهمین نمایشــگاه بینالمللی دروپنجره تهران از غرفه این
شرکت در سالن میالد ،طبقه اول (سالن  ) 31Aبازدید کنند.
به گزارش نشــریه پنجرهایرانیان ،شرکت آران سیج ،تولیدکننده انواع دروپنجره و
نمای ســاختمان جهت عرضه محصوالت و آخرین دســتآوردهای خود در دهمین
نمایشــگاه بینالمللی تخصصی دروپنجــره تهران حضور دارد .دهمین نمایشــگاه
بینالمللی دروپنجره تهران از تاریخ  3تا  6بهمنماه  97در محل دائمی نمایشگاههای
بینالمللی تهران برگزار میشود.
گفتنی اســت ،گروه صنعتی آران ســیج در زمینه تولید انــواع دروپنجره و نمای
ســاختمانی و همچنین طراحی و اجرای انواع ســازهها و اســکایالیتهای خاص
فعالیت میکند.

اخبـارساختوساز

دوره رونق مسکن تکمیل شده است

پنجـره ایرانیـان /سـال دوازدهم   دی     97شمـاره 135

پنجره ایرانیان؛ مقایسه رفتار بازار مسکن در دو بازه
جهش قیمتی یعنی ســالهای  ۱۳۹۱و  ۱۳۹۷حاکی
از آن اســت که شــیب افزایش قیمت باید در ماههای
آینده کند شود.
به گزارش ایســنا ،همزمان با پــرش قیمت دالر در
نیمه دوم ســال  ۱۳۹۱قیمت مســکن شهر تهران نیز
روند افزایشی به خود گرفت؛ به طوری که در زمستان
 ۱۳۹۱شاخص رشــد نرخ دالر  ۱۱۱درصد و شاخص
رشــد قیمت مسکن شهر تهران نسبت به زمان مشابه
سال قبل از آن  ۷۲درصد ثبت شد.
در همان زمان معامالت مسکن در بهمن ماه ۱۳۹۱
با  ۳۶هزار فقره به اوج خود رســید .سپس روند نزولی
به خود گرفت؛ به طوری که در بهمن ماه  ۱۳۹۲خرید
و فروش مسکن در تهران با افت  ۱۴۸درصدی نسبت
به ماه مشــابه سال قبل از آن به  ۱۴هزار و  ۵۰۰فقره
رســید .همان موقع قیمت  ۸.۴درصد افزایش پیدا کرد
که پایینتر از شاخص تورم در آن سال محسوب میشد.
در ادامه نرخ دالر دچار نوســانات ماهیانه شــد و به
دنبــال انتظارات روانی ناشــی از مذاکرات هســتهای
قیمــت دالر در برخی مقاطع در پایان ســال  ۱۳۹۲تا
 ۲۹۰۰تومــان نیز کاهش یافت .در این فاصله رشــد
قیمت مســکن نیز افت محسوسی پیدا کرد؛ به طوری
که روند افزایش ســالیانه آن بیــن منفی یک تا مثبت
هشت درصد بود و در اکثر مقاطع پایینتر از نرخ تورم
قرار داشت .در عین حال با توجه به ماهیت دیرپذیری

بازار مسکن ،این بازار فاصله قیمتی خود را با نرخ دالر
پر کرد.
اما از پایان ســال  ۱۳۹۱تــا روز  ۲۴آبان ماه ۱۳۹۷
شــاخص قیمت دالر به   ۱۷۳درصد افزایش رسیده و
قیمت مسکن نیز در همین بازه زمانی  ۱۳۴درصد رشد
کرده اســت .اگر تکمیل دوره رونق امســال را با سال
 ۱۳۹۱مقایسه کنیم و همان تجربه تکرار شود ،قیمت
اسمی مسکن هماکنون در نقطه اوج خود قرار دارد و از
این پس دوران تثبیت قیمت آن آغاز میشود.
در آبان ماه ســال جاری قیمت هر متر مربع مسکن
شهر تهران  ۹میلیون و  ۱۸۰هزار تومان بود که نسبت
به زمان مشابه ســال قبل افزایش  ۹۱درصدی نشان
میدهد .این پرش قیمتی باعث شــده تا معامالت ۵۴
درصد افت کند .یعنی افزایش اســمی قیمت مســکن
منجر به رونق آن نشــده است؛ این در حالی است که
جهش  ۷۲درصدی قیمت مســکن در ســال  ۱۳۹۱با
رشد چشــمگیر معامالت همراه بود .علت این تفاوت
ماهیتی به افت شــدید قدرت خریــد متقاضیان واقعی
مربوط میشود .برآوردهای آماری نشان میدهد حتی
اگر قیمت اســمی مســکن در ماههای آینده به روند
صعودی خود ادامــه دهد با ورود به دوره رکود ،قیمت
واقعی آن در تمامی ماههای پیش حداقل تا  ۱۲فصل
پایینتر از نرخ تورم قرار خواهد گرفت.
رییس اتحادیه مشاوران امالک تهران با بیان اینکه
معتقدم تالطم بازار مســکن در حال فروکش اســت،

تصریح کرد :اگر به تجربه ســال  ۱۳۹۱دقت کنیم سه
برابر شــدن قیمت ارز به ایجاد شــوک قیمتی و افت
معامالت در بازار مســکن منجر شــد اما بعد از مدتی
وضع به حالت عادی برگشت .در حال حاضر نیز همان
اتفاق تکرار شده و انتظار داریم در ماههای آینده اوضاع
بهتر شود.
مصطفیقلــی خســروی ادامه داد :از انتهای ســال
گذشــته مردم ســپردههای خود را از بانــک بیرون
کشــیدند و به خرید ارز ،طال و مســکن رو آوردند .در
این مقطع زمانی برخی سرمایهگذاران به قصد فروش
یا اجاره اقدام به خرید مسکن کردند .اما هماکنون آن
تب و تاب خوابیده و بازار بــه مصرفکنندگان واقعی
رســیده و پیشبینی این اســت که بازار ملک تا پایان
ســال به ثبات قیمتی برسد و احتمال افزایش قیمتها
بعید است .سپس متقاضیان واقعی به تدریج وارد بازار
مسکن میشوند
به گزارش ایســنا ،بر اســاس آخرین گزارش بانک
مرکزی از بازار مســکن تهران در آبان  ،۱۳۹۷متوسط
قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در
شهر تهران به  ۹میلیون و  ۱۸۰هزار تومان رسیده که
نســبت به ماه مشابه ســال قبل  ۹۱.۵درصد افزایش
نشان میدهد .همچنین تعداد معامالت انجام شده طی
این ماه  ۶۹۰۰فقره بود که نســبت به آبان ماه ســال
گذشــته کاهش  ۵۳.۶درصدی و نسبت به ماه گذشته
نیز کاهش  ۲۶.۷درصدی را نشان میدهد.
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اخبـارساختوساز

 ۳۶۵هزار خانه اولی متقاضی تسهیالت مسکن

پنجـره ایرانیـان /سـال دوازدهم
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پنجره ایرانیان؛ تعداد سپردهگذاران صندوق پسانداز
مسکن یکم از  ۳۶۵هزار نفر عبور کرد.
به گزارش ایلنا ،بنابر اعالم بانک مســکن ،تازهترین
آمارهــا در خصوص وضعیت ســپردهگذاران صندوق
پسانداز مســکن یکم بــرای دریافــت ارزانترین و
در عین حال باالترین ســقف تســهیالت فعلی خرید
واحدهای مسکونی در حالی از ثبتنام  ۳۶۵هزار و ۳۹
نفر برای اســتفاده از این تسهیالت پس از اتمام دوره
ســپردهگذاری خبر میدهد که این میزان همچنان رو
به افزایش است.
حجم ریالی ســپردههای اندوخته شــده در صندوق
پسانداز مســکن یکم ناشــی از ســپردهگذاری خانه
اولیها و ســایر متقاضیان مشمول شرایط دریافت این
تسهیالت برای خرید مســکن در محدوده بافتهای
فرسوده شــهری نیز مطابق با آخرین آمارهای موجود
بــه رقمی بالغ بر  ۶هزار و  ۶۱۸میلیارد و  ۶۰۰میلیون
تومان رســیده؛ این رقم نیز متعاقــب با افزایش تعداد
ســپردهگذاران در صنــدوق پسانــداز مســکن یکم
روزبهروز در حال افزایش است.
منابع اندوخته شــده از طریق ســپردهگذاری خانه
اولیها و ســایر متقاضیان واجد شــرایط دریافت این
تســهیالت ،به عنوان یکی از اصلیترین منابع برای
پرداخت تســهیالت بــه گروههــای متقاضی خرید
مســکن با استفاده از تســهیالت یکم تلقی میشود؛
یعنی از منابع اندوخته شــده در این صندوق به عنوان

بخشــی از منابع مورد نیاز برای پرداخت تسهیالت به
خانه اولیها و متقاضیان خرید مســکن در بافتهای
فرسوده که واجد شرایط دریافت این تسهیالت باشند،
استفاده میشود.
بررســیها نشان میدهد این تســهیالت هماکنون
پرقدرتتریــن و در عیــن حــال ارزانترین شــکل
تســهیالت مســکن در شبکه بانکی کشــور در وهله
اول و در بانک مســکن در مرتبه بعدی است؛ اگر چه
انواع دیگری از تســهیالت خرید و ســاخت مسکن از
ســوی بانک عامل بخش مســکن به متقاضیان واجد
شرایط با شرایط متفاوت پرداخت میشود اما تسهیالت
صندوق پسانداز مســکن یکم در باالترین سقف قرار
دارد؛ متقاضیان انفرادی دریافت این تسهیالت در شهر
تهران به شــرط آن که واجد شــرایط خرید مسکن با
استفاده از این تسهیالت باشند ،میتوانند تا سقف ۸۰
میلیون تومان تســهیالت دریافت کنند؛ این در حالی
اســت که با توجه به امکان استفاده از تسهیالت جعاله
مسکن به مبلغ  ۲۰میلیون تومان ،تسهیالتگیرندگان
میتوانند به تســهیالت  ۱۰۰میلیون تومانی دسترسی
داشــته باشــند؛ نرخ سود تســهیالت خرید مسکن با
اســتفاده از امکان صنــدوق پسانداز مســکن برای
ســپردهگذاران عادی  ۸درصد و برای متقاضیان خرید
مسکن در بافتهایفرسوده  ۶درصد است.
زوجین متقاضی خرید مســکن در شــهر تهران نیز
که اقدام به ســپردهگذاری دو نفــره برای دریافت این

تسهیالت کردهاند در پایان دوره سپردهگذاری به ۱۶۰
میلیون تومان تســهیالت زوجین و  ۲۰میلیون تومان
تســهیالت جعاله در صورت نیاز دسترســی دارند که
این مبلغ برای آن ها به  ۱۸۰میلیون تومان میرســد؛
این سقف (سقف  ۱۸۰میلیون تومانی تسهیالت خرید
مســکن) باالترین نرخ قابل دسترســی برای زوجین
خانه اولی واجد شــرایط و یا متقاضیان خرید مســکن
در بافتهای فرســوده با شرایط مشــابه است .دوره
بازپرداخت تســهیالت صندوق پسانداز مســکن به
صورت عمومی  ۱۲سال است.
کارشناسان معتقدند با توجه به جهش قیمت مسکن
در ماههای گذشــته الزم است عالوه بر تجدیدنظر در
سقف فعلی تسهیالت خرید مسکن ،طول دوره انتظار
برای دریافت تســهیالت نیز کوتاهتر شود .همچنین از
آنجا که متقاضیان و خانه اولیهای مشــمول دریافت
تســهیالت خرید مســکن از محل صندوق پسانداز
مســکن یکم تنها مجاز به خرید واحدهای مســکونی
بــا عمربنای حداکثر  ۱۵ســال برای اســتفاده از این
تسهیالت هســتند ،دامنه انتخاب آنها از بازار مسکن
محــدود به این گروه ســنی آپارتمانهای مســکونی
شــده است؛ الزم اســت تمهیداتی اندیشیده شود تا با
افزایش سقف مجاز سن آپارتمانهای مشمول دریافت
تسهیالت یکم ،متقاضیان و سپردهگذاران این صندوق
امکان انتخاب از دامنه وســیعتری از آپارتمانها برای
خرید داشته باشند.

اخذ مالیات صرفا در بخش مسکن اثرات منفی در جذب سرمایهگذاری دارد
پنجره ایرانیان؛ نایب رئیس کمیســیون عمران مجلس گفــت :اخذ مالیات صرفا
در حوزه مســکن تاثیر معکوس بر روی جذب ســرمایه دارد لذا قرار شد تا با نگاهی
وسیعتر این طرح بررسی شود.
ســیدابوالفضل موسوی در گفتوگو با ایســنا درخصوص جزئیات طرح مالیات بر
عایدی ســرمایه در بخش مسکن گفت :این طرح ابتدا درخصوص مالیات بر عایدی
ســرمایه در بخش مسکن بود و براساس آن افرادی که سوداگری میکنند در بخش
مسکن و به مسکن به دید کاالی سرمایهای نگاه میکنند باید مالیات آن را بپردازند.
وی در ادامه بیان کرد :پس از مطرح شــدن این طرح در کمیســیون عمران ما به
این نتیجه رســیدیم که اگر مالیات بر عایدی ســرمایه صرفا در بخش مسکن باشد،
سرمایهها به طور ناگهانی از این بخش خارج میشود و تولید نیز کاهش مییابد که
تاثیر منفی را در جذب سرمایه در بازار مسکن خواهد داشت.
نماینده مردم یزد در مجلس گفت :لذا با بررســیهای انجام شده قرار شد مالیات
بر عایدی سرمایه به ســایر بخشها که در آن درآمدزایی وجود دارد ،گسترش یابد.
اکنون این طرح در کمیسیون اقتصادی از ابعاد مختلف در حال بررسی است.
موســوی در پایان تصریح کرد :ما به این نتیجه رســیدهایم که اخذ مالیات صرفا
در حوزه مســکن تاثیر معکوس بر روی جذب ســرمایه دارد لذا قرار شد تا با نگاهی
وسیعتر این طرح بررسی شود.
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پنجره ایرانیان؛ وزیر راه و شهرســازی با اشاره به برنامهریزی برای تقویت سرمایه بانک
مســکن با هماهنگی بانک مرکزی ،وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه از تجهیز همه
ظرفیت دولت برای تسهیل خانهدار شدن خانه اولیها خبر داد.
محمد اســامی با حضور در نشستی که بانک مسکن برای هم اندیشی مشترک دولت و
مجلس برای تقویت نظام تامین مالی مســکن برگزار کرد ،اعالم کرد :بهزودی اولین جلسه
شورایعالی مسکن با حضور رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت برگزار خواهد شد.
اسالمی افزود :طوالنی شدن عملیات ساخت و تکمیل مسکن مهر هم به زیان دولت است
و هم به زیان ملت بنابراین در دولت عزم جدی وجود دارد تا کارهای ناتمام در این طرح به
پایان برســد و موانع موجود در سر راه تکمیل و بهرهبرداری از واحدهای باقیمانده در طرح
مسکن مهر نیز هر چه سریعتر از میان برداشته شود.
وزیر راه و شهرســازی یک موضوع مهم و اساســی در این مقطع را عملیاتی کردن طرح
افزایش سرمایه بانک مسکن عنوان کرد و گفت :بخش مسکن و ساختمان یک بخش مهم
در اقتصاد کشور است که برای رونق آن ،بانک مسکن باید ایفای نقش کند.
اسالمی به برنامهریزی روزهای اخیر در دولت برای تقویت سرمایه بانک مسکن از طریق
هماهنگی ســه جانبه بین بانک مرکزی ،وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد
و گفت :در بازار مســکن ،ساالنه به ساخت و عرضه  ۹۰۰هزار واحد مسکونی نیاز داریم که
حدود  ۴۰۰هزار واحد از آنها باید با حمایت و مســاعدت دولت و منابع بانکی ساخته شود .از
این رو ،به دنبال آن هستیم که سایر بانک های کشور را به عرصه تامین مالی مسکن جذب
کنیم تا دامنه پرداخت تسهیالت در بخش مسکن افزایش یابد.
وزیر راه و شهرسازی در این نشست از تعیین تکلیف  ۵۰هزار واحد مسکونی مهر مازاد در
هفته گذشــته خبر داد و گفت :با توافق صورت گرفته با کمیته امداد امام خمینی ،لیست ۵۰
هزار واحد مســکونی مهر مازاد از  ۹۰هزار واحد مازاد را در اختیار کمیته امداد قرار دادیم تا
به اقشار نیازمند فاقد مسکن واگذار کند .همچنین بنیاد مسکن نیز مسول ساخت  ۱۰۰هزار
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پنجرهایرانیــان؛ در شــرایط بحرانــی و زمــان اعمال
تحریمها ،واحدهای صنعتی کوچک و متوســط آســیب
زیادی میبینند و اگر از بستههای حمایتی دولت برخوردار
نشوند ،ممکن است به تعطیلی کشیده شوند.
جهانگیر شــاهمرادی در گفتوگو با ایســنا اظهار کرد:
طبق استانداردهای تعریفشــده ،واحدهای با اشتغال زیر
 50 ،100و  10نفــر به ترتیب صنایع متوســط ،کوچک و
خرد هستند .صنایع کوچک و متوسط در تمام دنیا نقش به
سزایی در توسعه اقتصادی و اشتغالزایی دارند بهطوریکه
حــدود  94درصد صنایع اغلب کشــورها ازجمله ایران را
واحدهای صنعتی کوچک و متوسط تشکیل دادهاند.
وی افــزود :واحدهای صنعتی کوچک و متوســط توان
صادراتی باالیی دارند و در صورت حمایت دولت ،میتوانند
ارزآوری مناسبی نیز داشته باشند.
این مســئول با اشــاره به آســیبپذیر بودن واحدهای
صنعتی کوچک و متوســط بیان کرد :در شرایط بحرانی و
زمان اعمال تحریمها ،واحدهای صنعتی کوچک و متوسط
آســیب زیادی میبینند و اگر از بستههای حمایتی دولت
برخوردار نشــوند ،ممکن اســت به تعطیلی کشیده شوند.

بدون شک تعطیلی این واحدها به ضرر صنایع بزرگ تمام
میشود چون بخش عمدهای از مواد و تجهیزات موردنیاز
صنایــع بزرگ بــرای تولید کاالی نهایی توســط صنایع
کوچک و متوسط تامین میشود.
شــاهمرادی افزود :دولت باید تســهیالت ویژهای برای
تامین ســرمایه در گــردش ،نوســازی و تامین نقدینگی
واحدهــای صنعتــی کوچک و متوســط فراهــم کند تا
این واحدها در شــرایط فعلــی بتوانند روی پا بایســتند.
آسیبشناســی و حمایت همهجانبــه از صنایع کوچک و
متوســط در اولویت کاری مسئوالن اســتان است و امید
اســت با این حمایتها حرکت چرخ ایــن صنایع بهطور
مستمر ادامه داشته باشد.
اســماعیل خلیلی ،مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
البرز نیز در گفت گو با ایســنا از آخرین وضعیت اشتغال
ایجادشــده در اســتان گفته و افزوده ،در شش ماه اول
امسال  26هزار شغل در ســامانه رصد اشتغال استان به
ثبت رسیده است.
وی اظهار کرده ،ســامانه رصد از ســال  90بر اساس
تصمیم شــورای عالی اشــتغال بهمنظور نظارت مستمر،

مســتقیم و موثر بر فرایند ایجاد فرصتهای شغلی جدید
در کشور و در راستای ایجاد بانک اطالعاتی در حوزه بازار
کار ،توســط وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی راهاندازی
شده و تمام دســتگاههای اجرایی باید اطالعات شاغلین
خود را بهصورت برخط در ســطح استانی و شهرستانی در
این سامانه ثبت کنند.
وی تصریح کرده ،در ششماهه اول امسال آمار اشتغال
ادارات و دستگاههای مختلف جمعآوری و در سامانه رصد
اشتغال به ثبت رسیده است .بر اساس اطالعات ثبتشده
در این ســامانه تا پایان شــهریور  26هزار شغل جدید در
استان ایجادشــده است .خوشــبختانه امکان ثبت مجدد
شغلی که قب ً
ال در این ســامانه به ثبت رسیده وجود ندارد
بنابراین آمار ارائهشده از طریق این سامانه واقعی است.
خلیلی با اشــاره به اینکه اشــتغال ایجادشده در استان
خالص نیســت ،گفــت :در کنــار  26هزارنفــری که تا
پایان تابســتان در سامانه به ثبت رســیدهاند عدهای هم
خارجشــدهاند به همین دلیل باید گفت این اشــتغال 26
هزارنفری خالص نیست و باید با بررسی دقیق آمار اشتغال
خالص محاسبه شود.
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واحد مسکونی در شهرهای کوچک خواهد بود.
وی بازآفرینی شــهری را مهمترین سیاســت دولت در بخش مسکن برشمرد و گفت :بر
اساس این سیاست ساالنه  ۱۰۰هزار واحد مسکونی در بافت های فرسوده شهرهای مختلف
کشور ساخته و عرضه می شــود .همچنین  ۲۰۰هزار واحد مسکونی جدید نیز در شهرهای
جدید کشور تا پایان سال  ۱۴۰۰ساخته خواهد شد.

اخبـارساختوساز

افزایش  ۲۰درصدی حقوق پاسخگوی هزینههای زندگی نیست

پنجـره ایرانیـان /سـال دوازدهم   دی     97شمـاره 135

82

پنجرهایرانیان؛ با توجه به آنکه هنوز به ثبات اقتصادی
نرســیدهایم و شــرایط اقتصاد در ســال آینده مشخص
نیســت ،هرگونه تصمیمگیری درخصوص افزایش حقوق
و دســتمزدها برای ســال بعد باید منطقی و واقعبینانه و
پاسخگوی معیشت خانوارها باشد.
علیاکبر سیارمه در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :فلسفه
افزایش دستمزد در کارمندان و کارگران یا در هر بخشی
که باشــد ،باید چارچوبها و مولفههایی برای آن در نظر
گرفته شــود ،ولی متاسفانه هنوز نتوانســتهایم مبناها را
عملی و بر اساس تورم واقعی دستمزدها را تعیین کنیم و
به دلیل همین دلیل سالهاســت که چانهزنیهای مزدی
برای تعیین دســتمزد کارگران دستخوش تحول شده و
رضایت کارگران را به دنبال نداشته است.
وی ادامه داد :درخصوص حقوق و دســتمزد کارگران
قانونگذار پیشبینی کرده که دســتمزد ساالنه با در نظر
گرفتن نرخ تورم موجود و ســبد معیشــت خانوار تعیین
شود و این اتفاق در شــورای عالی کار با حضور شرکای
اجتماعی صورت میگیرد.
ایــن فعال حوزه کار با اشــاره به اعــام افزایش ۲۰
درصدی حقوق کارکنان دولت در ســال آینــده ،درباره
اثرات آن بر سبد معیشــت کارمندان ،گفت :بهطور حتم
این رقــم نمیتواند پاســخگوی معیشــت کارمندان و
کارگران و بازنشستگان باشــد و اساسا مالک قرار دادن
دســتمزد کارکنان دولت برای مزد کارگران اشتباه است.
چون کارگران در زیر خط فقر قرار دارند و معیشــت آنها
بهشــدت افت کرده است هرچند کارمندانی هم داریم که

سخت در مضیقه و نیازمند کمک هستند ولی برای سال
آینده با شرایط اقتصاد موجود نمیتوان حقوق کارگران را
 ۲۰درصد افزایش داد.
ســیارمه ،تاکید کرد :زمانی در کارخانههای ریسندگی
و نســاجیها ،کارگران بــا حداقل دســتمزد و مزایا کار
میکردند و مدتی بعد که به ســمت ورشکســتگی رفتند
و توان رقابــت با دیگر کارخانههای داخلی را از دســت
دادند ،مزایایی برای کارگران در نظر گرفته شــد تا قدرت
معیشتشان تا حدودی حفظ شود ولی با شرایط اقتصادی
فعلی ،هرقدر دســتمزدها را باال ببریم ،تورم آن را قیچی
و بیاثر میکند.
وی بــا بیان اینکه اعالم درصد افزایش حقوق از حاال
زود اســت ،گفت :درباره این موضــوع حتی اگر به دلیل
ارائه الیحه بودجه باشــد باید واقعبینانه و منطقی تصمیم
بگیریــم ،چون ســال قبل افزایــش  ۱۰درصدی حقوق
کارکنان و افزایش  ۱۹.۵درصدی حقوق کارگران را برای
ســال  ۹۷تصویب کردیم درحالیکه نوســانات نرخ ارز و
آشــفتگی بازارهای داخلی را پیشبینی نکرده بودیم ،لذا
با توجه به تجربهای که بهدســتآمده و شرایط اقتصادی
موجود که هنوز به ثبات نرســیده نمیتوان برای حقوق
و دســتمزد کارمندان و کارگران افزایش  ۲۰درصدی را
منظور کرد.
ایــن فعال حــوزه کار تاکید کرد :اعــام افزایش ۲۰
درصدی حقوق صرفا نوعی مســکن موقتی در شــرایط
موجود اســت ولی هرگونه افزایش حقوق باید واقعبینانه
و منطقی صورت گیرد چون امکان افزایش در طول سال

به دالیل متعددی وجود ندارد و نمیدانیم تا پایان ســال
شرایط اقتصاد به چه سمت و سویی میرود و سال آینده
در چه وضعیتی خواهیم بود.
ســیارمه درعینحال تصریح کرد :دستمزد کارگران به
شکل ســهجانبه تعیین و تصویب میشــود و ما هرسال
درصدی به پایــه حقوق کارگران در شــورای عالی کار
اضافه میکنیم و کارگران بایــد با همین درصد افزایش
یک ســال کاری را ســپری کننــد ولی کارکنــان تنها
حقوقشان نیست و مزایای رفاهی و سبدهای کاال دارند و
بر اساس کارکرد و میزان فعالیت از  ۳۰تا  ۱۱۰ساعت هم
اضافهکار میگیرند که ازاینجهت افزایش حقوق کارگران
و کارمندان قابلمقایسه نیست.
ایــن فعال حــوزه کار در پایان گفت :در گذشــته که
رونــق اقتصادی بود و کارخانهها فعــال بودند ،عالوه بر
دستمزد از محل ســود فروش درصدی به کارگران داده
میشد ولی اکنونکه کارخانهها با مشکل توزیع و فروش
مواجه شدهاند کارگران هم از گرفتن این مزایا محروماند
و ناچارنــد برای تامین هزینههــای زندگی در نوبتهای
طوالنی کار کنند یا به شغلهای دوم و سوم روی بیاورند.
گرچه هنوز درصد افزایش حقوق کارکنان برای الیحه
بودجه سال آینده نهایی و اعالم نشده است ولی احتماال
این درصد افزایش تا  ۲۵درصد خواهد بود .پیشــتر یک
عضو کمیسیون تلفیق بودجه  ۹۷گفته بود بهاندازه کافی
ارزهای ریالــی ،دالری و یورو در صندوق ذخیره داریم و
میتوانیم حقوق پرداختی  ۱۷میلیون نفر حقوقبگیر کشور
را افزایش دهیم.
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پیشبینی روند بازار مسکن سخت شد

ساخت و ساز مسکن مهر سبب ایجاد مشکالتی در پردیس شده است
پنجره ایرانیان؛ نماینده مردم پردیس ،تهران ،ری ،اسالمشهر و شمیرانات مجلس
شــورای اسالمی گفت :ساخت و ساز مسکن مهر سبب ایجاد معضالت و مشکالتی
برای پردیس شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر ،پروانه مافی در جلســه شــورای اداری پردیس که با
حضور فریده اوالدقباد ،عضو کمیســیون آموزش مجلس شورای اسالمی و روسای
ادارات این شهرســتان در سالن جلســات فرمانداری برگزار شد طی سخنانی اظهار
داشت :مســائل و معضالت مختلفی در پردیس وجود دارد که گریبانگیر مردم شده
است که باید پیگیر حل این مسائل باشیم چراکه این شهرستان بدون برنامهریزی و
فراهم آوری زیرساخت های اولیه ساخته شده است و هم اکنون که از جمعیت زیادی
برخوردار شده باید برای آن چارهاندیشی صورت بگیرد.
مافی افزود :عدم جمعیتپذیری مناسب این شهرستان سبب کاهش ارزش افزوده
این منطقه شــده و ساختوسازها در حوزه مسکن مهر این منطقه را متفاوت و دچار
مشکل کرده است و برخی ساختمانها در برخی فازها به صورت نیمه کاره رها شده
است که البته بخشی از مشکالت آنها نیز حل شده اما به طور کلی معضالتی را نیز
پدید آوردهاند که نمایندگان به طور جد پیگیر این مشکالت هستند.
وی در خصوص پیگیری مشــکالت حریم ،برق و آب در شهرستان پردیس گفت:

در حوزه حریم اخیرا نشستی را با بنیاد مسکن برگزار کردیم که پیرو آن نشست مقرر
شد بنیاد کامال مشکالت را دستهبندی کند و هر ارگان پاسخگوی بخش خود باشد
و به جد پیگیر مشکل هستیم و در این رابطه حوزه بنیاد مسکن که مشکل اساسی در
شهرستانهای تهران است حل و فصل میشود و باید اعالم کنیم یکی از پروژههایی
که نمایندگان تهران پیگیر آن هستند بحث مسائل بنیاد مسکن است.
نماینده مردم پردیس ،تهران،ری ،اسالمشهر و شمیرانات مجلس شورای اسالمی
در مورد آب پردیس نیز اظهار داشــت :جلســاتی را با آب منطقهای و اداره مدیریت
فاضــاب تهران برگزار کردیم که مصوباتی داشــت و در خصوص برق منطقه نیز
جابهجایــی تیر برق از وظایف اداره برق اســت که باید نســبت به آن انجام وظیفه
داشته باشند.
مافــی یکی از مهم ترین مســائل قابل پیگیری در شهرســتان پردیس را بحث
عوارضی دانســت و بیان داشت :عوارضی که دریافت میشود از موارد مهم و بغرنج
اســت چراکه پردیس منطقهای کارگرنشین بوده و پرداخت هر ورود و خروج  ۴هزار
و  ۵۰۰تومــان مبلغ زیادی اســت که این مبلغ روزبهروز هــم باالتر میرود و باید
مشــخص شــود که این بخش خصوصی چه حد و حدودی دارد و حقوق قانونی در
این زمینه چیست.
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پنجرهایرانیان؛ آذرماه روند رو به رشد بازار مسکن یکساله
میشود .با توجه به رکود تورمی بازار مسکن ،قاعدتا باید در
ماههای آینده رشــد ماهانه قیمتها کاهش پیدا کند ،اما با
توجه به نوســان متغیرهای موثر بر بازار مسکن ،پیشبینی
وضعیت آینده این بازار مقداری دشوار شده است.
به گزارش ایســنا ،آذرماه ســال قبل پس از گذشت دوره
رکود پنجساله ،تحرکات معامالتی در بازار مسکن آغاز شد.
در ســومین ماه از فصل پاییز  ۱۳۹۶معامالت مسکن شهر
تهران  ۵۰درصــد و قیمتها  ۱۴.۹درصد افزایش یافت که
باالترین نرخ رشد هر دو شــاخص در دوره رکود محسوب
میشــد .بااینحال پس از رشــد  ۵۰درصدی معامالت در
آذرماه سال قبل ،خریدوفروش در مهرماه امسال  ۳۲درصد
کاهش یافت.
با توجــه به رکود تورمــی بازار مســکن ،قاعدتا باید در
ماههای آینده رشــد ماهانه قیمتها کاهــش پیدا کند ،اما
با توجه به نوســان متغیرهای موثر بر بازار مســکن ازجمله
تقاضای ســفته بازانه ،تقاضای مطلق ،قیمــت نهادههای
ساختمانی ،روند نرخ ارز و طال ،تحریمهای اقتصادی و نرخ
ســود بانکی ،پیشبینی وضعیت آینده بازار مسکن مقداری
دشوار شده است.
برخی واســطههای ملکی از کاهش حجم معامالت و نیز
صدور پروانههای ساختمانی در هفتههای اخیر خبر میدهند.
مشاوران امالک میگویند با توجه به سیاست شهردار جدید
مبنی بر توقف روند شهرفروشــی کــه میتواند با کاهش
بلندمرتبهسازی همراه باشد ،ممکن است رکود ساختوساز
عمیقتر شود .بنا بر آمار اتحادیه امالک ،از یکم تا بیست و

دوم آبان ماه  ۵۵۸۲قرارداد خریدوفروش مســکن در تهران
به امضا رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۶۰
درصدی را نشان میدهد.
متقاضیان واقعی خرید کنند
رئیس اتحادیه مشــاوران امالک میگوید :بازار مســکن
در مدتزمانی کوتاه شــاهد دو تغییر بزرگ بوده است؛ اول
تغییر وزیر راه و شهرســازی و دوم تغییر شهردار .درنتیجه
طبیعی اســت که وقفهای برای اطالع یافتن از برنامههای
این دو مسئول که بهطور مستقیم با بخش مسکن در ارتباط
هستند ،داشته باشد .این نافی خریدوفروش نیست و معتقدم
متقاضیان واقعی که پولی برای خرید دارند ،دست نگه ندارند

و خرید خود را انجام دهند ،چراکه حضور سرمایهگذاران در
ایــن بازار فعال کاهش یافته و این وضعیت بازار را در اختیار
مصرفکننده قرار میدهد.
وی در پاســخ به این سوال که ریزش قیمت دالر و سکه
چقدر در کاهش قیمت مســکن موثر است ،گفت :گذشته از
جو روانی عوامل بنیادین تولید مســکن نیز با رشــد قیمت
روبــرو بودهاند .مصالح ســاختمانی و آهنآالت و  ...همگی
گران شده و این گرانی سبب افزایش قیمت تمامشده مسکن
میشــود .بههرحال به نظر نمیرسد شوک کاهشی در بازار
مسکن درراه باشد ،اما بیتردید تخلیه حباب روانی بازار سکه
و ارز بر تخلیه حباب روانی بازار مسکن نیز تاثیرگذار است.

83

اخبـارساختوساز

دالر با بازار مسکن چه کرد؟
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پنجرهایرانیــان؛ آمــار افزایش  ۳۴درصــدی پروانههای
ساختمانی در مقابل کاهش  ۵۴درصدی معامالت پایتخت،
حاکی از آن است که باوجود  ۴۹۰هزار واحد مسکونی خالی
در کالنشــهر تهــران ،احتماال تا پایان ســال جاری تعداد
خانههای خالی بیشتر خواهد شد.
به گزارش ایســنا ،باوجودی که آخرین آمار از افزایش ۳۴
درصدی صدور پروانههای ساختمانی نسبت به زمان مشابه
ســال قبل خبر میدهد ،تورم مصالح ســاختمانی و افت ۵۴
درصدی معامالت احتماال اثر منفی در تولید مســکن خواهد
داشــت .بانک مرکزی مهرماه امســال گزارش داد که طی
ششماهه ابتدای ســال جاری  ۳۲هزار پروانه ساختمانی در
کل کشــور و  ۳۰۰۰پروانه در شــهر تهران صادر شده که
نســبت به ماه مشــابه ســال قبل به ترتیب رشد  ۷.۵و ۳۴
درصدی را نشان میدهد.
با اینکه صدور پروانههای ساختمانی در ماههای مختلف

از رونــد ثابتــی برخوردار نیســت ،اگر میانگیــن  ۶.۲واحد
مســکونی برای هر یک از  ۳۰۰۰پروانه صادرشده در شهر
تهران را مالک قرار دهیم تا پایان سال جاری حدود  ۳۷هزار
واحد مســکونی تولید میشود .با احتساب نصف شدن تعداد
معامالت احتماال نیمی از این واحدها روی دست صاحبانشان
میمانــد و به  ۴۹۰هزار واحد خالی از ســکنه تهران اضافه
خواهد شــد .عدم تــوان طرف تقاضا در شــرایطی به رکود
معامالتی منجر شــده که با توجه به حدود  ۷۰۰هزار ازدواج
سالیانه در کشور ،تقاضای مطلق در حال انباشته شدن است.
به دنبال نوســانات نرخ ارز که از پایان سال گذشته رقم
خورد ،اغلب مصالح ســاختمانی با رشــد قیمت مواجه شده
که میتواند به فاصلــهی زمانی ،اثر منفی در تولید و عرضه
مســکن بگذارد .طبق آمار در ششماهه ابتدای سال ۱۳۹۷
گروه لوله و پروفیلهای فوالدی از  ۲۶تا  ۱۵۱درصد ،گروه
میلگرد از  ۹۸درصد تا  ۱۴۶درصد ،گروه ورقهای گالوانیزه

از  ۵۴تا  ۹۳درصد و گروه سنگهای تخت پالک از  ۷تا ۵۶
درصد افزایش قیمت داشــتهاند .رشد عجیبوغریب مصالح
ساختمانی در حالی رقم خورده که عمده این مصالح در داخل
کشور تولید میشود و نمیتواند تاثیرپذیری چندانی از جهش
نرخ ارز داشته باشد.
باوجــودی که آمار از رکود تورمی بازار مســکن حکایت
میکند بررسیهای میدانی از مناطق مختلف نشان میدهد
فروشــندگان واحدهای نوســاز بهطور مرتــب قیمتهای
پیشــنهادی را باال میبرند .در ماههای اخیر در شهر تهران
شــاهد تــورم ماهیانه بودهایــم و بنا بر آمار ،این رشــد در
واحدهای کلیدنخورده بیشــتر بوده اســت .حتی واحدهایی
که چهار پنج ســال از ســاخت آنها میگذرد ،تنها با توجیه
کلیدنخورده بودن با نرخ واحدهای نوساز به فروش میرسد.
بااینحال پیشبینی میشــود که سرعت رشد ماهیانه قیمت
مسکن شهر تهران در ماههای آینده کاهش مییابد.
بررسیها نشان میدهد با فروکش کردن التهاب بازارهای
ارز و طال ،سرمایهگذاران این بازارها به بخش مسکن شیفت
شــدهاند و عمده خریدوفــروش ملک در بخــش تقاضای
ســوداگرانه انجام میشــود .پارادوکس موجود از افت شدید
معامــات در برابر رشــد قیمتها به این مفهوم اســت که
فروشــندگان حرفهای تورم ماهیانه مسکن را رقم میزنند.
معدود متقاضیان مصرفی نیز به خرید آپارتمانهای  ۱۶سال
به باال روی آوردهاند که ســهم معامــات این گروه از کل
معامالت را نســبت به زمان مشابه ســال قبل چهار درصد
افزایش دادهاند .بر اساس رفتار معمول بازار مسکن طی ادوار
گذشته این بازار پس از یک دوره رکود  ۱۰تا  ۱۲فصلی وارد
رونق میشــود .محاســبه ورود به دوره رکود از زمان ثبات
قیمتهــا صورت میگیرد و زمــان ورود به دوره رونق بازار
مسکن به طول رکود غیرتورمی بستگی دارد.

سی درصد شهرهای ایران نیازمند بازآفرینی است
پنجره ایرانیان؛ دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری با اشاره به وجود مشکالت
شهری در  ۳۰درصد شهرها ،از تصویب بندهای اصلی سیاستهای اجرایی بازآفرینی
شهری در جلسه این شورا خبر داد.
به نقل از وزارت راه و شهرســازی ،محمدســعید ایزدی در جلســه شورای عالی
شهرســازی و معماری درباره سیاستهای کالن بازآفرینی شهری با اشاره به خالئی
که در گذشته در رابطه با سیاســت بازآفرینی شهری وجود داشت گفت :خوشبختانه
مجموعه مســتندات مفصلی به همت شــرکت بازآفرینی شهری آماده شده است که
میتواند راهگشای اقدامات اجرایی باشند.
وی یادآور شــد :حداقل  ۳۰درصد از مساحت شهرهای امروز ما در مساحتی بالغ بر
 ۱۳۰هزار هکتار درگیر مسائل و مشکالت بافتهای ناکارآمد هستند .بدین معنا ما اگر
فقط بخواهیم به شاخصهای سهگانهای که برای شناسایی محدودهها مشخص شد
اســتناد کنیم ،حداقل ۳۰درصد از شهرها در  ۵۴۴شهری که توسط شرکت بازآفرینی
شهری شناسایی شدند درگیر مسائل و مشکالت شهری با گونههای مختلف هستند.

معاون معماری و شهرســازی وزیر راه و شهرســازی افزود :بندهای سیاستهای
اجرایی که تدوین شده موید این مطلب است که آنها مسائلی را پیگیری میکنند که
آن مسائل در گذشته سبب شد تا روند سیاستهای بهسازی و نوسازی با موفقیت آن
چنانی روبهرو نباشد .به جرات میتوانم بگویم که در برخی از مواقع مداخالت در حوزه
بافتهای شــهری به تنزل بیشتری در این محدوده و محالت منجر شد .دولتمحور
بودن از مواردی بود که ما بهشدت از آن پرهیز کردیم.
وی ادامه داد :معتقد بوده و هستیم که دولت باید در جایگاه تسهیلگری خود بنشیند
و در اجرای سیاســتهای بازآفرینی شهری ،اقدامات شــهرداریها و مشارکتهای
مردمی میتواند ثمربخش باشد.
ایزدی تصریح کرد :شــهرنگری یکی از بندهای بسیار مهم سند بازآفرینی شهری
اســت .بدین معنا که محالت در عین حفظ اســتقالل و فعالیــت در درون خود باید
فعالیت داشــته باشند .درعینحال نباید بیتوجه به مقیاس شهر و هم پیوندی با دیگر
عناصر شهری باشند که در این سند هم قید شده و بر آن تاکید ویژه شده است.
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پنجره ایرانیان؛ وزیر راه و شهرســازی در شــرایطی
وعــده تحرک مســکن در ســالهای  ۹۸و  ۹۹را داده
که هزینههای تولید مســکن با توجــه به گرانی مصالح
ســاختمانی باال رفته و از سوی دیگر طرح مسکن مهر
و بازآفرینــی دچار چالــش نقدینگی و عــدم همراهی
دستگاههای دولتی شــده است .با این حال ساختوساز
بخش خصوصی در تهران  ۳۲درصد رشد نشان میدهد.
به گزارش ایسنا ،روز شنبه  24آذرماه محمد اسالمی،
وزیر راه و شهرسازی ،در جلسه با فراکسیون نمایندگان
والیی مجلــس بر طراحی برنامــه عملیاتی و جامع در
حوزه مسکن و توجه به دهکهای نیازمند اشاره کرد .او
همچنین گفت که قطعا در ســالهای  ۹۸و  ۹۹در حوزه
مسکن شاهد تحرکات خوبی خواهیم بود و در هر شهر و
منطقهای که نیاز به ساخت مسکن باشد حتما این اقدام
اجرا خواهد شــد .اســامی همچنین بر لزوم تخصیص
بودجه برای اتمام مسکن مهر و فروش خانههای مسکن
مهر به جای اجارههای  ۹۹ساله تاکید کرده است.
چنــد روز قبل هم وزیر راه و شهرســازی در دیدار با
رییسجمهور به مواردی همچون تولید  ۲۰۰هزار واحد
مسکونی در شهرهای جدید ،نوسازی  ۱۰۰هزار واحد در
بافتهای ناکارآمد و تولید  ۱۰۰هزار واحد توســط بنیاد
مسکن تا سال  ۱۴۰۰اشاره کرد .بنابراین با توجه به نیاز
سالیانه کشور به حدود یک میلیون واحد مسکونی ،قطعا
اســامی روی تولید بخش خصوصی حساب ویژهای باز

کرده است.
همچنین با وجود آنکــه از دو میلیون و  ۲۰۰هزار
واحد مســکن مهر  ،یک میلیــون و  ۷۸۰هزار واحد
آن به اتمام رســیده تکمیل  ۴۲۰هزار واحد باقیمانده
بــه همراه خدمــات و زیرســاختهای آن به یکی از
دغدغههای ایــن روزهای وزارت راه و شهرســازی
تبدیل شده اســت .گفته میشــود به دلیل نوسانات
ارزی و بــا توجه به اتمام آورده متقاضیان ،دولت برای
تکمیل مســکن مهر چارهای جز دست بردن در جیب
خود ندارد .طبق برآوردها تکمیل مسکن مهر  ۱۱هزار
میلیارد تومان بودجه میخواهد تا شاید در سال ۱۳۹۸
شاهد اتمام این پروژه فرسایشی باشیم.
در شرایطی که پس از افزایش نرخ دالر ،قیمت مصالح
ساختمانی رشد چشمگیری داشته ،آمارهای اعالم شده
از مرکــز آمار حاکی از افزایش  ٣١,٦درصدی واحدهای
مسکونی پیشبینی شده در پروانههای صادر شده برای
احداث ســاختمان توسط شهرداری تهران در فصل بهار
امســال نسبت به فصل بهار پارســال است .با توجه به
کاهش  ۵۴درصدی معامالت ،احتماال نیمی از واحدهای
آماده تولید به  ۴۹۰هزار واحد خالی استان تهران افزوده
خواهد شــد .همچنین اغلب مصالح ســاختمانی با رشد
قیمت مواجه شــده که میتواند بــه فاصلهی زمانی ،اثر
منفی در تولید و عرضه مســکن بگــذارد .طبق آمار در
شش  ماهه ابتدای سال  ۱۳۹۷گروه لوله و پروفیلهای

فوالدی از  ۲۶تا  ۱۵۱درصد ،گروه میلگرد از  ۹۸درصد
تــا   ۱۴۶درصد ،گروه ورقهــای گالوانیزه از  ۵۴تا ۹۳
درصد و گروه ســنگهای تخت پالک از  ۷تا  ۵۶درصد
افزایش قیمت داشتهاند .رشــد عجیب و غریب مصالح
ســاختمانی در حالی رقم خورده کــه عمده این مصالح
در داخل کشــور تولید میشــود و نمیتواند تاثیرپذیری
چندانی از جهش نرخ ارز داشته باشد.
دبیر کانون انبوهســازان با بیان اینکه تسهیالت ۵۰
میلیون تومانی ساخت در بافت فرسوده با وجود تصویب،
هنوز اجرایی نشده اســت گفت :حتی همکاران ما برای
پروژههایی که تعریف کردند تســهیالت را با نرخ خارج
از مصوبه دریافت میکردنــد .با توجه به کاهش ارزش
پول ملــی و افزایش افسارگســیخته هزینههای تولید،
این میزان وام اثرگذاری خود را از دســت داده اســت.
بنابراین بانک عامل و وزارت راه و شهرســازی افزایش
تسهیالت ساخت با نرخ متفاوت را برای بخش تولید در
نظر گرفتند.
به گفتــه پورحاجت ،تســهیالت  ۱۱۰میلیون تومان،
بسیار ضروری اما ناکافی است .هماکنون هزینه ساخت
مسکن حدود متری ســه میلیون تومان است که منابع
بانکی باید تا  ۸۰درصد هزینههای تولید را پوشش دهد.
با این حال همین که مســووالن به این نتیجه رسیدهاند
که باید وام نوســازی و بهسازی مناطق هدف بازآفرینی
شــهری را پرداخــت کنند و آن را افزایــش دهند یک
رویکرد مثبت تلقی میشود.
آخرین گزارش بانک مرکزی از معامالت مســکن در
آبان ماه  ۱۳۹۷از رشــد  ۹۱درصدی قیمت هر متر مربع
مسکن در شــهر تهران حکایت دارد .البته در هفتههای
اخیر نــرخ دالر روند نزولی به خــود گرفته و هماکنون
در محــدوده  ۱۰هزار تومان قرار دارد .با فروکش کردن
التهاب بازارهای ارز و طال ،ســرمایهگذاران این بازارها
به بخش مســکن شیفت شدهاند و عمده خرید و فروش
ملک در بخش تقاضای سوداگرانه انجام می شود .با این
حال آمار از کاهش ســرعت رشد قیمت مسکن حکایت
دارد .طبق آمار یک ســامانه ملکــی در  ۲۴روز ابتدای
آذرماه  ۱۳۹۷شــاخص قیمت هر متر مربع مسکن شهر
تهران به  ۹میلیون و  ۲۹۹هزار تومان رسیده که نسبت
به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب  ۳.۳و ۸۸.۲
درصد افزایش نشــان میدهد .این در حالی اســت که
بر اساس معیارهای همین ســامانه رشد قیمت مسکن
پایتخت در آبان ماه  ۵.۶درصد بوده که در آذرماه سرعت
رشــد آن  ۲.۳درصد کاهش یافته است .در این شرایط،
کارشناسان معتقدند که بازار مسکن تا پایان سال به ثبات
قیمت میرســد و احتماال برای حدود دو سال وارد رکود
میشود؛ رکودی که شــاید فرصتی مناسب برنامهریزی
تولید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی باشد.
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پنجــره ایرانیان؛ صدها خانه ویالیی لوکس به ســبک
فاکس شاتو که برای ثروتمندان و اعضای خاندان سلطنتی
از کشورهای عربی ،در استان بولو ترکیه ساخته شده بود،
با ورشکست شدن سازنده آن ،بالتکلیف مانده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ انگلیسی،
صدها خانه ویالیی لوکس که به ســبک فاکس شــاتو و
برای ثروتمندان و اعضای خاندان ســلطنتی از کشورهای
عربی در استان بولو ترکیه ،ساخته شده بود ،با ورشکست
شدن سازنده آن ،بالتکلیف مانده است.
گروه ســاروت ،ســازنده این پروژه ،به علت ناتوانی در
بازپرداخــت وام  ۲۷میلیــون دالری خود برای پروژه برج
الباباس ،از سوی دادگاه با حکم ورشکستگی روبهرو شده
اســت .این پروژه کــه در اعماق کوههــای خوشمنظره
این اســتان قرار دارد ،شــامل  ۷۳۲ویالی ســبک شاتو،
اســتخرهای شــنا ،حمامهای ترکی ،مراکز ســامتی و
زیبایی ،یک مرکز خرید و یک مسجد است.
طبق نوشــته گزارش حریت دیلی ،مشــتریانی از قطر،
بحرین ،کویت ،امارات متحده عری و عربســتان سعودی،
 ۳۵۰واحــد از این ویالها را  بــا قیمتهایی از ۳۷۰۰۰۰
دالر تا  ۵۳۰۰۰۰دالر خریداری کردهاند .به گفته مشــاور
معماری این پروژه ،ناجی یوروک ،آنها مشخصا درخواست
کردند که طاحی ویالها به سبک شاتو انجام شود .محمت

امین یردلین ،رئیس گروه ســاروت ،مقصــر وضعیت بد
شرکت خود را مشتریان راکد میداند.
در گــزارش روزنامــه حریــت ،یردلیــن میگوید :ما
نتوانستیم حدود  ۷.۵میلیون دالری را که از فروش ویالها
به کشــورهای عربی خلیج فارس عایدمان شده بود را به
دســت بیاوریم .ما برای حمایت از ورشکستگی درخواست
دادیم؛ اما دادگاه حکم به ورشکستگی ما داد .ما درخواست
تجدیدنظر خواهیم کرد.
ایــن گــروه قبــل از این کــه درخواســت حمایت از

ورشکســتگی خود را ثبت کند ،ســاخت  ۵۸۷ویال را به
پایان رســانده بود .هر چند دادگاه به این گروه دستور داده
است که فورا ساختوساز را متوقف کند ،اما یردلین هنوز
امیدوار است.
او میگوید :ارزش این پروژه  ۲۰۰میلیون دالر است .ما
تنها باید  ۱۰۰ویال را بفروشــیم تا بدهی خود را پرداخت
کنیم .من معتقدم ما میتوانیم ظرف  ۴-۵ماه این بحران
را پشــت ســر بگذاریم و بخشــی از این پروژه را تا سال
 ۲۰۱۹افتتاح کنیم.

کدام منطقه تهران پیشتاز تورم در بازار مسکن است؟
پنجرهایرانیان؛ منطقه  ۵تهران که همواره باالترین میزان معامالت و رشد قیمت مسکن را
به خود اختصاص داده ،در تحوالت تورمی بازار مسکن نقش اصلی را ایفا میکند.
به گزارش ایســنا ،روند قیمت مســکن در منطقه  ۵تهران طی ماههای اخیر حاکی از رشد
متداوم ماهانه اســت و باوجود اینکه گرانترین منطقه تهران محســوب نمیشود ،رشد آن
همواره باالتر از میانگین شــهر تهران بوده اســت .منطقه  ۵در مهرماه امســال  ۱۰۵درصد
افزایش قیمت نســبت به ماه مشــابه سال قبل را تجربه کرد و این در حالی است که متوسط
رشد قیمت مسکن شــهر تهران  ۸۳درصد بود .در هفتماهه امسال منطقه  ۵به ترتیب ،۴۷
 ۹۲ ،۸۲ ،۷۲ ،۶۳ ،۵۳و  ۱۰۵درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است .این در حالی است که
رشــد قیمت این منطقه منجر به کاهش معامالت آن نشده است؛ بهطور مثال سهم معامالت
این منطقه از  ۱۳درصد در شــهریورماه به  ۱۵درصد در مهرماه رسیده که علت اصلی آن به
تقاضای سفته بازانه و خرید بهقصد سرمایهگذاری مربوط میشود.
طبــق بررســیها محلههای اکباتان ،آپادانــا و پونک در منطقه  ،۵فرمانیــه در منطقه ،۱
ســعادتآباد در منطقه  ،۲نیاوران در منطقه  ،۱گیشــا در منطقه  ۲و ستارخان و مرزداران در
منطقه  ۵به ترتیب محبوبترین محلههای شهر تهران محسوب میشوند.
قیمت مســکن در شــهر تهران بهطور کامل از توان متقاضیان واقعی خارج شــده است.
قیمتها  ۸۳درصد افزایش یافته و این در حالی اســت که معامالت  ۳۲درصد کاهش یافته
است .در شرایط کنونی برخی معتقدند سقف تسهیالت  ۱۶۰میلیون تومانی خرید مسکن دیگر
جوابگو نیست و این رقم باید افزایش یابد .در این زمینه رئیسکل بانک مرکزی اعالم کرده
که مطالعاتی را برای اصالح تسهیالت مسکن در دستور کار قرار داده است.

اما درخصوص پیشبینی وضعیت آینده بازار مســکن ،کارشناسان معتقدند که بازار مسکن
با توجه بهســرعت رشد تورم آن در نیمه دوم سال آینده وارد رکود خواهد شد .از سوی دیگر
کاهش قیمت دالر باعث شــده بعضی کارشناســان پیشبینی کاهش تا  ۳۰درصدی قیمت
مســکن در پایان سال جاری را ارائه کنند؛ اما تجربه نشان داده قیمت اسمی مسکن هیچگاه
کاهش نیافته ،بلکه با توجه به جهشهای ادواری وارد رکود شده و سپس توان تقاضا متناسب
باقیمتها اصالح شده است.
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پنجره ایرانیان؛ رییس ســازمان نظام مهندسی ساختمان اســتان یزد با اشاره به
هزینههای هنگفت مربوط به تامین مصالح خدمات و انرژی و گرانی دیگر عناصر و
عوامل موثر در کار ســاختمان ،گفته ،شرایط به گونهای پیش میرود که برای جلب
مشــتری باید کیفیت خدمات و محصول را پیوسته باال ببریم و در عین حال قیمت
را ارزانتر کنیم.
به گزارش صما ،دکتر مهدی ســاالری در نشستی که با مشارکت انجمن صنفی
انبوهسازان و سازمان نظام مهندسی ساختمان این استان به منظور ایجاد تصمیمات
استانی ،محلی و منطقهای در جهت رونق مسکن برگزار شد ،اظهار کرد :انبوهسازی،
کاری حرفهای و علمی اســت و اگر بخواهیم در این عرصه باقی بمانیم باید از علوم
روز و دانش ضمنی بهرهمند باشیم.

وی ادامه داد :در گذشته فرصت کار ،فراوان بود اما امروز باید مانند یک شکارچی
ماهر بــه دنبال فرصتها بگردیم و در آینده حتی همین فرصتهای محدود هم در
دسترس نیست و باید آنها را ایجاد کرد.
ســاالری در تشریح موانع اصلی موجود بر ســر راه انبوهسازی و موفقیت در این
زمینه ،خطاب به مســئوالن امور ســاختمان گفت :هر یک از ما در این قضیه مقصر
اســت اما همه به دنبال مقصر میگردیم .کاهش قیمت زمین از ســوی دولت و به
موازات آن کاهش انواع عوارض دریافتی در حوزه ســاخت و ساز می تواند در رونق
مسکن موثر باشد.
ســاالری ادامه داد :هم زمان با آن انبوهســازان باید بر علوم و فنون روز اشراف
یافته و از مبانی اقتصادی و دانش مارکتینگ و برندینگ و جامعهشناسی نیز در کار
خود اســتفاده کنند و به کمک ســازمان نظام مهندسی و دستگاههای همسو ،یک
شــبکه ارزش در حوزه ساخت و ســاز ایجاد کنند تا با صنعتیسازی و تولید بیشتر
در زمان کمتر و رویآوری به طرحهای سبکســازی ،مقاومسازی و مصرف انرژی
کمتر در ســاختمان بتوانند مشتریان را از کاهش هزینهها و افزایش عمر ساختمان
بهرهمند سازند.
محمدمهدی شــرافت رییس انجمن صنفی انبوهسازان مسکن استان هم در این
گردهمایی خواســتار برخورد فعال شورای مسکن استان و اصالح طرح تفصیلی که
به گفته وی نه با پیشینه یزد سازگار است و نه آینده خوبی را نوید میدهد ،شد.
وی تولید واحدهای مســکونی با قیمت بین  ۲۰۰تا  ۳۰۰میلیون تومان را مناسب
تــوان مالی و ذائقه اکثر متقاضیان مســکن توصیه و شــهرداری و اداره کل راه و
شهرسازی را در جهت تحقق این نیاز دعوت به همکاری کرد .در حال حاضر تقاضا
و فرصت وجود دارد اما محصولی که این قشر خریدار آن است ،وجود ندارد.
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پنجره ایرانیان؛ وزیر راه و شهرســازی از حامد مظاهریان
خواســت با دعوت از اعضای اصلی هیات مدیره نســبت به

برگزاری جلســه فوق العاده مجمع عمومی نظام مهندســی
ساختمان اقدام کند.

به گزارش صما ،وزیر راه و شهرسازی در نامهای به معاون
مسکن و ســاختمان این وزارتخانه دســتور برگزاری جلسه
فوقالعاده هیات عمومی ســازمان نظاممهندســی ساختمان
را ابالغ کرد.
در این نامه تصریح شده است که طبق ماده  ۱۰۳آییننامه
اجرایی قانون نظام مهندســی و کنترل ســاختمان مصوب
 ۱۳۷۵از اعضای اصلی هیات مدیره ســازمان نظاممهندسی
ساختمان استانها برای شرکت در این جلسه دعوت شود.
همچنین بر اســاس نامه وزیر راه و شهرســازی ،دستور
جلسه فوقالعاده ســازمان نظاممهندسی ساختمان را اجرای
بند الف مــاده  ۱۰۷آییننامه اجرایی قانون دانســته که بر
اســاس آن انتخاب افراد واجد شــرایط عضویت در شورای
مرکزی به میزان حداقل دو برابر تعداد موردنیاز در هر رشته
با قید اصلی و علیالبدل و معرفی به وزیر راه و شهرســازی
بهمنظور انتخاب اعضای اصلی و علیالبدل شورای مرکزی
از بین آنهاست.
گفته میشــود به دنبال جریانات رخ داده در سازمان نظام
مهندسی ساختمان کشــور و عدم تشکیل جلسات سازمان،
وزارت راه با این دســتور تصمیم به انحالل شورای مرکزی
فعلی گرفته است.

87
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پنجرهایرانیــان؛ در آبان امســال متوســط قیمت هر
مترمربع واحد مسکونی در تهران نسبت به مدت مشابه
سال گذشــته  ۹۱درصد افزایش یافت و آمار ارائهشده
حاکی از ســهم عمده خانههای ارزانتر و کوچکتر از
معامالت انجامشده در این مدت است.
به گزارش ایســنا ،بر اســاس تازهترین گزارش بانک
مرکزی از بازار مســکن تهران در آبان امسال ،متوسط
قیمــت خریدوفروش یک مترمربع واحد مســکونی در
شــهر تهران به  ۹۱.۸میلیون ریال رسیده که نسبت به
ماه مشابه سال قبل  ۹۱.۵درصد افزایش نشان میدهد.
این گزارش حاکی از آن اســت که بیشــترین رشــد
متوســط قیمت در آبان سال جاری نسبت به ماه مشابه
سال قبل مربوط به منطقه  ۹بوده که معادل  ۱۱۱درصد
افزایش قیمت داشــته و در مقابل ،کمترین رشد قیمت
نیز در منطقه  ۱۹بوده است که متوسط قیمت مسکن در
این منطقه نسبت به آبان ماه سال گذشته  ۴۸.۲درصد
افزایش داشته است.
همچنیــن در مناطــق  ۲۲گانه شــهرداری تهران
بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی
معاملهشده  ۱۹۶.۳میلیون ریال و مربوط به منطقه یک
شهرداری و کمترین متوسط قیمت با  ۴۰.۹میلیون ریال
مربوط به منطقه  ۱۹بوده است.
همچنین تعداد معامالت انجامشده طی این ماه ۶۹۰۰
فقره بود که نســبت به آبان ماه ســال گذشته کاهش
 ۵۳.۶درصدی و نسبت به ماه گذشته نیز کاهش ۲۶.۷
درصدی را نشان میدهد.
بر اساس این گزارش ،در هشتماهه سال  ۱۳۹۷نیز
تعداد معامالت آپارتمانهای مســکونی شهر تهران به

 ۹۱هزار و  ۱۰۰واحد مســکونی رســید که در مقایسه
با مدت مشــابه ســال پیش از آن ۱۹.۹ ،درصد کاهش
داشته است.
در این ماه همچنین شــاخص کرایه مسکن اجاری
در شــهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه
مشــابه ســال قبل به ترتیب  ۱۷و  ۱۴.۴درصد رشد
نشان میدهد.
بر پایه گزارش بانک مرکزی ،در این مدت بیشــترین
حجم معامالت انجامشــده مســکن به تفکیک مناطق
شهری تهران ،مربوط به منطقه  ۵با سهم  ۱۵.۷درصد
بوده و پسازآن مناطق  ۴ ،۲و  ۱۰به ترتیب با ۸.۸ ،۹.۴
و  ۶.۸درصد ،بیشــترین معامالت مسکن شهر تهران را
به خود اختصاص دادهاند.
در مجمــوع  ۷۴.۱درصد از کل معامالت انجامشــده
مسکن در شهر تهران در آبان ماه سال جاری مربوط به
 ۱۰منطقه شهری بوده و  ۱۲منطقه تنها  ۲۵.۹درصد از
معامالت را شامل میشود.
بررســی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معاملهشده
در شــهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن اســت
که واحدهای تا پنج ســال ســاخت با سهم  ۴۴درصد
بیشترین ســهم را به خود اختصاص دادهاند و کمترین
سهم از معامالت انجامشــده را نیز واحدهای مسکونی
بیش از  ۲۰سال ساخت با  ۱۱.۶درصد به خود اختصاص
داده است.
این گــزارش همچنین نشــان میدهد کــه میزان
معامالت مســکن در هشتماهه سال جاری نیز نسبت
به مدت مشــابه سال گذشته  ۱۹.۹درصد کاهش داشته
و مجمــوع معامالت در این مدت  ۹۱هزار و  ۱۰۰فقره

بوده اســت ،اما درعینحال متوسط قیمت هر مترمربع
بنای واحد مســکونی در این مدت در شهر تهران ۷۲.۸
میلیون ریال بوده که رشد  ۶۰.۱درصدی قیمت نسبت
به مدت مشابه سال قبل را نشان میدهد.
در آبان ماه ســال جاری همچنین بیشــترین تعداد
معامالت انجامشده مســکن مربوط به منازل مسکونی
باقیمت  ۶۰تا  ۷۰میلیون ریال به ازای هر مترمربع بوده
که این معامالت  ۹.۴درصد از کل معامالت شهر تهران
را به خود اختصاص داده و پسازآن ،منازل متری  ۵۰تا
 ۶۰میلیون ریال و  ۷۰تا  ۸۰میلیون ریال با ســهمهای
 ۹.۱و  ۹درصد بیشترین معامالت را داشتهاند.
از طرفــی گزارش بانک مرکزی حاکی از آن اســت
کــه  ۵۴.۵درصد از کل معامالت انجامشــده در تهران
مربوط به منازلی اســت که قیمت هر مترمربع آن کمتر
از متوسط قیمت هر مترمربع در تهران بوده است.
در آبان ماه ســال جاری همچنین بیشــترین ســهم
معامالت انجامشده مسکن مربوط به منازل مسکونی با
متراژ  ۵۰تا  ۶۰متر بوده که  ۱۴.۴درصد از کل معامالت
را دربر میگیرد و پسازآن خانههای  ۶۰تا  ۷۰متری و
 ۷۰تا  ۸۰متری بیشترین معامالت انجامشده را به خود
اختصاص دادهاند .بهطورکلی در این ماه بیش از نیمی از
معامالت انجامشده مربوط به خانههای با متراژ کمتر از
 ۸۰مترمربع بوده است.
خانههای بین  ۱۵۰تا  ۳۰۰میلیون تومان نیز با ۱۷.۱
درصد بیشترین سهم را در معامالت مسکن شهر تهران
داشتهاند و پسازآن بیشترین معامالت انجامشده مربوط
به خانههای باقیمت  ۳۰۰تا  ۴۵۰میلیون و  ۴۵۰تا ۶۰۰
میلیون تومان بوده است.
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پنجرهایرانیــان؛ افزایش قیمت مصالح ســاختمانی از
یکســو و تبدیلشدن مسکن به کاالیی سرمایهای هم
از ســوی دیگر باعث شده تا دیگر این بازار تابع شرایط
اولیه عرضه و تقاضا نباشد.
به گزارش ایسنا ،تیرآهن بهعنوان یکی از اصلیترین
مصالحی اســت که در همه سازههای ساختمانی سبک
و ســنگین مورداســتفاده قرار میگیرد در انواع مختلف
خود افزایش قیمت را تجربه کرده اســت .افزایش ۸۳.۵
درصدی قیمت مســکن در تهران در آبان ماه امســال
عینیترین نمود این افزایش قیمت در مصالح ساختمانی
است .از طرف دیگر بازار مسکن باوجود ازدیاد عرضهای
که با آن مواجه است اما به دلیل افزایش قیمت مصالح
ساختمانی از سویی و همچنین تبدیلشدن این کاال به
یک کاالی ســرمایهای از سوی دیگر با افزایش قیمت
فزایندهای مواجه است.
واقعیت این اســت که بروز مســائل مختلف در حوزه
اقتصــاد کالن همچون افزایش حجم نقدینگی و بهتبع
آن کاهش ارزش پول ملی و تورم باعث شــده است تا
دیگــر قواعد اولیه بازار آزاد همچون «کاهش قیمت در
صورت افزایش عرضه» صادق نباشد و مسکن قیمتش
باالتر برود؛ حتی اگر تقاضایی برای آن وجود نداشــته
باشد .در چنین شرایطی است که بازار دچار اختالل شده
و رکود تورمی امری گریزناپذیر خواهد بود .در شــرایط
رکود تورمی قیمتها علیرغم عدم وجود تقاضای موثر
روزبهروز باالتر میرود.
بر اســاس آمارهــای مرکز آمار متوســط قیمت هر
کیلوگرم تیرآهن نمره  ۱۴در نیمه اول ســال  ۱۳۹۶دو
هزار و  ۴۰۰تومان بوده که در نیمه اول امسال به چهار

هزار و  ۱۰۰تومان افزایش پیداکرده و  ۷۰.۳درصد رشد
را تجربه کرده اســت .قیمت هر کیلوگرم تیرآهن نمره
 ۱۶هم در نیمه اول سال  ۲۳۰۰ ،۱۳۹۶تومان بوده که
در نیمه اول امسال به  ۳۵۰۰تومان افزایش پیداکرده و
 ۴۷.۵درصد رشد را تجربه کرده است.
همچنین قیمت هر کیلوگرم تیرآهن نمره  ۱۸هم در
نیمه اول سال  ۲۸۰۰ ،۱۳۹۶تومان بوده که در نیمه اول
امسال به  ۳۷۰۰تومان افزایش پیداکرده و  ۳۱.۶درصد
رشد را تجربه کرده است.
همچنیــن بانک مرکــزی اوایل آبان مــاه گزارش

تحوالت بازار مســکن شــهر تهران در مهرماه ۱۳۹۷
را ارائــه کرد .بر اســاس این گزارش ،متوســط قیمت
خریدوفروش یــک مترمربع زیربنای واحد مســکونی
معاملهشــده از طریق بنگاههای معامالت ملکی شــهر
تهــران  ۸۶.۱میلیون ریال بود که نســبت به ماه قبل
و ماه مشــابه ســال قبل به ترتیب  ۶.۴و  ۸۳.۵درصد
افزایش نشان میدهد .شاخص کرایه مسکن اجاری در
شــهر تهران و در کل مناطق شــهری هم طی مهرماه
سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۵
و  ۱۲.۶درصد رشد نشان میدهد.
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نقش قدیمیسازیها در بازار نیمهجان مسکن
پنجرهایرانیان؛ معامالت مســکن شــهر تهران  ۳۲درصــد کاهشیافته اما افت
خریدوفروش واحدهای  ۱۶تا  ۲۰ســال  ۲۱درصد بوده که نشان میدهد جهش ۸۳
درصدی قیمت ،متقاضیان را به سمت واحدهای قدیمیساز سوق داده است.
به گزارش ایسنا ،اخبار تائید نشده حاکی از آن است که میانگین قیمت مسکن شهر
تهران در آبان ماه  ۱۳۹۷به متری  ۹میلیون و  ۱۸۵هزار تومان رسیده که نسبت به
ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب  ۶.۶و  ۹۰درصد افزایش یافته است .در این
شرایط متقاضیان که قدرت خریدشــان بهشدت کاهش یافته ،واحدهای قدیمیساز
را بهعنــوان اولویتهای خود مدنظر قرار دادهاند .برخــی گزارشها نیز از مهاجرت
اجارهنشینان به شهرهای اطراف تهران حکایت دارد.
آمارهــا از بازار مســکن پایتخت در مهرماه حاکی از آن اســت در شــرایطی که
معامالت بهطورکلــی  ۳۲درصد کاهش یافته ،کمترین کاهــش تعداد معامالت به
ترتیب در بازههای ســنی  ۱۶تا  ۲۰سال و بیش از  ۲۰سال (به ترتیب به میزان-21
و -23درصد) و بیشــترین کاهش تعداد معامالت در بازههای بین  ۱۱تا  ۱۵و کمتر

از  ۵ســال (به ترتیب به میزان  -44و  -38درصد) بوده است .بهبیاندیگر واحدهای
قدیمیساز نسبت به سال گذشته درصد بیشتری را از کل معامالت دربر گرفتهاند.
از سوی دیگر در مهرماه  ۱۳۹۷نسبت به ماه مشابه سال قبل ،تعداد معامالت صرفا
در بازههای با ســطح زیربنای کمتر از  ۴۰و بیش از  ۲۰۰مترمربع به ترتیب  ۲۲و ۵
درصد رشــد داشته اما معامالت در سایر واحدها با نرخ رشد منفی همراه بوده است؛
بهطوریکه بیشترین کاهش مربوط به واحدهایی با سطح زیربنای  ۸۰تا  ۱۰۰و ۶۰
تا  ۸۰مترمربع به میزان  - ۴۱و  - ۴۰درصد بوده است.
ازنظر ارزش هر واحد مســکونی نیز بیشترین تعداد معامالت به واحدهای  ۳۰۰تا
 ۳۵۰میلیون تومان با سهم  ۶.۶درصد از کل معامالت مربوط میشود.
واحدهای با ارزش  ۲۰۰تا  ۲۵۰میلیون تومان هم با ســهم  ۶.۴درصد از کل
معامالت در جایگاه بعدی قرار دارند .کمترین ســهم هم به واحدهای باارزش
کمتر از  ۱۰۰میلیون تومان مربوط میشــود که ســهم  ۰.۲درصدی از تعداد
معامالت دارد.

اخبـارانرژی و فناوری
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پنجرهایرانیان؛ محققان دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر با
بهرهگیری از روشــی ســاده و ارزان نانو کامپوزیتهایی
را تولیــد کردند که بهعنوان عایقهــای تنظیمکننده دما
برای مدیریت انرژی حرارتی در صنایع ساختمانســازی
و نساجی قابلاستفاده هستند.
به گزارش ایسنا ،دکتر مجید منتظر ،عضو هیات علمی
دانشــگاه صنعتی امیرکبیر ،مواد تغییر فاز دهنده را موادی
در حال پیشرفت در حوزه ذخیره انرژی گرمایی دانست و
افزود :در این تحقیقات تالش شــد تا با استفاده از فناوری
نانو ،کارایی مواد تغییر فاز دهنده را ارتقا بخشیده و عیوب
آن را کاهش دهیم.
این محقق ،روش ســنتز مورد استفاده در این تحقیقات

را یک روش ســاده ،ارزان ،تکمرحلهای و ســریع عنوان
کرد که عــدم نیاز بــه فرایندهای الکتروریســی ،نانو و
میکرو کپسول کردن ،پلیمریزاسیون ،عدم نیاز به استفاده
از حــال ،کاهش تعداد مراحل و زمــان فرایند ،عدم نیاز
به ســنتز یا فراهمســازی جداگانه نانوذرات و دوســتدار
محیطزیســت بودن فرایند ازجمله مزیتها و نوآوری این
روش است.
دکتــر منتظر با بیــان اینکه مواد تغییر فــاز دهنده به
موادی گفته میشود که قادر به ذخیره و رهاسازی انرژی
حرارتــی بر پایه گرمای نهان و تغییر فاز بین جامد و مایع
هســتند و ادامه داد :مواد تغییر فاز دهنده آلی یکی از مواد
درحالتوســعه در این حوزه اســت که علیرغم دارا بودن

مزایای بسیار ،دو مشکل عمده «نشت و رهاسازی مواد در
حیــن فرایند ذوب و انجماد» و «هدایت حرارتی ضعیف»
را دارند.
وی اضافه کرد :بر این اساس در این پروژه با ایجاد یک
ســاختار نانو کامپوزیتی در حضور نانوذرات مس و الیاف
پلیاســتر ،ضمن رفع عیوب اسیدهای چرب ،کارایی آنها
نیز به سطح بهینه رسید.
عضو هیات علمی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر به بیان
جزئیات اجرای این طرح پرداخت و خاطرنشان کرد :ارزیابی
نانو کامپوزیت ســنتز شده را میتوان به دو بخش تقسیم
کرد .بخش اول مربوط به آزمونهای مشخصهیابی است
که به کمک میکروســکوپ الکترونی و آزمونهای آنالیز
عنصری ،پــراش پرتوایکس و طیفنــگاری مادونقرمز،
حضور نانوذرات مس در ســاختار تولیدشــده تائید شد .در
بخش دوم عملکرد حرارتی ساختار نانوکاپوزیتی به کمک
روشهای گرماســنجی روبشــی تفاضلــی ،آنالیز توزین
حرارتی و آنالیز هدایت حرارتی مورد ارزیابی قرار گرفت.
به گفته وی ،کامپوزیتهای تولیدشــده دارای محدوده 
حرارتــی کاربردی وســیع برای ســیکلهای گرمایش و
ســرمایش بودهاند .حضور نانو ذرات مس در ســاختار نانو
کامپوزیت موجب افزایش هدایت حرارتی با حداقل 77.5
درصد و حداکثر  100.4درصد میشود.
این محقق با تاکید بر اینکه ســاختار تولیدشــده پس
از  100ســیکل گرمایشی ـ سرمایشــی ،دوام و پایداری
حرارتی را حفظ میکند ،اضافــه کرد :نانو کامپوزیتهای
پارچهای تولیدشــده بهعنوان عایقهای تنظیمکننده دما
برای مدیریت انرژی حرارتی در صنایع ساختمانســازی،
نساجی ،پلیمر و بستهبندی مواد قابلاستفاده است.

افزایش کارایی سامانههای جاذب انرژی خورشیدی
پنجره ایرانیان؛ محققان کشــور ســامانهای را طراحی و راهانــدازی کردهاند که
میتوان به کمک آن بازدهی دریافت انرژی از خورشید را افزایش داد.
بــه گزارش خبرگزاری مهر ،در این طرح بهمنظــور افزایش بازدهی جذب انرژی
تابشــی خورشید از دو راهکار ،کاربرد دریافت کنندههای حفرهای و کاربرد نانوسیال
بهعنوان سیال عامل سیســتم متمرکز کننده بشقابی خورشیدی ،بهصورت همزمان
استفاده شده است.
در این راســتا ،سامانهای متشکل از گردآورنده بشــقابی و دریافتکننده حفرهای
اســتوانهای حاوی نانوســیال طراحی و ســاخته شــد و کارایی آن در جذب انرژی
خورشــیدی مورد بررسی قرار گرفت .اســتفاده از سیستم طراحی شده در این طرح
بهعنوان ســامانه جاذب انرژی خورشــید موجب کاهش تلفات انرژی خورشیدی در
هنگام جذب ،شده و بازده تبدیل انرژی افزایش خواهد یافت.
نانوســیاالت به دلیل هدایت حرارتی باالیشان قادرند انرژی حرارتی جذب شده از
خورشــید را با کمترین تلفات منتقل کنند؛ ازاینرو در طرح حاضر ازاینگونه نانومواد
جهت بهبود کارایی سامانههای جاذب انرژی خورشید استفاده شده است.
از این اختراع با عنوان «ســاخت و ارزیابی دریافت کنندههای حفرهای در متمرکز

کننده بشــقابی خورشــیدی ،جهت تولید توان با کاربرد نانوسیال های مختلف» به
ثبت رسیده است.
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پنجره ایرانیان؛ با توجه به آنکه خورشید یکی از منابع
انرژی تجدیدپذیر و انبوه اســت ،در بسیاری از کشورها
در خانهها از پنلهای خورشــیدی بــرای تامین برق و
انرژی استفاده میشود.
به گــزارش خبرگــزاری مهــر ،خورشــید یکی از
پاکترین و قابــل اعتمادترین منابع انرژی تجدیدپذیر
اســت که میتوان آن را به اشــکال مختلف در خانه و
کسبوکارهای مختلف استفاده کرد.
آژانس بیــن المللی انرژی در ســال  ۲۰۱۴میالدی
تخمین زد با توجه به رشــد ادامهدار اســتفاده از منابع
تجدیدپذیر انرژی تا  ۲۰۵۰میالدی ،پنلهای خورشیدی
میتوانند  ۱۶درصد الکتریسیته مصرف جهانی را تامین
کنند .در همین راســتا آمار نشــان میدهد در  ۲۰۱۷
میالدی پنلهای خورشــیدی  ۱.۷درصد از الکتریسیته
تولیدی جهان را تامین کردهاند.
این درحالی است که ســاخت خانههایی با پنلهای
خورشــیدی در سراســر جهان در حال افزایش است.
پنلهای خورشــیدی فتوولتائیک انرژی نور خورشید را
به الکتریسیته تبدیل میکنند.
پنلهای خورشــیدی فتوولتائیک در اصل منبع تولید
الکتریســیته برای مقاصد کوچک و متوســط هستند.
این درحالی است که طی ســالهای اخیر هزینههای
استفاده از پنلهای خورشیدی در سراسر جهان کم شده
و اکنون در بسیاری از کشــورها ،خانهها از این پنلها
برای تامین انرژی خود استفاده میکنند.
در حــال حاضــر بســیاری از کشــورهای صنعتی
مقــدار قابل توجهی از ظرفیت شــبکه توزیع برق خود

را بهوسیله انرژی خورشــیدی تامین میکنند .بسیاری
از کشورهای در حال توســعه نیز برای کاهش واردات
سوخت به خورشید روی آوردهاند.
در حــال حاضــر در خانههــا و مزرعهها بیشــتر از
سیســتمهای فتوولتائیک استفاده میشود .این سیستم
شــامل پنلهای خورشــیدی هســتند که روی سقف
خانه یا مزرعههای خورشیدی نصب میشوند و انرژی
خورشیدی را به الکتریسیته تبدیل میکنند .به هرحال
پنلهای سقفی خورشــیدی روی سقف ساختمانهای
مسکونی و تجاری نصب میشوند.
این سیســتم شــامل بخشهای مختلفــی مانند ماژول
فتوولتائیک ،سیســتم نصب ،کابل و مبدلهای خورشیدی
و دیگر تجهیزات الکتریکی اســت .سیستمهای فتوولتائیک
سقفی برای خانههای مسکونی به طور معمول قابلیت تولید
 ۵تــا  ۲۰کیلووات بــرق را دارند اما پنلهای خورشــیدی
که روی ســقف ســاختمانهای تجاری ظرفیت تولید ۱۰۰
کیلووات برق یا بیشتر دارند.
پنلها باید در مکانی نصب شــوند که ســایه نباشــد و
بهخصــوص از ســاعت  ۹صبح تا  ۳بعداز ظهــر در مقابل
نورخورشــید قرار گیرد .همچنین یک پنل خورشیدی رو به
جنوب بیشترین میزان انرژی برای سیستم را فراهم میکند.
بســیاری از خانههایی که با کمک پنل خورشــیدی
انرژی خود را تامین میکننــد ،مازاد برق تولیدی خود
را به شبکه توزیع برق محلی میفروشند .این ترتیبات
بهنوعی هزینه سرمایهگذاری را برای صاحب پنلهای
خورشــیدی فراهم میکند .بسیاری از مصرفکنندگان
در سراسر جهان از این سیستم استفاده میکنند.

نصب این سیستم در خانهها و در کشورهای مختلف
هزینههای متفاوتی دارد.
بهعنــوان مثال هزینه یک سیســتم خورشــیدی ۵
کیلوواتی در اســترالیا از  ۵۵۰۰دالر شــروع میشود و
ممکن است به  ۷هزار دالر نیز برسد.
این درحالی اســت که هزینه استفاده از سیستمهای
خورشیدی در سراســر ایالت کالیفرنیا در حال کاهش
است .در سال  ۲۰۱۱میالدی هزینه نصب یک سیستم
خورشیدی با ظرفیت  ۴کیلووات در کالیفرنیا بیش از ۳۴
هزار دالر بود .اما در  ۲۰۱۸میالدی این رقم به کمتر از
 ۱۳هزار دالر رسیده است.
این درحالی اســت که هند به انرژی خورشیدی زیادی
دسترســی دارد و طی ســالهای اخیر بیشتر از این منبع
انرژی اســتفاده میکند .در این کشور هزینه یک سیستم
خورشیدی  ۵کیلوواتی حدود  300تا  450هزار روپیه است.
درهمین راستا خانههای خورشیدی مختلفی درسراسر
جهان ساخته میشــود و حتی کالیفرنیا نخستین ایالت
در آمریکاســت که قانون خورشیدی را برای خانههای
جدید وضع کرده است.
کمیســیون انرژی این ایالت استانداردهایی تصویب
کرده که باید روی ســقف خانهها پنلهای خورشیدی
نصب شود .خانههایی که از  ۲۰۲۰در این ایالت ساخته
میشــوند مجهز به سیســتمهای انرژی خورشــیدی
خواهنــد بود .با تصویب این اســتاندارد ،هزینه احداث
خانه  ۹۵۰۰دالر افزوده میشــود ،امــا حدود  ۱۹هزار
دالر در انــرژی و هزینههای نگهداری طی  ۳۰ســال
صرفهجویی میشود.
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پنجره ایرانیان؛ طبق آخرین اعالم مسئوالن ،مشترکان
خانگی میتوانند با خرید پنل خورشــیدی ،عالوه بر رفع
نیاز خود ،مــازاد برق تولیدیشــان را  ۱۰برابر گرانتر
به شــرکت توزیع برق تهران بزرگ بفروشند؛ یعنی هر
کیلووات ساعت  ۸۰۰تومان که این موضوع یک فرصت
طالیی برای سرمایهگذاری در این حوزه به شمار میرود.
بهگزارش ایســنا ،ایران به لحاظ میزان دریافت انرژی
خورشیدی و متوســط ساعت آفتابی ،ســاالنه بیش از
 ۲۹۰۰ســاعت ،یکی از کشورهای مناســب جهان در
حوزه تولید انرژیهای خورشــیدی است؛ بهگونهای که
پیشبینی میشود این انرژی در آینده سهم قابل توجهی
از انرژی مصرفی ایران را به خود اختصاص دهد.
در این راستا شــرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
نیــز فعالیت خــود در زمینه بهرهگیــری از انرژیهای
تجدیدپذیــر را روی فتوولتائیــک بــا هدف توســعه
بهرهگیری از انرژیهای تجدیدپذیر و پیکسایی متمرکز
کرده است که با توجه به وضعیت جوی در کالن شهری
مانند تهران ،کاهش آالیندههای زیست محیطی از جمله
مســائلی اســت که باید در نظر گرفته شود .همچنین با
توجه به نیــاز روزافزون انرژی و مشــکالت مربوط به
احداث نیروگاه ســوخت فســیلی از جملــه محدودیت
این منابع و همچنین محدودیــت فضا و هزینه ،کمک
به توســعه احداث مولدهای پراکنــده از اهمیت باالیی
برخوردار است.
از ســال  ۱۳۹۵تاکنون ،پیرو مصوبه وزیر نیرو درباره
خرید تضمینی بــرق از نیروگاههــای تجدیدپذیر ،عقد
قرارداد خرید تضمینی برق خورشــیدی از مشــترکان

غیردولتی آغاز شــد و با توجه به روند فرهنگســازی،
استقبال شهروندان از این طرح رشد چشم گیری داشت؛
بهطوری که طی سال  ۱۳۹۶میزان قراردادها و ثبتنام
مشــترکان بهطرز قابل توجهی نســبت به سال ۱۳۹۵
افزایش داشته است.
طبق اعــام شــرکت توزیع بــرق تهــران بزرگ،
ســرمایهگذاری در ایــن طــرح بهعهــده مشــترک
متقاضی اســت و این شــرکت موظف اســت با کلیه
مشــترکان متقاضی نصب مولد خورشــیدی ،مطابق با
دستورالعملهای مربوطه قرارداد خرید تضمینی با مدت
 ۲۰سال منعقد کند.
همچنین تمــام متقاضیان غیردولتــی ،پس از نصب
سامانه خورشیدی مورد تایید این شرکت در شهر تهران،
میتواننــد به فروش انــرژی حاصل از تولیــد نیروگاه
خورشــیدی اقدام کنند و هزینه مربوطه مشــخصا تابع
کیفیت تجهیزات و قدرت مولد مورد نظر است .در همین
راستا ،حسین صبوری ـ مدیر عامل شرکت توزیع نیروی
بــرق تهران بــزرگ ـ گفت :کلیه مشــترکان متقاضی
میتواننــد از یک کیلووات تا  ۱۰۰کیلووات و تا ســقف
قدرت انشعاب ،مولد خورشیدی احداث کنند .درصورتی
که عالقمند به سرمایهگذاری در سطح بیشتری باشند،
این کار از طریق سازمان ساتبا امکانپذیر خواهد بود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر حداقل سرمایه مورد
نیاز برای ورود به این طرح ،حدود پنج میلیون تومان در
ســطح نیروگاههای کم ظرفیت است ،ابراز کرد :مبنای
محاســبه نرخ خرید برق ،نرخ قرارداد فیمابین است که
برای سال  ۱۳۹۶در سامانههای با قدرت ۲۰کیلووات و

کمتر ،به ازای هر کیلووات ساعت ۸۰۰۰ ،ریال به عالوه
 ۱۴۱.۷ریال (نرخ خدمات انتقال)  برای مدت  ۱۰سال از
دوره قرارداد است و در  ۱۰ساله دوم ،نرخ خرید برق۳۰
درصد  برای انواع نیروگاههای خورشــیدی کاهش داده
میشــود .البته در هر سال به مبلغ فوق مطابق قرارداد،
تعدیل نیز تعلق میگیرد.
صبوری درباره نحوه پرداخت  به مشــترکان نیز گفت:
انرژی تولیدی مولدهای منصوبه از محل خرید تضمینی
برق خورشیدی ،از طریق کنتورهای هوشمند طرح فهام
در هر دوره قرائت ،قرائت شــده و به حساب مالک مولد
واریز خواهد شد.
به گفته مدیر عامل شــرکت توزیع نیروی برق تهران
بزرگ ،مبلغ خرید تضمینی به ازای برق تزریق شــده بر
اساس قرائت دستگاههای اندازهگیری و صورت حساب
صادره خواهد بود .قرائت به صورت دورهای توسط مامور
قرائت این شــرکت انجام و براســاس صورتحساب و
جــدول تعرفه ،هزینه فروش برق به متقاضی در فواصل
زمانــی معین و پــس از تایید صورت وضعیت توســط
شرکت ســاتبا ،از سوی شرکت توزیع برق تهران بزرگ
پرداخت خواهد شد.
به گفته کارشناسان ،پتانســیلهای باالیی در ایران
برای توســعه تجدیدپذیرها وجــود دارد و با توجه به
رویکرد روشــن دولت و مجلس بــه این حوزه ،بهنظر
میرســد که عرصه برای سرمایهگذاری در این بخش
باز شده اســت و مشترکان میتوانند عالوه بر استفاده
از بــرق تولیدی خود ،در این حوزه کســب درآمد نیز
داشته باشند.
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پنجره ایرانیان؛ مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار
شــهرداری تهران گفت :طبق اسناد فرادستی مصوبه
هیات وزیران ،تامین حداقل بیست درصد برق مصرفی
از طریق انرژیهای تجدیدپذیر در دستورکار شهرداری
تهران قرار دارد.
به گــزارش خبرگــزاری مهر ،صدرالدیــن علیپور
مدیــر این اداره کل از تزریق مازاد برق تولیدشــده از
انرژیهای تجدیدپذیر به شــبکه برق سراسری توسط
شهرداری تهران خبر داد.
علیپور در ادامه با بیان اینکه ســوختهای فسیلی
که از ســالها پیش پایه و اســاس موازنه انرژی را در
اقتصاد جهان تشــکیل مــیداد ،در آیندهای نه چندان
دور به اتمام خواهد رســید ،گفت :مصرف فزاینده آنها
باعث تولیــد گازهای گلخانهای ،بــروز آلودگی هوا و
ســایر آلودگیهای محیطی ،پدید آمدن تغییرات اقلیم
و گرمایش جهانی و دیگر پیامدهای منفی وابســته به
آن شده است.
وی در ادامه خاطر نشــان ساخت :کشور ایران حدود
یک درصد جمعیت جهان را تشکیل میدهد ولی بیش
از دو درصد گازهای گلخانهای دنیا را تولید میکند ،از
سوی دیگر متوسط مصرف ســرانه انرژی در ایران ۴
الی  ۵برابر متوسط مصرف سرانه دنیا و برای مثال ۱۷
برابر مصرف سرانه کشور ژاپن است.
علیپور با اذعان اینکه ایران بزرگترین کشــور یارانه

دهنده در جهان برای مصرف ســوختهای فســیلی
اســت ،گفت :وضعیت کشــور ایران چه از لحاظ تولید
و مصرف انرژی ،چه از لحاظ وابستگی به سوختهای
فســیلی و چه از لحاظ آلودگی محیط زیست ،وضعیت
مطلوبی ندارد.
وی در ادامــه افــزود :در ایــن زمینــه  نیازمنــد
تصمیمگیریهایی تعیینکننــده و اقداماتی قاطع در
کوتاهمدت در مقیاسهای محلی و منطقهای هســتیم
تــا از تاثیرات و پیامدهای بیشــتر بحرانهای محیط
زیستی ناشی از مصرف سوختهای فسیلی جلوگیری
کرده و با تغییر رویه به سوی دستیابی به توسعه پایدار
گام برداریم.
علیپور با تاکید بر اینکه یکی از بهترین و موثرترین
راهحلها ،جایگزینی سوختهای فسیلی با انرژیهای
نو و تجدیدپذیر اســت ،گفت :از جمله سیاســتهای
شــهرداری تهران توســعه انرژیهای نو در ســطح
شــهر اســت و این مجموعه در جهت الگوســازی و
فرهنگسازی توســعه انرژیهای نو اقدامات متعددی
را در دست اقدام دارد که در صورت حمایتهای مالی
و معنوی اقدامات موثرتــری در مقیاس بزرگتر جهت
توسعه استفاده از انرژیهای نو صورت خواهد گرفت.
وی  ادامه داد :تقریبا هر ســاله با آغاز فصل گرما و
افزایش دمای هوا مصرف برق نیز در کشــور افزایش
یافته و ظرفیت عملی تولید برق در کشــور جوابگوی

نیاز مصرفی در روزهای پیک مصرف تابستان نیست و
به قطعی برق منجر میشود.
مدیر کل محیط زیســت و توســعه پایدار شهرداری
تهــران گفت :طبق اســناد فرادســتی  مصوبه هیات
وزیران تامین حداقل بیســت درصــد برق مصرفی از
طریق انرژیهای تجدیدپذیر مصوبه الزام شــهرداری
تهران به توســعه انرژیهای نو و تجدیدپذیر در شهر
تهران و مصوبه الزام شهرداری تهران به اجرای برنامه
اصالح الگوی مصرف ،مجموعه شــهرداری تهران را
بر آن میدارد تــا بهعنوان یک نهاد تاثیرگذار اقدامات
عملی و اجرایی در زمینه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر
و بهینهســازی مصرف انرژی را در راستای تحقق این
اسناد به انجام رساند.
علیپور خاطر نشــان کرد :بر این اساس شهرداری
تهران نیز تدریجا و با برنامهریزی مناسب باید در مسیر
توســعه کاربرد انرژیهای تجدیدپذیر گام بر دارد که
ضمن تامین مصرف مــورد نیاز مجموعه خود ،تزریق
مازاد تولید برق خود را به شــبکه سراسری داشته باشد
که میتواند بهعنوان یک الگو برای ســایر شــهرهای
کشور مطرح شود.
وی در پایان خاطر نشان ساخت :این پروژه قطعا یک
قطعه از پازل بهبود کیفیت محیط زیست شهر تهران و
گامی موثر و محکم در جهت دستیابی به شهری برای
همه خواهد بود.
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پنجره ایرانیان؛ اســتفاده از انرژی خورشیدی برای تامین
برق خانهها در حالی اســت که به نظر میرســد با توجه به
قابلیتها در زمینه انرژیهای پاک ،نیازمند ســرمایهگذاری
جدیتر در این بخش هستیم.
بــه گزارش خبرگزاری مهر ،روند رو به رشــد اســتفاده از
انرژی با افزایش جمعیت از یکســو و رشــد نیازهای انسان
از ســوی دیگر موجب شــده که بازخورد این رشد مصرف را
در زمینه افزایش آلودگیهای زیســتمحیطی و همچنین از
دست رفتن سرمایههای کشور در بخش انرژی و سوختهای
فسیلی را ببینیم.
این در حالی است که کشورهای مختلف دنیا از سالها قبل
استفاده از انرژیهای نو مانند انرژی خورشیدی و بادی را در
دســتور کار قرار دادهاند و البته در کشورمان نیز حرکتهای
خوبی در این زمینه صورت گرفته اســت که نیازمند توجه و
سرمایهگذاری جدیتر است.
کشور ایران و استان لرستان با دارا بودن اقلیمهای مختلف
شــاهد تعداد روزهای آفتابی زیادی در طول ســال اســت،
ظرفیتی که میتواند به توسعه استفاده از انرژی خورشیدی در
استانهای مختلف کشور منجر شود.
مطابــق اظهارنظر کارشناســان ایــران در کمربند تابش
خورشــید قرارگرفته و به همین علت میزان تابش خورشیدی
در ایران بین  ۱۸۰۰تا  ۲۲۰۰کیلووات ســاعت بر مترمربع در
سال تخمین زده شده است که ظرفیتی کمنظیر برای تامین
انرژی محسوب میشود.
برقرســانی به روســتاها و برخی جاذبههای گردشــگری
لرستان مانند دریاچه گهر بهوسیله انرژی خورشیدی ،استفاده
از آبگرمکنهای خورشــیدی در شــرکت پخش فرآوردههای
نفتی لرستان و دامنه اشترانکوه زیبا ،تامین برق خیابان انقالب
شهر خرمآباد بهعنوان نخســتین خیابان در کشور نمونههای
اســتفاده از انرژی پاک در لرســتان است که امید میرود این

قدمها هرچه بیشتر و با سرعت بیشتر برداشته شود.
امروز انرژی خورشیدی یکی از منابع تامین انرژی رایگان،
پاک و عاری از آلودگیهای زیســتمحیطی محسوب شده
و به همین دلیل بســیاری از کشــورهای دنیا برای استفاده
از این انرژی نو ســرمایهگذاریهای کالنــی کردهاند که به
نظر میرسد سرمایهگذاریها در این زمینه کشورمان نیز باید
افزایش یابد.
فریدون خودنیا مدیرعامل شــرکت توزیع برق لرستان در
ســخنانی با اشــاره به تامین برق خانهها با استفاده از انرژی
خورشــیدی در لرستان ،اظهار داشــت :در این راستا مجوزها
و تفویض اختیارهای خیلی خوبی گرفته شــده و بروکراسی

اداری بــرای صــدور پروانه در این زمینه به زیر دو ســاعت
رسیده است.
وی با بیان اینکه حدود  ۶۰منزل مسکونی در استان اقدام
به ایجاد نیروگاههایی با استفاده از انرژی خورشیدی کردهاند،
گفت :این نیروگاهها پنج کیلو واتی بوده که برای تامین برق
خانهها و منازل مسکونی ایجاد شدهاند.
مدیرعامل شــرکت برق لرســتان با اشــاره به چندین
نیروگاه  ۱۰۰کیلو واتی خورشیدی در استان ،تصریح کرد:
امیدواریم این امر فرصتی باشــد تا ســرمایهگذاران بخش
خصوصــی در تامین برق از طریق پنلهای خورشــیدی
همکاری داشته باشند.

تامین برق یک گروه نظامی با فناوری خورشیدی
پنجره ایرانیان؛ محققان کشــورمان در آخرین تحقیقات خود در زمینه انرژی خورشیدی،
موفق به ســاخت نیروگاه خورشیدی شــدند که به گفته یک مقام مسئول در این زمینه ،این
نیروگاه می تواند استفاده نظامی نیز داشته باشد و برای گروههای نظامی برق تولید کند.
به گزارش خبرگزاری مهر ،دکتر افسانه عسگریان ،مدیر مرکز انرژیهای نو جهاددانشگاهی
واحد آذربایجان شرقی در خصوص طرح «نیروگاه خورشیدی پرتابل» با کاربرد در پدافند غیر
عامل و اهداف نظامی گفت :ما از سال  ۱۳۹۰در تولید نیروگاههای خورشیدی فعالیت داریم.
وی در خصوص نیروگاه خورشــیدی پرتابل افزود :این نیــروگاه میتواند برق یک گروه
نظامی را که شــامل روشــنایی منطقه ،شــارژ تلفن همراه ،لپتاپ و کولرگازی ...میشود
تامین کند.
عســگریان ادامه داد :این نیروگاه در یک ســاعت۲ ،و نیم کیلووات برق تولید میکند و
میتواند در مواقع بحرانی قابل کاربرد باشد.
مدیر مرکز انرژیهای نو جهاددانشــگاهی واحد آذربایجان شــرقی خاطرنشان کرد :این

نیروگاه به سیستمی مجهز است که عالوه بر تامین برق مصرفی ،مازاد آن را ذخیره میکند؛
انرژی ذخیره شــده میتواند به هنگام شب یا مواقعی که نور خورشید گلخانهای است مورد
اســتفاده قرار بگیرد .به گفته وی ،این نیروگاه قابل حمل اســت و میتواند روی خودروی
دیگری نصب شود و برق یک گروه را تامین کند.
وی با بیان اینکه این سیستم به مدت  ۴۸ساعت میتواند اکیپ یا منطقه را پشتیبانی کند،
عنــوان کرد :این نیروگاه را طوری طراحی کردهایم که به هنگام شــب نیز از باد برق تولید
میکند .این محقق با بیان اینکه این سیســتم نمونه خارجی دارد ،گفت :ولی در داخل کشور
چنین نمونهای وجود ندارد و محققان جهاددانشگاهی به دانش فنی آن دست پیدا کردهاند.
عســگریان خاطرنشان کرد :این دستگاه دارای نشانگر وضعیت پنل خورشیدی است بدان
معنا که میتواند میزان ذخیره شدن انرژی را نشان دهد.
وی در خصوص ویژگیهای ظاهری این نیروگاه خورشیدی گفت :این نیروگاه یک فضای
 ۲متر در  ۲متر است که امسال هم یک نمونه از آن را به فروش رساندهایم.
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تولید  ۲۶۱۳میلیون کیلووات ساعت برق از منابع تجدیدپذیر
پنجــره ایرانیان؛ حــدود دو میلیــارد و  ۶۱۳میلیون
کیلووات ســاعت برق ،از تیرماه ســال  ۱۳۸۸تا انتهای
آبانماه ســال جاری ،از محل انرژیهای نو تولید شده
که این میزان باعث صرفهجویــی  ۵۷۵میلیون لیتری
مصرف آب در ایران شده است.
بهگــزارش ایســنا ،این میزان تولید انــرژی از محل
تجدیدپذیرها توانســته از انتشــار حــدود یک میلیون
و  ۸۰۳هــزار تن گاز گلخانهای بکاهــد .همچنین این
میزان تولیــد انرژیهای نو باعث شــده  ۷۴۲میلیون
مترمکعب از مصرف ســوختهای فسیلی در ایران که

جزو عوامل اصلی آالیندگی هواست ،کاسته شود .عالوه
بر این توســعه تولید تجدیدپذیرها طی این مدت باعث
صرفهجویی  ۵۷۵میلیون لیتری مصرف آب در سالهای
اخیر شده که سهم آبانماه به تنهایی حدود  ۱۹میلیون
لیتر بوده است.
هماکنون بر اســاس اعالم وزارت نیرو ۴۲۱ ،مگاوات
نیروگاه تجدیدپذیر درون ایران ،در حال احداث اســت
و ظرفیت نصب شــده انرژیهای نــو در ایران به ۶۶۰
مگاوات رســیده ،براین اســاس تاکنــون  ۹۵نیروگاه
تجدیدپذیر مگاواتی نصب شــده و  ۳۹مگاوات نیروگاه

مگاواتی دیگر نیز در حال احداث است.
همچنین انرژیهای تجدیدپذیر موجب اشــتغال ۴۲
هزار و  ۷۰۰نفر بهصورت مســتقیم و غیرمســتقیم در
ایران شــده و حجم ســرمایهگذاری غیردولتی در این
بخش به بیش از  ۹۸هزار میلیارد ریال رسیده است.
بررســی اعــداد و ارقام موجود در ایــن بخش از آن
حکایت دارد که  ۴۵درصد نیروگاههای تجدیدپذیر ایران
از نوع بادی ۴۱ ،درصد از نوع خورشــیدی ۱۳ ،درصد از
نــوع برقآبی کوچک ،دو درصد از نوع بازیافت حرارت و
دو درصد نیز از نوع زیست توده است.

پنجـره ایرانیـان /سـال دوازدهم

پنجره ایرانیان؛ نخســتین درخت خورشــیدی چند منظوره ترکیبی کشور ،با ذخیره
و ظرفیت  ۳۶۰۰وات ســاعت و هزینهای بالغ بــر ۳۵۰میلیون ریال که از منابع مالی
دانشگاه صنعتی اراک تامین و ساخته شده ،رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،ابوالفضل حاجیزاده ،عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی
اراک ،در حاشیه آیین رونمایی از اولین درخت خورشیدی چندمنظوره ترکیبی کشور در
دانشگاه صنعتی اراک در جمع خبرنگاران ،اظهار داشت :درخت خورشیدی چندمنظوره
ترکیبی با ذخیره و ظرفیت  ۳۶۰۰وات ســاعت و صرف هزینهای بالغ بر  ۳۵۰میلیون
ریال در دانشگاه صنعتی اراک رونمایی شد.
عضو هیات علمی دانشــگاه صنعتی اراک افزود :این درخت خورشــیدی با ذخیره و
ظرفیتی که دارد میتواند انرژی و روشنایی سه روز غیر آفتابی و تجهیزات الکترونیکی
را تامین کند.
حاجیزاده خاطرنشان کرد :طول این درخت خورشیدی  ۵متر و  ۱۰سانتی متر است
و دارای  ۸شاخه می باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اراک ادامه داد :مجموعه توان پنل ها  ۴۰۰وات
می باشد که  ۵پنل  ۵۰واتی از نوع کریستال با ظرفیت  ۳۶۰۰وات ساعت است.
حاجیزاده بیان داشــت :پارکهای شهرها ،دستگاهها و نهادها ،حتی منازل ویالیی

و بــاغ میتوانند در ابعاد مختلف با ظرفیتهای متفاوت و شــکلهای متنوع ،از این
محصول علمی و بنیادی بهرهمند شــوند .این درخت خورشیدی را میتوان بهنحوی
طراحی کرد ،که تا هزار متر مربع تامین نور و روشنایی داشته باشد.

دی    97شمـاره 135

رونمایی از درخت خورشیدی چندمنظوره ترکیبی در اراک

95

اخبـارانرژی و فناوری

سرمایهگذاری در تجدیدپذیرها اوج گرفت
پنجره ایرانیان؛ رئیس ســازمان انرژیهای تجدیدپذیر
و بهــرهوری انرژی برق از افزایش ســرمایهگذاریها در
انرژیهای تجدیدپذیر خبرداد و افزود :با توجه به اتفاقات
اخیر تمایل برای ســرمایهگذاری در تجدیدپذیرها افزایش
یافته است.
سیدمحمد صادقزاده در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه
امروزه به دلیل مزیتهای تجدیدپذیر تمایل برای توسعه
این صنعت نیز افزایش یافته است ،اظهار کرد :اشتغالزایی
بســیار باالی این صنعت موجب شــده تــا در طیفهای
مختلف شاهد سرمایهگذاری در این عرصه باشیم.
وی افــزود :در حــال حاضر نیروگاههــای کوچک پنج
مگاواتــی نیز در این حــوزه وجود دارنــد و بهطور کلی
باید گفت که طیف وســیعی از اقشــار مختلف به عرصه
تجدیدپذیرها وارد شدهاند.

رییس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی
برق با تاکید به اهمیت انرژی برق در توسعه و زیرساخت
یک کشــور ،اظهار کرد :در حال حاضر یک اجماع ملی در
تجدیدپذیرها شــکل گرفته چرا که دولت و تمام اعضای
دولت به دنبال توسعه تجدیدپذیرها هستند.
صادقزاده با اشــاره به اتفاقنظر قــوه مقننه ،مجلس
شورای اسالمی و قوه قضاییه برای توسعه تجدیدپذیرها،
تصریح کــرد :صراحتا باید گفت که یک اجماع ملی برای
توسعه تجدیدپذیرها شکل گرفته است.
بــه گفته رییــس ســازمان انرژیهــای تجدیدپذیر و
بهرهوری انرژی برق نقدینگی سرگردان جامعه که تاکنون
مشکلســاز شده بود اکنون به سمت توسعه تجدیدپذیرها
که مزیتهای فراوانی را به دنبال دارد رفته است.
وی با اشــاره به تمایل مشــترکان و مــردم نیز برای

ســرمایهگذاری در این حوزه ،گفت :تنها خواسته مردم از
دولت این اســت که هزینهها در زمان محدود تامین شود
که با اقدامــات اخیر دولت میتوان این وعــده را نیز به
سرمایهگذاران داد.
اخیرا با تایید هیات دولت منابع عوارض برق از هشــت
درصد به  10درصد افزایش یافت و این در شرایطی است
که قرار اســت این مبلغ به دو بخش توسعه تجدیدپذیرها
(انرژی باد ،خورشــید ،برقآبیها ،زیســت تــوده و زمین
گرمایی) و برقرســانی روســتایی اختصاص یابد؛ عالوه
بر این چالشهای شــرکت ســاتبا (ســازمان انرژیهای
تجدیدپذیــر و بهرهوری انرژی برق) با ســازمان برنامه و
بودجــه برای دریافت این عــوارض خاتمه یافت و اکنون
نگاههای مثبتی نســبت به توسعه این انرژی در کشور به
وجود آمده است.

پنجـره ایرانیـان /سـال دوازدهم
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ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر ۳هزار مگاوات افزایش مییابد
پنجره ایرانیان؛ وزیر نیرو در نشســت با هیات آلمانــی گفت :دولت ایران مصمم
است تا سال  ۲۰۲۱میالدی حدود  ۳۰۰۰مگاوات به ظرفیت تجدیدپذیرها در کشور
اضافه کند.
به نقل از وزارت نیرو ،رضا اردکانیان ،بهعنوان مســئول ایرانی کمیسیون مشترک
همکاریهای اقتصادی جمهوری فدرال آلمان و جمهوری اســامی ایران با زیگمار
گابریل ،وزیر پیشین امور خارجه آلمان و هیات اقتصادی همراه وی متشکل از سفیر
آلمــان و مدیران عامل و نمایندگان برخی شــرکتهای کوچک و متوســط آلمانی
دیدار کرد.
وی در این نشســت اظهار کرد :این دیدار در شرایط حاضر ،از یک سو پیام مثبتی
از ســوی آلمان به حفظ ظرفیتهای همکاری اقتصادی با جمهوری اسالمی ایران
قلمداد میشــود و از سوی دیگر نقطه روشنی برای همکاری در حوزه برق و انرژی

بهویژه انرژیهای تجدیدپذیر و بخش آب و برق محســوب میشود .وزارت نیرو و
دولت به طور جدی در صدد رفع برخی مشــکالت پیش آمده میباشــد و ما امیدوار
هستیم که همکاریها در زمینههای مختلف با جدیت دنبال شود.
زیگمار گابریل ،وزیر خارجه ســابق آلمان نیز با اشــاره به شرایط اقتصادی حاکم
در ارتبــاط با ایران گفت :روابط موجود اقتصادی کنونی ،مطابق میل آلمان نیســت.
امیدواریم این ســفر نقطه عطفی برای پیشــرفت و توسعه بیشــتر روابط اقتصادی
کشورهای ایران و آلمان باشد.
وزیر خارجه ســابق آلمان با بیان اینکه بهرغم سختیهای موجود در شرایط فعلی،
عالقه زیــادی برای همکاری بین ایران و آلمان وجــود دارد ،اطمینان خاطر داد تا
موضوع برگزاری اجالس کمیســیون مشــترک اقتصادی ایران و آلمان رابا فوریت
مورد پیگیری قرار دهد.
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پنجره ایرانیان؛ رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر
و بهرهوری انرژی برق گفت :نرخهای جدید خرید برق
تجدیدپذیر بهزودی ابالغ خواهد شد.
به نقل از وزارت نیرو ،سیدمحمد صادقزاده ،با اشاره
به جلســه اعضای هیــات مدیره انجمــن انرژیهای
تجدیدپذیر با وزیــر نیرو ،گفت :پس از افزایش نرخ ارز
و نابسامانیهای چندماه اخیر بازار ،نگرانیهای از سوی
بخش خصوصی برای حضور در حوزه تجدیدپذیرها به
وجــود آمده بود که پس از این جلســه و رویکرد مثبت
وزیر نیرو نسبت به حوزه تجدیدپذیرها این نگرانیها نیز
برطرف شــده و امید و انرژی مضاعفی برای توسعه هر
چه بیشتر در این بخش ایجاد شده است.
وی به تشــریح مصوبات این جلسه پرداخت و افزود:
در این جلســه اعضای هیات مدیره انجمن انرژیهای
تجدیدپذیــر به عنوان نمایندگان بخش خصوصی فعال
در این حوزه معتقد بودند بــا توجه به افزایش نرخ ارز،
گران شدن تجهیزات انرژیهای تجدیدپذیر و در نتیجه
افزایش هزینههای سرمایهگذاری در احداث سیستمهای
تجدیدپذیر ،باید به نوعی نرخهای خرید برق تجدیدپذیر
نیز اصالح شود که اساس این موضوع و کلیات آن مورد
موافقت وزیر نیرو قرار گرفت.
رئیس ســازمان انرژیهــای تجدیدپذیر و بهرهوری
انرژی برق (ساتبا) تاکید کرد :بر این اساس مقرر شد که
ساتبا با همکاری و کمک انجمن انرژیهای تجدیدپذیر
میزان افزایــش نرخهای خرید بــرق را تعیین کنند و
نرخها بهزودی توســط وزیر نیرو ابالغ شــود .با وجود
اینکه کلیت افزایش نرخ مورد تایید وزارت نیرو اســت

ولی مقدار آن باید بهگونهای باشــد که این وزارتخانه و
منابعی که برای تجدیدپذیرها در نظر گرفته شده بتواند
کفاف پرداخت آن را بدهد .از این رو پیشبینی میکنیم
عمال رقمی بیــن افزایش  ۲۰تا  ۳۰درصدی نرخ خرید
بــرق تجدیدپذیرها مورد تایید وزارت نیرو قرار بگیرد تا
پرداختهای صورت حسابها را امکان پذیر کند.
صــادقزاده اصــاح ضریب تعدیــل نرخهای خرید
بــرق را مصوبه دیگر این نشســت عنوان کرد و گفت:
ضریب تعدیل از ابتدا در قراردادهای خرید تضمینی برق
وجود داشــته اســت و یا فرمول تعدیل مورد موافقت و
تایید بخش خصوصی بوده اســت .مسئلهای که بخش
خصوصی نســبت بــه آن گلهمند بــوده مبنای تعدیل
زمان راهاندازی و یا بهرهبرداری تجاری نیروگاه اســت
در حالی که بخش خصوصــی توقع دارد مبنای تعدیل
زمانی باشــد که قرارداد خرید تضمینی برق مبادله شود
و این درخواســت نیز درست و منطقی است ،چرا که از
زمان امضای قرارداد تا بهرهبــرداری از نیروگاه ممکن
است تغییرات ناگهانی در نرخ ارز رخ دهد و این تغییرات
اساس خرید تضمینی را غیراقتصادی کند.
رئیس ســازمان انرژیهای تجدید پذیــر و بهره وری
انرژی برق(ساتبا) تصریح کرد :بنابراین این مسئله نگرانی
به حقی اســت که ما نیز در مجموعه ســاتبا موافق این
درخواست بخش خصوصی هســتیم و وزارت نیرو هم با
این تغییر موافق است اما به جهت اینکه این فرمول تعدیل
و زمان مبنــای آن در مصوبه هیات وزیران آمده اســت
طبیعتا باید در هیات وزیران نیز مورد اصالح قرار بگیرد.
صــادقزاده یادآور شــد :وزیــر نیرو پیــش از این

درخواســتی را برای معاون اول رئیس جمهور ارســال
کــرده بود و در آن درخواســتی مبنی بر اصالح فرمول
ضریب تعدیل مطرح شــده بود که این درخواســت در
کمیســیون زیربنایی دولت در دو مرحله مورد تایید قرار
گرفتــه و در آخرین مرحله دچار وقفهای شــده بود که
امیدواریم پس از برطرف شــدن این وقفه زمانی نهایتا
این مسئله در هیئت وزیران به تصویب نهایی رسیده و
این موضوع اصالح شود.
معاون وزیر نیــرو لزوم تخصیص کامل بودجه خرید
تضمینی برق با اصالح قانون بودجه برای ســال  ۹۸را
به عنوان مصوبه دیگر این نشســت برشــمرد و افزود:
در ســال گذشته نســبت به تخصیص منابع این حوزه
مشــکالتی به وجود آمده بود که در سال جاری شرایط
تا حدودی بهتر شده اســت ولی با این وجود همچنان
به شکل کامل برطرف نشده اســت .به هر حال منابع
این بخش توســط مردم تامین میشود و آن را توسعه
میدهند .این صنعت باعث رشــد ،عزت و آبروی کشور
ماســت و انتظار داریم تخصیصها ،منابع این بخش و
پیش بینیهای صورت گرفته در قوانین بودجه سنواتی
دچار مشکل نشود.
وی در پایــان خاطرنشــان کرد :با توجــه به اینکه
شــرایط امسال نسبت به سال گذشــته مناسبتر شده
اســت امیدواریم با همکاری ســازمان برنامه و بودجه
ایــن موضوع هر چه زودتر به صــورت کامل اصالح و
برطرف شــود و بخش خصوصی بــه جهت تخصیص
منابع عوارض بــرق در توســعه تجدیدپذیرها نگرانی
نداشته باشند.
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ظرفیت نصب شده انرژیهای نو کشور به  ۶۶۰مگاوات رسید
پنجره ایرانیان؛ از تیرماه ســال  ۸۸تا انتهای آبانماه ســال جاری حدود دو میلیارد و
 ۶۱۳میلیون کیلووات ساعت برق از محل انرژیهای نو تولید شده که این میزان باعث
صرفهجویی  ۵۷۵میلیون لیتری مصرف آب در کشور شده است.
به نقل از وزارت نیرو  ،از تیرماه سال  ۱۳۸۸تا پایان شهریورماه سال  ۲ ،۹۷میلیارد و
 ۶۱۳میلیون کیلووات ساعت از منابع تجدیدپذیر انرژی تولید شده که این میزان تولید
برق از محل انرژیهای تجدیدپذیر توانســته از انتشار حدود یک میلیون و  ۸۰۳هزار
تن گاز گلخانهای بکاهد.
همچنین این میزان تولید انرژیهای نو باعث شده  ۷۴۲میلیون مترمکعب از مصرف
سوختهای فسیلی در کشور که جزو عوامل اصلی آالیندگی هوا در کشور است ،کاسته
شود .گفتنی است ،این میزان تولید انرژیهای نو باعث صرفهجویی  ۵۷۵میلیون لیتری
مصرف آب در ســالهای اخیر شده است که سهم آبانماه به تنهایی حدود  ۱۹میلیون

لیتر بوده است.
هماکنــون  ۴۲۱مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر درون کشــور در حال احداث اســت و
ظرفیت نصب شــده انرژیهای نو کشــور به  ۶۶۰مگاوات رسیده است .براین اساس
تاکنون  ۹۵نیروگاه تجدیدپذیر مگاواتی در کشــور نصب شــده و  ۳۹مگاوات نیروگاه
مگاواتی دیگر نیز در حال احداث است.
همچنیــن انرژیهای تجدیدپذیر موجب اشــتغال  ۴۲هــزار و  ۷۰۰نفر به صورت
مستقیم و غیرمستقیم در کشور شده و حجم سرمایهگذاری غیردولتی در این بخش به
بیش از  ۹۸هزار میلیارد ریال رسیده است.
بررسی اعداد و ارقام موجود در این بخش حکایت از آن دارد که  ۴۵درصد نیروگاههای
تجدیدپذیر کشــور از نوع بادی ۴۱ ،درصد از نوع خورشیدی ۱۳ ،درصد از نوع برقآبی
کوچک ،دو درصد از نوع بازیافت حرارت و دو درصد نیز از نوع زیست توده است.
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ظرفیت نصبشده انرژیهای نو به  ۶۵۴مگاوات رسید
پنجــره ایرانیان؛ انرژیهای تجدیدپذیر موجب اشــتغال  ۴۲هزار و  ۷۰۰نفر به صورت
مســتقیم و غیرمستقیم در این بخش شده و حجم سرمایهگذاری غیردولتی در این حوزه
به بیش از  ۹۸هزار میلیارد ریال رسیده است.
به نقل از وزارت نیرو ،در مهرماه ســال جاری  ۸۹میلیون کیلووات ساعت برق از منابع
تجدیدپذیر تولید شــده که این میزان تولید انرژی از محل انرژیهای تجدیدپذیر توانسته
از انتشار حدود  ۶۲هزار تن گاز گلخانهای بکاهد .همچنین این میزان تولید انرژیهای نو
باعث شــده  ۲۵میلیون مترمکعب از مصرف سوختهای فسیلی در کشور که جزو عوامل
اصلی آالیندگی هوا در کشــور است ،کاسته شود .این حجم از تولید انرژیهای نو باعث
صرفهجویی  ۲۰میلیون لیتری مصرف آب در مهرماه سال جاری نیز شده است.
بر اساس این گزارش ،هماکنون  ۴۲۲مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر درون کشور در حال

احداث است و ظرفیت نصبشده انرژیهای نو کشور به  ۶۵۴مگاوات رسیده است .براین
اساس تاکنون  ۹۴نیروگاه تجدیدپذیر مگاواتی در کشور نصب شده و  ۳۷مگاوات نیروگاه
مگاواتی دیگر نیز در حال احداث است.
همچنین انرژیهای تجدیدپذیر موجب اشــتغال  ۴۲هزار و  ۷۰۰نفر به صورت مستقیم
و غیرمستقیم در کشور شده و حجم سرمایهگذاری غیردولتی در این بخش به بیش از ۹۸
هزار میلیارد ریال رسیده است.
بررســی اعداد و ارقام موجود در این بخش حکایــت از آن دارد که در حال حاضر ۴۲
درصد نیروگاههای تجدیدپذیر کشور از نوع بادی ۴۱ ،درصد از نوع خورشیدی ۱۳ ،درصد
از نــوع برقآبی کوچک ،دو درصد از نوع بازیافت حرارت و دو درصد نیز از نوع زیســت
توده است.
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هوشمندسازی شهرها راهی مطمئن برای صرفهجویی انرژی
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پنجرهایرانیــان؛ عضــو هیــات علمــی گــروه برق
دانشــگاه آزاد نجفآباد گفت :با واحدهای ذخیره انرژی
میتوان انرژی را در ســاعات کمبــاری مصرف ،ذخیره
کرد و انرژی ذخیرهشــده را در ســاعات اوج مصرف در
اختیار مصرفکننده قرار داد و از بروز مشــکالتی نظیر
خاموشــیها و یا باال رفتن هزینههــای مصرفی انرژی
جلوگیری کرد.
محمــد کارگر با اشــاره به اهمیــت موضوع مصرف
بهینه انرژی در اصفهان ،اظهار کرد :شــروع طرحهای
هوشمندســازی شــهر میتواند در زمینههای مدیریت
مصرف انرژی در اولویت قرار بگیرد.
وی ادامه داد :بر اساس مطالعات انجامشده و آمارهای
موجــود حدود  ۵۰تا  ۶۰درصــد هزینههای انرژی یک
شهر مربوط به ساختمانهای اداری و مراکز تجاری آن
شــهر است .این مراکز با مصرف حجم زیادی از انرژی،
نهتنهــا هزینههای هنگفتی را متحمل میشــوند؛ بلکه
ســبب تقلیل منابع انرژی همچــون برق و آب و گاز در
بلندمدت میشــوند .در واقع هم خود این مراکز از نظر
اقتصادی دچار ضرر مالی میشــوند و هم سرانه مصرف
انرژی را در شهر و کشور باال میبرند.
عضو هیات علمی کنترل برق دانشــگاه آزاد نجفآباد
ادامه داد :این در حالی اســت که ایــن مراکز و ادارات

بهراحتی و با هزینهای کم میتوانند با هوشمندســازی،
سیســتمهای سرمایشی ـ گرمایشــی و الکتریکی خود
درصد قابلتوجهی از هزینههای مصرفی خود را کاهش
دهنــد و همچنین نقش قابلتوجهــی در تقلیل مصرف
انرژی شهری ایفا کنند.
کارگر گفت :کارشناســان حوزه هوشمندســازی شهر
بهراحتــی میتواننــد ،با بــرآورد هزینههــای مصرفی
واحدهای تجاری و اداری و همچنین نصب سیستمهای
سرمایشی ـ گرمایشی هوشمند به این مراکز کمک کنند.
وی با اشــاره به عملکرد سیستمهای هوشمند ،گفت:
این سیستمها در واقع واحدهای ذخیره انرژی هستند و
انرژی را در ســاعات کم باری مصرف ،ذخیره میکنند و
انرژی ذخیرهشــده را در ســاعات اوج مصرف در اختیار
مصرفکننــده قرار میدهند و از بروز مشــکالتی نظیر
خاموشــیها و یا باال رفتن هزینههــای مصرف انرژی
جلوگیری میکنند.
کارگــر تاکید کرد :یکــی از برنامههایی که امروزه در
شهرهای هوشــمند جهان در دست انجام است ،موظف
کردن مراکز تجاری و اداری بزرگ به هوشمند ساختن و
درواقع بهینه ساختن مجموعههایشان است.
وی افزود :شــهرداری اصفهان نیز میتواند با اعمال
ضوابط و قوانین الزم در راســتای هوشمندسازی شهر و

همچنین مدیریــت کنترل مصرف ،مراکز تجاری بزرگ
شهر و حتی واحدهای اداری بزرگ را موظف به استفاده
از طرحهای هوشمندسازی کند.
استاد دانشگاه آزاد اســامی نجفآباد گفت :متاسفانه
حمایــت چندانی از شــرکتهای دانشبنیــان فعال در
حوزه هوشمندسازی شــهر نمیشود و این مراکز عمدتا
با مشکل کمبود بودجه و نبود حامی مالی روبهرو هستند.
این مراکز آماده انجام هرگونه همکاری در قسمتهای
مختلف هوشمندسازی شــهر هستند و طرحهای بهروز
فراوانــی در جهت انجام پروژههای هوشمندســازی در
دست دارند که تنها نیازمند سرمایهگذاری چه بهصورت
دولتی و چه خصوصی است.
کارگر ادامه داد :خوشــبختانه سطح آگاهی و آشنایی
مردم در رابطه با پروژههای هوشمندســازی واحدهای
مسکونی نسبت به سالهای گذشــته باالتر رفته است
و امروزه در ســطح شــهر اصفهان بهویــژه در مناطقی
همچــون مرداویج ،آپادانا و عباسآباد شــاهد ســاخت
ساختمانهای مجهز به سیستمهای هوشمند هستیم.
وی خاطرنشــان کــرد :البته این درصد از هوشــمند
سازی کافی نیست و ما هنوز مسیری طوالنی در جهت
هوشمندسازی شــهر اصفهان پیشرو داریم که نیازمند
همت بیشازپیش مسئوالن است.
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استفاده از بتن و ترموود در نمای ویال
پنجره ایرانیان؛ ویالیی در شــهر لسآنجلس آمریکا در نمای خود از بتن و ترموود
استفاده و منظره زیبایی را خلق کرده است.
به نقل از وبســایت خط معمار ،این ویــا در فاصله  ۱۲۰متری انبوهی از درختان
بلوط در شهر لسآنجلس واقع شده است .این پروژه شامل دو اتاق خواب ،آشپزخانه،
سرویس بهداشتی و یک سالن نشیمن با ظرفیت  ۸۰نفر میباشد .کف سالن در طبقه
باال از چوب ضد حریق پوشیده شده ،درحالیکه در طبقه همکف برای پوشش کف از
بتن اکسپوز استفاده شده است .طراح با استفاده از پنجرههای بزرگ در سراسر سالن
ورود نور طبیعی را به فضای داخلی فراهم آورده اســت .عمده مصالح به کار رفته در
نمای ساختمان بر اساس موقعیت آب و هوایی منطقه ترموود و بتن اکسپوز میباشد.
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ایجاد حجم هندسی با سنگ و بتن
پنجره ایرانیان؛ ســاختمانی مدرن با ایجاد حجم هندسی از سنگ و بتن در اسپانیا
ساخته شده است.
به نقل از وبســایت خط معمار ،ایده اصلی این پروژه ایجاد یک بالکن سنگی بود
که در پایه طرح ظاهر شــد ،و روابط بســیاری با محیط اطرافش بهوجود آورد .این
بالکن به دو بخش تقسیم میشود :اولی در طبقه همکف بوده و به فضایی که سالن
نشــیمن ،آشپزخانه و سرویس بهداشــتی قرار گرفته ،دسترسی دارد و دومی در زیر
زمین میباشــد .انتخاب متریال بخش اساسی این پروژه محسوب میشود .سنگ،
بتن ،شیشــه و چوب عناصری هســتند که در نمای این پروژه به کار رفتهاند .این
ســاختمان عمال کل طرح را به دو بخش اصلی در فضای چشمانداز و یک تراس و
استخر در بخش جنوبی تقسیم میکند.
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بازسازی دفتر کار مدرن با الهام از رنگ سبز

پنجـره ایرانیـان /سـال دوازدهم   دی    97شمـاره 135

102

پنجره ایرانیان؛ طراحی داخلی یک دفتر کار در شــهر بانکوک با الهام از رنگ سبز
انجام شده است.
به نقل از وبسایت خط معمار ،این دفتر اداری متعلق به یک شبکه تلویزیونی کشور
تایلند بوده و در شــهر بانکوک ،پایتخت این کشــور قرار گرفته اســت .یک شرکت
معماری تایلندی این پروژه را بر عهده داشــته اســت و در طراحی داخلی مجدد این
دفتر فضا را به سمت دو رنگ اصلی برده است :سبز تیره و سفید که رنگهای اصلی
برند کارفرما هستند .سبک معماری مورد استفاده در طراحی مدرن است و تیم معمار
ســعی کرده که برخی از نقاط ضعف فضا را تبدیل به نقطه قوت کند .بهعنوان مثال
در خصوص سقف شیروانی ساختمان ،با استفاده از سقف کاذب و ترکیب آن با سقف
شــیروانی به یک ترکیب منظم رســیده است  .پالن این دفتر کار به شکل مستطیل
و با عرض کم است.

اخبـار معماری

خلق فضایی گرم در ویالیی مسکونی
پنجره ایرانیان؛ در شــهر سیدنی استرالیا ویالیی مدرن ســاخته شده که در آن با
استفاده از آجر فضایی گرم خلق شده است.
به نقل از وبســایت خط معمار ،این واحد مســکونی در شهر سیدنی کشور استرالیا
واقع شــده است .ســقف این خانه ویالیی شیروانی بوده و ســاختمان در یک طبقه
کار شــده اســت .در واقع اگر بخواهیم مصالح به کار رفته در این منزل مسکونی را
برشــماریم به متریال بتن برای کف ،آجر و چوب برای دیوار و عناصر دکوراتیو و گچ
برای سقف میرســیم .با همین ترکیب متریال ،فضایی گرم ،مدرن و بسیار دلنشین
خلق شده است.
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طراحی داخلی رستورانی کوچک به سبک صنعتی
پنجره ایرانیان؛ طراحی داخلی رســتورانی در استرالیا فضایی بدیع و شاخص را خلق
کرده است.
به نقل از وبســایت خط معمار ،طراحی داخلی رســتورانی کوچک در استرالیا ،فضایی
شــاخص را بهوجود آورده است .با مشــاهده این فضا نخســتین نکتهای که به ذهن
میرســد ،طراحی ارزان قیمت است .اســتفاده از مصالحی نظیر آجر و فلز ،قیمت تمام
شده کار را پایین آورده اســت .در این رستوران طراحان به سراغ متریال آجر رفتهاند و
پس از اجرای آن ،رنگ ســفیدی به آن دادهاند .از سوی دیگر ،یک نکته خالقانه را که
در فضاهای کمتری به چشم میخورد ،در این رستوران دیده میشود .یک جای گلدان
فلزی که از ســقف آویزان اســت و نقش یک عنصر دکوراتیو و زنده را بازی میکند.
سیســتم الیتینگ نیز با لولههای فلزی (مطابق آنچه در برخی فضاهای صنعتی مدرن
میبینیم) کار شــده است که خود جای تحسین دارد .مبلمان و دکوراسیون رستوران نیز
با چوب کار شده که فضای رستوران را گرم و برای مشتری دلنشین میکنند.
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طراحی داخلی فروشگاه و آزمایشگاه دوچرخه
پنجره ایرانیان؛ یک برند مشهور در زمینه دوچرخه در دانمارک فروشگاهی با طراحی
خاص و متفاوت برای خود ساخته است.
به نقل از وبسایت خط معمار ،یونایتد سایکلینگ فروشگاه و آزمایشگاه بزرگی در شهر
لینگ دانمارک اســت که بهصورت تخصصی در زمینه تولید و تحقیق بر روی دوچرخه
فعالیت میکند .اخیرا فروشــگاهی توســط یکی از معماران مشهور دانمارکی برای این
مجموع طراحی شده است.
در این فروشگاه فضای نمایش محصوالت یعنی دوچرخهها ،دارای طراحی و کارکتر
مخصوص به خود اســت .به نحوی که به این فروشــگاه و برند ،شــخصیت متفاوتی
بخشیده است .برای بخش شــوروم نیز ،از باریسول یا سقفهای کشسان برای سقف،
بتن برای کف و مشــتقات چوب و همینطور فلز برای دکور استفاده شده است .استفاده
گســترده از باریسول با منبع نامشخص نور ،سبب ایجاد فضایی وهم انگیز شده است و
دوچرخهها ،در این بستر وهم انگیر خودنمایی میکنند.
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طراحی نمای مینیمال در معماری ویال
پنجره ایرانیان؛ ویالی با طراحی بسیار جذاب در سواحل دریای اژه در کشور یونان
ساخته شده است.
به نقل از وبســایت خط معمار ،این پروژه شــامل یک ویــای مینیمال در منطقه
 Porto Heliدر یونان اســت که توســط یکی از معماران معروف یونانی طراحی
شده اســت .ســاختمان بر روی تپهای در محدوده این ناحیه قرار دارد .شیب جنوبی
ساختمان رو به دریای اژه و یک جزیره در آن است .کانسپت اصلی طراحی چنین بود
که پنجرهها را به سمت جنوب افزایش داده و در عین حال تابش نور مستقیم خورشید
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را با استفاده از راهحلهای موثر کاهش دهند.
طبقه اول ویال دارای پالن باز همراه با آشــپزخانه ،ســالن غذاخوری ،سالن نشیمن
و دفتر خانگی میباشــد .در بخش غربی ســاختمان اصلــی ،بخشهای فرعی مانند
(پارکینگ ،انباری ،ســرویس بهداشــتی) قرار دارد .در طبقه باال دو اتاق خواب ویژه
میهمانان ،همراه با حمام اختصاصی طراحی شــده اســت .تمــام مواد و متریال مورد
اســتفاده در ساختوساز ،طبیعی و سازگار با محیط زیست هستند و طراحی خاص آن
باعث میشود که این ویال انرژی الزم را در طول سال را داشته باشد.

اخبـار معماری

معماری ساختمان مسکونی ساده و مدرن
پنجره ایرانیان؛ در آرژانتین ســاختمانی با هدفی فراتر از تامین نیازهای ولیه انسانی
طراحی شــده به گونهای که سکونت در این ساختمان ســاده ،آرامش را برای فرد به
ارمغان میآورد.
به نقل از وبســایت خط معمار ،پروژه  Los Miradesشــامل  ۴ساختمان مسکونی
است .این مجموعه در باالترین بخش سطح شیبدار ،در منطقه کوردوبا در آرژانتین قرار

گرفته اســت .این پروژه سعی دارد تا روح معماری را بهعنوان هنر بازسازی کند ،معماری
که فراتر از حل نیازهای اساســی انســان به عنوان یک شــیء کلیشهای است .در میان
ازدحام و پیچیدگی جهان ،این پروژه به دنبال ســادگی است که آرامش را به همراه آورد.
معماری بهعنوان هنر ،به عنوان نمادی از پیشــرفت ،که به تحول انسان از مشاهده شیء
به مشاهده موضوع کمک میکند ،ایده پایدار و اصلی این پروژه میباشد.
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معماری مجتمع خدماتی روستایی در چین
پنجره ایرانیان؛ در یکی از روســتاهای چین یک مجموعــه خدماتی با هدف ارتقای
معماری روستایی طراحی و ساخته شده است.
به نقل از وبســایت خط معمار ،این پروژه معماری یک مجموعه خدماتی روستایی در
کشــور چین است .روســتایی که این پروژه در آن واقع شده تاریخی بوده و منابع غنی
دارد .این روســتا شامل مشخصه روحانی خانههای سنتی بوده و امروزه بهعنوان میراث
فرهنگی اهمیت یافته اســت .تکمیل این پروژه همچنین با هدف بهبود ارتباط فرهنگی
در معماری روســتایی از طریق طراحی مناسب میباشــد .این پروژه نیازهای بنیادین
مادی و معنوی ســاکنان روســتا ،و همزمان بهبود ساختوســاز سازمان های عمومی
روســتایی را برآورده خواهد ســاخت .از منظر خدمات عمومی ،این پروژه تبدیل به یک
مجتمع روستایی شد و شــامل خانهای برای سالمندان ،مرکز مرکز بهداشت روستایی،
نمایشگاه تاریخی روســتا ،ایستگاه خدمات اطالعات روستا ،نمایشگاه صنایع روستایی،
مرکز فعالیت فرهنگی ،ســالن مطالعه ،مرکز معنوی و فرهنگی ،و اســتودیوم در فضای
باز خواهد بود و هدف آن بهبود شیوه زندگی روستایی و برآورده کردن نیازهای معنوی
و فرهنگی ســاکنان روستا میباشد .سه جنبه مهم در این پروژه وجود دارد :اول ،تجدید
حیات محیط محلی؛ دوم ،بازبینی فضای سنتی و زندگی روستایی مدرن؛ و سوم ،استفاده
و نمایش مواد خام منطقهای روستایی در ساختوسازهای معاصر.
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نمای سفید و مینیمال ویالیی در اسپانیا

پنجره ایرانیان؛ ویالیی در کشــور اسپانیا با هدف حفظ و یادآوری هویت چندین
نسل از یک خانواده طراحی شده است.
به نقل از وبســایت خط معمــار ،پروژه حاضر در میان خاطــرات درختان کاج و
خاطرات کهن اعضای خانواده ســاخته شده است .هدف پروژه این است که هویت

جدید و حتی هویت یک خانه متعلق به یک خانواده را برای چندین نسل به ارمغان
بیاورد .هر اتاق این خانه لحظهای از داستان زندگی این خانواده را توصیف میکند.
بنابراین حفظ و نگهداری ســاختار وفضاها ،باغ ،خاطرهها در طی فرآیند بازســازی
ضروری بوده است.
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ماهنامه تخصصی صنعت در و پنجره و بهینهسازی انرژی ایران

گام بلنــد هافمــن بــرای فتــح قلههــای مهارت و
تخصــص 106............................................

بخشپروفیل

نشریـه پنجره ایرانیـان

گزارش

گام بلند هافمن برای فتح قلههای مهارت و تخصص؛

امضای تفاهمنامه همکاری
با سازمان فنی و حرفهای تهران
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مهندس محمــد حمیدیه ،مدیرعامل هافمن و دکتر رضا گرزین ،مدیرکل آموزش فنی و
حرفهای اســتان تهران صبح روز سهشنبه  20آذرماه ،تفاهمنامه همکاری امضاء کردند .بر
این اساس هافمن در زمینه تامین مواد مصرفی کارگاه آموزش یو.پی.وی.سی مرکز شماره
 9فنی و حرفهای تهران ،سرویس ،کالیبراسیون و راهاندازی مجدد تجهیزات کارگاه و تهیه
و تدوین استانداردهای آموزشی با این سازمان همکاری خواهد داشت.
به دنبال این گام بلند هافمن در زمینه ارتقای مهارتهای فنی صنعت ،پنجره ایرانیان بر
آن شد تا از فعالیتهای هافمن در این خصوص و نیز همکاریهای تنگاتنگ این مجموعه
توانمند با ســازمانهای فنی و حرفهای سراسر کشور گزارشی برای شما مخاطبان ارجمند
تهیه کند.
به گزارش پنجره ایرانیان ،هافمن و سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور تاکنون چندین
تفاهمنامه همکاری امضاء کردهاند .شــرکت هافمن ،تولیدکننده پروفیل یو.پی.وی.سی در
و پنجره در راســتای انجام وظایف اجتماعــی و تعهدات فرهنگی که مدیران این مجموعه
همــواره از آن بهعنوان یکی از ارکان فعالیتهای مجموعهشــان یاد میکنند ،ظرف چند
سال اخیر تفاهمنامههایی با چند مرکز آموزش فنی و حرفهای از نقاط مختلف کشور منعقد
کرده اســت .مجموعه هافمن که اجرای چنین برنامههایی را در چارچوب وظایف اجتماعی
و تعهــدات فرهنگی خود قلمداد میکند تالش دارد تا بــا عقد چنین تفاهمنامههایی برای
کمک به مهارتآموزی و کســب تخصصهای مورد نیاز صنعت کشور گام بردارد .توجه به
امر آموزشهــای فنی و حرفهای و تربیت نیروی کار جوان و متخصص از جمله مهمترین
نیازهای صنعت کشــور است .رشــد مدرکگرایی و ضعف ساختار آموزشی کشور در زمینه

آموزشهای فنی و حرفهای باعث شــده تا نیروی جوان و آمادهبهکار کشور با وجود داشتن
مدارک دانشــگاهی از نظر کار عملی و مهارتهای تخصصــی از آمادگیهای الزم برای
ورود به عرصه کار و اشتغال برخوردار نباشند ،ازاینرو بر عهده بخش صنعت بهویژه بخش
خصوصی صنعت کشــور اســت که در این راه قدمهایی بردارند .بدون تردید منافع چنین
کارهایی در بلندمدت بیشــتر مشــخص خواهد شد و عالوه بر ســازمان فنی و حرفهای و
مهارتآموزان جوان ،بخش صنعت کشور نیز در آینده از مزایای آن استفاده خواهد کرد.
مجموعه هافمن تاکنون با چند مرکز اســتان از جمله آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی،
زنجان ،البرز ،تهران و ...تفاهمنامههایی به همین منظور منعقد کرده است و مقدمات انعقاد
تفاهمنامه با چندین مرکز اســتان نیز در حال پیگیری اســت .تجهیــز و راهاندازی کارگاه
آموزشــی مونتاژ در و پنجره دوجداره یو.پی.وی.ســی در مرکز فنی و حرفهای مراغه نیز از
جمله اقدامات هافمن در دو ســال اخیر اســت .در ادامه اخبار منتشر شده در رسانهها را در
خصوص فعالیتهای هافمن در این زمینه مرور میکنیم تا شــاهد گوشهای از تالشهای
این مجموعه موفق کشورمان باشیم:
همکاری فنی و حرفهای آذربایجان شرقی با هافمن
هافمن و ســازمان آموزش فنی و حرفهای اســتان آذربایجان شرقی تفاهمنامه همکاری
امضا کردند.
دکتر نماینده ،مدیرکل آموزش سازمان فنی و حرفهای استان آذربایجان شرقی ،مهندس
نگهبــان ،رئیس مرکز آموزش  9دی تبریز و مســئول آموزش در صنایع ســازمان فنی و
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حضور هافمن در جلسه کارگروه توسعه مدیریت آموزش
جلســه کارگروه توســعه مدیریت آموزش فنی و حرفهای با حضور هافمن و مســئوالن
استانی در مراغه برگزار شد.
اولین جلســه کارگروه توســعه مدیریت آموزش فنی و حرفهای آذربایجان شــرقی روز
چهارشنبه  3خردادماه  96در محل مراکز آموزش فنی و حرفهای شهرستان مراغه با حضور
مهندس محمد حمیدیه ،ظفر محمدی معاون اســتاندار و فرماندار شهرستان مراغه ،حسن
مســتفید فرماندار هشــترود ،دکتر حیدر فتحالهزاده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
ســازمان برنامهوبودجه استان و مهندس کیانی ریاســت مراکز فنی و حرفهای شهرستان
مراغه برگزار شد.
بر اســاس این گزارش ،یعقوب نماینده ،مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان ،در اولین
جلســه کارگروه توسعه مدیریت آموزش فنی و حرفهای آذربایجان شرقی در مراغه گفت :با
توجــه به کاهش تمایل دولت در زمینه تصدیگری در بخشهای صنعتی و تولیدی ،ایجاد
تعامل بین مراکز آموزش فنی و حرفهای و بخشهای خصوصی ،زمینهســاز اشــتغالزایی
و کاهش بیــکاری خواهد بود .اســتفاده از ظرفیتهای تولیدکننــدگان و عرضهکنندگان
فناوریهای روز در بخشهای تولیدی و صنعتی برای آموزش و مهارتآموزی در راســتای
تربیت نیروی انسانی کارآزموده و ماهر الزم و ضروری است.
نماینده ضمن بیان اینکه تمرکز بیشتر مراکز آموزش فنی و حرفهای در مرکز استان است،
افزود :متاســفانه باوجود تالشهای بسیار در زمینه تمرکززدایی ،بسیاری از شهرستانهای
استان از امکانات آموزشی و مهارتآموزی مناسبی برخوردار نیستند.
وی در پایان خاطرنشــان ســاخت :میتوان با بهرهگیــری از مراکز آموزش فنی و
حرفــهای نقش مهمــی در اجرای این طرح بزرگ ملی و درنتیجــه ایجاد زمینههای
مناسب اشتغال داشت.
این در حالی اســت که با حمایت هافمن ،دســتکم چهار کارگاه مهارتآموزی تجهیز و
مواد مصرفی مورد نیاز برای این کارگاهها تامین شده است.
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حرفهای استان روز یکشنبه  28شهریورماه مهمان هافمن بودند.
بر اساس این گزارش ،مسئوالن سازمان فنی و حرفهای استان عالوه بر بازدید از سالن و
خطوط تولیدی ،نشستی نیز با مهندس محمد حمیدیه و دیگر مدیران هافمن داشته و جهت
افزایش همکاریهای دوطرفه تفاهمنامهای بین شــرکت هافمن و سازمان فنی و حرفهای
به امضا رسید .از جمله اهدافی که این تفاهمنامه دنبال میکند میتوان به این موارد اشاره
کرد :بهبود کیفیت و ارتقاء شــاخصهای اجتماعــی ،اقتصادی و فرهنگی از طریق مهارت
آموزشی و سنجش در حوزه محصوالت شرکت هافمن؛ کوشش در ارتقاء بهرهوری نیروی
کار و کارایی صنعت بهمنظور افزایش هماهنگ کمی و کیفی سیســتم تولید هافمن؛ کمک
به ارتقاء ســطح دانــش و مهارت مدیران و کارکنان هافمــن و معرفی محصوالت؛ فراهم
آوردن فرصتها و امکانات برای مدیران شــرکت هافمن و اداره کل بهمنظور ایجاد ارتباط
و تفاهــم با یکدیگر از طریق تبادل افکار ،حضور در ســمینارها ،کنفرانسها و کمیتههای
کارشناسی هافمن.
همچنین طبق این تفاهمنامه و بر اســاس اهداف یادشده ،هافمن جهت اجرای مواردی
نیز متعهد گردید که از آن جمله میتوان به این موارد اشــاره کرد :نیازســنجی مهارتهای
مورد نیاز هافمن در حرفهها و مهارتهای موضوع تفاهمنامه و اعالم نتایج آن به اداره کل؛
همــکاری در تامین فضا ،تجهیزات و مواد مصرفی و مربیان مورد نیاز دورههای آموزشــی
مورد توافق؛ معرفی کارشناســان و متخصصان جهت تدوین اســتانداردهای آموزشی مورد
نیاز و بازنگری و بهروزرســانی اســتانداردهای موجود؛ حمایت از ارائه و عرضه محصوالت
تولیدشده توسط کارآموزان شرکتکننده در دورههای اجراشده با استفاده از امکانات شرکت
هافمن؛ تامین هزینههای آموزش و آزمون بر اســاس ضوابط مالی سازمان آموزش فنی و
حرفهای کشور؛ تامین مواد مصرفی این ســازمان؛ کمک در آموزش و تربیت مربیان اداره
کل بر اساس آخرین فناوری مورد استفاده هافمن.
در واقع ،این تفاهمنامه با هدف اســتفاده از پتانســیلهای شرکت هافمن و ظرفیتهای
بخش دولتی و خصوصی اداره کل آموزش فنی و حرفهای آذربایجان شرقی در جهت اجرای
آموزشهای مهارتی و ایجاد صالحیتها و شایستگیهای شغلی به امضای دو طرف رسید.
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افتتاح کارگاه آموزشی یو.پی.وی.سی مراغه با مشارکت هافمن
همزمان با دهه مبارک فجر ،کارگاه آموزشی یو.پی.وی.سی هافمن در مرکز آموزش فنی
و حرفهای  5مراغه افتتاح شد.
کارگاه یو.پی.وی.ســی مرکــز آموزش فنی و حرفهای شــماره  5مراغه همزمان با دهه
مبارک فجر و با حضور یعقوب نماینده ،مدیرکل آموزش فنی و حرفهای اســتان آذربایجان
شرقی ،معاون اســتاندار ،فرماندار ویژه شهرســتان مراغه و جمعی از مسئوالن شهرستان
مراغه افتتاح شد.
مدیــرکل آموزش فنی و حرفهای اســتان ،از همکاری صمیمانه و مشــارکت هافمن در
تجهیز کارگاه آموزش یو.پی.وی.سی مرکز شماره  5مراغه بهعنوان دومین کارگاه آموزشی
تجهیز شده در استان با مشارکت هافمن قدردانی کرد.
در آیین افتتاح این کارگاه با اشــاره به اهمیت آموزشهای فنی و حرفهای افزود :یکی از
خالهای موجود در جامعه کنونی ما بحث آموزشهای فنی و حرفهای است.
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افتتاح کارگاه آموزشی هافمن در فنی و حرفهای زنجان
کارگاه آموزشی مشترک هافمن و اداره کل فنی و حرفهای استان زنجان افتتاح شد.
مراســم افتتاح کارگاه مشــترک آموزشــی هافمن و فنی و حرفهای اســتان زنجان روز
سهشنبه  18مهرماه  96با حضور مدیرکل فنی و حرفهای استان زنجان و مهندس حمیدیه،
مدیرعامل هافمن و برخی مقامات اســتانی از جمله مهندس یوسفی ،مدیرکل اداره تعاون،
کار و رفاه اجتماعی در محل مرکز آموزش شهید بهشتی واقع در شهرک صنعتی برگزار شد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای اســتان زنجان در بخشی از سخنان خود در آغاز مراسم
افتتاحیه ،انعقاد تفاهمنامه آموزشی میان دو مجموعه و همکاری در زمینه اجرای آموزشهای
مهارتی ،صالحیتها و شایستگیهای شغلی جهت دستیابی به اهداف تعیینشده با استفاده
از پتانســیلهای مجموعه هافمــن و ظرفیتهای بخش دولتــی اداره کل آموزش فنی و
حرفهای زنجان را الزم و ضروری دانست.
مهندس حمیدیه ،نیز با اشــاره به بحث فرهنگســازی در جلوگیری از هدررفت انرژی
که بهعنوان ســرمایه ملی مطرح است ســخنان خود را آغاز کرد .وی در ادامه بهضرورت
آموزشهای فنی و تربیت نیروی متخصص و عدم وجود تکنســینهای فنی در این زمینه
اشاره کرد و افزود :متاسفانه تکنسین فنی ماهر و متخصص کم داریم و جذب و واردکردن
نیروی ماهر نیز کاری دشــوار است .امیدواریم بتوانیم با همکاری و مشارکت دو مجموعه،
نیروی فنی و متخصص مورد نیاز کشور را به بدنه تولید کشور وارد کنیم.
بر اساس این خبر ،جمعی از مسئوالن استانی و کارشناسان اداره کل در این آیین حضور
داشــتند که در پایان از کارگاههای آموزشــی و توانمندیهای مربیــان و کارآموزان مرکز
آموزش فنی و حرفهای شهید بهشتی نیز بازدید صورت گرفت.
همکاری فنی و حرفهای آذربایجان غربی با هافمن
تفاهمنامه همکاری هافمن و اداره کل فنی و حرفهای اســتان آذربایجانغربی در یکی از
مراکز فنی و حرفهای این استان به امضاء رسید.
در تاریــخ  8آذرماه  1397جمعــی از مدیران هافمن در یکــی از مراکز فنی و حرفهای
اســتان آذربایجانغربی حضور یافته و ضمن بازدید از کارگاههــای تولید در و پنجرههای
یو.پی.وی.ســی واقع در این مرکــز ،تفاهمنامهای را با مهندس مــددی ،مدیرکل فنی و
حرفهای اســتان آذربایجانغربی درخصوص مشارکت در آموزش و تامین اقالم الزم برای
آموزش این صنعت امضاء کردند.
همکاری فنی و حرفهای البرز با هافمن
تفاهمنامــه همکاری هافمن و اداره کل فنی و حرفهای اســتان البرز  11آذرماه  1397با
حضور مدیرکل فنی و حرفهای استان البرز و جمعی از مدیران هافمن امضاء شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان البرز در سال حمایت از
کاالی ایرانی و در جهت تقویت و گسترش دانش فنی و توسعه منابع انسانی و بهکارگیری
نیروی ماهر و متخصص تفاهمنامه همکاری میان اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان
البرز و شرکت هافمن به امضا رسید.
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تقی غیاثی تبار ،مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان البرز هدف از انعقاد این تفاهمنامه
را آمــوزش و تامین نیروی کار ماهر مورد نیاز بازار کار در راســتای آموزشهای هدفمند،
ارتقاء مهارت کارکنان این شرکت و فراهم آوردن فرصتها و امکانات برای مدیران شرکت
هافمن و اداره کل بهمنظور ایجاد ارتباط و تفاهم با یکدیگر از طریق تبادل افکار دانست.
بر اساس این قرارداد همکاری در زمینه اجرای آموزشهای مهارتی و سنجش صالحیتها
و شایستگیهای شغلی جهت دستیابی و تامین نیروی ماهر مورد نیاز بازار کار با استفاده از
پتانسیلهای شرکت هافمن و ظرفیتهای بخش دولتی و غیردولتی اداره کل آموزش فنی
و حرفهای استان البرز انجام میشود.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان البرز اضافه کرد :طبق این قرارداد بررسی صالحیت
و تامین مربیان مورد نیاز دورههای آموزشــی ،تعیین ســرفصلها و استانداردهای آموزشی
مورد نیاز دورههای آموزشــی ،تدوین اســتانداردهای جدید و تهیه و تدوین استانداردهای
آموزشی با استفاده از همکاری متخصصان و کارشناسان شرکت هافمن ،برگزاری آزمون و
اعطای گواهینامه مهارت به شرکتکنندگان در دورهها و اطالعرسانی دورههای آموزشی به
اتحادیهها و اصناف مرتبط از تعهدات این اداره کل است.
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پاسداری از برند پنجره دوجداره یو.پی.وی.سی با ارتقای مهارتهای
فنی و تخصصی
آنچه گذشــت تنها گوشــهای از فعالیتهای هافمن در این زمینه بود که در رسانههای
مختلف بازتاب داشــته اســت .روشن اســت ،همه این تالشهایی که برای ارتقای سطح
مهارتهای فنی صنعت دروپنجره صورت میگیرد ،نشــان از اهداف بلندمدتی دارد که در
دســتورکار مدیران پرتوان مجموعه هافمن قــرار دارد؛ اهدافی که نتایجی ماندگار را دنبال
میکنند .به گواه بســیاری از کارشناســان در حال حاضر بزرگترین آفتی که این صنعت را
تهدید میکند ،افت کیفیت پنجرههای تولیدی در نقاط مختلف کشــور اســت ،که با رشد و
ارتقای سطح دانش و مهارتهای فنی شاغالن در این صنعت ،تا حدی میتوان به مقابله با
این آفت برخواست؛ آفتی که میتواند به برند پنجره دوجداره یو.پی.وی.سی خدشه وارد کند.
از ایــن منظر ،باید به دوراندیشــی مدیــران هافمن آفرین گفت که بــا صرف هزینه و
اختصاص زمان در اندیشــه آفریدن فردایی بهتــر از امروز برای صنعت دروپنجره بوده و از
هیچ تالش و کوششی برای باال بردن سطح مهارتهای فنی و تخصصی در نقاط مختلف
کشــور دریغ نمیورزند .امیدواریم با حمایت مسئوالن مربوطه این تالشها به بار بنشیند و
در آیندهای نهچندان دور شاهد رشد و شکوفایی هر چه بیشتر در این صنعت باشیم.
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همکاری فنی و حرفهای تهران با هافمن
مهنــدس محمد حمیدیه و مدیرکل آمــوزش فنی و حرفهای اســتان تهران تفاهمنامه
همکاری امضاء کردند.
امضاء و انعقاد این تفاهمنامه در ادامه تفاهمنامههای قبلی هافمن با مراکز فنی و حرفهای
سراســر کشور و در زمینه تامین مواد مصرفی کارگاه آموزش یو.پی.وی.سی مرکز شماره 9
فنی و حرفهای تهران ،ســرویس ،کالیبراسیون و راهاندازی مجدد تجهیزات کارگاه و تهیه و
تدوین استانداردهای آموزشی موردنیاز تفاهمنامه صورت گرفت.
مهندس حمیدیه در جلسهای که به همین منظور در دفتر مدیرکل فنی و حرفهای استان
تهران برگزار شد با اشاره به نیاز کشور به پرورش افراد متخصص و کارآزموده عنوان کرد:
متاســفانه آنچنانکه بایدوشاید در کشور به امر آموزش مهارتهای فنی و حرفهای اهتمام
نشده و باوجود گسترش دانشــگاهها و رشد آموزشهای علمی ،در زمینه آموزشهای فنی
و حرفهای کوتاهیهای زیادی صورت گرفته و نیاز است که به این امر توجه ویژه شود.
حمیدیــه عقد تفاهمنامه بــا مراکز فنی و حرفهای کشــور را از جمله اهداف بلندمدت و
کارهای مثبت مجموعه هافمن عنوان کرد و گفت :مجموعه هافمن آمادگی دارد تا با مراکز
فنی و حرفهای سراســر کشــور در زمینه تجهیز کارگاه ،تدوین استانداردها و تامین نیروی
آموزشی و ...همکاری داشته باشــد و خوشبختانه تاکنون موفق شدهایم با اداره کل فنی و
حرفهای استانهای آذربایجان شــرقی ،آذربایجان غربی ،البرز ،زنجان و ...تفاهمنامههای
خوبــی منعقد کنیم .بــا فنی و حرفهای چند مرکز اســتان نیز در حــال رایزنی برای عقد
تفاهمنامه و شروع همکاری هستیم.
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ماهنامه تخصصی صنعت در و پنجره و بهینهسازی انرژی ایران

گردهمایــی ســاالنه خانــواده بــزرگ عایــق کویر
برگزار شــد 144.........................................

بخش در و پنجره و نما

نشریـه پنجره ایرانیـان

گزارش

با حضور مدیران ویستابست و سیندژ:

گردهمایی ساالنه
خانواده بزرگ عایق کویر برگزار شد
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چهارمین گردهمایی ساالنه خانواده بزرگ شرکت عایق کویر پنجشنبه  22آذرماه در برج میالد تهران برگزار شد.
شرکت عایق کویر یزد نشست صمیمانهای با حضور جمعی از همکاران ،مدیران شرکتهای ویستابست و سیندژ ،نمایندگیهای
فروش ،اهالی رسانه و جمعی از فعاالن صنعت دروپنجره روز پنجشنبه  22آذرماه  1397در سالن رودکی مرکز همایشهای بینالمللی
برج میالد برگزار کرد.
در این نشســت که بهمنظور قدردانی از همکاران و نمایندگیهای برتر شرکت عایق کویر یزد برگزار شده بود ،دکتر اصغر خطیبی،
رئیس هیاتمدیره گروه صنعتی زرین بنا پارســیان (ســیندژ) ،مهندس محمدجواد اقدامیان و مهندس محمود صداقت ،رئیس هیات
مدیره و مدیرعامل ویستابست ،مهندس سیدرضا اخوان دستمالچی ،مدیرعامل گروه صنعتی عایق کویر حضور داشتند.
در ابتدای جلســه و پس از معرفی حضار و خوشآمدگویی توسط مهندس امیر افالطونیان ،مدیرفروش عایق کویر ،جلسه پرسش و
پاســخی پیرامون مسائل مختلف فنی صنعت در و پنجره و پروفیل با حضور مدیران ارشد مجموعه عایق کویر برگزار شد .در این پنل
که با حضور مهندس ســیدرضا اخوان دســتمالچی ،مدیرعامل گروه صنعتی عایق کویر ،دکتر سعید اخوان دستمالچی ،مهندس امیر
افالطونیــان ،مدیر فروش پنجره عایق کویر و مهندس امید نــوروزی ،مدیر فروش تک آلومینیوم کویر از زیرمجموعههای گروه
عایق کویر یزد برگزار شــد ،تعدادی از همکاران و نمایندگان مجموعه عایق کویر گوشهای از مشکالت و برخی سواالت خود را
بیان کرده و افراد حاضر در پنل به این سواالت پاسخ گفتند.

گزارش

هان ای دل عبرتبین از دیده نظر کن هان
در بخش بعدی برنامه دکتــر خطیبی ،رئیس هیات 
مدیره گروه صنعتی زرین پنا پارسیان (سیندژ) به ایراد
ســخن پرداخت و از زحمــات و تالشهای مهندس
دســتمالچی و همکارانشان در مجموعه عایق کویر به
خاطر برگزاری چنین برنامههایی قدردانی کرد.
خطیبی در آغاز سخن به قصیدهای زیبا از خاقانی با
این مطلع؛ «هــان ای دل عبرت بین از دیده نظر کن
هــان /ایوان مدائن را آیینه عبرت دان» اشــاره کرد و
گفت :این قصیده که به سرگذشتی از خاقانی و دیدار او
از طاق کسری میپردازد ابیات زیبایی دارد که با کمی
تفکر و تفحص در این ابیات درمییابیم که به وضعیت
امروز این مملکت و حال و احوال ما بسیار شبیه است
بهویژه آنجا که میگوید« :از اســب پیاده شو ،بر نطع
زمین رخ نه /زیر پی پیلش بین شه مات شده نعمان».
رئیــس هیات مدیره ســیندژ در ادامه به ســخنان
مهندس صداقت اشــاره کرد و در جواب ،شعر زیبای
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«شــهابباران» باورهــای مثبت در کالم
صداقت!
در بخــش بعدی برنامه ،مهنــدس محمود صداقت،
مدیرعامل ویستابست بهعنوان سخنران پشت تریبون
قــرار گرفت و از مدیرعامل و همکاران مجموعه عایق
کویر به خاطر برگزاری این برنامه و فضایی که هرسال
برای دیدار همکاران فراهم میکنند تقدیر و تشکر کرد.
صداقت در ادامه به رکود شدیدی که امسال در همه
صنایع بهویژه صنعت در و پنجره حاکم بود اشاره کرد و
گفت :در سالهای قبل ما و شما باید تالش میکردیم
میزان عرضه و تقاضای محصوالتمان را مدیریت کنیم
ولی شــرایط امسال و رکودی که بر همه صنایع حاکم
شده است باعث شده تا دغدغههای بیشتری پیدا کرده
و مواظب همه جوانب کار باشیم.
وی گفت :من در اینجا قصد سخنرانی و بیان مطالب
آموزشی ندارم بلکه دوست دارم شما هم در این بحث
مشــارکت کرده و اگر سوال و پیشنهادی دارید مطرح
کنید تا با همفکری شما همکاران به نقطهنظر مثبت و
مفیدی دست پیدا کنیم.
مدیرعامل ویستابســت افزود :معموال رسم است در
چنین برنامههایی مطالب مرتبط با موضوع مطرح شود
ولی من میخواهم سنتشــکنی کنم و مطلبی را که

امروز در فضای مجازی به دستم رسیده و هیچ ارتباطی
هم با جلسه ندارد برای شما بیان کنم.
وی گفت :از بهلول پرسیدند در قبرستان چه میکنی؟
گفت با جمعی نشســتهام که آزاری به من نمیرسانند،
حســادت نمیکنند ،دروغ نمیگویند ،خیانت نمیکنند،
تهمت نمیزنند ،قضاوت نمیکنند ،طعنه نمیزنند ،من
را به یاد سرای آخرت میاندازند و مهمتر از همه اینکه
اگر از پیششان بروم پشت سرم بدگویی نمیکنند!
صداقــت در ادامه بهاتفاق جالبی که در شــب پیش
رو شاهد آن خواهیم بود اشــاره کرد و گفت :موضوع
دیگری که بیارتباط به جلسه است ولی الزم میدانم
برای شــما بیان کنم این است که امشب و در ساعات
ابتدایــی بامداد روز  23آذرماه  97یک شــهاب باران
بسیار زیبا در آســمان خواهیم داشت که به همه شما
توصیــه میکنم این فرصت را از دســت ندهید و این
رویداد زیبای نجومی را مشاهده کنید.
صداقــت در ادامه به تاثیر مثبت اندیشــی و انرژی
مثبت در بهبود روند کار و زندگی اشــاره کرد و گفت:
چند وقت پیش یکی از دوســتان از من پرسید اوضاع
کار و حال و احوال چگونه است؟ من هم گفتم :بسیار
خوب و بهتر از این نمیشــود .درحالیکه شــرایط کار
و وضعیت بازار در بدترین حالت چند ســال اخیر بود.

بااینحال همین تلقین مثبت باعث شد تا شرایط کاری
و حال و احوال من عالی شــود و در بهترین حالت قرار
گیرد .تاثیر باورهای ذهنی نیز مانند تاثیر کالم در بهبود
شرایط ما بسیار موثر است و نباید از آن غافل شد.
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اخوان ثالث را زمزمه کرد و گفت :من امشــب آمدستم
وام بگذارم /حســابت را کنار جام بگذارم /چه میگویی
که بی گه شد /سحر شد /بامداد آمد /فریبت میدهد /
بر آسمان این سرخی بعد از سحرگه نیست!
خطیبی شــرایط اقتصــادی امروز کشــور را معلول
تصمیمگیریهای اشــتباه و غیر کارشناســانه مدیران
و مســئوالن ارشد کشور دانســت و گفت :در یکقلم
وقتی موسســات مالــی که بدون نظــارت و خارج از
چارچوبهای قانونی در کشــور فعالیــت میکردند و

به دلیل همین ســوء مدیریتها به ورطه ورشکستگی
افتادند ،دولت و بانک مرکزی از جیب هر ایرانی بالغبر
 450هزار تومان پول برداشت کرد تا هزینه بیکفایتی
و بیمباالتی مسئوالن را پرداخت کند و مشکل برخی
از این موسسات حل شود!
خطیبی در ادامه به اســتعفای آخونــدی ،وزیر راه،
مسکن و شهرسازی اشاره کرد و گفت :کنار رفتن وزیر
مســکن دولت روحانی که دارای تفکری بسیار بسته
و خودمحــور بــود و در طول  6ســال وزارت خود ،ما

را گرفتار سیاســتهای اشتباهش کرد تا حدودی جای
امیدواری دارد و به نظر میرسد با توجه به مدتزمانی
که از عمر دولت دوازدهــم باقیمانده میتوان امیدوار
بود که تغییرات مثبتی در این راستا صورت گیرد.
وی افزود :شــرایط بحرانی که در مسکن به وجود
آمــده ناشــی از نوع نــگاه و سیاســتگذاری آقای
آخوندی نسبت به مسکن بود چراکه ایشان هیچکدام
از مســائلی که در دولت قبل به وجــود آمده بود از
جمله موضوع مسکن مهر را برعهده نگرفت و بحث

گزارش

مسکن را کامال رها کرد .در این دوره توجه وزیر بیشتر
معطوف به بخشهای حملونقــل و راه بود و بخش
مسکن تا حدودی مغفول مانده بود.
خطیبی اظهار داشــت :در ســالهای گذشته میزان
سهم مسکن از صنعت کشور چیزی در حدود  40درصد
بود ولی امروزه این ســهم کمتر شده است .پویایی و
رونق بخش مسکن میتواند نقش مهمی در رونق کلی
صنایع کشــور داشته باشد که امیدواریم این موضوع با
جدیت بیشتری پیگیری شود.

در ادامه جلسه مدیران دو مجموعه بزرگ ویستابست
و سیندژ به پرســشهای شرکتکنندگان پاسخ دادند.
در بخش دیگر این نشست ،دکتر غالمرضا یعقوبی در
ســمیناری تحت عنوان «روشهای افزایش فروش»
مطالــب مفیدی در رابطه با نحــوه مدیریت فروش و
بازاریابی بیان کرد.
مهنــدس دســتمالچی ،مدیرعامــل پرتالش عایق
کویر نیز در ســخنان کوتاهی از حضور همه میهمانان
و همــکاران مجموعه عایق کویــر به خاطر حضور در

این نشست ســاالنه قدردانی کرد و برای همه حضار
زمستانی خوب و سرشار از موفقیت آرزو کرد.
در بخــش پایانی این گردهمایی ،شــرکت عایق
کویــر از برخی همــکاران ،نمایندگیهای فروش و
برگزیدگان خــود با اهداء لوح تقدیــر و جوایز ویژه
قدردانی به عمل آورد.
پذیرایی و صرف نهــار و گرفتن عکس یادگاری در
محوطه زیبای بــرج میالد پایانبخش این نشســت
صمیمانه بود.

ماهنامه تخصصی صنعت در و پنجره و بهینهسازی انرژی ایران

بخش ماشین آالت

نشریـه پنجره ایرانیـان

ماهنامه تخصصی صنعت در و پنجره و بهینهسازی انرژی ایران

بخش یراق آالت

نشریـه پنجره ایرانیـان

مقالـه

نماهای بتنی مسلح به الیاف شیشه ()GFRC
مجری شرکت آلوکد (کرتینوال)

پنجـره ایرانیـان /سـال دوازدهم

مجری شرکت آلوکد

مجری شرکت آلوکد
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مهندس شهرام علیزاده
مدیر عامل شرکت آلوکد

اشــاره
در ادامه مباحث انواع نماهای ســاختمان در دو بخش به بررســی
نماهای بتنی مسلح به الیاف خواهیم پرداخت ،این مباحث بر اساس

دستورالعمل طراحی سازهای و الزامات و ضوابط عملکردی و اجرایی
نمای خارجی ساختمان (ضابطه شماره  )714است.

نمای ( )GFRCپیشساخته
نمای  GFRCپیشساخته از  3بخش مهم تشکیل میشود:
 .1پانل GFRC؛
 .2قاب پشتیبان فوالدی سرد نورد شده LSF؛
 .3اتصالهایی که پانل  GFRCرا به قاب پشتیبان متصل میکنند.
پانل  GFRCمعموال ضخامتی در حدود  1/5تا  2سانتیمتر دارد .پانل  GFRCبه قاب
متشکل از اعضای فوالدی ســردنورد شده ،متصل میشود .در این ترکیب ،پانل بارها را
به قاب  LSFمنتقل کرده و قاب   LSFنیز بارها را به ســازه ســاختمان انتقال میدهد.
اندازه و فاصله بین اعضای قاب پشــتیبان با توجه بهاندازه کلی پانل و بارهای وارده برآن
باید طراحی شود.

مقالـه

بستهای انعطافپذیر
پانل  GFRCدر فاصلهای در حدود  5ســانتیمتر از صفحه قاب بهوســیله بستهای
میلهای نصب میشــود .فضای خالی بین دیواره و قاب حائز اهمیت اســت ،زیرا در این
حالت دیواره و قاب اجازه حرکت آزادانه را خواهند داشت.
بســتها از میلگردهایی که بهصورت  Lشکل خم شدهاند تشکیل شده و دارای قطری
برابر با یک ســانتیمتر هســتند .جهت ایجاد مقاومت در برابر خوردگی ،از فوالد آبکاری
شده با کادمیوم در بستها استفاده میشود .یک انتهای بستها به قاب جوش داده شده
و انتهای دیگر در درون پانل  GFRCجا داده میشــود .ضخامت دیواره در اطراف محل
اتصال بســت ها ضخیمتر اســت .این ناحیه که در آن ضخامت دیواره بیشتر است الیه
پیوندی نام دارد.
هدف از بهکارگیری این بست ها انتقال هر دو بار ثقلی و جانبی از دیواره به قاب است.
برای این کار ،بستها باید در صفحه عمود بر پانل صلبیت نسبی داشته باشند بهطوریکه
به هنگام انتقال بار کوچکترین تغییر شکلی در آنها ایجاد نشود.
از آنجــا که دیــواره   GFRCبه هنگام تاثیر رطوبت و تغییرات دمــا دچار تغییر اندازه
میشــود ،بســتها باید انعطافپذیری قابل قبولی داشته باشــند تا به هنگام وقوع این
تغییرات ،تنش قابلتوجهی در دیواره ایجاد نشــود .یکی از راهکارهای حصول این هدف،
جدا کردن بست از قاب و تنها جوش دادن انتهای بست به قاب است.

بر روی الیه آســتر احتمال تولید حباب هــوا در درون مخلوط وجود دارد ،به همین دلیل
پس از پایان عملیات مخلوط با اســتفاده از روشهای غلتک زنی ،کوبیدن و یا مالهکشی
متراکم میشود.
جاگذاری قاب  :LSFپسازاینکه پاشــیدن مخلوط  GFRCبه پایان رســید ،قاب
فوالدی سردنورد شده با رعایت فاصله آزاد بین قاب  LSFو پانل جاگذاری میشود.
الیه پیوندی :در نهایت در محل هر یک از بستها الیههای پیوند جا داده میشوند،
جنس بتن استفاده شده در الیههای پیوند با جنس بتن بهکاررفته در دیواره یکی است.
بیرون آوردن پانل از درون قالب و عملآوری آن :پانل (شــامل پوسته و قاب
فوالدی) 24 ،ساعت پس از ریخته شدن در قالب بیرون آورده شده و چند روز عملآوری
میشــود .به دلیل اینکه پانل تا آن زمان به مقاومت الزم نرسیده است ،جهت جلوگیری
از آسیب دیدن پانل ،باید احتیاط الزم را در حین خارج کردن آن از قالب رعایت کرد.

شکل پانلها
همانند پانلهای بتنی پیشســاخته ،پانلهای  GFRCرا نیز بســته به نمای ساختمان
میتوان در شــکلهای مختلف تولید کرد .رایجترین شکل این پانلها ،پانلهای طبقه به
طبقه ،پانلهای پنجرهدار و پانلهای درگاهی هستند.
پانلهــای درگاهی بهصورت یکپارچه بوده ولــی ارتفاعی کوتاهتر از پانلهای طبقه به
طبقه دارند.
ساخت پانلهای GFRC
تهیه قالب :قالبها باید بر اســاس شــکلی که مورد نیاز است ساخته شوند .قالبها
معموال از تخته چندالیی ساخته میشوند ،ولی از سایر مصالح چون فوالد یا پالستیک نیز
میتوان استفاده کرد .اســتفاده از روغن در قالبها قبل از ریختن بتن به داخل آنها ،کار
بیرون آوردن پانل از داخل قالب را آسانتر میکند.
ریختن پوشش آســتر :قبل از پخش مخلــوط  GFRCروی پانل ،الیه نازکی از
اندود سیمان و ماسه که پوشش آستر نیز نامیده میشود بر روی قالب پاشیده میشود .از
آنجا که پوشــش آستر الیاف شیشه وجود ندارد ،با این کار سطحی صاف برای پانل ایجاد
میشــود .ضخامت الیه آستر بســتگی به رویه نهایی پانل دارد .در صورت سمباده زدن
ماشینی بر روی پانل ،ضخامت الیه آستر باید در حدود  3میلیمتر باشد.
ریختن مخلوط :GFRCپس از ریختن مخلوط پوشــش آســتر ،مخلوط GFRC
روی آن پاشــیده میشود .الف) مخلوط GFRCشــامل ترکیبی از سیمان پرتلند (سفید)
و مخلوطی از ماســه و حدود  5درصد (وزنی) الیاف شیشه است .به هنگام توزیع مخلوط
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جزئیات اتصال پانلهای GFRC
سیســتم اتصال پانلهای  GFRCبه سازه ساختمان مشــابه سیستم اتصال پانلهای
پیشساخته بتنی است.
بهعبارتدیگر در پانلهای  GFRCدو اتصال اتکایی و دو یا چند اتصال مهاری (دوخت
به پشت) به کار میرود .به دلیل اینکه پانلهای  GFRCسبکتر از پانلهای پیشساخته
بتنیاند ،اتصاالت آنها نیز سبکتر خواهد بود.

پنجـره ایرانیـان /سـال دوازدهم

رویه سطحی پانلهای GFRC
رویه استاندارد برای پانل  ،GFRCیک جداره سبک سمباده خورده است تا سطح صاف
پانل که با ریخته شــدن پوشش آستر ایجاد شده است از بین برود .پانلهای  GFRCرا
میتوان به شکل ســنگدانههای نمایان نیز ساخت ،این عمل مشابه کاری است که در
پانلهای پیشساخته بتنی نیز صورت میگیرد.
جهت ساخت پانلهای  GFRCبا رویه سنگدانههای نمایان ،بهجای استفاده از پوشش
آســتر ،میتوان از یک الیه بتنی که مخلوط پوسته نامیده میشود استفاده کرد .ضخامت
مخلوط نما در حدود یک ســانتیمتر و ابعاد ســنگدانههای بهکاررفته در این مخلوط در
حدود  5تا  6میلیمتر است.
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مقالـه

نمای تخته سیمانی و تخته سیمان الیافی
تخته ســیمان الیافی صفحاتی پیشساخته هستند که در آنها از الیاف برای مسلحسازی
و تقویت خصوصیات کششــی و خمکشی ماتریس سیمانی اســتفاده شده است .در این
صفحات ،الیــاف میتوانند بهصورت پراکنده و تصادفی یا بهصــورت منظم در ماتریس
ســیمانی قرار گیرند .یکی از کاربردهای مهم صفحههای سیمانی الیافی در نمای بیرونی
ساختمان است .مسلحسازی صفحههای سیمانی موجب افزایش مقاومت در برابر نیروهای
جانبی ناشی از باد ،ضربه و زمینلرزه میشود.
همچنین مقاومت در برابر تنشهای فشــاری و کششی ناشی از انبساط و انقباضهای
طولی به دلیل تغییرات دما ،افزایش یافته و از بروز عیوب مختلف همچون ترکخوردگی،
اعوجاج و پوسته پوسته شــدن جلوگیری میشود .ظاهر این صفحهها میتواند خودرنگ
(رنگ واقعی سیمان) ،رنگدار شــده (به رنگ و فام دلخواه) و بافتدار (به طرح دلخواه)
باشــد .در صفحههای ســیمانی با کاربری نما از عایقهای معدنی بهمنظور کنترل انتقال
حرارت اســتفاده میشود .از مزایای اصلی اســتفاده از این صفحهها میتوان به وزن کم،
ســرعت باالی اجرا ،کیفیت مناســب و ســهولت نگهداری و حملونقل اشاره کرد .این
محصول دارای پایه سیمانی و آهکی است و معموال در مغزه یا در رویه با الیاف یا شبکه
بافته شده از الیاف تقویت میشود.

پنجـره ایرانیـان /سـال دوازدهم
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ویژگیهای تخته سیمان الیافی
ســطح رویه صفحات ســیمانی میتواند بافتدار یا بدون بافــت و رنگی و یا به رنگ
طبیعی محصول باشد.
صفحات سیمانی بر اســاس مقاومت در برابر شرایط جوی و ابعاد نصب ،بهصورت زیر
تقسیمبندی میشوند:
تقسیمبندی بر اساس مقاومت در برابر شرایط جوی (نوع کاربرد)
دسته  :Aورقههایی هستند که در حین مصرف در معرض دما ،رطوبت زیاد و یخ زدن
شدید قرار خواهند گرفت.
دسته  :Bورقههایی هســتند که در حین مصرف در معرض دما ،رطوبت و گاهی یخ
زدن قرار خواهند گرفت.
دســته :Cورقههایی هستند که در حین مصرف در معرض دما و رطوبت قرار خواهند
گرفت ،اما در معرض یخ زدن قرار نمیگیرند.
دسته  :Dورقههایی هستند که در زیر الیههای صلب مورداستفاده قرار میگیرند.
عالوه بر این صفحههای سیمانی در دستههای مختلف  Aتا  Dدر کالسهای مختلف
جای میگیرند .برای تعیین مقاومت خمشی ،حداقل مقدار مدول گسیختگی ()MOR3
بر حسب مگاپاسکال محاسبه میشود .مدول گسیختگی صفحهها باید در دو جهت طولی
و عرضی به دست آمده و میانگینگیری شود .هر صفحه برحسب مقدار مدول گسیختگی
و دستهبندی مورد نظر (ازنظر نوع کاربرد) ،مطابق جدول زیر کالسبندی میشود.

مقاومت خمشی صفحههای دسته  Aو  Bباید در شرایط مرطوب تعیین شوند .مقاومت
صفحههای دســته  Cو  Dباید در شــرایط محیط تعیین شوند .حداقل مدول گسیختگی
صفحهها در جهت ضعیفتر نباید کمتر از  0/75درصد مقدار مشخصشده برای میانگین
دو جهت باشد .این محدودیت برای صفحههای بافتدار الزامی نیست.

استانداردهای موجود و معتبر برای تخته سیمانی
آزمونهای مورد نیاز برای کنترل کیفیت صفحات ســیمانی الیافی شامل آزمونهای
ابعادی و هندســی ،اندازهگیری طول و عرض ،اندازهگیری ضخامت ،تعیین میزان راست
بودن لبهها و تعیین گونیا بودن ورقههاســت .آزمونهــای عملکرد فیزیکی ـ مکانیکی
ضخامت ســیمان الیافی شــامل اندازهگیری چگالــی ،اندازهگیری مقاومت خمشــی،
نفوذناپذیری آب ،اندازهگیری نفوذ بخار آب ،آب گرم و آزمون خیســاندن ـ خشک کردن
اســت .آزمونهای دوام شــامل آزمون یخ زدن ـ ذوب شــدن ،آزمون گرما ـ بارش و
همچنیــن آزمون عملکــرد در برابر آتش و آزمون عملکــرد در برابر صوت بر روی این
صفحات انجام میشود.

الزامات اجرایی صفحات سیمان الیافی
• الزامات مراحل اجرا شامل حمل ،نگهداری در محل تولید و مصرف و نصب صفحات
سیمان الیافی در نما باید رعایت شود.
• زیرقابها بهعنوان نگهدارنده صفحات ســیمانی نما مورد استفاده قرار میگیرند که
باید انتظارات عملکردی زیر را برآورده سازند:
ـ انتقال بار مرده و زنده صفحات (قائم و جانبی) به سازه دیوار
ـ قابلیت انطباق با طرحهای مختلف نما
ـ تامین الیه هوای پشــت صفحات سیمانی نما (در صورت لزوم ،در برخی طراحیها با
الیه هوای تهویه شده)
ـ امکان اتصال روی دیوار بتنی یا بنایی و یا هماهنگی و مشارکت در سازه تشکیلدهنده
دیوار خشک
ـ قابلیت تنظیم و ممانعت از تســری ناهمواریهای احتمالی دیوار پشــت کار به سطح
نمای نهایی
ـ سادگی و سرعت نصب
ـ قابلیــت تطبیق با روشهای مختلف اجرای عایــق حرارتی و محدود کردن پلهای
حرارتی ناشی از اتصاالت
ـ آببندی و در صورت لزوم ،هوابندی در برخی از طراحیها
ـ دوام مناسب در برابر عوامل جوی
ـ امکان پیشبینی درزهای انبساط و کنترل اثر انقباض و انبساط قطعات نما
• زیر قابهای مورد استفاده برای نصب صفحات سیمان الیافی نما میتوانند چوبی یا
فلزی (فوالدی گالوانیزه یا آلومینیومی) باشند.
• برای پیشــگیری از بروز مشکالت مربوط به رطوبت ناشی از بارندگی و بخار هوای
عبور کرده از دیوار ،باید بین زیرقابهای چوبی و قطعات صفحات سیمانی نما ،نوارهایی
انعطافپذیــر پلیمری ،غیر جــاذب آب و مقاوم در برابر عوامل جــوی (معموال از جنس
ای.پی.دی.ام) قرار داده شود.
• درصورتیکه صفحات سیمان الیافی رنگی باشند از پیچهای رنگی و پیچهای تزئینی،
بسته به انتظارات طراحی استفاده شود.
• ازآنجاکه صفحات ســیمان الیافی بهتنهایی قابلیت محــدود کردن انتقال حرارت و
تامین انتظارات تعیین شده در مقررات ملی (مبحث )19را ندارند ،ازاینرو در کاربرد نمای
خارجی ،مصرف عایقهای حرارتی در پشت آنها الزامی است.

مقالـه
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• بســیاری از تولیدکنندگان صفحات ســیمانی ،برای جلوگیری از تجمع رطوبت بین
عایق و صفحات ســیمان الیافی (در نمای خارجی ســاختمان) ،یک فاصله هوایی تهویه
شده بین این دو در نظر میگیرند و در صورت عدم اجرای آن مسئولیتی در خصوص دوام
محصول بر عهده نمیگیرند.
در این حالت ،نباید هیچ مانعی در برابر جریان هوا وجود داشــته باشد .در نتیجه ،باید
زیر پنجرهها دریچههایی برای خروج هوا و در قســمت بــاالی پنجرهها دریچههایی
بــرای ورود هوا در نظر گرفته شــود .این دریچهها در پایینترین و باالترین قســمت
دیوار نیز در نظر گرفته میشــود .در محل دریچهها باید توریهای فلزی یا ورقهای
سوراخدار مقاوم در برابر رطوبت و خوردگی پیشبینی شود تا از ورود حشرات به داخل
دیوار جلوگیری شود.
• در تمامی حاالت ،فاصله تکیهگاهها و ضخامت تختهها باید بهگونهای انتخاب شــود
که حداکثر تغییر شــکل زیرسازی بر اثر بارهای زنده و مرده از  1/360فاصله تکیهگاهها
کمتر باشد.
• در تمامی حاالت ،سیســتم زیرقاب باید بهگونهای باشد که از طرفی نیروهای ثقلی
و جانبی را به دیوار پشــت کار منتقل کند و از طرف دیگر امکان تغییر شــکل (انبساط و
انقباض ناشی از تغییرات دما) را داشته باشد تا تنشها بهصورت متمرکز به آن وارد نشده
و خطری برای مجموعه ایجاد نشود.
• در قسمتهای مرکزی صفحات ،اتصال باید بهگونهای انجام شود که انتقال نیروهای
ثقلــی و جانبی به دیوار صورت گیرد .ولی در اتصاالت پیرامونی ،باید ســعی شــود تنها
نیروهای جانبی انتقال داده شــوند و با پیشبینی قابلیت حرکت کشویی ،جابهجاییهای
آزاد ناشی از انبساط و انقباضهای حرارتی تامین شود.
• در مورد زیرقابهای فلزی ،موضــوع خوردگی و طول عمر فلز مصرفی باید مدنظر
قــرار گیرد .در زیرقابهای چوبی نیز ،باید عملآوری قطعات چارتراش به نحو مناســب
انجام شده باشد تا از رشد قارچها و میکروارگانیسمها و نفوذ حشرات جلوگیری شود.
• در صورتی که تغییر شکل بر اثر بارهای زنده زیاد باشد و در محلهایی که در معرض
ضربه هستند ،باید از صفحات سیمانی با ضخامت بیشتر و یا از پروفیلهای تقویتی افقی
در بین اســتادها استفاده شود تا در نقش پشتبند ،مقاومت پوشش و زیرسازی را در برابر
نیروهای وارد شده افزایش دهند و تغییر شکل را نیز محدود کنند.
• در حین برش صفحات ســیمانی ،برای جلوگیری از تنفس غبار حاصل ،باید الزامات

ایمنــی کار از جمله موارد اســتفاده از تجهیزات ایمنی رعایت گردد .در صورت اســتفاده
از صفحات ســیمانی بهصــورت نمایان ،باید محلهای برش خــورده در پایکار با مواد
مخصوص (واکس) پوشــش داده شود تا از نفوذ آب ناشــی از بارندگی به داخل تختهها
جلوگیری شــود .بدیهی اســت کیفیت اجرای این اقدامات محافظتی در کارخانه بهتر از
حالت اجرای در پایکار خواهد بود .در نتیجه ،جدا توصیه میشــود برشهای در پایکار
به حداقل کاهش یابد.
• در حین انتخاب صفحات سیمانی ،باید به ردهبندی آنها از نظر حداکثر و حداقل دمای
کاربرد ناحیه و کشور توجه شود.
• درز انبســاط بین صفحات سیمان الیافی برای کاربردهای درونی و بیرونی ساختمان
باید بر اساس حداکثر ضریب انبساط حرارتی تعیین شود.
• فواصل بین پشتبندها برای نصب صفحات سیمانی باید بر اساس نیروی باد مناطق
مختلف (موجود در مقررات ملی ســاختمان مبحث شش مقررات ملی ساختمان) ،مدول
خمش و مقاومت خمشی صفحات تعیینشده و الگوی محاسبه ارائه شود.
• کاربرد عایقهای حرارتی در ســامانه  LSFبالمانع بوده اما در نظر گرفتن ضخامت
عایق اضافه بر طراحیهای معمول الزامی است.
• باتوجه به این نکتــه که وجود پروفیلهای آلومینیومی یا فوالدی بین قطعات عایق
حرارتی باعث ایجاد پلهای حرارتی قابلتوجهی میشــود ،باید ســعی شود که اتصاالت
زیرقابها به دیواره پشــتیبان بهصورت موضعی ،از طریق بســتهای فلزی کوچک و از
درون (بین) عایقهای حرارتی انجام گیرد و بهمنظور به حداقل رســاندن پلهای حرارتی
از اتصاالت ممتد نواری پرهیز شود.
• انواع عایقهای پشمهای مدنی و پلی استایرن منبسطشده میتوانند برای عایقبندی
صفحات سیمانی استفاده شــوند .در مواردی که بین صفحات سیمانی و عایق یک الیه
هوای تهویه شده در نظر گرفته میشود ،الزم است برای عایقکاری حرارتی از پشمهای
معدنی استفاده شود.
• در تمامی روشهای اجرا ،عایق حرارتی مورد استفاده باید غیر آبدوست باشد.
• صفحات سیمانی باید بهصورت بستهبندیشده حمل شوند .در زمان جابهجا کردن و
تخلیه آنها باید دقت شود تا نیروهای موضعی باعث شکستن قطعات نشوند.
• جابهجایی تختهها باید با احتیاط انجام شود تا از کشیده شدن تختهها روی صفحات
زیرین و یا بلند کردن از یکسوی آنها جلوگیری شود.
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مجری شرکت آلوکد

مجری شرکت آلوکد

مجری شرکت آلوکد

مجری شرکت آلوکد

مقالـه

مقایســه عملکرد پنجره دوجداره یو.پی.وی.سی در شــرایط استفاده از

پروفیل میانی ثابت عادی (مولیون عادی) و پروفیل میانی ثابت اســتاتیکی
(مولیوناستاتیکی)درآزموننفوذآب،نفوذپذیریهواومقاومتدربرابرفشارباد

پنجـره ایرانیـان /سـال دوازدهم

مهندس امیر آزادی:

مهندس امین مؤیدفر:

مهندس بهراد آزادی:

مدیر کارخانه و سرپرست فنی

مدیر بازرگانی و کارشناس ارشد فنی

رییس هیات مدیره و مدیر آزمایشگاه
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چکیده

نداشته باشد ،احتمال خارج شدن پنجره از آببندی و هوابندی و در موارد شدیدتر شکست شیشه را به همراه دارد .مورد دیگر لرزش
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پروفیل میانی ثابت استاتیکی بهعنوان یکی از پروفیلهای تقویتی با حفظ شمایل پنجره از نظر ضخامت ،میتواند تا حد قابلتوجهی

هدف از این مقاله بررسی رفتار پنجرهها در شرایط آب و هوایی خاص بوده و همانگونه که میدانیم در طراحی پنجرهها میبایست

به نکاتی از جمله سرعت باد در مناطق بادگیر و ساختمانهای بلندمرتبه توجه کرد .اگر استحکام پنجرهها با سرعت باد منطقه تطابق

در و پنجرهها با ابعاد بزرگ است که با استفاده از پروفیل میانی ثابت استاتیکی استحکام باالتر میرود.
استحکام پنجره را باال ببرد.

در این مقاله به بررسی مقایســه عملکرد پنجره دوجداره یو.پی.وی.سی در شرایط استفاده از پروفیل میانی ثابت عادی (مولیون

عادی) و استفاده از پروفیل میانی ثابت اســتاتیکی (مولیون استاتیکی) در آزمونهای آببندی ،هوابندی و فشار باد پرداخته شده و

نتایج با هم مقایسه خواهد شد.

آزمایشهای فوق در آزمایشــگاه ایستاتســت

وابســته به گروه صنعتی طرح و ساخت ایستا

انجام پذیرفته

کــه در زمینه انجام آزمونهای در ،پنجره ،نما و آموزش کنترل کیفیت واحدهای تولیدی بهعنوان یکی از مراکز فعال در امر تحقیق و
توسعه حوزه در ،پنجره ،نما و افزون بر آن آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد ایران در زمینه انجام آزمونهای در ،پنجره ،نما

بر مبنای استاندارهای ملی ایران از سال  1392مشغول به فعالیت است.

معرفی
صرفهجویــی در مصرف انرژی به کمــک دروپنجرههای دوجداره یو.پی.وی.ســی نقش
بســزایی در جلوگیری از اتالف انرژی دارد .با توجه به اعالم تحقیقات ســازمان بهینهسازی
مصرف ســوخت در ایران در حدود  ۴۵%از اتالف انرژی از طریق پنجرهها صورت میگیرد.
درصورتیکه در زمســتان به قاب پنجره و شیشه آن دست بزنید خواهید دید که سرد است و

این دلیل تبادل حرارتی بین قاب پنجره و شیشه با فضای بیرون است.
با اســتفاده از پنجره و شیشــه دوجداره تبادل حرارتی از طریــق پنجره به حداقل ممکن
خواهد رسید.
تعداد جدارههای شیشــه ،وجود گاز خنثی در جدار میانی آنها و نحوه مونتاژ شیشه و پنجره
دوجداره در میزان عایق حرارتی آن موثر اســت .میزان آلودگی صوتی در شهرهای بزرگ در

مقالـه

حدود  ۸۰-۷۵دســیبل و در شــهرهای کوچک  ۵۵دسیبل است .وجود کانالهای خالی در
میان پروفیلهای یو.پی.وی.سی ،عالوه بر سبکتر کردن وزن باعث میگردد پروفیل پنجره
عایق بهتری باشد و از انتقال صداهای محیط خارج به فضای داخلی جلوگیری کند.
با اســتفاده از شیشههای دوجداره در پنجرههای یو.پی.وی.سی و استفاده از چندین درزگیر
الســتیکی در ساختار پیچیده پروفیل ،پنجرههای مزبور عالوه بر عایق حرارتی ،عایق صوتی
بســیار خوبی نیز میشوند و مانع از تبادل صوتی محیط داخل به بیرون و انتقال آلودگیهای
صوتی محیط بیرون به داخل خواهند شد .لذا دراینبین با توجه به شرایط اقلیمی منطقه تحت
نظر ،ابعاد پنجره و طبقات مورد اســتفاده شرایط ساختاری پنجره و عملکرد آن با تغییراتی در
اقالم مورد استفاده ،بهبود خواهد یافت.
یکی از شــاخصههایی که در تقویت پنجرهها مورد اســتفاده قرار میگیرد ،کاربرد مولیون
استاتیکی بهجای مولیون عادی بوده که راندمانسنجی آن طی آزمایشهای صورت پذیرفته
روی نمونههای مشابه در آزمایشگاه تست پنجره و نما مورد ارزیابی قرار گرفت.

آزمون نفوذپذیری هوا
در این آزمون رفتار نمونه ،در برابر فشار باد مثبت و منفی مورد بررسی قرار گرفته و میزان
نفوذ هوا به درون ساختمان اندازهگیری میشود .این آزمون بر اساس استاندارد isiri 7822
انجام و بر اساس استاندارد  isiri 11093ردهبندی میگردد.

آزمون مقاومت در برابر فشار باد
در این آزمون رفتار نمونه ،در برابر فشار باد (طوفان) مورد بررسی قرار گرفته و میزان خمش
اجزاء عمودی نمونه مورد آزمون اندازهگیری میگردد .این آزمون بر اســاس استاندارد isiri
 11421انجام و بر اساس استاندارد  isiri 11420ردهبندی میگردد.
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نمونهها با پروفیل داخلی سری ( 60با مشخصات ذیل) و بر اساس دفترچه فنی آن شرکت
مطابق با استانداردهای تولید ساخته شده و از نمونه  1با مولیون عادی دو نمونه و از نمونه 2
با مولیون استاتیکی نیز دو نمونه با ابعاد و مشخصات ثابت مطابق طرح روبهرو تولید گردید.

پنجـره ایرانیـان /سـال دوازدهم

مولیون استاتیکی
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آزمونهای انجام پذیرفته در آزمایشگاه ایستاتست به شرح ذیل است:
آزمون مقاومت در برابر نفوذ آب
در این آزمون رفتار نمونه ،در برابر بارش باران همراه با فشــار باد مورد بررسی قرار گرفته
و درجه مقاومت نمونه مورد آزمون مورد بررسی قرار میگیرد .این آزمون بر اساس استاندارد
 isiri 7821انجام و بر اساس استاندارد  isiri 11864ردهبندی میگردد.

مشخصات پروفیل استفاده شده در تولید نمونه ساخته شده:
مقاومت در برابر ضربه ناشــی از ســقوط وزنه در دمای پایین :کالس ( IIحداکثر ارتفاع)
ضخامت دیوارههای خارجی :کالس ( Aضخامت بیش از  8/2میلیمتر)
نوع ماده اولیه :کالس ( VMاستفاده از ماده دست اول)
و دارنده گواهینامه رال آلمان

مقالـه

مقایســه رفتار آزمون مربوط به پنجره ساخته شده با پروفیل سری  60با
مولیون عادی و پروفیل سری  60با مولیون استاتیکی
بر اساس مقایســه رفتار آزمونهها در آزمون آببندی ،پنجرههایی که با استفاده از پروفیل
سری  60و مولیون استاتیکی ساخته شدهاند و پنجرههایی که با استفاده از پروفیل سری   60
و مولیون عادی ساخته شدهاند حائز رتبه همسان ( )6Aدر حفظ آببندی شدهاند.

تغییر فرم کمتری نشان میدهد.

هر دو آزمونه فارغ از تغییر فرمی که در فشــار  400پاسکال از خود نشان میدهند پارامتر
دیگری در فشــار صفر پاســکال در انتهای آزمون دارند که تحت عنوان تغییر فرم ماندگار
ثبت میگردد.
با بررســی پاسخهای هر دو آزمونه مشخص شد تغییر فرم ماندگار نمونه مربوط به پروفیل
سری  60با مولیون عادی  49%نسبت به تغییر فرم ماندگار نمونه پروفیل سری  60با مولیون
استاتیکی بیشتر است.

پنجـره ایرانیـان /سـال دوازدهم
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بر اســاس مقایســه رفتاری  Q600آزمونهها در آزمون هوابندی اول ،نمونه تولید شــده
 36/41نسبت به نمونه
با پروفیل ســری  60و مولیون اســتاتیکی با نشــت هوا
 ، 46/84نمونه سری
تولیدشــده با پروفیل سری  60و مولیون عادی با نشت هوا
 60و مولیون اســتاتیکی به میزان  29%بهبود عملکرد نســبت به نمونه سری  60و مولیون
عادی دارد.
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بر اســاس دادههای استخراج شده از آزمون فشار باد در مقایسه پارامترهای مربوط به تغییر
فرم آزمونه در مواجه با فشــار  400پاســکال ،نمونه تولید شده سری  60و مولیون استاتیکی
نســبت به نمونه تولیدشده سری  60و مولیون عادی ،رفتاری نسبتا باثباتتر ( )33%داشته و

نتایج
در آزمون آببندی ،پنجرههای ساخته شده با ابعاد آزمونه که با استفاده از پروفیل سری   60
و مولیون استاتیکی ساخته شدهاند و پنجرههایی که با استفاده از پروفیل سری  60و مولیون
عادی ســاخته شدهاند حائز رتبه همســان ( )6Aدر حفظ آببندی شدهاند .بر اساس مقایسه
رفتاری  Q600آزمونهها در آزمون هوابندی اول ،نمونه تولید شــده با پروفیل ســری  60و
 36/41نسبت به نمونه  تولید شده با پروفیل سری
مولیون استاتیکی با نشت هوا
 ،46/84نمونه سری  60و مولیون استاتیکی به  
 60و مولیون عادی با نشــت هوا  
میزان  29%بهبود عملکرد نسبت به نمونه سری  60و مولیون عادی دارد.
بر اســاس دادههای استخراج شده از آزمون فشار باد در مقایسه پارامترهای مربوط به تغییر
فرم آزمونه در مواجه با فشــار  400پاســکال ،نمونه تولید شده سری  60و مولیون استاتیکی
نســبت به نمونه تولید شده سری  60و مولیون عادی ،رفتاری نسبتا باثباتتر ( )33%داشته و
تغییر فرم کمتری نشــان میدهد .با بررسی پاسخهای هر دو آزمونه مشخص شد تغییر فرم
ماندگار نمونه مربوط به پروفیل ســری  60با مولیون عادی  49%نسبت به تغییر فرم ماندگار
نمونه پروفیل سری  60با مولیون استاتیکی بیشتر است.
نتیجهگیری نهایی
با توجه به نتایج حاصله در خصوص اســتفاده از مولیون استاتیکی به نسبت مولیون عادی
در پنجرههای دوجداره یو.پی.وی.ســی با مشخصات و ابعاد آزمونه ،کاربرد مولیون استاتیکی
تاثیر بهسزایی در آببندی پنجره نداشته اما تاثیر شایان ذکری در آزمون فشار باد و هوابندی
داشته و موجب ایجاد رفتار مناسبتری در پنجره میگردد.

مراجع :استانداردهای ملی به شمارههای  11420 ،11846 ،7821 ،11093 ،8510،7822و 11421

گزارش

آینده بازار
مسکن با شروع
دور جدید تحریمها
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دی    97شمـاره 135

پنجرهایرانیان؛ بازار مســکن در سال جاری در حالی با افزایش شدید و سرسامآور قیمتها
مواجه شــد که برخی افراد معتقدند ،شروع دور دوم تحریمها علیه ایران میتواند به افزایش
بیشــتر قیمتها در این بازار دامن بزند .بااینحال کارشناسان اقتصادی ،تضمین میدهند که
حتی با تحریمهای جدید که از  13آبان آغاز شــد ،هیچ اتفاق خاصی در بازار مسکن حداقل
تا پایان سال  97نخواهد افتاد.
به گزارش صما ،کارشناســان با اعتقاد به اینکه در تعیین قیمت مســکن ،بیشــتر از آنکه
مؤلفههای بخش مســکن اثرگذار باشــد ،مؤلفههای بازار پول و ســرمایه تأثیرگذار اســت،
میگویند :بعد از  13آبان ماه بازار پول و ســرمایه پاسخ خونسردانهای به تحرکات بینالمللی
داد؛ بنابراین این موضوع نشــان میدهد که دولت ترامپ علیرغم تمام فشــارهایی که ایجاد
کرده بود ،در بخش نفت بهعنوان شــاهکلید اصلی عقبنشینی کرد و همین موضوع تاثیرات
خود را روی بازار پول و گردش مالی ما میگذارد.
کارشناســان با بیان اینکه تحریمهای  13آبان کمترین تاثیر را بر بازار پولی ما گذاشــته و
حتی یک روز بعد از شــروع دور جدید تحریمها شاهد افزایش شاخص بورس بودیم ،بر این
باورند که این امر بیانگر آن اســت که تحریمها تاثیر زیادی در بازار پول و ســرمایه ما ایجاد
نکرده و بهتبع آن در بخش مسکن نیز حداقل تا پایان امسال تاثیر خاصی نخواهد داشت.
آشفتگی بازار مسکن ناشی از خودتحریمی داخلی است
بااینحال آشــفتگی بازار مسکن در شــرایط کنونی ،حاکی از آن است که آنچه این بازار
را تحریک میکند ،بیشــتر از آنکه تحریمهای بینالمللی باشــد ،ناشی از خودتحریمیهای
داخلی اســت .چراکه مردم در بخش مسکن و ساختمان بهسرعت اجارهبها و قیمتهای خود
را باال میبرند.
اما اینکه در ســال بعد چه اتفاقی در انتظار بازار مســکن خواهد بود ،سوالی است که بابک
حاجیان ،کارشــناس اقتصاد مسکن در پاســخ به آن میگوید :احتمال افزایش قیمت مسکن
در ســال آینده وجود دارد .باید توجه کرد که بســیاری از تحریمها در میانمدت تاثیرات خود
را نشــان میدهند ،اما تحریمی که تاثیرات خود را ســریعتر از موعد بروز دهد ،ناشی از خود
تحریمی است؛ نه تحریمهای بینالمللی.
به گفته این اقتصاددان ،این خود تحریمیها است که در بازار مسکن میتواند نوسان ایجاد
کند؛ اما اینکه سیاســتهای آمریکا چقدر در بخش مسکن تاثیر خواهد داشت ،میتواند گفت
تاثیری نخواهد داشت .خودتحریمی ناشی از اثرگذاری سودجویان و مشاوران امالک در دامن
زدن به قیمتها است.
دراینبین افرادی نیز وجود دارند که به دولت اعتماد ندارند و تالش میکنند تا ملک خود را
باالتر از قیمت واقعی آن به فروش برسانند .چرا که معتقدند اگر ملک خود را با قیمت واقعی
آن بفروشند ،در آشفتهبازار کنونی و با توجه به نوسانات نرخها ،احتمال اینکه بتوانند با همان
مبلغ مســکن دیگری را خریداری کنند ،وجود ندارد؛ همان سیاســتی که امروز فروشندگان
ســایر کاالها در پیش گرفتهاند و با مشاهده اینکه درصورت فروش کاالهایی که در اختیار
دارند ،دیگر امکان خرید به آن قیمت ســابق را نخواهند داشــت؛ بنابراین سعی میکنند که
کاالهای خود را نفروشند و یا گرانتر بفروشند.
در این میان این ســوال مطرح میشــود که آیــا این تاثیرات تحریمها ممکن اســت در
هفتههای آینده خود را نشان دهد؟

کارشناسان با بیان اینکه چنین اتفاقی بعید به نظر میرسد ،میگویند :آمریکا در خرید نفت
به هشت کشــور ازجمله چین بهعنوان بزرگترین خریدار نفت کشور ما ،معافیت داده است؛
بنابراین احتمال این تأثیرگذاری ناچیز اســت .حتی مسئله این است که در دور اول تحریمها
نیز اگر خود مردم و یا شــرکتهای خصولتی و دولتی زودتر به استقبال تحریمها نمیرفتند،
این اتفاق در بخشهای اقتصادی کشور و ازجمله بازار مسکن رخ نمیداد.
به اذعان آنها ،اگر در ماههای اخیر قیمت ارز تا این حد افزایش پیدا کرد ،به این دلیل بود
که مردم به خرید ارز هجوم آوردند و نتیجه آن این اســت که امروز بیش از  30میلیارد دالر
ارز در خانههای مردم جمع شده است.
حاجیان ضمن تائید مطلب فوق معتقد اســت :خــود تحریمیهای مردمی و خود تحریمی
شــرکتهای خصولتی و دولتی و بخش خصوصی بیشترین ضربه را به بخشهای اقتصادی
کشور زدند.
سازنده مسکن باید با قدرت مالی خریدار کنار بیاید
دراینبین علیرغم اینکه پیشبینی کارشناسان حاکی از آن است که افزایش قیمت در بازار
مســکن دیگر اتفاق نمیافتد ،اما تولیدکنندگان و سازندگان مسکن بر این باورند که بهزودی
باید شــاهد افزایش مجدد قیمت مسکن به دلیل افزایش شــدید قیمت مصالح ساختمانی و
افزایش قیمت تمامشده ساخت باشیم.
اما کارشناســان اقتصاد مســکن ضمن رد این ادعا بر این باورند که اقتصاد در حال رقابت
مثل صنعت مســکن با اقتصاد در حال انحصار مثل صنعت خودرو متفاوت اســت؛ یعنی اگر
امــروز دولت قیمت خودرویی مثل پراید را  40میلیون تومان اعالم میکند ،الجرم مردم این
موضوع را میپذیرند؛ اما در شــرایط غیرانحصاری و رقابت آزاد که در بخش مســکن وجود
دارد ،ازآنجاییکه تعداد تولیدکنندگان مســکن فراوان است و اگر ممکن است که شرکتهای
خصولتی درزمینه تولید مســکن فعالیت کنند ،از سوی دیگر شرکتهای متعدد خصوصی نیز
هستند که اقدام به تولید مسکن میکنند و در اینجا موضوع عرضه مهم است.
حاجیان ضمن تائید این موضوع میگوید :امروز یک سازنده مسکن اگر دچار خودتحریمی
نباشد ،باید با نحوه پرداخت خریدار کنار بیاید که این یک قانون در اقتصاد است.
به گفته وی ،در صنعت مســکن به دلیل اینکه انحصار وجود ندارد ،خریدار میتواند اثرگذار
باشد و اگر تولیدکنندگان مسکن بخواهند با این توجیه که چون قیمت مصالح افزایش یافته،
آنها نیز باید قیمت مســکن را دو برابر کنند و به عبارتی از پدیده خودتحریمی و سودجویی
اســتفاده کنند؛ این رویکرد حاصلی برای آنها نخواهد داشت و اگر قیمتها را افزایش دهند،
حتما بازار مسکن را به رکود فرومیبرد.
به گفته این کارشــناس اقتصاد مســکن ،اگر امروز طرحی مثل لیزینگ مسکن و فروش
امالک در لیزینگ مطرح میشــود ،به این دلیل اســت که مســکن را بهصورت اقساطی به
فروش برســانند و خود را با شرایط و توان مالی خریدار تطبیق دهند .همانطور که بهتازگی
ســازمان تامین اجتماعی واگذاری بیش از هزار واحد مسکونی را در ائلگلی تبریز به مردم را
پیگیری میکند و از بابت عرضه این واحدهای مسکونی دچار نگرانی است.
درمجموع به نظر میرســد که بخش مسکن بیش از آنکه تحت تاثیر تحریمهای خارجی
باشــد ،درگیر تحریمهای داخلی و ســودجویی افرادی اســت که از این وضعیت نابســامان
سوءاستفاده و به عبارتی از آب گلآلوده ماهیگیری میکنند.
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نیازمندیهای پنجره

درج نیازمندیها در سایت
و نشریه پنجره ایرانیان
رایگـان میباشد

آگهی فروش

ست کامل تولید شیشه دوجداره شامل میز برش سی ان سی
شستشو ۱۸متریچسبوگازبرند cmsبهباالترینپیشنهاد

بهفروشمیرسد

ستکاملدستگاه ۲سرمراتباگوشهتمیزکن  cncبهفروش
میرسد

آگهی فروش

شماره تماس۰۹۱۲۴۸۴۵۷۱۲ :

 -1دستگاه جوش  4سر کابان بسیار کم کارکرد تاریخ 2013
کد دستگاه

BD 2030

 -2دستگاه فرز جا قفل کابان نو داخل جعبه تاریخ ساخت
 2013کد دستگاه DE 4060

شماره تماس09126008069 :
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0513-8449269

آگهی استخدام
به یک اســتاد کار در و پنجره یو.پی.وی.سی جهت کار در
کارگاه به صورت دائمی نیازمندیم.

شماره تماس09127452912 :

جویای کار

سوابقکاری:
 -1مدیر عامل مجموعه تولیــدی پروفیل و در و پنجره
یو.پی.وی.سی و آلومینیوم
 -2مدیر مالی ،مدیر فروش ،مدیر انبار ،مدیر بازرگانی و
برنامه نویسی
 -3دارای مدرک کارشناسی مدیریت بازرگانی و کارشناسی
ارشد MBA
شماره تماس 09127163376:

جویای کار

جویایکار(آقا)باسوابق:
 3سالفروشپروفیلیو.پی.وی.سی
 3سالفروشدروپنجرهیو.پی.وی.سی
 2سالتولیددروپنجره
شماره تماس09392739584 :

آگهی فروش
 -1فروش ست  2ســر  7تایی ترک اصل قطعات اورجینال
کارکردهETM

 -2فروش دستگاه شستشــوی شیشه  1700ترک اصل
تعداد محدود

شماره تماس021-26291706 | 09367608423 :

جویای کار
دارای مدرک مهندســی و 10سال سابقه در صنعت ،با  4سال
سابقه مدیریت فروش ،فنی و تولید در و پنجره یوپی وی سی
و شیشه دوجداره تسلط کامل به میزان سفارش و خرید پروفیل
,یراق آالت و ...تسلط به فرآیند تولید و مونتاژ کلیه یراق آالت و
باز شوها مسلط به کلیه امور کارگاه (خرید-تولید -استخدام و
آموزش نیرو ،تنظیمات دستگاههای تولید ) طراحی با نرم افزار و
بهینهسازیفرآیندهابااستفادهازنرمافزارتهیهنقشهlay out
(نحوهچیدمانوجایگذاریدستگاهبرایاستفادهبهینه)تسلطبه
فرآیندبازاریابیونصب
شماره تماس 09122391143:

روحش شاد و یادش گرامی
بدینوسیله در گذشت جناب آقای جعفرینیا ،نماینده کوپال

در کرمانشاه ،را به خانواده و بازماندگان محترم ایشان صمیمانه
تسلیت گفته و برای آن عزیز رحمت و مغفرت واسعه مسئلت

میکنیم.

ما را در غم خود شریک بدانید
مدیریت کوپال

