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اخبـار پنجره و نما

اطالعیه مهم شرکت وینتک درباره پروفیلهای لمینت
پنجرهایرانیان؛ وینتک در اطالعیهای به خریداران پروفیلهای  WINTECHکه توسط
شرکتهای متفرقه لمینت شدهاند هشدار داده است.
شرکت آدوپن پالستیک پرشــین ضمن صدور اطالعیهای به خریداران پروفیلهای
یو.پی.وی.سی لمینت شده هشدار داده است که هیچگونه مسئولیتی در قبال پروفیلهای
یو.پی.وی.ســی با برند تجاری  WINTECHکه توسط شــرکتهای متفرقه لمینت
شدهاند ،به عهده نمیگیرد.
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در این اطالعیه آمده اســت :از آنجایی که پروسه تولید پروفیلهای یو.پی.وی.سی لمینت
امری کامال تخصصی است و مواد مصرفی مورد نیاز در روند تولید محصوالت فوق میبایست
با فرموالسیون پروفیل یو.پی.وی.سی و شرایط اقلیمی کشور سازگاری داشته باشد.
ازاینرو ،شرکت آدوپن پالستیک پرشــین به خریداران پروفیلهای یو.پی.وی.سی لمینت
شده هشدار میدهد که هیچگونه مسئولیتی در قبال پروفیلهای بانام تجاری WINTECH
که توسط شرکتهای متفرقه لمینت شدهاند ،به عهده نمیگیرد.

اخبـار پنجره و نما

تعطیالت تابستانی هافمن در ترکیه
پنجرهایرانیان؛ جمعی از مدیران و کارکنان شرکت هافمن تعطیالت تابستانی خود
را در کشور ترکیه و شهر آنتالیا گذراندند.
بــه گزارش روابط عمومی هافمن ،به همــت مهندس حمیدیه ،مدیرعامل هافمن،
کلیه پرسنل هافمن برای گذراندن تعطیالت تابستانی خود در تیرماه  97راهی کشور
ترکیه (شهر آنتالیا) شدند.

در این ســفر تابستانی مجموعه هافمن با سکونت در شــهر آنتالیا لحظات شاد و
مفرحی را سپری کرده و بهعنوان سفرای هافمن و تبریز  2018نیز وظایف خود را در
راستای اشاعه فرهنگ اصیل ایرانی و آذربایجانی انجام دادند.
گفتنی اســت ،هافمن عــاوه بر مجموعه تولیدی و صنعتی بــودن در درجه اول،
فرهنگ خانواده بودن را نیز در اولویت کاری خود قرار داده است.

انتشار پنجمین پیششماره نشریه «پیام هافمن»

عضویت مدیرعامل هافمن در مجمع خیرین هاللاحمر آذربایجان شرقی
پنجرهایرانیــان؛ مهندس حمیدیه ،مدیرعامل هافمن به عضویت در مجمع خیرین
استان آذربایجان شرقی درآمد.
به گزارش روابط عمومی هافمن ،مهندس حمیدیه ،مدیرعامل شــرکت هافمن در
دیدار نمایندگان جمعیت هاللاحمر اســتان آذربایجان شــرقی آقایان دکتر خیرجو،
معاونت امور داوطلبان و دکتر غفاری ریاســت منابــع داوطلبی و خدمات اجتماعی
جمعیــت هاللاحمر اســتان به عضویت مجمع خیرین جمعیت هاللاحمر اســتان
آذربایجان شرقی درآمد.
در این نشســت صمیمانه ،مهندس حمیدیه که یکی از کارآفرینان و خیرین جامعه
صنعت تبریز است ،با پوشیدن لباس اعضای داوطلب جمعیت هاللاحمر ،به عضویت
جمعیت هاللاحمر اســتان آذربایجان شــرقی درآمده و ضمن تشریح فعالیتهای
داوطلبان در ســازمان هاللاحمر و سابقه بســیار درخشان مهندس حمیدیه در امور
خیریه به مجمع خیرین هاللاحمر استان نیز پیوستند.
گفتنی اســت ،هافمن یکی از مطرحتریــن تولیدکنندگان پروفیلهای در و پنجره
یو.پی.وی.سی در کشور است.
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پنجرهایرانیان؛ پنجمین پیششــماره نشــریه داخلی «پیام هافمن» ویژه مردادماه
 97منتشر شد.
نشریه پیام هافمن بهعنوان نشریه داخلی شرکت پروفیل هافمن پنجمین شمارهاش
را در مردادماه  97منتشــر کرد .این نشــریه که به پوشــش اخبار شرکت هافمن،
نمایندگیهــا ،کارگاههای همکار و رویدادهای مهــم صنعت در و پنجره اختصاص
دارد بهصورت ماهنامه منتشر میشود .مصاحبه با نمایندگان فروش هافمن ،گزارش
مســابقه شطرنج ســیمولتانه هافمنی ،گزارش پنجمین و ششمین جلسه هماندیشی
هافمن ،تازههای صنعت ،معرفی مدیران هافمن و ...ازجمله مطالب متنوعی است که
در این شماره برای مطالعه مخاطبان گنجانده شده است.
ماهنامه پیام هافمن با تیراژ  3000نسخه بهصورت رایگان میان تمامی کارگاههای
ساخت در و پنجره توزیع میشود.

گفتنی اســت ،هافمن ازجمله تولیدکنندگان پروفیل یو.پی.وی.سی در کشور است
که در شهرک سرمایهگذاریهای خارجی تبریز فعالیت میکند.
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اخبـار پنجره و نما

در مراسم تجلیل از خیرین ستاد دیه از مدیرعامل هافمن تجلیل شد

پنجرهایرانیان؛ همزمان با مراســم چهلم بزرگ خیر ســتاد دیه استان ،سید رضا
مقیمی اصل ،پدر صنعت آذربایجان ،در مراســمی با حضور رئیسکل دادگســتری
اســتان آذربایجان شــرقی و مدیرکل زندانها و دبیر هیات امناء ستاد دیه استان از
مدیرعامل هافمن و جمعی از خیرین ستاد دیه تقدیر و تجلیل به عمل آمد.
مهنــدس محمد حمیدیــه ،مدیرعامل خیــر و پرتالش هافمن کــه همواره در
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فعالیتهای انسان دوســتانه حضور موثری داشته و در کنار فعالیتهای اقتصادی و
تولیدی هافمن بر وظیفه اجتماعــی و فرهنگی این مجموعه صنعتی تاکید ویژهای
دارد در این مراسم حضور یافته و از وی تجلیل شد.
مدیرعامل مجموعه تولیدی و صنعتی هافمــن حضور در فعالیتهای عامالمنفعه
و حمایت از برنامههای فرهنگی ،ورزشــی و اجتماعی را یکی از اصلیترین وظایف
کاری مجموعــه خود تعریف کرده و تــاش میکند تا با تمام توان از این فعالیتها
حمایت کند .حضور خیرخواهانه در ســتاد دیه اســتان آذربایجان شرقی و کمک به
تامین مالی محکومین جرائم غیرعمد ازجمله برنامههایی است که مهندس حمیدیه
در این راســتا برعهدهگرفته و امیدوار اســت با این کار قدم کوچکی درراه کمک به
نیازمندان و بازگشــت فردی به آغوش گرم خانوادهاش بردارد .خانواده بزرگ هافمن
نیز در این کار همراه و همیار هم هســتند و آرزو میکنند با همت و نیت خیر همه
صنعتگران کشور به نقطهای برسیم که دیگر زندانی وجود نداشته باشد که به خاطر
عدم توانایی مالی در تامین جریمه و دیه در زندان و بهدوراز خانواده به سر ببرد.
گفتنی اســت ،هافمن یکی از مطرحتریــن تولیدکنندگان پروفیلهای در و پنجره
یو.پی.وی.سی در کشور است.

مراسم سالیانه تقدیر از کارکنان همارشتن برگزار شد
پنجرهایرانیان؛ مراســم سالیانه تقدیر از خانواده ،دانش آموزان و دانشجویان ممتاز
فرزندان کارکنان همارشتن برگزار شد.
طبق سنوات گذشته در مراسم جشنی که با حضور مدیرعامل ،اعضای هیات مدیره
و کارکنان گروه صنعتی همارشــتن در جمــع خانواده محترم آنان ،در محل کارخانه
این شرکت در شهرســتان الیگودرز برگزار شد ،از دانش آموزان و دانشجویان ممتاز
فرزندان کارکنان این شرکت تجلیل به عمل آمد.
مهندس صفایی ،مدیرعامل شــرکت همارشــتن در این مراسم ضمن قدردانی از
کارکنان این شــرکت به خاطر تالش در عرصه خدمترسانی اظهار داشت :کارکنان
شــریف گروه صنعتی همارشــتن با حمایتها و دلگرمی خانوادههای خود موفق به
انجام وظایفشــان به نحو مطلوب میشــوند و خانواده ایشان هم به همان اندازه در
موفقیت این شرکت سهیم هستند .بهطور حتم حمایتهای خانواده کارکنان و فراهم
آوردن محیطی گرم و بهدوراز دغدغه موجب شده تا آنان تمام سعی و تالش خود را
صرف موفقیتهای جمعی کنند.
گفتنی اســت ،در این مراســم از حدود  100تن از فرزندان برتر کارکنان شرکت
همارشــتن از مقاطع پیشدبستان تا آموزش عالی با اهداء لوح تقدیر و جوایز ،تجلیل

به عمل آمد .همچنین در ادامه مراســم گروه نمایشی سنتی با اجرای نمایش آیینی
منطقه به هنرنمایی پرداخته و پسازآن مراسم جشن ادامه یافت.

حضور همارشتن در پنجمين همايش سد و تونل ايران
پنجرهایرانیان؛ شركت همارشتن با محصول ورق ژئوممبران در «پنجمين همايش
و نمايشگاه سد و تونل ايران» حضور یافت.
شركت همارشتن با محصول ورق ژئوممبران در «پنجمين همايش و نمايشگاه سد
و تونل ايران» که از  ١٠تا  ١٢مهرماه  1397در محل مركز تحقيقات راه ،مسكن و
شهرسازي تهران برگزار شد ،حضور پیدا کرد.
پنجمین همایش و نمایشــگاه ســد و تونل ایران در تاریخ  10تا  12مهرماه سال

جاری در محل مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی تهران برگزار شد .این رویداد
با رویکرد بررســی نیازها و اولویتهای بخشهای ســد و تونل ،همچون دورههای
گذشته بهصورت دوساالنه و با مشارکت  12انجمن تخصصی و حضور بیش از 2000
نفر از فعاالن این عرصه برگزار شد.
گفتنی اســت ،همارشتن ازجمله تولیدکنندگان برتر پروفیل یو.پی.وی.سی و دیگر
محصوالت پلیمری ساختمان در کشور است.

اخبـار پنجره و نما

کسب گواهینامه فنی تولید ورق ژئوممبران توسط گروه صنعتی همارشتن

گفتنی است ،پنجره ایرانیان با مهندس صفایی ،مدیرعامل مجموعه همارشتن،
گفتگویی در این خصوص انجام داده اســت که در شــماره آینده نشریه منتشر
خواهد شد.

تقدیر از همارشتن بهعنوان واحد نمونه استاندارد لرستان
پنجرهایرانیان؛ گروه صنعتی همارشــتن در مراسم بزرگداشت روز جهانی استاندارد
بهعنوان واحد نمونه استان لرستان انتخاب شد.
به گزارش پنجرهایرانیان به نقل از روابط عمومی گروه صنعتی همارشــتن ،آیین
بزرگداشــت روز جهانی استاندارد روز پنجشــنبه  19مهرماه  1397با حضور گودرز
امیری ،معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع انسانی استانداری ،مهندس
مرضیه قنبریان ،مدیرکل اســتاندارد استان لرستان و غالمرضا امینی ،مدیرکل دفتر
نظارت بر استاندارد صنایع غذایی ،آرایشی ،بهداشتی و حالل سازمان ملی استاندارد
ایران برگزار شد.
بر اساس این گزارش ،در آیین بزرگداشت روز جهانی استاندارد در خرمآباد ،همانند
ســالهای گذشته از واحد تولیدی همارشــتن بهعنوان واحد نمونه استاندارد استان
تقدیر به عمل آمد.
گفتنی اســت ،همارشــتن یکی از قدیمیترین واحدهای تولیدکننده پروفیلهای
یو.پی.وی.سی و دیگر مصنوعات پلیمری صنعتی و ساختمانی در کشور است.
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پنجرهایرانیان؛ گروه صنعتی همارشــتن موفق به دریافت گواهینامه فنی ساختمان
در زمینه تولید ورق ژئوممبران از مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی شد.
به گزارش پنجرهایرانیان به نقل از روابط عمومی گروه همارشتن ،این بار همارشتن
با مهارت نیروهای متخصص خود توانســت با بهرهگیری از ســابقه  3سال فعالیت
مســتمر در زمینه تولید محصول ورق ژئوممبران ،بهعنوان اولین شــرکت موفق به
دریافت گواهینامه فنی ساختمان از مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی شود.
ژئوممبرانها ورقهای پلیمری منعطفی هســتند که عمدتا بهعنوان سدی در برابر
مایعات و بخارات اســتفاده میشوند و ازاینرو کاربردهای متنوعی ازجمله در صنایع
مربوط به آب و فاضالب ،معدن ،تونل ،ساختمان و کشاورزی دارند.
بر اســاس نتایج بررسیها و آزمایشهای انجامشده توســط مرکز تحقیقات راه،
مســکن و شهرسازی محصول ورق ژئوممبران غیرمسلح از جنس پلیوینیل کلراید
( )PVCبا ضخامت  52/1میلیمتر تولید گروه صنعتی همارشتن با ضوابط فنی مورد
قبــول آن مرکز انطباق دارد ،لذا آن مرکــز ،گواهینامه فنی این محصول را به گروه
صنعتی همارشتن اعطا کرد.
گواهینامه فنی ،ســند پشــتیبان مقررات ملی ساختمان است که منحصرا از سوی
مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی صادر میشود و نشاندهنده تطابق عملکرد
و کیفیت مواد ،مصالح ،فرآوردهها و سیستمهای ساختمانی با معیارهای تعریفشده در
مباحث مقررات ملی ساختمان است .همچنین گواهینامه فنی ابزاری اطمینانبخش
برای شناســاندن کیفیت برتر محصوالت تولیدی کشــور به مصرفکنندگان است
تــا از این طریق عالوه بــر حمایت از تولیدکنندگان برتــر ،راهنمایی برای انتخاب
کیفیت تاییدشده باشد.
محصوالت ساختمانی با
ِ
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برنامه مثلث  5با موضوع آینده حرفه معماری با حمایت شرکت ونوس

پنجرهایرانیــان؛ برنامه مثلث  5با موضوع آینده حرفه معماری ،با حمایت شــرکت ونوس
شیشه برگزار شد.

به گزارش پنجرهایرانیان به نقل از روابط عمومی ونوس شیشــه ،این برنامه به مناســبت
روز جهانی معماری و با حمایت شــرکت ونوس شیشه روز دوشنبه  ۹مهرماه  ۱۳۹۷در تاالر
هنرمندان ایران واقع در باغ هنر خانه هنرمندان تهران برگزار شــد .برنامه مثلث  5با موضوع
آینده حرفه معماری که از ساعت  ۱۷تا  ۱۹برگزار شد شامل  ۷گفتار  ۷دقیقهای بود.
معمــاری ،حرف ایجاد فرصتها (فرهاد احمدی) ،معنــا؛ نقطه تمایز طراحی آینده (علیرضا
امتیاز) ،بازتعریــف نیازهای حرف معماری (مهرداد زواره محمدی) ،معماری در دوران تحریم
(ســامان سیار) ،آنچه در ده سال اول گذشت (مهران قارلقی) ،پارادایم زمان و لزوم بازتعریف
(معماری حمیدرضا موســوی) ،ترانســفورماتور (حمید ناصرخاکی)  7گفتاری بود که در این
برنامــه با مدیریت حمیدرضا ناصرنصیر و حضور حمیــد ناصرخاکی و مهرداد زواره محمدی
بهعنوان مشاور اجرا شدند.
اجرای ترانه یلدا نیز یکی دیگر از برنامههای جالبتوجه این رویداد بود.

افزایش ظرفیت و خطوط تولید پروفیل فربد
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پنجرهایرانیان؛ شرکت کار و تجارت فربد ،ظرفیت و خطوط تولید خود را افزایش میدهد.
شــرکت کار و تجارت فربد ،تولیدکننده پروفیلهای یو.پی.وی.ســی در نظر دارد با خرید
ماشــین آالت و افزایــش خطوط تولید خود تــا آبان ماه  ،97ظرفیت تولیــد پروفیل فربد را
افزایش دهد.
گفتنی است ،شرکت کار و تجارت فربد ،یکی از تولیدکنندگان باسابقه پروفیل یو.پی.وی.سی
بانــام تجاری فربد و دارای یکی از کاملترین قالبهــای موجود در بازار پروفیلهای ایرانی
است .فربد کلیه محصوالت خود را با اســتفاده از ماشینآالت و فناوری پیشرفته کشورهای
آلمان و اتریش تولید کرده و با تاریخ تحویل  24ســاعته با ضمانت  10ســاله به مشــتریان
عرضه میکند.

حضور آورتا در نمایشگاه ساختمان سیستان و بلوچستان
پنجرهایرانیان؛ نماینده اســتانی شرکت کیان پن در چهاردهمین نمایشگاه صنعت
ساختمان استان سیستان و بلوچستان حضور یافت.
گــروه صنعتی ســلطانی ،نماینده انحصــاری پخش و فروش پروفیــل آورتا در
چهاردهمین نمایشگاه صنعت ساختمان استان سیستان و بلوچستان که از  ۱۷تا ۲۱
مهرماه  97در زاهدان برگزار شد ،حضور پیدا کرد.
گفتنی اســت ،گروه صنعتی کیانپن ،تولیدکننده پروفیل آورتا در شهرک صنعتی
شماره یک ساری مشغول فعالیت است.
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برگزاری مجمع عمومی انبوهسازان محمودآباد با حمایت آورتا
پنجرهایرانیان؛ مجمع عمومی ســاالنه انجمن انبوهســازان و ســازندگان مسکن
شهرستان محمودآباد مهرماه سال جاری با حمایت آورتا برگزار شد.
مجمع عمومی ساالنه انجمن انبوهسازان و سازندگان مسکن شهرستان محمودآباد
 10مهرمــاه  97با حمایت گروه صنعتی کیانپــن ،تولید و عرضهکننده پروفیلهای
یو.پی.وی.سی و حضور خانواده آورتا ،در شهرستان محمودآباد برگزار شد.
گفتنی اســت ،گروه صنعتی کیانپن ،تولیدکننده پروفیل آورتا در شهرک صنعتی
شماره یک ساری مشغول فعالیت است.
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ادعای مالک :آلومینیوم المهدی در آستانه ورشکستگی و تعطیلی
پنجرهایرانیان؛ مالک و ســهامدار عمده شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزال مدعی شد :با
سیاســتهای غلطی که وزارت صنعت ،معدن و تجارت دیکتــه کرده ،این کارخانه عمال در
آینده نزدیک ورشکست خواهد شد.
به گزارش مایننیوز ،محمد علیمحمدی میزان تولید شــمش در شش ماه گذشته را 85
تــا  90هزار تن اعالم و اضافه کرد :به دلیل اینکه روزانه زیان میکنیم ،ظرفیت تامین مواد
اولیه کم شده است و به سمت تعطیل شدن میرویم .سیاستهای دستوری نتیجهاش همین
است .ما فقط تا  15روز آینده پودر داریم و با قیمتهای ارز جدید نمیتوانیم پودر بیاوریم.
وی در پاســخ به ســوالی درباره راهکار جلوگیری از آنچه خطر ورشکســتگی و تعطیلی
نامید اظهار داشــت :دولت برای حمایت از صنایع باالدستی پرمیوم در نظر بگیرد و در نظام
تعرفــهای حمایت کند و بعد از حمایت تعرفهای ،ارز مورد نیاز این صنایع ارز منشــا خارجی
قابلقبول باشــد .ارز نیمــا را خریداران خارجی قبول نمیکنند .ارز قابلقبول فروشــندگان
خارجــی بهعالوه هزینههای تحریم (حداقل  10تا  15درصد) باید بهمنظور تامین مواد اولیه
در اختیار ما قرار بگیرد.
علیمحمدی همچنین ادعا کرد :این مجموعه دارای طرح توســعه بوده اما به دلیل اعمال

سیاســتهای غلط در شش ماه گذشته ،نهتنها این طرحها قابلاجرا نیست ،بلکه در خصوص
طرحهای قدیمی هم دیگهایمان را که ســرمایهگذاری کرده بودیم و به مدار تولید برگشته
بودند کمکم در حال قطع و خارج کردن آنها از مدار تولید هستیم.
برخی کارشناســان اقتصادی و صنعتــی بر این عقیدهاند اینگونه اظهارنظرها از ســوی
مدیــران صنایع میتواند زمینهســازی برای اقداماتی نظیر تعدیل نیــرو یا گرفتن امتیازهای
جدید از دولت باشد.

پنجرهایرانیــان؛ ســاختمانی در بانکوک (تایلند) از آلومینیوم کامپوزیت ســفید در
طراحی نما استفاده کرده است.
این ســازه با رویکرد اســتفاده از مواد دورریختنی طراحیشده و سعی بر آن بوده

تا از ضایعات ســاختمانی برای طراحی آن استفاده شــود .در نمای این ساختمان از
ورقههای آلومینیوم ســوراخدار استفاده شده که پیشازاین برای قرار دادن وسایل و
صندلیها ایجاد شده بود.
گروهی از طراحان به فکر افتادند تا برای ضایعات ساختمانی موارد استفاده دیگری
بیابند .بعد از تحقیقات ،آنها آلومینیوم کامپوزیت را به دلیل ارزانی و راحتی در استفاده
برای نما انتخاب کردند .ضمن اینکه آلومینیوم کامپوزیت از انتقال مســتقیم گرما و
سرما و نور جلوگیری کرده و کیفیت خود را تا سالها حفظ میکند.
برای ایــن طراحی به یک تغییر دیدگاه و کاربری نیاز بــود تا بتوان از حفرههای
موجــود در ورقههــا در طراحی نما بهره بــرد .همچنین اســتفاده از دیگر ضایعات
ســاختمانی در بانکوک مانند ضایعات چوبی در دستور کار قرار گرفت .نتیجه نهفقط
طراحی نمای ساختمان ،بلکه ساخت طیف وسیعی از وسایل مانند مبلمان با استفاده
از این مواد دورریختنی شد.

اعالم جزییات استفاده از آجر در نمای ساختمانها
پنجرهایرانیان؛ مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین
با اشــاره به لزوم استفاده از آجر در نمای ســاختمانها با توجه به مصوبه کمیسیون
ماده  ،۵مشخصات آن را اعالم کرد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرســازی ،محسن اسماعیلی در این رابطه
گفت :در نماهای شهری استفاده از آجر در نمای ساختمانهای مسکونی مطابق مفاد
دستورالعمل مجاز است.
وی در خصوص رنگ آجر موردنظر عنوان کرد :تنها اســتفاده از رنگهای روشن
کرم ،بژ ،قهوهای (تنالیتههای این رنگها) بهعنوان رنگ غالب در نمای ساختمانها
مجاز بوده و استفاده از رنگهای متضاد در نما ممنوع است.
اســماعیلی در ادامه اضافه کرد :اســتفاده از انواع آجرهای نما شامل آجر سنتی و
ماشینی در تنالیتههای معرفیشده در دستورالعمل مجاز است.

وی همچنین گفت :دســتورالعمل اجرایی نما و منظر شــهری قزوین که توســط
دبیرخانه کمیته ارتقای کیفی ســیما و منظر ،تهیه و تدوینشده ،در کمیسیون ماده ۵
شهر قزوین نیز به تصویب رسیده و اجرای آن الزامی است.
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استفاده از ضایعات آلومینیوم در نمای ساختمان
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اعتراض انجمن پروفیل یو.پی.وی.سی به نمایشگاه در و پنجره
پنجرهایرانیان؛ انجمن صنایع پروفیل یو.پی.وی.سی در و پنجره ایران با انتشار اطالعیهای
نسبت به زمان و شرایط برگزاری نمایشگاه بینالمللی در و پنجره تهران اعتراض کرد.
انجمن صنایع پروفیل یو.پی.وی.ســی در و پنجره ایران در این اطالعیه ضمن اشــاره به
مشکالت دورههای گذشــته بهویژه بحث زمان برگزاری نمایشگاه و تالشهایی که انجمن
برای رفع این مســائل داشته است ،اعالم کرد :متاسفانه مسئوالن و برگزارکنندگان نمایشگاه
در این زمینه همکاریهای الزم را نداشــته لذا انجمن صنایع پروفیل یو.پی.وی.ســی در و
پنجره ایران از انعقاد قرارداد جمعی به روال ســالهای گذشته معذور بوده و اعضا در صورت
تمایل بهصورت مستقل شرکت خواهند کرد.
گفتنی اســت ،دهمین نمایشــگاه بینالمللی در و پنجره و صنایع وابســته تهران بهعنوان
بزرگتریــن رویداد تخصصی در حــوزه صنعت در و پنجره در منطقه خاورمیانه ،از تاریخ  ۳تا
 ۶بهمنماه ســال  97توسط شرکت بینالمللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران در محل دائمی
نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار میشود.

آلومینیوم جاجرم تا  ۲ماه دیگر وارد مدار تولید میشود
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پنجرهایرانیــان؛ مدیرعامل آلومینای جاجرم در خصــوص اولویتهای این مجموعه گفت:
اولویت نخســت مجتمع آلومینای جاجرم ،در نیمه دوم امسال بهرهبرداری و راهاندازی پروژه
شــمش آلومینیوم جاجرم است و امید میرود تا دو ماه دیگر برنامه بهرهبرداری از این مجتمع
انجام شود.
بــه گزارش عصر معدن ،تــورج زارع در گفتوگویی اعالم کرد :کلیــه فعالیتهای پروژه
آلومینیوم جاجرم شــامل تامین تجهیزات ،از داخل و خارج کشور انجام شده و اکنون مراحل
نهایی نصب را طی میکند و امید است تا دو ماه دیگر این پروژه راهاندازی شود.
به گفته زارع ،ظرفیت تولید این کارخانه  40هزار تن آلومینیوم در سال است و سرمایهگذاری

ارزی بــرای آن  94میلیون یورو و  160میلیــارد تومان ریالی از محل منابع داخلی ایمیدرو و
محل منابع داخلی خود شــرکت انجام شــده اســت .تا جایی که در توان بود از پتانسیلهای
داخلی استفاده کرده و به سمت بومیسازی حرکت کردهایم.
وی افزود :ما طرحهای توســعهای بسیار خوبی در جاجرم داریم که ازجمله آنها میتوان به
طرح توسعه پروژه شــمش آلومینیوم جاجرم در فاز  2و  3اشاره کرد .پروژه آلومینیوم جاجرم
درنهایت باید به تولید  120هزار تن در سال برسد .اکنون در فاز یک نیز بخشی از تجهیزات
 3فاز را تامین کردیم و شرایط آماده است تا فاز  2و  3این پروژه نیز آغاز شود.
وی ادامــه داد :بهجز شــمش آلومینیوم پروژههای دیگری نیــز در مجتمع جاجرم تعریف
شــده که حاصل تفکر خالقیت تیم مهندســی این مجتمع است .یکی دیگر از پروژههای در
دستور کار مجتمع جاجرم ،تولید هیدارت ریزدانه بهعنوان پرکننده و نسوز است که در صنایع
«هایتک» مورد استفاده قرار میگیرد.
زارع در خصــوص برنامههای صادراتی محصوالت مجتمــع جاجرم گفت :مجتمع جاجرم
تا سال گذشــته صادرات انجام میداد اما امسال به دلیل تحریمها و همچنین نیاز واحدهای
داخلی کشــور ،صادراتی انجام نشــد و طبق وظیفهای که وزارت صنعت ،معدن و تجارت بر
عهده ما گذاشته اولویت را بر تامین بازار داخل گذاشتهایم بااینحال بازار صادراتی خوبی هم
داریم و اگر شرایط به حالت عادی بازگردد ،میتوان دوباره صادرات را از سر گرفت.

بهرهبرداری از کارخانه آلومینیوم تا پایان امسال
پنجرهایرانیان؛ نماینده مردم المرد و ُمهر در مجلس شــورای اسالمی گفت :کارخانه بزرگ
آلومینیوم المرد تا اســفندماه امسال به بهرهبرداری میرســد که نزدیک به هزار و  700نفر
اشتغال مستقیم ایجاد میکند.
ســید محسن علوی صبح یکشنبه بیست و دوم مهرماه  97با اشاره به اینکه کارخانه بزرگ
آلومینیوم المرد تا اســفندماه امسال به بهرهبرداری میرســد که نزدیک به هزار و  700نفر
اشتغال مستقیم ایجاد میکند ،گفت :درحالحاضر در فاز اول این طرح تا پایان سال یک هزار
و  100نفر جذب کارخانه میشــوند که  800نفر نیــروی دیپلم و فوقدیپلم و  300نفر آن با
تحصیالت کارشناسی و باالتر هستند.

این نماینده مجلس شورای اســامی اظهار کرد :برای تامین برق موردنیاز کارخانه بزرگ
آلومینیوم ،کارخانه سیکل ترکیبی برای تولید برق از گاز شیرین موجود راهاندازی میشود که
با راهاندازی این کارخانه  190نیروی متخصص مســتقیم و  400نیروی غیرمســتقیم در آن
مشغول به کار میشوند .علوی در پاسخ به سوالی در خصوص میزان جذب نیرو کارخانه تولید
ورق آلومینیوم در شهرســتان المرد نیز افزود :با راهاندازی این کارخانه که نزدیک به کارخانه
آلومینیوم در ســایت انرژیبر است نزدیک به هزار و  400فرصت شغلی جدید ایجاد میشود
که مجموع اشتغال در منطقه ما نزدیک به  6هزار فرصت شغلی است که میتوان گفت ما به
قطب اشتغال فارس تبدیل میشویم.

اخبـار پنجره و نما

در نامه سندیکا به وزیر عنوان شد :آلومینیومیها در سراشیبی تعطیلی

بازديد استاندار مركزي از شركت آلومينيوم ايران
پنجرهایرانیان؛ اســتاندار استان مرکزی روز دوشــنبه  26شهریورماه  1397ضمن
حضور در شــركت آلومينيوم ايران ـ ایرالکو با مهندس مجیدی مدیرعامل شــرکت
آلومينيوم ايران مالقات کردند.
در ابتــدای این دیدار مهندس احمد مجیدی ضمــن عرض خیرمقدم به مهندس
آقازاده استاندار محترم استان مرکزی اظهار داشت :من از استاندار محترم و معاونين
ايشــان که در اين روزهاي ســخت در کنار ما هستند و از هيچ کمك و كوششي در
حل مشكالت ايرالكو دريغ نمی کنند ،تقدير و تشكر میکنم.
در ادامه مهندس آقازاده ضمن تســلیت ایام سوگواری حضرت اباعبداهلل الحسین
هــدف بازديد از ايرالکــو را خیرمقدم به مهندس مجيدي دوســت و همکار ديرينه
خويش اعالم کرده و براي ايشان و همکاران و کارگران عزيز ايرالكو آرزوي موفقيت
و سربلندي کردند.
وی اظهار داشــت :در مالقاتی که با وزیر محترم صنعت ،معدن و تجارت داشتهام
ایشان قول دادهاند هر چه سریعتر مشکالت آلومينيوم مرتفع خواهد شد.
در پایان مهندس آقازاده از روند پیشــرفت بهســازی خط  ۵کارگاه احیاء قديم
و احــداث کارگاه ريخــت  ۵۰هزار تني جديد بيلت بازديد بــه عملآورده و اظهار
اميدواري کردند که هر چه زودتر كارگاه جديد توليد بيلت  ۵۰هزار تني شــركت به
بهرهبرداری برسد.
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پنجرهایرانیان؛ ســندیکای صنایع آلومینیوم با ارســال نامهای به شریعتمداری،
خواســتار برگزاری جلسه فوری با ایشــان بهمنظور بهبود فضای کسبوکار این
صنعت شدند.
به گزارش بورس نیوز ،آریا صادق نیت حقیقی ،عضو هیات مدیره سندیکای صنایع
آلومینیوم ایران در خصوص نامــه انتقادی فعاالن بخش آلومینیوم به وزارت صمت
درباره بیتوجهی به مشــکالت دستاندرکاران این صنعت گفت :شرایط حال حاضر
بهگونــهای رقم خورده که گویا دولت در حال عقبگرد اســت و ضرورت حمایت از
فعاالن این حوزه بیشازپیش نیازمند عزم جدی است.
وی تصریح کرد :مشکالت این سندیکا بیشتر در بازارهای داخلی و امور دولتی به
نحوی گرهخورده که تصور نمیشــود تحریمهای بینالمللی چنین معضلی را ایجاد
کند چراکه مسئوالن خود را درگیر مشکالت نمیبینند و بیشتر در گرداب بروکراسی
اسیر شدهاند.
صادق نیت حقیقی افزود :متاســفانه در شرایط بحرانی این حوزه تاکنون در سطح
معاونت وزیر نیز دیداری میســر نشده و هرروز آلومینیوم به بنبست تولید نزدیکتر
میشــود؛ این صنعت نیازمند تبادلنظر بین تولید و سیاســتگذار است اما تاکنون
فرصتی به فعاالن داده نشده است.
وی با بیان اینکه بیمســئولیتی در میان مسئوالن کشور به تشدید بحرانها دامن
میزند گفت :شــرایط حال حاضر صنعت پاییندســتی با بحران مواجه شده و شمار
زیادی نیروی کار را با تهدید شغلی و خطر فقر مواجه میکند.
وی در پایان با بیان اینکه عــدهای از درون دولت خواهان دامن زدن به التهابات
هســتند اضافه کرد :درحالحاضر از وزارتخانه قطع امید شــده اســت و امیدواریم
ســازمانهای بازرسی و ســازمانهای موازی و مجلس به داد این بخش از صنعت
کشور برسند.
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ایران از رشد در صنعت آلومینیوم بازمانده است
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پنجرهایرانیان؛ عضو هیات مدیره سندیکای صنعت آلومینیوم گفت :ظرفیت تولید آلومینیوم
در کشور  ۳۰۰هزارتن است و صنایع پاییندستی از این محصول استفاده میکنند.
بــه گزارش عصرمعدن ،آریا صادق نیت حقیقی با بیان این مطلب در ادامه افزود :شــمش
آلومینیوم به مصرف حدود  11هزار کارخانه و کارگاه کوچک و متوسط میرسد و اشتغالزایی
قابلتوجهی دارد.
وی گفت :ایران در ادوار گذشــته بهعنوان اولین تولیدکننده آلومینیوم در منطقه بود اما
اکنون از رشد در این صنعت بازمانده و ضعیف شده است.
به گفته حقیقی ،یکی از نیازهای اصلی برای تولید آلومینیوم داشــتن منابع انرژی است
و در منطقــه خاورمیانــه منابع انرژی فراوانی وجود دارد و ســرمایهگذاریهای فراوانی از
سوی کشورهای مختلف انجام شــده و آنها از این منابع بهره باالیی میبرند اما در ایران
این اتفاق نیفتاده و در شرایط تحریم مشکالتی به وجود آمده و زنجیره ارزشافزوده دچار
مشکل شده است.
به گفته حقیقی امروزه مشــکل اصلی تامین مواد اولیه اســت و تولیدکنندگان بهســختی
میتوانند مواد اولیه مورد نیازشان را تامین کنند .برای مثال آلومینای جاجرم تنها  250هزارتن
آلومینا تولید میکند که فقط میتواند نیاز یکی از کارخانههای آلومینیومی کشور را پاسخ دهد.
این در حالی اســت که در زمانی که آلومینیوم ســالکو با ظرفیت  300هزارتن راهاندازی شود
برای تامین مواد اولیه با مسئله جدی روبرو خواهد شد.
وی افزود :ایران  51درصد از ســهام بوکسیت گینه را دارد اما تاکنون به دلیل نبود سرمایه
نتوانسته اقدامی برای استفاده از آن انجام دهد.
وی ادامه داد :در افق چشــمانداز  1404تولید یکمیلیــون و  500هزار تن آلومینیوم دیده
شــده اما به نظر میرسد این رقم محقق نشود؛ زیرا به دلیل تحریم برای واردات مواد اولیه با
مشکل روبهرو خواهیم شــد .در این راه ما برای تامین آلومینای موردنیاز باید تهاتر کنیم که

بازهم به دلیل تحریم این امر امکانپذیر نیست.
حقیقی ادامه داد :دولت باید برنامهریزی انجام دهد و جلوی خروج اندک آلومینا از کشــور
را بگیرد .همچنین منابع ارزی برای پودر آلومینا و مواد موردنیاز این صنعت در نظر بگیرد.
وی افزود :تولید آلومینیوم باید داخل کشــور انجام شــود و ما خام فروشی نداشته باشیم.
حال اینکه بتوانیم شــمش آلومینیوم را صادر کنیم یا اینکه شــمش را به کارخانههای صنایع
پاییندســتی داده و آن را به محصوالت نهایی تبدیل و سپس صادر کنیم نیز موضوعی است
که باید به آن پرداخته شود.
عضو هیات مدیره ســندیکای صنعت آلومینیوم ادامه داد :معضل صنایع پاییندســتی عدم
رقابت با یکدیگر به دلیل قیمت تمام شــده اســت .پس باید مشــکالت موجود را به حداقل
برسانیم و منابع را در جای مناسب به مصرف برسانیم .همچنین دولت نقشی در قیمتگذاری
نداشته باشد و جلوی انحصار و سوءاستفادههای احتمالی در این صنعت را بگیرد.

بازدید مشاور رئیسجمهوری از کارخانه آلومینیوم جنوب  -سالکو
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پنجرهایرانیان؛ مشــاور رئیسجمهوری از کارخانه آلومینیوم جنوب (ســالکو) و تاسیســات
منطقه ویژه اقتصادی انرژی بر المرد بازدید کرد.
به گزارش ایرنا ،اکبر ترکان گفت :با توجه به اینکه در جهان بیشــتر رشد مناطق مسکونی
در پس کرانه دریاها تا عمق  100کیلومتر است که در جنوب استان فارس ،شهرستان المرد
از ظرفیت بسیار خوبی برای رشد صنعتی برخوردار است.
مشــاور رئیسجمهوری که در جمع مدیران عالی شهرســتان المــرد و مدیران مجموعه
کارخانه در حال ساخت آلومینیوم جنوب و نیروگاه شرکت غدیر انرژی سخن میگفت ،افزود:
شهرســتان المرد با برخورداری از منابع عظیم انرژی ،دسترسی آسان به بنادر ،بهرهمندی از
آب خلیجفارس در آینده نزدیک و رشــد صنعتی بســیار خوب میتواند یکی از نقاط هدف در

شکلگیری شهرهای جدید باشد.
وی گفت :از هشــت میدان گازی استان فارس ،بزرگترین میدان در شهرستان المرد قرار
دارد و این حجم زیاد منابع انرژی پتانسیل بسیار باالیی در حوزه اشتغال را ایجاد میکند.
ساخت کارخانه آلومینیوم در شهرستان المرد از مصوبات و رهاوردهای سفر اردیبهشتماه
 94دولت تدبیر و امید به استان فارس است.
بنا بر اعــام وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،با بهرهبــرداری از طرح بزرگ آلومینیوم که
هماینک در شهرســتان المرد در استان فارس در دست احداث است ،ظرفیت تولید آلومینیوم
در کشور حدود  2برابر فزونی خواهد یافت.
هماینک ظرفیت تولید آلومینیوم در کشــور  350هزار تن در ســال اســت و طرح بزرگ
آلومینیوم جنوب نیز با ظرفیت تولید ســاالنه  300هزار تن ،بهتنهایی با ظرفیتی تقریبا معادل
همه واحدهای تولیدی کنونی در کشور ،وارد چرخه تولید خواهد شد.
فــاز نخســت واحد تولیــد آلومینیوم در منطقه ویــژه اقتصادی المرد در ســال جاری به
بهرهبرداری میرســد .با توجه به اســتقرار صنایع انرژی بر نظیر آلومینیــوم در منطقه ویژه
اقتصــادی المرد و باهدف تامین برق پایدار برای این نوع صنایع هماکنون نیروگاه ســیکل
ترکیبی  913مگاواتی غدیر انرژی در این منطقه در حال احداث است.
این نیروگاه با ســرمایه ارزی  540میلیون یورو و ســرمایهگذاری ریالی  600میلیارد ریال
توســط شرکت شــانگهای الکتریک گروپ چین در حال ساخت است .منطقه ویژه اقتصادی
المرد در جنوب استان فارس واقع شده است.

اخبـار پنجره و نما

پنجرههای هوشمند با قابلیت کنترل گرما ساخته شد

کاهش مییابد .روشی که محققان این پروژه ارائه کردهاند به تولید نانو ذرات با ابعاد
یکنواخت منجر میشــود که این ویژگی موجب افزایش کارایی انرژی شــده است.
در صورت اســتفاده از میکرو راکتورهای چندتایی که بهصورت شبکهای قرار دارند،
خروجی کار افزایش مییابد.
رالف موهلیســن از محققان این پروژه میگوید« :ما نشان دادیم با استفاده از این
نانو ذرات و فرآیند جریان مســتمر میتوان هزینه تولید را کاهش داد .درنتیجه این
فناوری برای تولید پنجرههای هوشــمند قابل استفاده است .الزم به ذکر است که از
این فرآیند میتوان برای تولید نانو ذرات مختلف استفاده کرد».
نتایج این پروژه بهصورت پتنتی به ثبت رســیده و لیســانس آن آمادهی واگذاری
اســت .برنامه بعدی این گروه ،کاهش ابعاد نانو ذرات از  ۱۰۰به کمتر از  ۲۰نانومتر
است که میتواند پراش نور را کاهش دهد.

تولید جهانی آلومینیوم در سال 2018
پنجرهایرانیان؛ تولید جهانی آلومینیوم در ســال  2018به بیش از  65میلیون تن
خواهد رسید.
به گــزارش پنجرهایرانیان به نقل از ســازمان آمــار جهانی آلومینیــوم ،باوجود
تحریمهای اعمالشــده توسط دونالد ترامپ در بازار آلومینیوم ،تولید جهانی این فلز
در ســال  2018دستخوش تغییرات چندانی نمیشود و باید انتظار داشت که کاهش
تولید جهانی آلومینیوم بیشتر در سال  2019قابل مشاهده باشد.
تولید جهانی آلومینیوم از ابتدای سال جاری تا پایان ماه آگوست 42/721 ،میلیون

تن بوده که این رقم در آمریکایشمالی  2/494میلیون تن ،اروپایشرقی و مرکزی
 2/698میلیون تــن ،اروپایغربی  2/483میلیون تن ،آســیا (منهای چین) 2/931
میلیون تن ،چین  24/167میلیون تن ،اقیانوســیه  1/273میلیون تن ،کشــورهای
حاشیه خلیجفارس  3/564میلیون تن ،آمریکایجنوبی  801هزار تن ،آفریقا 1/110
میلیون تن و سایر کشورهای تولیدکننده  1/200میلیون تن سهم داشتهاند.
جــدول زیر تولید ماهانه آلومینیوم (هزار تن) را در ســال  2018در ســطح جهان
نشان میدهد.
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پنجرهایرانیان؛ دانشمندان حوزه فناوری نانو با افزودن نانو ذرات دیاکسید وانادیم
پنجرههای هوشــمندی ساختهاند که در زمستان پرتوهای مادونقرمز را عبور داده و
در تابستان آن را مسدود میکنند.
محققان آزمایشــگاه ملی آرگونه موفق به سنتز نانو ذرات دیاکسید وانادیم شدند
کــه میتواند کارایی پنجرههای هوشــمند را افزایش دهــد .جیلی از محققان این
پروژه میگوید« :نیاز مبرمی برای تداوم توســعه چنین نانو ذراتی وجود دارد تا بتوان
با اســتفاده از آنها بهسرعت شیشههای هوشمند را به شکل مقرونبهصرفهای وارد
بازار کرد».
در پنجرههای ترموکرومیک ،انرژی مادونقرمز موجب میشود تا در زمستان داخل
ساختمان گرم بماند و در تابستان با مسدود کردن پرتوهای گرمکننده ،موجب خنک
ماندن ســاختمان میشود .این نانو ذرات موجب میشــوند تا شیشهها بهسرعت از
حالت عبــور دهی پرتوهای مادونقرمز به حالت مســدودکنندهی این پرتوها تغییر
فاز دهند.
در فیلمهای حاوی نانو ذرات دیاکســید وانادیم نســبت بــه فیلمهای رایج در
پنجرههای هوشــمند ،مقدار مدوالسیون خورشیدی در دماهای پایین و باال دو برابر
بیشتر است .البته مدتهاست که دانشمندان به تاثیر نانو ذرات دیاکسید وانادیم در
فناوری ترموکرومیک واقف شــدهاند ،اما دقیقا نمیدانستند که چگونه از آنها برای
تولید اقتصادی پنجرههای هوشمند استفاده کنند.
در این فناوری نیاز به اســتفاده از مواد خطرناک نبوده و درعینحال هزینه طراحی
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تولید پنجماهه آلومینیوم کشور  10درصد رشد کرد
پنجرهایرانیان؛ شرکتهای ایرالکو در اراک و هرمزال و المهدی در بندرعباس از ابتدای
فروردین تا پایان مــرداد  151هزار و  691تن انواع محصوالت آلومینیوم (خالص ،بیلت،
آلیاژ EC ،و براده) تولید کردند.
به گزارش ســنا ،تولید سه شــرکت اصلی آلومینیومسازی کشــور (ایرالکو ،هرمزال و
المهدی) در پنجماهه نخســت امسال بیش از  10درصد افزایش یافت .بوکسیت ،هیدرات
آلومین و آهک بهدستآمده در شرکت آلومینای ایران نیز نسبت به پارسال روند افزایشی
را ثبت کرد.
شــرکتهای ایرالکو در اراک و هرمزال و المهدی در بندرعباس از ابتدای فروردین تا
پایــان مرداد  151هزار و  691تن انواع محصوالت آلومینیوم (خالص ،بیلت ،آلیاژ EC ،و
براده) تولید کردند.
این رقم در مدت مشابه پارسال  137هزار و  473تن بود .در این مدت ایرالکو  74هزار
و  764تن ،هرمزال  47هزار و  286تن و المهدی  29هزار و  641تن آلومینیوم تولید کرد.

شرکت آلومینای ایران (در جاجرم استان خراسان شمالی) در  5ماهه امسال 363 ،هزار و
 300تن «بوکسیت» 102 ،هزار و  268تن «پودر آلومینا» 102 ،هزار و  268تن «هیدرات
آلومینیوم» و  60هزار و  670تن «آهک» تولید کرد .در مدت مشــابه پارسال  298هزار
و  259تن بوکســیت 102 ،هزار و  300تن پودر آلومینــا 174 ،هزار و  164تن هیدرات
آلومینیوم و  55هزار و  270تن آهک تولید شده بود.
بنابراین امسال تولید بوکسیت ،هیدرات آلومین و آهک به ترتیب  ،22یک و  10درصد
افزایش یافت اما تولید آلومینا سه صدم درصد کم شد.
شــمش آلومینیوم تولیدی کشــور (ایرالکو ،هرمزال و المهدی) در چهارماهه نخســت
امســال به  121هزار و  909تن رســید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش 11
درصدی را ثبت کرد .عملکرد این ســه مجتمع در چهارماهه نخست پارسال  109هزار و
 822تن بود .همچنین در چهارماهه امسال تولید پودر آلومینا (در شرکت آلومینای ایران)
به  81هزار و  958تن رسید.
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چهاردهمین نمایشگاه صنعت ساختمان کیش
پنجرهایرانیان؛ چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی عمران و ساختمان کیش از  11تا 14
آبان ماه  1397برگزار خواهد شد.
مطیع جهانی مدیر اجرایی نمایشــگاههای اتاق تعاون ایران از برگزاری چهاردهمین
نمایشــگاه بینالمللی عمران و ســاختمان کیــش از  11تا  14آبان ماه امســال خبر
داد و گفت :بعد از برگزاری نمایشــگاه بینالمللی صنعت ســاختمان در تهران حضور
مشارکتکنندگان و تولیدکنندگان داخلی و خارجی بسیاری خوب بود و همین موضوع
زمینهساز برگزاری چهاردهمین نمایشگاه صنعت ساختمان شد.
وی ادامه داد :استفاده از ظرفیت تولیدکنندگان و مشارکتکنندگان خارجی بهویژه در
مناطق آزاد تجاری که بهعنوان قطب تجاری و اقتصادی کشور محسوب میشود باید
افزایش یابد .مطیع جهانی تاکید کرد :استفاده از ظرفیت تولیدکنندگان داخلی و خارجی
در حوزه خلیجفارس و حضور صددرصدی آنها در صنعت ساختوســاز و پیشــرفت
مناطق جنوبی کشور میتواند بسیار تاثیرگذار باشد.
مدیر اجرایی نمایشــگاههای اتاق تعاون ایران با اشــاره به اینکه در این نمایشــگاه
 126شــرکتکننده داخلــی و نمایندگان بخش خارجی حضــور مییابند ،گفت :متراژ

این نمایشــگاه بالغبر  4هزار و  200متر اســت و در ســطح بینالمللــی و با حضور
مشارکتکنندگان خارجی بهصورت پاویون برگزار میشود.
وی بیان کرد :بســیاری از شرکتکنندگان خارجی این نمایشگاه از کشورهای حوزه
خلیجفارس مانند عمان و قطر هســتند و ما ســعی میکنیم با استفاده از این کشورها
اتاق فکر مشترکی برگزار کنیم که در قالب این اتاقها بسیاری از دستاوردها و نیازهای
تولیدکنندگان مطرح میشود و بهصورت قراردادهایی مشترک به امضا میرسد.
مطیع جهانی توضیح داد :خروجی این نمایشــگاه شاید برای برخی از تولیدکنندگان
تنهــا محدود به قراردادهای کوچک باشــد اما برگزاری چنین نمایشــگاههایی و ارائه
دســتاوردهای مهم در حوزه صنعت ســاختمان میتواند زبان زد بسیاری از کشورهای
خارجی شود.
مطیــع جهانــی از ارائه ده رویکرد بــرای برونرفت رکود از بازار مســکن در پایان
نمایشــگاه بینالمللی صنعت ساختمان خبر داد و افزود :در پایان نمایشگاه  10رویکرد
ارائه شــد و حمایت از تولیدکنندگان داخلی و استفاده از دستاوردهای آنها میتواند در
بهبود وضعیت بازار مسکن بسیار تأثیرگذار باشد.
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حضور دکتر وین در شصتمین نمایشگاه بینالمللی سوریه

در نشست خبری مدیرعامل ایمیدرو مطرح شد :خبرهای خوش درباره آلومینیوم
پنجرهایرانیان؛ معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت سهم صنایع معدنی در بورس را
 ۲۳درصد اعالم کرد و از آغاز پروژههای جدید در حوزه آلومینیوم خبر داد.
به گزارش ایسنا ،مهدی کرباسیان  -رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی
معــادن و صنایع معدنی ایران (ایمیــدرو)  -روز سهشــنبه  10مهرماه در همایش
چشمانداز صنایع غیرآهنی ایران و فناوریهای وابسته به آن ،گفت :با توجه به اینکه
ایران کشوری معدنی است ،سهم صنایع معدنی در بورس میتواند افزایش یابد.
وی با اشــاره به اینکه بیش از  ۲۰درصد صادرات غیرنفتی کشــور مربوط به مواد
معدنی اســت ،اظهار کرد :کمتوجهی به صادرات مواد معدنی میتواند این بخش را
دچار رکود و مشکالت جدی کند.
به گفته کرباســیان ۵۰ ،درصد مواد معدنی در چین تولید میشود؛ بنابراین با اتخاذ
تصمیمات منطقی میتوان اثر تحریمها را در این بخش کاهش داد.
وی با اشــاره به مشــکالتی که درزمینه تولید آلومینیوم مثل تهیه پودر آلومینیوم
و آند بهویژه در ماههای اخیر وجود داشــته اســت ،گفت :سرمایهگذاریها در بخش
آلومینیوم به نتیجه رسیده و آلومینیوم جنوب (سالکو) تا پایان امسال به بهرهبرداری
خواهد رسید و ایران از جایگاه  ۱۸در تولید آلومینیوم در دنیا به جایگاه  ۱۲میرسد.
به گفته کرباســیان ،کارخانه تولید پودر آلومینیوم با مشــارکت بخش خصوصی و
همکاری ایمیدرو تاســیس شده و درحالحاضر  ۹شرکت بینالمللی برای شرکت در
مناقصه بهرهبرداری از معدن گینه رقابت میکنند.
معــاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیــان اینکه جنگ تجاری آمریکا با چین،
روســیه و اروپا بهطور مستقیم در حوزه فلزات غیر آهنی موثر است ،گفت :باید تاثیر

تعرفه جنگهای تجاری کشــورها بر بازار صادرات و ارزشافزوده مواد معدنی کشور
بررسی شود.
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پنجرهایرانیان؛ دکتر وین در شــصتمین نمایشگاه بینالمللی سوریه در شهریورماه
 1397در شهر دمشق حضور یافت.
دکتر ویــن ،تولیدکننده پروفیلهای در و پنجره یو.پی.وی.ســی در شــصتمین
نمایشگاه بینالمللی ســوریه که از  15تا  24شهریورماه سال جاری در شهر دمشق
برگزار شد ،حضور فعال داشت.
شصتمین نمایشگاه بینالمللی سوریه با شــعار «بزرگواری شرق ابتدایش دمشق
اســت» شب پنجشنبه  15شهریورماه  97با حضور عماد خمیس نخستوزیر سوریه
و  1700شــرکت داخلی و خارجی از  48کشور جهان در شهرک نمایشگاهی دمشق
گشــایش یافت .نمایشــگاه دمشق که ســابقه برگزاری آن به سال  1954میالدی
میرسد ،یکی از قدیمیترین نمایشگاههای تجاری در منطقه خاورمیانه و بزرگترین
رویداد اقتصادی سوریه محسوب میشود.
جمهوری اسالمی ایران با  54شرکت در شصتمین نمایشگاه بینالمللی اقتصادی
دمشــق حضور داشت .شصتمین نمایشگاه بینالمللی دمشق که به مدت  10روز در
پایتخت سوریه برگزار شد ،فرصتی برای عرضاندام شرکتها و تجار ایرانی بود که
باید از آن به نحو شایســتهای بهرهمند میشدند .دکتر وین که یکی از شرکتهای
موفق در زمینه تولید مقاطع مختلف پروفیل در و پنجره یو.پی.وی.ســی در کشــور
است به همین منظور در این نمایشگاه حضور یافت.
گفتنی اســت ،شــرکتهای خودروســازی ،لوازمخانگی ،صنایع و مــواد غذایی،
مصالح ســاختمانی ،خدمات کشاورزی ،نرمافزار و ســختافزار ،بهداشتی و درمانی،
لوازمآرایشــی و برق و ساختمان از مهمترین شــرکتکنندگان ایرانی در نمایشگاه
بینالمللی دمشق بودند.
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حضور آکپا ایران در نمایشگاه صنعت ساختمان اصفهان
پنجرهایرانیان؛ شــرکت آکپا ایران در بیســت و یکمین دوره نمایشگاه بینالمللی
جامع صنعت ساختمان اصفهان حضور یافت.
بیســت و یکمین دوره نمایشگاه بینالمللی جامع صنعت ساختمان اصفهان از ۱۱
تا  ۱۴مهرماه  ۹۷در محل دائمی نمایشــگاههای استان اصفهان برگزار شد .شرکت
آکپا ایران جهت ارائه جدیدترین محصوالت و آخرین دستاوردهای خود در بیست و
یکمین دوره نمایشگاه بینالمللی جامع صنعت ساختمان اصفهان در سالن شماره 2
(میرداماد) غرفه  223حضور داشت.
گفتنی اســت ،شــرکت آکپا ایران در زمینه تولید انواع مقاطع پروفیل در و پنجره
آلومینیوم اختصاصی و ترمال بریک فعالیت میکند.

برگزاری دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی ایران پالست
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پنجرهایرانیان؛ دوازدهمین نمایشــگاه بینالمللی ایران پالســت مهرماه  1397در
محل نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار شد.
دوازدهمین نمایشــگاه بینالمللی ایران پالســت از  2تا  5مهرماه سال جاری در
محل نمایشگاههای بینالمللی ایران ـ تهران برگزار شد.
نمایشــگاه بینالمللی ایران پالســت به دنبال فراهم کردن زمینهای برای رونق
بازار صنایع پالســتیک داخلی و تســهیل روند بازاریابی جهانی و حضور این بخش
از صنعت کشــور در بازارهای جهانی اســت .این نمایشگاه امروز بزرگترین رویداد
صنعت پالستیک در منطقه خاورمیانه به شمار میرود و در بین نمایشگاههای معتبر
صنعت پالستیک جهان طبقهبندی میشود.
این نمایشــگاه  11دوره موفق را پشت سر گذشته است .نگاه آماری به دورههای
گذشته نشان میدهد این نمایشگاه با همه مشکالت و مسائل پیش رو توانسته است
روند رو به رشــدی را طی کند .بهطوریکه تعداد شرکتکنندگان در این نمایشگاه
از  294شــرکت داخلی و خارجی در دوره نخست به بیش از  1100شرکت داخلی و
خارجی در دهمین دوره افزایش یافته است.

گفتنی اســت ،گروه خبری پنجره ایرانیان گزارشــی اختصاص از این نشریه تهیه
کرده که در همین شماره نشریه به چاپ رسیده است.

ریزش سهام بزرگترین تولیدکننده آلومینیم جهان
پنجرهایرانیان؛ ســازنده آلومینیــوم  ،China Hongqiao Groupبه دلیل
افزایش هزینههای انرژی ،تولید خود را کاهش میدهد.
به گزارش عصرمعدن ،ســهام گروه  Hongqiaoچین ،بزرگترین تولیدکننده
آلومینیوم جهان ،با اعالم این خبر با کاهش همراه شد .این سهام پس از کاهش 16
درصدی ،چند روز بعد مجددا به میزان  8.5درصد ریزش کرد.
این افت پسازآن صورت گرفت که اداره قیمت کاالهای «شاندونگ» اعالم کرد
صاحبان کارخانههای برق باید برای هر کیلووات ســاعت برق تولید شده از جوالی
 2018به  0.1016یوآن ( 0.0073دالر) و به ازای هر کیلووات ســاعت پس از پایان
سال  2019پول پرداخت کنند.
هلن الو ،تحلیلگر  Argonautتخمین زده است سیاست جدید میتواند هزینه
تولید آلومینیوم  Hongqiaoرا حدود  500یوان ( 73دالر) در هر تن افزایش دهد.
کمیسیون توسعه و اصالح ملی چین که همان برنامهریز اصلی اقتصادی این کشور
اســت ،در ماه ژوئیه اعالم کرد کارخانههای تولید برق در محل را به پرداخت هزینه
 12میلیارد دالر برای کاهش بهای برق و صنعتی وادار خواهد کرد.
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شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان کرمانشاه
پنجرهایرانیان؛ شــانزدهمین دوره نمایشــگاه صنعت ســاختمان و سیســتمهای
سرمایشی و گرمایشی کرمانشاه آبان ماه  97در کرمانشاه برگزار میشود.
شانزدهمین دوره نمایشگاه صنعت ساختمان و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی
کرمانشاه در تاریخ  29آبان تا  2آذر  1397برپا میشود.
شانزدهمین دوره نمایشگاه صنعت ساختمان و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی،
در و پنجره ،کرمانشــاه در تاریخ  29آبان تا  2آذر  1397توســط شرکت نمایشگاه
بینالمللی کرمانشاه در محل دائمی نمایشگاه بینالمللی کرمانشاه جنب پارک شاهد
برگزار میشود.
گفتنی اســت ،عالقهمندان به حضور در این نمایشــگاه میتوانند برای کســب
اطالعات بیشتر به سایت نمایشگاه مراجعه کنند.

شمش آلومینیوم در استان مرکزی توزیع شد
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بــه گزارش ایرنا ،شــمش آلومینیوم بــا قیمت هر کیلوگرم  225هــزار ریال بین
تولیدکنندگان نهایی این محصول در استان مرکزی توزیع شد.
محمد نعمتی مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بینالملل استانداری مرکزی
روز یکشــنبه یک مهر در حاشیه جلسه بررســی میزان توزیع بیلت و شمش که در
راســتای حل مشکالت صنایع پاییندستی آلومینیوم برگزار شد ،در جمع خبرنگاران،
گفت :شــمش آلومینیوم با قیمت هر کیلوگرم  225هــزار ریال بین تولید کنندگان
نهایی این محصول توزیع شد.
وی ادامه داد :در نشســتهای روزهای اخیر ستاد اقتصادی مقاومتی استان ،حل
مشکل کمبود مواد اولیه تولیدکنندگان در دستور کار قرار گرفت که بر همین اساس
توزیع پنج هزار تن شمش و بیلت در استان مصوب شد.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بینالملل استانداری مرکزی اظهار داشت:
همچنین توزیع یک هزار  500تن شمش آلومینیوم دیگر نیز در دستور کار قرار گرفته
که لیســت شرکتها و واحدهای متقاضی به شرکت ایرالکو ارسال شده و متقاضیان

میتوانند با واریز مبلغ شمش درخواستی خود به حساب این شرکت ،نسبت به تحویل
سفارش اقدام کنند.
وی ادامــه داد :توزیع یک هزار و  500تن بیلت بــه قیمت  225هزار ریال نیز از
دیگر مصوبات نشســتهای اقتصادی استان است که این مهم نیز از سوی شرکت
ایرالکو آماده توزیع است.
نعمتــی افزود :توزیع این پنج هزار تن شــمش و بیلت با هــدف تنظیم بازار این
محصول در اســتان مرکزی انجام شد و به زودی وزارت صنعت ،معدن و تجارت نیز
سیاستهای کلی خود را در خصوص توزیع این محصول در کشور ابالغ میکند.
وی بیان کرد :متقاضیان شــمش و بیلت در استان مرکزی باید ابتدا مبلغ سفارش
خود را به حســاب شــرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) واریز و ســپس برای تحویل
سفارش خود مراجعه کند.
گفتنی اســت ،بیش از  100واحد تولیدی آلومینیوم در نقاط مختلف استان مرکزی
فعالیت میکنند.
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طرح فروش ویژه پاییزه تورآسا آغاز شد
پنجرهایرانیان؛ تورآسا طرح فروش ویژه پاییزهاش را آغاز کرده است.
شرکت مهندسی بازرگانی تورآسا ،مرکز پخش ملزومات توریهای پلیسهای با آغاز
فصل پاییز تخفیفات ویژهای در قالب طرح فروش پاییزه به مشتریان ارائه میدهد.
تورآســا ،تولیدکننده انواع توریهای پلیســهای در  4مدل متنــوع و پرده زبرا و
عرضهکننده ملزومات اســتاندارد انواع توریهای پلیســه ،رولینگ و ثابت ،بهمنظور
رفاه حال مصرفکنندگان خدمات ویژه فروش پاییزه خود را به مشــتریان سراســر
کشور ارائه میکند.
گفتنی است ،مشــتریان میتوانند برای کسب اطالعات بیشتر و آگاهی از شرایط
فروش ویژه به سایت یا دفتر تورآسا واقع در فردیس کرج ،جاده مالرد مراجعه کنند.

طرح گارانتی ممتاز محصوالت شرکت فناوری داده پویشگر
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پنجرهایرانیان؛ شــرکت فناوری داده پویشــگر طرح گارانتی ممتاز را برای تمامی
محصوالتش عرضه کرد.
شــرکت فناوری داده پویشگر در راستای ارج نهادن به حقوق مشتریان و ارتقا سطح کیفی
خدمات پشتیبانی و گارانتی محصوالت این شرکت ،طرح گارانتی ممتاز را ارائه کرده است.
کلیه کاربران نرمافزارهای مختلف شــرکت داده پویشگر در زمان تمدید گارانتی
خود ،میتوانند طرح گارانتی ممتاز را انتخاب و از خدمات گارانتی یکســاله ممتاز با
امکاناتی فراتر از انتظار بهره ببرند.
این طرح شامل تمامی نسخه نرمافزارهای این شرکت بوده و کاربران میتوانند از
همین امروز گارانتی ممتاز خود را فعال کنند.
متقاضیان میتوانند برای کســب اطالعات بیشــتر در خصوص این طرح با دفاتر
شرکت داده پویشگر تماس بگیرند.
گفتنی است ،شــرکت فناوری داده پویشــگر تولیدکننده نرمافزارهای تخصصی
صنعت در و پنجره ،شیشه و صنایع وابسته است.
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عرضه آلومینیوم با چاشنی واسطه!
پنجرهایرانیان؛ رئیس هیات مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم ایران گفت :عرضه آلومینیوم
به تولیدکنندگان هیچوقت مستقیم و بدون واسطه نبوده است.
به گزارش ماین نیوز ،هوشــنگ گودرزی افزود :واســطهها شــمش آلومینیوم را از بورس
خریداری و در اختیار تولیدکنندگان پاییندســتی بهخصــوص لوازمخانگی قرار میدهند که
در ایــن میان ما به تفاوتی از قیمت بورس به قیمت مصرفکنندگان اضافه میشــود .دولت
برنامهریزیهای زیــادی در این خصوص انجام داده ولی موفقیتها به نســبت تالشهای
صورت گرفته نمود چندانی نداشته است.
رئیس هیات مدیره ســندیکای صنایع آلومینیوم ایران گفت :متاسفانه نقدینگی سرمایه در
گردش بیش از  50درصد تولیدکنندگان بسیار پائین است بنابراین به شکل مستقیم نمیتوانند
آلومینیوم موردنیاز خود را تهیه کنند .برخی افراد شمش آلومینیوم را بهصورت عمده خریداری
و بهتدریج در اختیار مصرفکنندگان قرار میدهند.
گودرزی تصریح کرد :بدون شک با گران شدن قیمت مواد اولیه شرایط سرمایه در گردش
کارخانههــا بغرنجتر و درعینحال کفاف تولید را نخواهــد داد بنابراین میزان تولید دچار افت
میشود .در چنین شــرایطی باید هزینههای بیشتری پرداخت تا نقدینگی الزم تامین شود یا

اینکه درنهایت قیمت مواد اولیه باالتر خواهد رفت.
رئیس هیات مدیره ســندیکای صنایع آلومینیوم ایران افزود :صنایع پایین دســتی صنعت
آلومینیوم بهشــدت تالش میکنند با حداقل سود فروش داشته باشند چراکه اگر مقدار فروش
دچار افت شود زیان بیشتری متوجه آنان میشود.
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عرضه  1500تن بیلت تاثیری بر بازار ندارد

پنجرهایرانیــان؛ طبق اعــام مدیرکل هماهنگــی امور اقتصــادی و بینالمللی
اســتانداری مرکزی در مرحله دوم توزیع شمش آلومینیوم 1500 ،تن بیلت باقیمت
 25500تومان نیز بین متقاضیان توزیع خواهد شد.
به گفته وی این امر میتواند تا زمان سیاستگذاری و ابالغ نحوه عرضه در بورس

از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت تا حدودی بازار آلومینیوم را به ثبات برساند.
به گزارش معدننامه ،مدیرعامل شــرکت صنایع پروفیل و آلومینیوم حبیبی گفت:
با توجه به عدم عرضه طی ماه اخیر ،عرضه  1500تن بیلت در بازار نخواهد داشت.
یوسف حبیبی اظهار داشت :حداقل  4000تن بیلت باید در هر هفته عرضه میشد
کــه این اتفاق صــورت نگرفته و با توجه بــه نیاز کنونی بازار ،ایــن حد از عرضه
پاسخگوی تقاضای موجود نیست.
گفتنی اســت ،مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی و بینالمللی اســتانداری مرکزی
در خصوص پیشبینیهای انجامشــده برای جلوگیری از سوءاســتفاده واسطهها و
داللها در این بخش نیز اعالم کرده ســعی بر این است که این محصول تنها میان
کســانی که تولید واقعی دارند توزیع شــود ،ازاینرو در وهله اول سازمان صنعت و
معدن باید فعال بودن متقاضی را تائید کند ،همچنین متقاضی باید در ســایت بهین
یاب درخواســت داده باشد که در این صورت به نسبت درخواست ارائهشده ،ظرفیت
اســمی آن صنعت و میزان آلومینیومی که در اختیار اســت ،سهمیه برای متقاضی
تعیین میشود.

پنجرهایرانیان؛ شرکت داتیس تجارت ماد پروفیل جدیدی با نام تجاری HOME LAND
را به بازار عرضه کرده است.
پروفیل یو.پی.وی.ســی لوالیی  60میل  4کاناله ،کشــویی تکریل  106میل و
کشویی جفت ریل  80میل  HOME LANDمحصوالت جدیدی است که داتیس
تجارت ماد در ســبد کاالیی خود ارائه کرده اســت .داتیس تجــارت ماد پیشازاین
پروفیلهای سری  70میل  5کانال ،سری  60میل  4کانال ،سری کشویی تکریل
و جفتریل و سری  6 - 77کانال  BlueWinرا به بازار عرضه کرده است.
گفتنی است ،شرکت داتیس تجارت ماد عرضهکننده پروفیل و یراقآالت و نماینده
رســمی یراقآالت  ،ENDOWیــراقآالت  Wbossو محصوالت  nedexدر
ایران است.

عرضه یک محموله پروفیل احتکار شده در قزوین

پنجــره ایرانیان؛ یک محموله پروفیل دوجداره در و پنجره که بهعنوان کاالی احتکار
شده در قزوین کشف شده بود روانه بازار شد.
به گزارش ایرنا ،این محموله که با ارزش  11میلیارد ریال و بیش از  60هزار مترمربع
در یکی از انبارهای قزوین کشف شده بود بین واحدهای صنفی تولیدکننده در و پنجره
دوجداره توزیع شد.

در این مراسم حجتاالسالم احمد کرمی سرپرست دادستانی قزوین ،محمود احمدی
مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان قزوین و سیامک باباییفر سرپرست معاونت بازرسی
سازمان صنعت ،معدن و تجارت حضور داشتند.
حجتاالسالم محســن کرمی در حاشــیه توزیع پروفیلهای احتکار شده ،گفت :به
شهروندان اطمینان کامل میدهیم که کاالهای کشف شده در انبارهای استان بالفاصله
پس از رسیدگی و قیمتگذاری در دسترس عموم مردم قرار خواهد گرفت.
سرپرســت دادسرای قزوین در ادامه افزود :تیمهای پیگیری و برخوردکننده بهصورت
شــبانهروز در حال رصد و کشــف انبارهای احتکار و برخورد و دســتگیری متخلفان و
محتکران هستند.
سرپرســت دادسرای قزوین در پایان بیان داشت :تذکرات الزم توسط مقامات قضایی
و مسئوالن دســتگاههای نظارتی به محتکران داده شده است و چنانچه این محتکران
به اقدامات خود ادامه دهند در صورت شناســایی منتظر برخورد سخت و بدون اغماض
دستگاه قضایی باشند.
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عرضه پروفیل جدید  HOME LANDتوسط داتیس تجارت
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فراخوان جایزه معماری آقاخان ۲۰۱۹
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پنجرهایرانیــان؛ ایــن جایزه به دنبال نامزدهایی اســت که گســتردهترین دامنه ممکن از
مداخالت معماری را بــه نمایش بگذارند ،اما برای دوره چهاردهم ( ،)۲۰۱۹-۲۰۱۷ارســال
پروژههایی اولویت دارد که در مناظر روستایی ،محیطهای شهری و آنهایی که در هر مقیاسی

با فضای عمومی سروکار دارند ،انجام شده باشند.
به گزارش فارسی مچ ،برای دوره  ۲۰۱۹جایزه ،پروژههایی واجد شرایط ارزیابی هستند که
بین یکم ژانویه  ۲۰۱۲تا سیویک دسامبر  ۲۰۱۷کامل شده و حداقل برای یک سال در حال
استفاده بوده باشند.
معماریهایی که منعکسکننده جمعگرایی ،شاخصه جوامع و اجتماعات مسلمان در سراسر
دنیا ،باشــند از اولویــت برخوردارند .معیارهای ثابتی برای نــوع ،طبیعت ،موقعیت و یا هزینه
پروژهها در نظر گرفته نخواهد شــد ،اگرچه پروژههای واجد شرایط در هر مکانی که هستند،
تمام یا بخشی از آنها باید توسط مسلمانان طراحیشده یا مورداستفاده آنها باشند.
تمام پروژهها باید واجد شــرایط معیارهای در نظر گرفتهشده برای دوره  ۲۰۱۹جایزه باشند.
از معماران و سایر اعضای گروهها دعوت میشود که پروژههای شخصی خود را ارسال کنند.
پروژههای ارسالی به دفتر جایزه ،توسط گروهی اختصاصی از معماران ،متخصصان ،محققین
و سایر افراد آشنا به تحوالت کنونی معماری ،جهت نامزدی مورد ارزیابی قرار میگیرند .این
افراد مســئولیت تایید انطباق پروژههای ارسالی را با معیارهای در نظر گرفتهشده توسط دفتر
جایزه قبل از نامزدی رسمی و بازبینی توسط هیات داوران اصلی به عهده دارند.
معماران پروژههای پذیرفتهشــده بســتهای از مســتندات مورد نیاز را دریافت میکنند که
الزامات ارائه استاندارد در این بسته شرح داده شده است .عالوه بر ارسال عکسها ،اسالیدها
و نقشــههای معماری ،از معماران درخواست میشود که پرســشنامهای مفصل در رابطه با
کاربرد ،هزینه ،فاکتورهای محیطی و اقلیمی ،مصالح ساختمانی ،برنامهریزی ساخت ،تمامیت
ساختاری و تعمیر و نگهداری مداوم و مهمتر از اینها ،مفاهیم طراحی و ویژگی مهم هر پروژه
در زمینه مربوط به خودش را تکمیل کنند.
گفتنی است ،آخرینمهلت ارسال آثار ۳۰ ،اکتبر  ۸( ۲۰۱۸آبان  )۱۳۹۷است.

نبود تجهیزات دلیل تاخیر در خروج دیگهای فرسوده ایرالکو است
پنجرهایرانیان؛ مدیرعامل شــرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) گفت :نبود تجهیزات
مورد نیاز دلیل تاخیر در خروج دیگهای فرسوده ایرالکو از مدار تولید است.
احمد مجیدی روز چهارشــنبه گفت :تجهیزات مورد نیــاز دیگهای جایگزین از
مدتها پیش از کشــور چین خریداریشــده و به دلیل برخی مشکالت در گمرک
نگهداری میشود.
وی ادامه داد :گمرک برای ترخیص تجهیزات ایرالکو  6میلیارد و  750میلیون ریال
مطالبه کرده اســت که رایزنی برای تعیین تکلیف این موضوع ادامه دارد .مدیرعامل
شرکت ایرالکو اراک بیان کرد :بر اساس قانون تجهیزات و ماشینآالت خط تولید از
پرداخت هرگونه عوارض معاف هستند.
وی افــزود :رایزنیها برای ترخیص تجهیــزات ایرالکو از گمرک بندرعباس ادامه
دارد و درصورت تحقق این مهم عملیات خروج دیگهای فرســوده در اســرع وقت
انجام میشود.
مجیــدی توضیح داد :در صورت ترخیص تجهیزات دیگهای ایرالکو تا پایان آبان
ماه سال جاری ،دیگهای فرسوده از مدار تولید خارج میشوند.
وی ادامه داد :اصالح خط پنج شــرکت ایرالکو با فناوری یک شــرکت چینی در
حال انجام اســت که تاکنون  95دیگ از  140دیگ فرسوده این واحد از مدار تولید
خارجشده و  45دیگ دیگر باقی مانده است.
مدیرعامل شــرکت ایرالکو اظهار داشت :با خروج  140دیگ فرسوده خط پنج این
شرکت از مدار تولید 70 ،دیگ بهسازی شده جایگزین و عملیات بهسازی  70دیگ

دیگر نیز کلید میخورد.
شــرکت آلومینیوم ایران بهعنوان صنعت مادر تخصصی در تولید انواع شمشهای
آلومینیوم فعالیت دارد که در سال  1351در اراک تاسیس شده است.
این شــرکت در زمینی به مساحت  232هکتار عرصه کارگاهی در کیلومتر  5جاده
اراک تهران قرار دارد.
در بیــش از دو دهه اخیر فناوری فرســوده ایرالکو یکــی از مهمترین چالشهای
زیســتمحیطی کالنشــهر اراک بوده اســت که برای مدیریــت و اصالح آن در
دولتهای مختلف اقداماتی انجام شد.
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نحوه قیمتگذاری آلومینیوم در بورس تصویب شد

نخستین نمایشگاه بینالمللی ساختمان به میزبانی ساری
پنجرهایرانیان؛ نخستین نمایشگاه تخصصی بینالمللی صنعت ساختمان به میزبانی
شهرستان ساری در نیمه نخست آبان ماه امسال برگزار میشود.
محمد هوشــیار خواه مدیر اجرایی نخستین نمایشگاه تخصصی بینالمللی صنعت
ســاختمان بعدازظهر روز چهارشــنبه  4مهرماه در نشست مشترک اصحاب رسانه و
مدیران روابط عمومی شــهرداریها و مناطق شــهرداری ســاری با اشاره به اینکه
ســاری میزبان نخستین نمایشگاه تخصصی بینالمللی صنعت ساختمان شده است،
اظهار داشــت :این نمایشــگاه از  1تا  4آبان ماه در دهکده تجاری نیاوران ســاری
برگزار میشود.

وی افزود :تاسیسات سیســتمهای گرمایشی و سرمایشی ،معماری و دکوراسیون،
در و پنجره ،ســنگ ،کاشی و سرامیک ،ماشینآالت و صنایع وابسته مرتبط با حوزه
ساختمان در این نمایشگاه بینالمللی عرضه خواهد شد.
رضا ســیامنصوری مدیر دهکده تجاری نیاوران نیز با اشاره به اینکه در شرایط
کنونی وضعیت تولیدکنندگان و فعاالن کســبوکار مطلوب نبوده است ،تصریح
کرد :فضای کســبوکار جهت رونق در ســالهای اخیر به اهلش سپرده نشده و
سبب ناهمگونی در تقویت کسبوکار و رونق اقتصادی در کشور شده است.
وی بــا بیان اینکه در حوزه اقتصــادی باید برنامه و چشــمانداز بلندمدت 15
ساله داشته باشیم ،افزود :متاســفانه بسیاری از تولیدکننده نماها صرفا با دریافت
تســهیالت کالن ســبب ایجاد تورم و نقدینگی در جامعه شده و سببساز رونق
تولید در کشور نشدند.
این مســئول مرکز نمایشگاهی ساری با اعالم اینکه امروز دنیا به سمت لجستیک
اداری رفته اســت ،گفت :توریسم تجاری در مازندران گردشگر پذیر باید تقویت شود
تا زمینه حضور توامان تاجر گردشگر صورت گیرد.
قاسم قاســمی عضو شورای اسالمی شــهر ســاری با بیان اینکه اهمیت ایمنی
ســاختمانها در مازندران باید رعایت شود ،گفت :مازندران بر روی گسل زلزله قرار
دارد و علم به ریزپهنهها میتواند کمک به حفظ جان ،آثار تاریخی و مواردی از این
قبیل صورت دهد.
وی بــا اعالم اینکه اهداف نمایشــگاه تخصصی صنعت ســاختمان باید در حوزه
مقاومســازی دیده شود ،تصریح کرد :لزوم توجه به استحکام بنا در صنعت ساختمان
و تولید ملی ما باید توجه ویژه شود.
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پنجره آلومینیوم؛ ســتاد تنظیم بازار در نشست اخیر خود نحوه قیمتگذاری پایه و
عرضه محصوالت فلزی ازجمله آلومینیوم در بورس کاال را تعیین کرد.
به گزارش شــاتا ،در این نشســت ،اعضای ستاد در راســتای بهرهمندی صنایع
پاییندســتی از امکان رقابت و اجرای فرمول پایه محصوالت فوالدی در نوســانات
مثبــت و منفی بازار و رعایت روح ضوابط موجــود در بورس ،مقرر کردند :در تعیین
قیمت پایه محصوالت فوالدی در بورس کاال ازاینپس قیمت پایه تطبیقی (افزایشی
– کاهشی) مالک محاسبه و تعیین نرخ پایه قرار گیرد.
این در حالی است که قبل از این میانگین قیمت چهار عرضه قبل مالک نرخ پایه
بورس فلزات قرار گرفته بود و عمال امکان بهرهمندی از نرخ پایه کاهشی در صورت
نبود متقاضی وجود نداشت.
درعینحــال با توجه به چندین مرحله عرضه شــمش آلومینیوم در بورس کاال و
بهمنظور کاهش اختالف قیمت پایه و قیمت کشفشــده محصوالت آلومینیومی و
مس در بورس کاال مقرر شــد ،قیمت پایه محصوالت آلومینیومی و مس در بورس
کاال با استفاده از نرخ نیمایی محاسبه و تعیین شود.
در مــورد بقیه فلزات غیرآهنی (ســرب و روی و  )...نیز تاکید شــد با رصد دقیق
عملکرد عرضه واحدهای تولیدی در بورس ،در صورت کشــف قیمت نهایی باالتر از
قیمت نیمایی ،کمیته تخصصی مربوطه پس از بررسی ،در صورت نیاز در محاسبه و
تعیین قیمت پایه محصوالت مذکور بازنگری کند.
پیشازاین نامهای از سوی معاونت امور معادن و صنایع معدنی در خصوص بررسی

استفاده از ارز نیمایی بهجای ارز رسمی در محاسبه قیمت پایه محصوالت آلومینیومی
در بــورس کاال و همچنیــن نامه دیگری در موردمحاســبه قیمت پایه محصوالت
فوالدی بهصورت قیمت پایه تطبیقی از سوی همین معاونت به دبیرخانه ستاد تنظیم
بازار ارسال شده بود .در پی ارسال این دو نامه ،جلسهای بهفوریت در دبیرخانه تنظیم
بــازار ،با حضور معاون امور معادن و صنایع معدنی ،مدیرکل دفتر برنامهریزی تامین،
توزیع و تنظیم بازار و به ریاســت دبیر کارگروه تنظیم بازار برگزار شــد و نتیجه این
نشســت ،پس از طرح در کارگروه تنظیم بازار با رویکرد حمایت از مصرفکنندگان
خرد و ایجاد فضای رقابت کاملتر مصوب شد.
در پایان مقرر شــد گزارشی در خصوص تصمیمات کارگروه به وزیر صنعت ،معدن
و تجارت برای ابالغ شیوه اجرای طرح ارائه شود.
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نخستین همایش صنایع غیرآهنی برگزار شد

پنجرهایرانیان؛ نخســتین «همایش و نمایشــگاه صنایع غیرآهنی و فناوریهای
وابسته» 10 ،و  11مهرماه  1397در مرکز همایشهای صداوسیما برگزار شد.
در این هماندیشــی صنعتی با حضور تصمیمســازان ،صاحبنظران ،کارشناسان
و فعــاالن صنایــع غیرآهنی (آلومینیوم ،ســرب و روی ،مس و طــا) فرصتها و
چالشهای این حوزه با نگاهی به تولید و بازار بررسی شد.
افتتاحیه ایــن همایش با حضور بزرگان حوزه صنعــت و معدن مثل وزیر صمت،
رئیس هیات عامل ایمیدرو و مدیرعامل شــرکت ملی صنایع مس ایران برگزار شد
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و ســپس میزگرد پاسخگویی مسئوالن برگزار شــد که رئیس هیات عامل ایمیدرو،
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت ،معاون محیطزیست انسانی سازمان
حفاظت محیطزیســت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران در آن به سؤاالت
حاضران پاسخ دادند.
ازجملــه برنامههای جالبتوجــه در این همایش دوروزه ،برگــزاری میزگردهای
تخصصــی بود .میزگرد تخصصــی «چالشهای بازار فلزات غیرآهنی در کشــور»،
«چالشها و فرصتهای صنعت مس»« ،چالشها و فرصتهای صنعت آلومینیوم»
و «چالشهــا و فرصتهــای صنعت طال در ایران» با محورهای تولید و اشــتغال،
ســرمایهگذاری ،محیطزیســت ،بــازار ،تکنولوژیها و فناوریهــای نوین ازجمله
برنامههای این همایش بود.
در این همایش همچنین میزگرد تخصصی «چالشهای همکاریهای مشــترک
صنعت و دانشــگاه» و میزگرد تخصصی «چالشها و فرصتهای صنعت ســرب و
روی ایران» نیز در پنج محور برگزار شد.
مدیرعامــل بــورس کاالی ایران ،مدیــرکل دفتر صنایع معدنــی وزارت صمت،
معاون مالی و اقتصادی شــرکت ملی صنایع مس ایران و عضو هیئتمدیره انجمن
معدنکاران سرب و روی ازجمله شرکتکنندگان در این میزگردها بودند.

نسل جدید هواگرمکنهای خورشیدی با قابلیت نصب در نمای ساختمان
پنجرهایرانیان؛ نسل جدید از هواگرمکنهای خورشیدی با قابلیت نصب در نمای ساختمان
در پژوهشکده انرژی این پژوهشگاه طراحی و ساخته شد.
به گزارش آنا ،حســین قدمیان ،دانشــیار پژوهشــکده انرژی و مجری طرح نســل جدید
هواگرمکنهای خورشــیدی ،گفت :کاربرد این محصول برای ساختمانها بهطور عام و برخی
ســاختمانهای خاص نظیر هتلها ،بیمارستانها ،ورزشگاهها و ساختمانهای تجاری است و
یکی از ویژگیهای این محصول نوین امکان نصب آن در نمای ساختمان است.
این پژوهشگر با اشاره به مزیت این نسل از هواگرمکنها گفت :هواگرمکنهای خورشیدی
که پیشازاین ساخته میشدند ،دارای ماده بسیار سنگین و قدیمی و اکثرا فلزی بودند ولی در
این پژوهش این ماده اولیه تغییر کرده و از مواد سبک و پلیمری ساخته شده است.
وی افزود :شــکل ظاهری آن نیز ازنظر ابعاد و سایز عوض شده و از شکل تخت مستطیلی
به شکل  Nضلعی تبدیل شده است که ورود و خروج و کانالهای جریانی آن ،عملکرد انرژی
سیستم را حدود  ۹تا  ۱۳درصد افزایش داده است.

قدمیان خاطرنشــان کرد :بهطور دقیــق و علمی باید گفت این محصــول با ویژگیهای
اعالمشــده و توسعه سه عامل در آن همچون سبکســازی با کاربرد مواد پیشرفته (کاهش
وزن) ،تغییر هندسه و شمای ظاهری و افزایش راندمان انرژی ،مشابه داخلی و خارجی

نمایشگاه تخصصی در و پنجره و ساختمان شیراز
پنجرهایرانیان؛ هفتمین نمایشــگاه تخصصی در و پنجره و صنایع وابسته شیراز دیماه 97
در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی فارس برگزار میشود.
هفتمین نمایشــگاه تخصصی در و پنجره و صنایع وابســته و نهمین نمایشــگاه مصالح،
تکنولــوژی و تجهیزات نوین ســاختمانی شــیراز از  4تــا  7دیمــاه  97در محل دائمی
نمایشگاههای بینالمللی فارس برگزار میشود.
زمان آغاز به کار نمایشــگاه از ســاعت  16تــا  21روزهای یادشــده و ورود برای عموم
بازدیدکنندگان آزاد و رایگان خواهد بود.
گفتنی اســت ،عالقهمندان به حضور در این نمایشــگاه میتوانند برای ثبتنام و کســب
اطالعات بیشتر به سایت نمایشگاه مراجعه کنند.
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نمایشگاه در و پنجره و صنعت ساختمان مشهد
پنجرهایرانیان؛ دهمین دوره نمایشــگاه در و پنجره و بیســتمین نمایشگاه صنعت
ساختمان مشهد آذرماه  1397برگزار میشود.
دهمین دوره نمایشگاه در و پنجره ،ماشینآالت و صنایع وابسته و بیست و دومین
نمایشگاه صنعت ساختمان و تاسیسات مشهد در تاریخ  26تا  30آذرماه  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 نمایشگاه بینالمللی آسانسور ،پلهبرقی و باالبرها ،هشتمین نمایشگاه بینالمللی
صنعتی سازی و فناوریهای نوین صنعت ساختمان و پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی
مسکن ،انبوهسازان و فرصتهای سرمایهگذاری نیز در همین تاریخ برگزار میشود.
گفتنی اســت ،عالقهمندان به حضور در این نمایشگاهها میتوانند برای ثبتنام و
دریافت اطالعات بیشتر به سایت نمایشگاه مراجعه کنند.

برگزاری نمایشگاه فرصتهای سرمایهگذاری در معدن و صنایع معدنی ایران

هجدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت
پنجرهایرانیان؛ هجدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت ،مهرماه  ۱۳۹۷در محل دائمی
نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار شد.
هجدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت توسط شرکت بازرگانی بینالمللی ایدرو از ۲۱
تا  ۲۴مهرماه  ۱۳۹۷در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار شد.
زیرگروههای تخصصی این همایش شــامل ماشــینآالت و خطوط تولید ،تجهیزات
صنعتی و کارگاهی ،اتوماســیون صنعتــی ،ابزارآالت ،صنایع پیشــرفته ،خدمات فنی،
مهندسی و مشاورهای ،تجهیزات ایمنی و بهداشت ،فروش و خدمات پس از فروش بود.
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پنجرهایرانیان؛ هفتمین نمایشگاه ســاالنه فرصتهای سرمایهگذاری در معدن و
صنایــع معدنی ایــران ( )MINEX 2018از  ۱۷تا  ۱۹مهرماه  ۱۳۹۷در مصالی
امام خمینی تهران برگزار شد.
ایــن رویــداد که با حمایت وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،ســازمان توســعه و
نوســازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) ،سازمان زمینشناسی و اکتشافات
معدنی کشور و کلیه تشکلهای مرتبط با این صنعت برگزار شد ،یکی از بزرگترین
نمایشگاههای معدنی خاورمیانه است.
همزمان با برگزاری این نمایشگاه ،هفتمین کنفرانس بینالمللی مهندسی متالورژی
و مواد با ارائه بیش از  ۷۰۰مقاله در حوزه مواد و متالورژی ،متالورژی اســتخراجی و
صنعتی ،مواد پیشرفته ،مواد مهندسی نسوزها ،سرامیکی ،دیرگدازها ،انجماد فلزات ،با
حضور استادان ،صاحبنظران و دانشجویان توسط انجمن مهندسی متالورژی و مواد
ایران و انجمن علمی ریختهگری ایران و اولین نمایشگاه سنگها و کانیها ،صنایع
و تجهیزات وابسته ( )MINERALEX 2018با همکاری سازمان زمینشناسی و
اکتشافات معدنی کشور و با حضور متخصصان این بخش برگزار شد.
گفتنی اســت ،این نمایشــگاه و کنفرانس در ســه بخش اکتشــاف ،استخراج و
فرآوری با حضور بیش از  ۲۰۰شرکت داخلی و خارجی ،موسسات مالی و اعتباری و
شرکتهای سرمایهگذاری و سرمایهپذیر ،مهندسان مشاور و معدنداران برگزار شد.

67
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نهمین نمایشگاه بینالمللی خانه مدرن ،معماری داخلی و دکوراسیون تهران
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پنجرهایرانیــان؛ نهمین نمایشــگاه بینالمللی خانه مدرن معمــاری داخلی و
دکوراسیون تهران (میدکس) دیماه سال  1397در تهران برگزار میشود.
نهمین نمایشگاه بینالمللی خانه مدرن ،معماری داخلی و دکوراسیون (میدکس)
در تاریخ  21تا  24دیماه سال  1397در محل نمایشگاه بینالمللی تهران توسط

شرکت نمانگر برگزار میشود .نهمین نمایشگاه بینالمللی خانه مدرن ،معماری و
دکوراســیون داخلی با مشارکت  ۲۵۰شرکت داخلی و خارجی دیماه سال جاری
در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی برگزار میشود.
در این نمایشــگاه همچنین انواع خانه پیشســاخته ،نورپردازی و هوشــمند
ســازی ،تکنولوژیهای نوین تاسیســات ،مبلمان و تجهیزات مربوط به فضای
باز ،تجهیزات دکوراســیون داخلی ،انواع پرده ،کاغذدیواری ،پوششهای تزئینی،
دیوارپوشی ،لوازم ویژه دکوراسیون و تزئینی ،مبلمان ورزشی و تفریحی ،انواع لوازم
الکترونیکی شــامل هوشمندسازی ،سیســتمهای کنترل از راه دور ،سیستمهای
ایمنی ســاختمان ،سیستمهای پاالیشــی مواد و دیگر محصوالت و طرحها ،به
معرض نمایش گذاشته میشود.
معرفــی توانمندیهای داخلــی در حوزه تولید محصــوالت و خدمات معماری و
دکوراســیون ،آشنایی شــرکتهای ایرانی با آخرین تکنولوژیهای روز دنیا ،معرفی
آخرین توانمندیها و فناوریهای نویــن بهویژه در حوزه محصوالت نانوتکنولوژی
و بیوتکنولوژی ،ایجاد فرصتهای تجاری جدید ،اشــتغالزایی ،فراهم کردن زمینه
تعامل بین دانشــگاه و تولیدکنندگان و شناسایی پتانســیل خدمات صادراتی حوزه
دکوراســیون کشــور ،مهمترین اهداف برگزاری نمایشــگاه بینالمللی خانه مدرن،
معماری داخلی و دکوراسیون است.
گفتنی است ،عالقهمندان به حضور در این نمایشگاه میتوانند برای ثبتنام ،کسب
اطالعات بیشتر و دیدن لیست مشــارکتکنندگان در نمایشگاه بینالمللی میدکس
تهران به سایت این نمایشگاه مراجعه کنند.

نخستين همایش بینالمللی مدیریت دانش مشتری برگزار شد
اولین همایش بینالمللی مدیریت دانش مشتری با حضور مهمانانی از کانادا ،ژاپن و فرانسه
پنجرهایرانیان؛ نخســتین همایش بینالمللی مدیریت دانش مشتری با حضور متخصصان
به مدت یک روز در تهران برگزار شد .برگزاری کارگاههای آموزشی و غرفههای نمایشگاهی
این حوزه در محل ساختمان شماره  2سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی ،ابوالفضل کیانیبختیاری ،مدیرعامل این از دیگر برنامههای این کنفرانس بینالمللی است.
سازمان هدف از برگزاری این کنفرانس را ادبیاتسازی و فرهنگسازی درخصوص «مدیریت
دانش مشتری» عنوان کرد تا بهعنوان یک الگوی جدید در حوزه کسبوکار معرفی شود.
بر اساس این گزارش ،در نخستین روز این کنفرانس سید محمدجعفر مرعشی با موضوع
«ســاماندهی اقتصادی در شرایط کنونی کشــور» ،حمیدرضا احمدیان با موضوع «اهمیت
مشتری در توســعه بازار فناورانه» ،حسین صدری افشار با موضوع «چرا به مدیریت دانش
مشتری نیاز داریم؟» ،سید کامران باقری با موضوع «دانش مشتری بهعنوان نیروی پیشران
نوآوری» ،عبدالرضا حافظی با موضوع «نقش مهارتهای نرم در مدیریت دانش مشتری»،
علی ترکی با موضوع «فناوریهای ســرکش ،ســازمانهای دانشمحــور ،تقابل» و پیام
خلیلی با موضوع «مدیریت دانش مشــتری ،راهکاری نوین در دنیای رقابتی کسبوکارها»
سخنرانی کردند.
همچنیــن مدعوین بینالمللی ایــن کنفرانس « »Rocio Sansاز فرانســه با موضوع
«مــرور کلی مدیریت دانش مشــتری و اهــداف آن» »Joe Fukuyama« ،از ژاپن با
موضوع «دانش مشــتری در زنجیره ارزش دانش» »Denis Meingan« ،از فرانســه
با موضوع «فرهنگ ســازمانی مشتریمدارانه بهعنوان رکنی برای مدیریت دانش مشتری»،
« »Dwight W.Mihaliczاز کانادا با موضوع «مدیریت ارزش مشتری» سخنرانیهای
خود را ارائه دادند و ویدئوکنفرانســی بــا « »Alan Penningtonبا موضوع «تمرکز بر
مشتری با استفاده از نقشه سفر مشتری» برگزار شد.
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اطالعیه جدید دهمین نمایشگاه در و پنجره تهران
پنجرهایرانیان؛ ســتاد برگزاری دهمین نمایشــگاه بینالمللــی در و پنجره و صنایع
وابســته تهران در اطالعیه جدید خود ،حداقل متراژ مورد نیاز جهت ساختوساز غرفه
را  36مترمربع اعالم کرد.
در این اطالعیه آمده است:
بدینوسیله به اطالع مشارکتکنندگان دهمین نمایشگاه بینالمللی در و پنجره و صنایع
وابسته میرساند با توجه به مصوبه و ابالغ شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ایران،
حداقل متراژ مورد نیاز جهت ساختوساز غرفه به  36مترمربع افزایش یافت.

در همین راســتا صدور مجوز ساختوســاز برای غرفههای با مساحت کمتر از
متراژ مذکور در دهمین نمایشگاه بینالمللی در و پنجره و صنایع وابسته امکانپذیر
نخواهد بود.
گفتنی است ،دهمین نمایشگاه بینالمللی در و پنجره و صنایع وابسته تهران بهعنوان
بزرگترین رویداد تخصصی در حوزه صنعت در و پنجره در منطقه خاورمیانه ،از تاریخ
 ۳تا  ۶بهمنماه ســال  97توسط شرکت بینالمللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران در
محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار میشود.

مدیرعامل المهدی هیچ قصدی مبنی بر تعدیل نیرو ندارد
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پنجرهایرانیــان؛ مدیر روابط عمومی شــرکت آلومینیوم المهــدی اعالم کرد:
مدیرعامل شــرکت آلومینیوم المهدی هیچ قصــدی مبنی بر تعدیل نیرو ندارد و
اظهارنظری در خصوص خروج دیگهای تولید آلومینیوم نکرده است.
مدیر روابط عمومی شــرکت آلومینیوم المهدی اعالم کرد :روز گذشته خبری
به نقــل از یکی از نمایندگان بندرعباس روی خروجی خبرگزاری خانه ملت قرار
گرفــت مبنی بر اینکه «مدیرعامل آلومینیوم المهدی تعدادی خط تولید را از مدار
خارج کرده اســت ،مدیرعامل آلومینیوم المهدی اعالم کــرده که به دلیل عدم
همکاری دولت اقدام به تعدیل نیرو میکند و با این اقدام به دنبال فرافکنی بوده
و ناتوانــی خود را در تحقق برنامهها میخواهد بــه گردن دولت بیندازد» گفتنی
اســت مدیرعامل مجتمع آلومینیوم المهدی تاکنون در این خصوص اظهارنظری
نکرده است.
این گزارش میافزاید :این در حالی است که مجتمع همچنان علیرغم مشکالت
عــدم تعادل ارز و  ...با همت همه کارکنان زحمتکش و دســتاندرکار در حال
فعالیــت و تولید بوده و خطوط تولید همچنان فعال اســت و هیچیک از کارکنان
این شرکت بزرگ صنعتی تعدیل نشدهاند.

هشدار استاندار مرکزی به «ایرالکو»
پنجرهایرانیــان؛ اســتاندار مرکزی گفــت :در صورت خلف وعده مجــدد ایرالکو،
دیگهای قدیمی بهسرعت تعطیل میشود.
به گزارش ماین نیوز ،سید علی آقازاده در کارگروه طرح جامع کاهش آلودگی هوای
کالنشــهر اراک گفت گزارشهای ارائهشــده حاکی از آن اســت که شرایط استان
مرکزی از نظر استانداردهای استانی و ملی تفاوت معناداری با دیگر نقاط کشور ندارد
و اینکه نسبت سرانه سرطان در متوسط کشوری استان مرکزی  3درصد باالتر است
به معنی باال بودن سرطان در استان مرکزی نیست.
وی با تاکید بر اینکه استان مرکزی ،اراک و حومه تافته جدا بافته از پیکره کشور
نیست ،افزود :امروز شاهد افزایش ریزگردها در نقاط مختلف کشور هستیم که جان
مــردم را تهدید میکند ،اما طبق آمار ،اســتان مرکزی با تالشهای صورت گرفته
طی ســالهای اخیر وضعیت روبه بهبود را در پیش گرفته اســت و درواقع آمارها
اطمینانبخش اســت و ضمن دغدغهمندی در خصوص مباحث زیســتمحیطی و
آلودگــی هوا نباید شــرایط ناامنی فکری و نگرانی را برای مــردم ایجاد کرد ،باید
واقعیات به مردم منتقل شود ،اما نباید نگرانی ترویج شود.
وی با اشــاره به خلف وعده شرکت آلومینیوم ایران در خصوص خروج دیگهای

قدیمــی از خط  5بیان کــرد :طبق قرار قبلی مقرر بود کــه دیگهای قدیمی 31
شــهریورماه از مدار خارج شود که این امر محقق نشد و حتی در موعد مقرر بازدید
ســرزدهای از شرکت داشتم و میدانستم که این شــرایط مهیا نخواهد شد چراکه
موضوعــات مرتبط با تحریــم ترخیص تجهیزات موردنیــاز ایرالکو از گمرک را به
تعویق انداخت.
آقازاده بیان کرد :درحالحاضر تمامی دستگاههای مورد نیاز برای خروج دیگهای
قدیمی از مدار در شــرکت وجود دارد و تا پایان آبان ماه نیز به شرکت فرصت مجدد
داده شده است تا  44دیگ باقیمانده از مدار خارج شود و مطمئن هستم که این امر
انجام میشود ،اما اگر این وعده عملیاتی نشود بدون توجه به وضعیت آمادگی شرکت
دیگهای قدیمی تعطیل خواهد شد.
وی با بیان اینکه نظارت بر عملکرد شرکت وجود ندارد و خلف وعده دیگر از ایرالکو
بههیچعنوان پذیرفته نمیشود ،گفت :درحالحاضر یکی از تحریمهای امریکا مربوط
به فلز آلومینیوم بهعنوان یک تولید اســتراتژیک اســت و ایرالکو نیز  40درصد نیاز
کشور را تامین میکند به همین دلیل فشار به صنعت ممکن است همه صنایع کشور
و استان را تحت تاثیر قرار دهند.
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پنجرهایرانیان؛ سخنگوی کمیسیون عمران مجلس
شورای اسالمی گفت :سیاست دولت در حوزه مسکن
و بازآفرینی شــهری بهویژه بافت فرســوده مغایر با
خواســته و مطالبه مردم است و انتظار میرود در این
سیاق بازبینی شود.
صدیــف بدری در گفتوگو با ایســنا اظهــار کرد :بعد از
گذشــت  7ماه تازه دولت به یادش افتاده تا برای بازآفرینی
شهری بهویژه احیای بافت فرسوده منابعی را اختصاص دهد
درحالیکه در بسیاری از استانهای سردسیر وقت و فرصت
کار به اتمام رسیده است.
وی با بیان اینکه بهتر بود زودتر این تفاهمنامه بین وزارت
راه و شهرســازی و ســازمان برنامهوبودجه انجام میشد،
خاطرنشان کرد :درحالیکه وزیر راه و شهرسازی استعفا داده
عقد چنیــن توافقنامههایی دردی را از مردم دوا نکرده بلکه
نوعی دهنکجی به خواست بهحق مردم در حوزه مسکن و
بازآفرینی شهری است.
نماینــده مردم اردبیل ،نیر ،نمین و ســرعین در مجلس
شــورای اسالمی افزود :در  6سالی که از عمر دولت یازدهم
و دوازدهم میگذرد هیچ اقدام مثبت و روبه جلویی در حوزه
مسکن آنهم به شکل پایدار انجام نشده چراکه دولت معتقد
است حوزه مسکن نمیتواند اشتغال پایدار داشته باشد.
بدری گفت :این ادعا در حالی است که بیش از  180نوع

شغل مســتقیم مرتبط با حوزه مسکن است و رونق منطقی
ایــن بخش میتواند به فعال شــدن کارخانهها و واحدهای
تولیدی مصالح ساختمانی منجر شود.
وی با اشــاره به اینکه باید بهتناسب عرضه و تقاضا در
حوزه مســکن ساختوساز واحدهای مسکونی بهویژه در

مناطق بافت فرســوده و نیاز به نوسازی به انجام برسد،
تصریــح کرد :در اجــرای طرحهای بازآفرینی شــهری
تکلیف شــهرداریها نیــز به همراه کمــک و همراهی
بانکها مشخص نشــده و ما با نوعی سردرگمی در این
حوزه روبرو هستیم.

افت شدید معامالت مسکن در شهریورماه
پنجره ایرانیان؛ دادههای اولیه از تعداد قراردادهای خریدوفروش مســکن شــهر تهران
حاکی از آن اســت که معامالت در شهریورماه نســبت به ماه مشابه سال قبل  ۴۵درصد
کاهش یافته است.
به گزارش ایســنا ،پس از کاهش  ۳۳درصدی معامالت مســکن پایتخت در مردادماه
امســال نسبت به مردادماه سال قبل ،بررسیهای اولیه از تعداد قراردادهای خریدوفروش
واحدهای مسکونی در  ۲۵روز ابتدای شهریورماه از افت  ۴۵درصدی نسبت به شهریورماه
پارسال حکایت دارد.
طبق اطالعات درجشــده در ســامانههای ملکی ،در  ۲۵روز ابتدای شهریورماه ۱۳۹۷
بالغبر  ۷۵۳۸قرارداد خریدوفروش امالک در شــهر تهران امضا شــده که نشان میدهد
بهطــور میانگین ،روزانه  ۳۰۱قرارداد خریدوفروش به امضا رســیده اســت .این رقم در
شهریورماه پارسال ،روزانه  ۴۳۸مورد بوده است.
اوضاع بازار مســکن چندان مناسب نیست .از طرفی قیمتها در شهر تهران دچار رشد
 ۶۲درصد شــده و از سوی دیگر معامالت  ۳۳درصد کاهش یافته است .همچنین سرعت
رشــد ماهیانه قیمت که بهطور وحشتناکی ،به ســمت صعود پیش میرفت ،در مردادماه
کاهش یافت .رشــد ماهیانه قیمت در تیرماه  ۱۳۹۷معادل  ۷.۱درصد بود که در مردادماه
به  ۶.۱درصد رسید .وجود حداقل سه نشانه خروج سفتهبازان ،رکود معامالتی و عدم توان
طرف تقاضا حاکی از آن اســت که در ماههای پیش رو شــاهد افت معامالت و کاهش
سرعت رشد قیمت خواهیم بود.
در مردادماه  ۱۳۹۷متوســط قیمت هر مترمربع زیربنای واحد مســکونی معاملهشده از
طریق بنگاههای معامالت ملکی شــهر تهران حدود  ۷میلیــون و  ۴۰۰هزار تومان بوده

که نســبت به ماه قبل  ۶.۱درصد و نســبت به ماه مشابه ســال قبل تا  ۶۲.۱درصد رشد
دارد .بیشترین رشد متوسط قیمت مربوط به منطقه  ۵با  ۸۱.۸و کمترین میزان به منطقه
 ۱۲با  ۲۵.۳درصد نســبت به مردادماه سال گذشته اختصاص دارد .این در حالی است که
گزارش بانک مرکزی نشــان میدهد در مردادماه تعداد معامالت آپارتمانهای مسکونی
در تهران به  ۱۲هزار واحد رسیده که نسبت به تیرماه  ۱۱.۲و در مقایسه با مردادماه سال
قبل  ۳۳.۲درصد کاهش دارد.
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پنجره ایرانیان؛ رئیس ســازمان برنامهوبودجه ضمن
اشــاره به اینکه بازار ســرمایه در حال حاضر با اقبال
مردم روبهرو شــده و میتــوان آن را بهعنوان بازاری
برای جبران سرریز شدن مشــکالت بازار پول مطرح
کرد گفت که عالوه بر آن ،ســازمان برنامهوبودجه با
بســتههایی برای جبران مدیریت بــازار ارز وارد عمل
شده است.
به گزارش ایسنا ،محمدباقر نوبخت در جلسه صبحانه
کاری با فعاالن اقتصادی با اشاره به تحریمهای پیش
رو که بهصورت یکجانبه از سوی ایاالت متحده آمریکا
اعمال خواهد شــد ،گفت :دولت و فعاالن اقتصادی به
یک مسئله که در شــرایط فعلی اقتصاد ایران رخ داده
اســت ،بهصورت کالن نگاه میکنند و بر این اساس،
اگــر مهمترین وظیفه دولت کــه در چارچوب اقتصاد
کالن و سیاسی تعریف شده است ،نگاه کنیم از یکسو
تعادل اقتصادی مطرح میشود و از سوی دیگر ،توسعه
مدنظر قرار میگیرد.
وی افــزود :تعــادل اقتصــادی را از طریق اعمال
سیاستهای اقتصادی اعم از سیاستهای پولی و مالی
و از طریق تسویه بازارها انجام میدهیم که این بخش
کامــا مرتبط با فعاالن اقتصادی اســت ،البته بخش
دیگر هم توســعه اســت که برخی معتقدند که توسعه
متوازن نبوده که ناشی از نوعی غفلت نسبت به آمایش
سرزمین و توانایی مناطق و استانها است.
نوبخت تصریح کرد :خوشــبختانه از دو ســال قبل،
موضوع آمایش ســرزمین برای دســت یافتن بهنوعی

تخصیص بهینه منابع برای توســعه اســتانها تدوین
شد و اکنون ســند آمایش تکتک استانها در اختیار
اســت که در آغاز امسال به مرکز پژوهشهای توسعه
و آیندهنگری سازمان برنامهوبودجه سپرده شده است.
به گفته نوبخت ،تا پایان ســال به سند جامع آمایش
ســرزمین دســت یافته و به وظیفه خود عمل خواهیم
کرد؛ بر این اســاس این ســند به اتاق بازرگانی ارائه
خواهد شــد و از افراد صاحبنظر در بخش غیردولتی
فعاالنه استفاده خواهد کرد تا بتوان توسعه را بهصورت
متوازن رخ داد.
وی اظهار کــرد :در شــرایط کنونــی از بازارهای
چهارگانــه ،برخی از بازارهــا را دچار عدم تعادل داریم
که به جهت عدم تســویه این بازارها نسبت به عرضه
و تقاضــا ،بازار پول ما اکنــون دچار عدم تعادل بوده و
آثار این عدم تعادل در بازار ارز نیز قابل مشاهده است؛
ضمن اینکه بازار ســرمایه نیــز در حال حاضر با اقبال
مردم روبرو شــده کــه میتوان این بــازار را بهعنوان
بازاری که مشــکالت بازار پول را بهنوعی برای سرریز
شــدن جبران میکند ،مطرح کــرد و در نهایت بازار
کاالیــی نیز به خاطر بازار پــول و موضوع نقدینگی و
اثری که در بحث مربوط به ارز دارد ،دچار چالشهایی
است که باید بهسرعت به آن پرداخت.
نوبخت با اشاره به وضعیت بازار کار کشور گفت :طی
 ۵سال گذشته به جهت افزایش نرخ مشارکت ،جمعیت
فعال در ســن کار و آمادهبهکار ،افزایش چشــمگیری
داشت؛ درحالیکه هر ســال  ۷۰۰هزار نفر افراد جدید

بهعنوان جمعیت فعال به بــازار کار مراجعه میکردند
که بخش بزرگی از آنها نیز مشــغول به کار میشدند،
بهنحویکه از  ۷۳۶هزار نفر که وارد بازار کار شــدهاند،
برای  ۷۱۰هزار نفر فرصت شغلی ایجاد شده است ،اما
 ۴۰هزار نفر به جمعیت بیــکار  ۳میلیون و  ۲۰۰هزار
نفری کشور ،اضافه شد.
وی اظهــار کرد :باوجود اینکه بــرای  ۷۰۰هزار نفر
فرصت شغلی ایجاد شد؛ خانوارها همچنان سه میلیون
و  ۲۰۰هــزار نفر بیکار را در کنار خود داشــتند ،البته
بر اســاس گزارش مرکز آمار در بهار امسال ،همچنان
جمعیت بیکار کشور نگران کننده است.
نوبخت ادامه داد :سیاستهای کشور برای مدیریت
بازار ارز در حال انجام اســت و بانک مرکزی آن را به
فرجام خواهد رساند ،اما از منظر سازمان برنامهوبودجه
کشور که متولی سیاســتهای مالی است ،بهگونهای
باید عمل شــود که در کنار برنامههای جاری آثار سوء
را مدیریت کنیم ،به این جهت دو بسته داریم که یکی
از آنها معطوف به مشــکلی اســت که برای واحدهای
تولیدی کشــور به وجود آمده که بایــد بتوانیم تا آنجا
که امــکان دارد ،جبران چالش و تکانــه ارزی که در
بنگاههای تولیدی کشور به وجود آمده را صورت دهیم
تا از کاهــش تولید جلوگیری کرده و اثر آن را در بازار
کار و کاال کم کنیم.
وی اظهار کرد :بخش دیگری از بستههای حمایتی
مرتبط با پیمانکاران است که سازمان برنامهوبودجه نیز
در این زمینه وارد عمل شده است.
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بررسی التهابات بازار مسکن در کمیسیون عمران
پنجره ایرانیان؛ نایب رئیس کمیســیون عمران مجلس از
بررســی الحاق یک ماده به قانون مالیاتهای مســتقیم در
جلسه روز هشتم مهر این کمیسیون خبر داد.
سید احســن علوی در گفتوگو با ایســنا ضمن تشریح
جلســه روز هشــتم مهر کمیســیون عمران مجلس گفت:
در این جلســه طرح الحاق یک مــاده به قانون مالیاتهای
مستقیم به منظور مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار
مسکن مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود :روی این طرح بحث و بررســی زیادی انجام و
قرار شد بازنگریهایی انجام شود و سپس مجددا در دستور
کار کمیسیون قرار گیرد.

چالشهای واگذاری کنترل ساختمان به شهرداری
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پنجرهایرانیان؛ واگذاری امر بازرســی و کنترل بر ساختوســاز به شهرداریها بیشتر از
این جنبه مورد انتقاد اســت که شهرداریها از ظرفیت و توانمندی کافی برای این منظور
برخوردار نیستند و بر همین اساس نمیتوانند در این حوزه توفیق خاصی کسب کنند.
به گزارش صما ،اما موضوع دیگری که کمتر به آن توجه و درواقع از آن غفلت شــده،
این اســت که اساسا نهادی باید مسئولیت نظارت و بازرســی از ساختمانها را بر عهده
بگیرد که خود مرتکب هیچگونه تخلف و خطایی نمیشــود .این در حالی اســت که طی
سالهای اخیر شهرداریها بهویژه در کالنشهرها ،به بهانه کمبود درآمد به اقداماتی نظیر
تراکم فروشــی و صدور مجوزهایی روی آوردهاند که پیامد این رویکرد بهجز شهرفروشی
و نابودی اصول و معیارهای شهرسازی نبوده است.
نکته قابلتوجه اینجاست که اگرچه در ســالهای گذشته این رویکرد به کسب درآمد
برای شــهرداریها منجر میشــد؛ اما درحالحاضر به دلیل همین سیاســتهای اشتباه
هزینههای جدیدی به شــهرها تحمیلشده و چهبســا هزینههای سنگینی بیش ازآنچه
بهدستآمده است ،برای جبران این خطاها باید صرف شود.
دراینبین باوجوداینکه انتقادات زیادی از سوی وزارت راه و شهرسازی نسبت به عملکرد
سازمان نظاممهندســی ساختمان وارد است و بر همین اســاس ،وزارتخانه واگذاری امر
بازرسی و کنترل ساختوساز به شهرداریها را دنبال میکند؛ اما این موضوع مطرح است
که خود شهرداری نیز نتوانسته بهعنوان یکنهاد حاکمیتی بهدرستی نقش خود را ایفا کند
و کاستیها و ضعفهای زیادی از خود نشان داده است.
در این میان یکی از انتقادات جدی که متوجه شــهرداری اســت؛ کمیسیون ماده 100
شهرداری است که در این کمیسیون ،تخلفات شهرسازی با دریافت مبالغی از کارفرمایان
و مالکان ساختمانها در قالب جریمه ،قابلچشمپوشی است و بهاینترتیب شهر برمبنای
یکسری ضوابط اینچنینی به فروش میرود.
حال ســوال این اســت که آیا واگذاری امر کنترل و بازرسی ساختمان به شهرداریها
و نظارت ناظران انتخابی توســط مالکان بر ساختوســازها ،آنهم درحالیکه شهرداری
در قالب ضوابطی همچون کمیســیون ماده  100از مالــکان مبالغی را دریافت میکند تا
درنهایت از تخلفات ساختمانســازی و شهرسازی چشمپوشی کند؛ در تناقض با سیاست
واگذاری امر کنترل و بازرسی به شهرداریها قرار نمیگیرد؟
این موضوعی اســت که کارشناســان ضمن تایید آن معتقدند :در کمیسیون ماده 100
شــهرداری پول دریافت میکند و مالک هم ســود به دســت مــیآورد ،چون واحدهای
مسکونی بیشــتری میسازد و به فروش میرساند .از سوی دیگر برای مهندس ناظر هم

ســود به دنبال دارد ،چون متراژ و مساحت ساختمان تحت نظارت وی افزایش مییابد و
میتواند دســتمزد بیشــتری از مالک و کارفرما بگیرد؛ بنابراین در این چرخه همه عوامل
ذیربط و دخیل منتفع هستند.
صاحبنظران با طرح این پرسش که در چنین فرآیندی که همه بخشها از آن منفعت
میبرند ،چه کسی میخواهد جلوی این امر را بگیرد ،میگویند :ما در چرخهای هستیم که
شــهرداری پول بیشتری میگیرد ،مالک بیشتر سود میکند و ناظر هم از سهمیه بیشتری
اســتفاده میکند ،بدون اینکه در نوبت بماند .پس این بخشهای ذینفع دلیلی نمیبینند
که جلوی ساختوساز غیرمجاز و تخلفات گرفته شود و این روند معیوب اصالح شود.
بر این اساس اولین راهکاری که در این بخش به نظر میرسد آن است که باید شرایط
بهگونهای تغییر کند که همه عوامل و بخشهای دخیل از انجام هرگونه تخلفی ضرر کنند
و درنهایت با اصالح این چرخه ،خودبهخود نظارتها اصالح میشود؛ اما در شرایط کنونی
این چرخه به سمتوسوی تخلف و سودجویی در حال حرکت است.
به عقیده کارشناسان ،قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان اگرچه قانون بسیار خوبی
اســت ،اما نباید فراموش کرد زمانی که این قانون تصویب شد ،تعداد مهندسان در سطح
کشــور به  20هزار نفر نمیرسید .این در حالی اســت که امروز نزدیک به  500هزار نفر
مهندس در سراسر کشور عضو ســازمانهای نظاممهندسی هستند و درعینحال شرایط
ساختوســاز و شهرداریها و شرایط مردم بســیار تفاوت کرده است؛ بنابراین هماکنون
نیاز اســت که قانون و آییننامهها و دستورالعملها اصالح و بهروزرسانی شود و موضوع
مورداشاره نیز یکی از این موارد است.
آنچه مســلم است ،درحالحاضر در مســیر واگذاری امر کنترل و بازرسی ساختمان به
شــهرداریها ،مقاومت باالیی وجود دارد .به عقیده مســئوالن وزارت راه بخشی از این
مقاومتهــا آگاهانه و ازاینجهت اســت کــه منافعی را از دســت میدهند .بخش دیگر
مقاومتها هم به دلیل ناآگاهی اســت که اگر متوجه این امر باشند و با ارائه پیشنهادهای
اصالحی در کنار وزارت راه قرار گیرند ،بهیقین وزارتخانه هم به این نظرات توجه میکند
تا به گامهای بهتری برسد.
به گفته کارشناســان ،بدون شــک تنها با واگذاری امر کنترل و بازرســی ساختمان به
شــهرداریها مسائل موجود حل نمیشود و حلقههای بعدی باید در کنار این موضوع قرار
بگیرد و طبق گفته وزیر راه و شهرسازی ،روشهایی باید اتخاذ شود که مسائل بهصورت
هوشــمندانه و خودکار حل شود .درواقع برخورد پلیسی با تخلفات نمیتواند راه گشا باشد
و نتیجه مطلوب حاصل شود.
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پنجرهایرانیان؛ مشــکالت پردیس با پرند و هشــتگرد
قابل مقایسه نیســت؛ اینجا برای ایجاد زیرساختها باید
از کوههای سخت عبور کرد .راه بس مشقتبار و بودجهها
ناچیز اســت؛ اما مدیرعامل جدیــد میگوید که با ۱۵۰۰
میلیارد تومان میتوان به اسکان اولیه رسید.
به گزارش ایســنا ،پردیس فقــط  ۱۵کیلومتر با تهران
فاصلــه دارد و از بزرگراه کمتر از  ۱۵دقیقه به این شــهر
میرســید .علت اســتقبال از پردیس نیز همین است که
باعث شد قیمت واحدهای مسکن مهر این شهر به تازگی
 ۳تــا  ۴برابر افزایش پیدا کند .در آینــده نزدیک  ۴۵۰تا
 ۵۳۰هزار نفر در شــهر جدید پردیس ســاکن میشوند،
اما دولت با راه ســختی در این پروژه مواجه اســت که با
بودجههای فعلی قابل حل نیســت .برای ایجاد انشعابات
در سایتهای مسکن مهر باید از کوههای صعبالعبور گذر
کرد که هزینهها چند برابر پرند و هشــتگرد است .البته از
حدود  ۸۵هزار واحد مسکن مهر پردیس تا کنون  ۳۰هزار
واحد افتتاح شــده و ســایر واحدها در مرحلهی  ۸۰درصد
پیشرفت قرار دارد.
حبیــباهلل چاغرونــدی  ـ مدیرعامل شــرکت عمران
پردیس ـ که ســابقه مدیرعاملی عمران پرند ،شهرداری
ایالم و مدیرکل راه و شهرســازی کرمانشاه را در کارنامه
دارد آخرین روز تابســتان  ۱۳۹۷جایگزین سعید غفوری
شــد .او در گفتوگویی به تشریح آخرین وضعیت پروژهها
در شهر جدید پردیس پرداخت و اظهار کرد :مسائل تزریق
منابع مالی پردیس به دو بخش دولتی و مردمی تقســیم
میشــود .در خصوص دولت باید گفت مســاعدتها به
صورت نسبی انجام شــده ،اما مشخصه مسکن مهر این
اســت که نمیتوان از منابع بانک مرکزی برای آن هزینه
کرد .یا باید از طریق تســهیالت بانکی تامین شــود یا از

آورده متقاضیان باشــد .در هر دو حالت از جیب متقاضیان
این هزینهکرد انجام میشود.
وی افــزود :علــت اینکه پروژه مســکن مهر پردیس
طوالنی شــده این است که این شــهر با پرند و هشتگرد
کامال متفاوت اســت .اوال مســکن مهر پرند و هشتگرد
در ســالهای  ۱۳۸۶-1387آغاز شــد و زمانی که بنده
در پرند مســئولیت داشتم تا ســال  ۱۳۹۱بیش از  ۴۰هزا
واحد را افتتاح کردیم و بخش عمدهای از واحدها با جهش
قیمتها مواجه نشــدند .اما کلنگ پردیس در سال ۱۳۹۱
زمین خورد .زمانی که اولین جهش قیمتها در دولت دهم
بر اســاس نوســانات ارزی اتفاق افتاد ،تازه در نیمه دوم
سال  ۱۳۹۱پروژه مســکن مهر پردیس شروع شد ولی با
قیمتهای سال  ۱۳۸۷قراردادها را بستند که ایراد داشت؛
زیرا منطقی نبود در سال  ۱۳۹۱با قیمتهای سال ۱۳۸۷
مسکن مهر را آغاز کنند.
مدیرعامل شرکت عمران پردیس ادامه داد :مشکل دیگر
به توپوگرافی خشن پردیس برمیگردد .در پرند و هشتگرد
با زمین مســطح مواجه بودیم و برای احداث زیرساختها
مشــکل چندانی وجود نداشــت .اما در پردیس باید چند
کیلومتر بروید تا به یک زمین برسید .از آن بافت سنگی با
گرفتاریهای خاص خودش عبور کنید که هزینهها بسیار
باال میرود .همان موقع مشخص بود امکان تسریع پروژه
وجود ندارد و این مشکل تا همین امسال ادامه پیدا کرد .با
وجودی که طی چهار پنج سال گذشته تالشهای زیادی
شــده که کار جلو برود ،ولی حجم پروژهها خارج از توان
بوده و طوالنی شــدن پروژه باعث شــد مجددا با جهش
قیمت نهادهها مواجه شــویم .در زمستان  ۱۳۹۶بر روی
قیمتها با ســازندهها توافق صورت گرفت و یکدفعه در
سال  ۱۳۹۷قیمت نهادههای ســاختمانی چند برابر شد و

نمیتوان پیمانکار را به حال خود رها کرد.
چاغروندی با بیان اینکه بخش عمده تسهیالت و آورده
مردم تمام شــده اســت و نمیتوان دیگر روی آن چندان
حساب کرد ،افزود :منابعی که نیاز داریم در بخش خدمات
و زیرساختها است که دولت باید آن را تامین کند..
مدیرعامل شــرکت عمران شــهر جدید پردیس گفت:
هماکنون متوسط پیشرفت واحدهای مسکن مهر در کلیه
فازها حدود  ۸۰درصد است و شــرایط تقریبا یکسانی در
فازها وجود دارد و حدود  ۳۰هزار واحد افتتاح شده است.
چاغروندی ،برآورد هزینهها برای ایجاد شرایط حداقلی
در شــهر جدید پردیس را  ۱۵۰۰تــا  ۲۰۰۰میلیارد تومان
دانســت و افزود :اگر این رقــم اختصاص پیدا کند بخش
عمده مشــکالت حل میشود و میتوانیم به اسکان اولیه
برســیم .بعد از اینکه ســکونت انجام گرفت میتوان به
تدریج خدمات را افزایش داد.
وی درباره مترو پردیس هم که گفته میشود در مرحله
مطالعاتی قرار دارد گفت :فعال موضوع مترو در حد برنامه
است و به شــرکت عمران مرتبط نیست .البته هر کمکی
که الزم باشد برای احداث مترو انجام میدهیم اما ظرفیت
این کار در حوزه قانونی ما نیست.
چاغروندی افق جمعیتی پردیس را حدود  ۴۵۰هزار نفر
دانســت و گفت :برآورد این است که در حال حاضر ۱۰۰
تا  ۱۲۰هزار نفر در این شــهر ســاکن شدهاند و اگر بعد
خانوار را  ۳.۳در نظر بگیریم با  ۸۵هزار واحد مسکن مهر
تقریبا افق جمعیتی این شهر تکمیل میشود و برای تعداد
بیشتر از این رقم زمین وجود ندارد .درخصوص تامین آب
هم تا کنون گزارشی از کمبود آب گزارش نشده اما برای
افق  ۴۵۰هزار نفر نیاز اســت کــه وزارت نیرو تمهیدات
بهتری بیاندیشد.
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پنجره ایرانیان؛ رییس صندوق کارآفرینی امید با اشاره به
تعدد شعبات این صندوق در سراسر کشور ،گفت :به واسطه
همکاری ما با صندوق نوآوری و شــکوفایی ،شرکتهای
دانشبنیان میتوانند بدون مراجعه به تهران به تسهیالت
مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند.
به گزارش ایســنا ،اصغــر نوارهللزاده امروز در مراســم
امضای تفاهمنامه با صندوق نوآوری و شکوفایی ،ماموریت
اصلی صنــدوق کارآفرینــی امید را حمایت از کســب و
کارهای عمومی دانســت و افــزود :از آنجایی که حمایت
از کســب و کارهای دانشبنیــان در  حیطه ماموریتهای
صندوق نوآوری و شــکوفایی بوده است ،ما در این زمینه
ورود نکردیم.
وی با اشــاره به تعدد شــعبات این صندوق در سراســر
کشــور ،خاطر نشــان کرد :همکاری صنــدوق نوآوری با
صندوق کارآفرینی امید موجب میشــود کــه متقاضیان
دریافت حمایت بدون نیاز بــه مراجعه به تهران بتوانند به
تسهیالت مشترک صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق
کارآفرینی امید دسترسی داشته باشند.
نوراهللزاده امضای تفاهم نامــه میان این دو صندوق را
در راســتای خدمترسانی به مردم و توسعه همکاریها در
حوزههای دانشــی دانست و یادآور شد :صندوق کارآفرینی

امید تنها نهاد مالی اســت که صرفــا در حوزه تامین مالی
کسب و کارهای خردو کوچک وارد شده است و با اقداماتی
که انجام شده ،تســهیالت الزم را به متقاضیان این حوزه
ارائه کردیم.
رییس صندوق کارآفرینی امید با تاکید بر اینکه با امضای
ایــن تفاهمنامه خدمــات مالی در محل به شــرکتهای
دانشبنیــان ارائه خواهد شــد ،اظهار کرد :مــا تاکنون با
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری همکاری داشتیم
و با ایــن تفاهمنامه فرصتی ایجاد شــده که در کنار ارائه
خدمات مالی ،شــرکتها با یکدیگر آشنا شوند که این امر
به پایداری کسبوکارهای دانشبنیان منجر خواهد شد.

وی بــا بیان اینکه در گذشــته خدمات کمتر مشــمول
شــرکتهای دانشبنیان میشد ،گفت :در عصر حاضر نیاز
داریم کسبوکارهای دانشبنیان ،جایگزین کسبوکارهای
ســنتی شود و در ســایه این همکاری منابع مالی صندوق
نوآوری و شــکوفایی و صنــدوق کارآفرینی امید در جهت
توسعه این شرکتها هزینه شود.
رییس صندوق کارآفرینی امید ابراز امیدواری کرد که در
سالهای آینده حمایتهای بیشتری از سوی این صندوق
به کســبوکارهای فناورانه اختصاص یابد و این همکاری
فصل جدیدی برای ارائه خدمات بیشــتر به شــرکتهای
دانش بنیان باشد.

دولتها قادر به کنترل قیمت مسکن نیستند
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پنجرهایرانیان؛ معاون مســکن و ســاختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دخالت
دولت برای کنترل بازار مســکن نتیجه عکس میدهد گفت :نقش دولت در بازار مسکن
باید معطوف به سیاستگذاری باشد و اجرا به بخش خصوصی واگذار شود.
به گزارش ایســنا ،حامد مظاهریان در هجدهمین همایش سیاستهای توسعه مسکن
در ایران اظهار کرد :در ایران معموال اینگونه اســت که هــر اتفاقی میافتد همه انتظار
دارند دولت دخالت کند؛ اما دولتها باید پای خود را کنار بکشــند و اجازه دهند تا بخش
خصوصی به کنترل بازار بپردازد .البته دولت باید نظارت کند اما تولید باید از طریق بخش
خصوصی انجام شود.
وی افزود :در  4ســال گذشته بازار مسکن ،مصرفی بود ولی طی یک سال گذشته نیاز
ســرمایهگذاری خود را نشان داد که دلیل روشنی هم دارد .خاصیت بازار مسکن این است
که کنترل قیمت در آن میســر نیست زیرا اصال کاالی همگنی نیست که بتوان راجع به

کنترل آن صحبت کرد.
وی افزایش قیمت مسکن را ناشــی از نوسانات اقتصاد کالن دانست و گفت :دولتها
نباید در بازار مبتنی بر ســرمایهگذاری دخالت کنند ولی دخالت آنها باید معطوف به بازار
مصرفی باشــد .هرچه سیاســتهای محدود و کنترلی ایجاد کنیم ممکن است یک کار
پوپولیستی انجام دهیم اما درنهایت این مردم هستند که با کمبود مسکن مواجه میشوند.
دولت تنها باید زمانی در بازار دخالت کند که تعادل به هم بخورد.
وی با بیان اینکه مســکن مهر بعد از  11ســال هنوز به اتمام نرســیده یادآور شد :اگر
دولت اجازه داده بود که مسکن مهر از طریق بخش خصوصی انجام شود بههیچوجه 11
سال طول نمیکشید.
وی با اشاره به مدل تامین مسکن در ژاپن و فرانسه گفت :دولت ژاپن میگوید هر کس
شــغل دارد باید مســکن خود را تامین کند و هر کس کار ندارد دولت خود را برای تامین
مسکن او مسئول میداند .در فرانسه نیز مسکن اجتماعی رایج است و دولت میگوید هر
کس که مالیات نمیدهد ،توجه من برای مســکن اجتماعی جلب میشود زیرا کسی که
مالیات پرداخت نمیکند معنایش این اســت کــه درآمد ندارد اما در ایران نمیتوان چنین
الگویی را پیاده کرد چون اگر فردی را پیدا کنیم که مالیات نمیدهد ممکن است به شمال
تهران برسیم و ببینیم که فرار مالیاتی اتفاق افتاده است.
وی مدل تامین ســرمایه مسکن اجتماعی در فرانسه را از طریق بانک توسعهای عنوان
کرد و گفت :سیاســتگذاری بخش مسکن در فرانسه یک بانک توسعهای دارد که 700
میلیارد یورو گردش ســرمایه آن اســت .هر کس در این بانک سپرده داشته باشد شامل
معافیت مالیاتی خاصی میشود و بانک مجاز است تا سود جزئی به سپردهها بیش از سایر
بانکها پرداخت کند.

اخبـارساختوساز

رابطه نرخ دالر در ایران با هرات و سلیمانیه

پنجـره ایرانیـان /سـال دوازدهم

پنجــره ایرانیــان؛ در معامــات دالری و یــا در میان
گفتههای صرافان و دالالن شــاید بارها درباره قیمت دالر
در هرات ،سلیمانیه و یا دوبی را شنیده و این سوال مطرح
باشــد که چه رابطــهای بین نرخ در این شــهرها با ایران
وجود دارد؟
به گزارش ایســنا ،بازار ارز معموال روزانه حدود ســاعت
 ۱۱به بعد معالمالت خــود را با اعالم نرخ آغاز میکند و
تا پایان معامالت نــرخ میتواند با توجه به عوامل اثرگذار
بر بازار دچار تغییراتی شــود .در کنــار عوامل تعیین کننده
نرخ ارز که از جمله آنها عرضه و تقاضا است ،نرخ دالر در
برخی کشورهای همسایه نیز تا حدی بر نرخ موثر است و
در مسیری متناسب با یکدیگر تغییر میکند.
هرات افغانستان ،سلیماینه عراق و دوبی امارات از جمله
ســه محلی هســتند که قیمت ارز در آنها با ایران تا حدی
مرتبط و برای معاملهگران ارز قابل توجه اســت .اینکه چه
رابطهای بین نرخ معاالتی ارز در این کشورها و ایران وجود
دارد موضوعی است که پرسوجوی آن از تحلیلگران بازار
ارز با توضیحاتی همراه بود .ماجرا از این قراراســت که با
توجه بــه تحریم دالری ایران و عدم امکان مبادالت دالر
از کانال بانکهای خارجی در ســالهای گذشــته ،برخی

کشورها به عنوان کانال نقل و انتقال دالر به ایران بودهاند.
در ســالهای اخیر بــا توجه به حجم معامــات ایران در
امارات و سهولتی که در ورود ارز از کانال صرافیهای این
کشور وجود داشت ،برای سالها نرخ حواله درهم  و میزان
عرضه و تقاضا در صرافیهای این کشور در معامالت ارزی
ایــران اثرگذار بود؛ به هر حال صادرکنندگان بزرگ ایرانی
درآمد ارزی خود را به حســاب بانکهای دوبی واریز کرده
و از این طریق واردات کاال انجام میشــد که خود موجب
گردش چرخه دالری بود.
اما در ســالهای اخیر با توجه به محدودیتهای نقل و
انتقال ارز از طریق دوبی ،برخی کشــورهای دیگر از جمله
عراق و افغانســتان تا حد زیادی جایگزین دوبی شدند ،هر
چند که حجم مبادالت آنها با ایران به اندازه دبی نیست .بر
این اساس نرخ ارز در هرات افغانستان و سلیمانیه عراق با
توجه به مبادالت مورد توجه قرار دارد .این در حالی اســت
که تا زمانی کــه دالر در ایران دولتی بود و یارانه دریافت
میکرد نرخ آن نسبت به بازار هرات و سلیمانیه پایینتربود،
یعنی دالر در این دو شهر باالتر از ایران قیمت میخورد و
از این جهت عمدتا خروج ارز از ایران به این مناطق بوده و
معامالت برای واردات کاال به صرفه بود ،که در این حالت

بازار هرات و ســلیمانیه پیشرو بودند و قیمت گذاری آنها
در ایــران اثرگذار بود ،ولی از زمانی که دالر درایران آزاد و
دیگر یارانه دریافت نمیکند شــرایط تا حدی معکوس شد
و ورود اســکناس به ایران از طریق این دو کشــور بیشتر
انجام میشود.
جریان معامالت معموال به نحوی اســت که قیمت دالر
در ایران روزانه حــدود  ۳۰۰تا  ۴۰۰تومان باالتر از هرات
و ســلیمانیه تعیین میشود چرا که مسافت ورود ارز از این
مناطــق تا ورود به بازار تهران خــود باعث افزایش قیمت
میشود .بنابراین هر زمان که اتفاقی در این بازارها موجب
تغییر قیمت ارز شــود میتواند بــازار ارز ایران را نیز تحت
تاثیر قرار دهد .اما در روز گذشــته و امروز با کاهش قیمت
دالر در ایران ،تا حدی این روند برعکس شده و قیمت در
ایران پایینتر از هرات و سلیمانیه است .دلیل این موضوع
نیز از نگاه تحلیلگــران ارزی به این برمیگردد که در هر
حال تزریق ارز در بازار ایران و حمایتی که از بازار  میشود
به طور طبیعــی باعث عقب ماندن در بــازار نرخ در بازار  
ایران نســبت به هرات و سلیمانیه شــده و اگر تزریق ارز
انجام نشــده و حمایتی وجود نداشته باشد این قیمت ایران
است که باالتر  از این مناطق خواهد بود.
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پنجره ایرانیان؛ موسسه فراسر کانادا در گزارش خود از
وضعیت آزادی اقتصادی  ۱۶۲کشور جهان ،هنگکنگ
را آزادترین اقتصاد دنیا معرفی کرد و ایران در رتبه ۱۳۰
قرار گرفت.
به گزارش ایسنا ،شاخص آزادی اقتصادی که از سال
 ۱۹۹۶میالدی توســط این موسســه منتشر میشود بر
تاثیر بــاز بودن فضــای اقتصادی کشــورها بر جذب
سرمایهگذاری ،رشد اقتصادی ،سطح درآمد سرانه و خط
فقر متمرکز اســت .امسال  ۳کشــور عراق ،بالروس و
سودان برای نخستین بار در این رده بندی لحاظ شدهاند
و اطالعات اقتصادی در بازه زمانی  ۲۰۰۰تا  ۲۰۱۶مورد
مطالعه قرار گرفتهاند.
این شــاخص بر اســاس  ۵زیرمجموعه :اندازه دولت
(مخارج دولتی ،نرخ مالیات ،سهم دولت از اقتصاد) ،نظام
قضائی و حقوق مالکیت ،نــرخ تورم و قدرت پسانداز،
تجــارت بین الملل و قوانین تجاری در طی  ۱۶ســال،
کشورها را رتبهبندی کرده است.
به مانند سالهای گذشته ،هنگ کنگ و سنگاپور رتبه
های اول و دوم را از آن خود کردهاند .نیوزلند ،سوئیس،
ایرلند ،آمریکا ،گرجستان ،موریشس ،انگلیس ،استرالیا و
کانادا در ردههای ســوم تا دهم جای گرفتهاند .شاخص
اقتصادی عــددی از  ۱تا  ۱۰بوده و هنگ کنگ با عدد
 ،۸.۹۷بیشترین نمره را کسب کرده است.

ونزوئال با نمره  ،۲.۸۸بستهترین اقتصاد جهان است و
پس از این کشور ،لیبی ،آرژانتین ،الجزایر ،سوریه ،کنگو،
آفریقای مرکزی ،آنگوال ،گینه بیسائو و سودان در جمع
 ۱۰کشور با بستهترین نظام های اقتصادی قرار دارند.
ایــران در ایــن ردهبندی بــا  ۶.۰۳امتیــاز ،باالتر از
کشــورهایی چون اکراین ،برزیل و مصــر و پایینتر از
کشورهایی چون ویتنام و یونان و چین در رده  ۱۳۰قرار
گرفته اســت  .در این رتبه بندی آلمان در رده بیســتم،

اتریش بیســت و هفتم ،کره جنوبی سی و پنجم ،ژاپن
چهل و یکم ،فرانســه پنجاه و هفتم و ترکیه هشــتاد و
ششم عنوان شده است.
متوسط درآمد سرانه کشورهای باالی جدول  ۴۰هزار
و  ۳۷۶دالر در ســال و برای کشورهای فقیر  ۱۰هزار
و  ۶۶۰دالر در ســال اســت .هم چنین متوسط امید به
زندگی کشورهای برتر  ۷۹.۵ســال و برای کشورهای
انتهای جدول  ۶۴.۴سال است.

سه ویژگی جایگزین مسکن مهر
پنجره ایرانیان؛ از  ۲۶شهریورماه برنامه ساخت  ۵۰هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید
با برخورداری از سه ویژگی مدل منظم تامین مالی ،ساخت مبتنی بر تقاضا و هوشمندسازی
کلید خورد.
به گزارش ایســنا ،بازوی سوم تولید و تامین مسکن از سوی دولت با جامعه هدف اقشار
میانی توســط شرکت عمران شــهرهای جدید از روز  ۲۶شهریورماه رسما آغاز به کار کرد.
شــهرهای جدید صدرا ،بهارســتان ،فوالدشهر ،مجلسی ،اندیشــه ،پرند ،هشتگرد ،گلبهار،
امیرکبیر و عالیشهر ،مکانهایی است که این واحدهای  مسکونی در آن جانمایی میشود
و در روزهای گذشته کلنگ  ۳۴۰۰واحد از این طرح در شهر جدید پرند ،زمین خورد.
در فاز اول طرح مذکور قرار است  ۱۰هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید ساخته شود
و دهه فجر عملیات  ۵۰هزار واحد آغاز خواهد شــد .سیاستگذار این برنامه با تجربهآموزی
از طرح فرسایشــی مســکن مهر ،دو نقطه ضعف آن یعنی تامین مالــی و تقاضای بازار را

برطرف کرده است.
طراحی مبتنی بر شــرایط بازار و تقاضا ،هوشمندسازی و برنامه مدون فروش ،سه ویژگی
طرح مذکور تلقی میشــود .همچنین با توجه به اینکه طی  ۱۱سال اخیر عرضه مسکن در
شــهرهای جدید ،متمرکز بر مسکن مهر بوده ،حاال قرار است از طریق این طرح با استقرار
طبقه متوسط ،تنوع اجتماعی در شهرهای جدید ایجاد شود.
حبیباهلل  طاهرخانی ،مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ،سه ویژگی برنامه احداث
 ۵۰هزار واحد مســکونی را در قالب نامهای به مدیران   ۱۰شهر مذکور اعالم کرد .در این
نامه آمده اســت :با توجه به اهمیت پروژه ملی تولید و عرضه مســکن در شهرهای جدید
(طــرح  ۵۰هزار واحدی با تاکیــد مقام عالی وزارت) و لزوم تســریع در برنامهریزی ،آغاز،
هدایــت و اتمام عملیات اجرایی در موعد مقرر مقتضی اســت دســتور فرمایید :در طراحی
پروژههای مســکونی مقتضیات؛ شرایط بازار و تقاضای مردم به طور جد مطمح نظر باشد و
در عین حال مجموعههای مسکونی در شأن مردم شریف کشورمان و با رعایت دقیق کلیه
استانداردهای فنی وفق ضوابط و مقررات شهرسازی باشد.
وی در ادامه نوشــته اســت :عناصر و مولفههای هوشمندســازی به ویــژه بازیافت آب
خاکستری و بهرهگیری از انرژی خورشیدی در طراحی و اجرای پروژهها مورد اهتمام باشد.
طاهرخانی ،تهیه بســتههای تبلیغی را ســومین مولفهی برنامهریزی طرح  ۵۰هزار واحد
مســکونی  دانســت و تاکید کرد :جهت بازیابی و فروش پروژههای در تعهد و تکلیف آن
شرکت به صورت حرفهای نسبت به تهیه بستههای تبلیغی شامل تعداد واحد ،محل پروژه،
تاریخ شروع و پایان ،تصاویر سه بعدی از طرحهای معماری و شهرسازی و دیگر مشخصاتی
که به فروش مجموعههای مسکونی کمک میکند ،اقدام شود.
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پنجرهایرانیان؛ وزیر راه و شهرسازی ،نگرانی از آینده
و عدم قطعیت را مشکل اصلی اقتصاد ایران دانست و
گفت :اگر مســائل خود را در حوزه اقتصاد کالن حل
نکنیم ،حــرف زدن درباره موضوعات درون بخشــی
همچون حوزه مسکن بی معنا است.
به گزارش ایســنا ،عباس آخونــدی در هجدهمین
همایــش سیاســتهای توســعه مســکن در ایران
اظهارکرد :در این شرایط محیطی اقتصاد ایران قاعدتا
بحث پیرامون سیاســتهای بخشــی ،ناقص خواهد
بود .شــاید جامعه از من به عنوان یــک وزیر انتظار
داشته باشد درباره آنچه در اقتصاد کالن رخ میدهد،
صحبت کنم.
وی تصریح کرد :در شرایط فعلی همه عصبی هستند
و کســی نیســت که از وضعیت اقتصاد کالن راضی
باشــد .تحوالت نرخها همه را نگران کرده است و این
نگرانی در بین اجتماع و مردم قابل مشاهده است .باید
این واقعیت را ببینیم و مقــداری بی پرده راجع به آن
صحبت کنیم.
آخوندی بی ثباتی بازار ناشــی از عــدم قطعیت در
جامعه را سمی مهلک دانست و گفت :سوال مهمتر این
است که چرا در ایران دچار عدم قطعیت شدیم؟ برخی،
توطئههای بینالمللی را عامل این موضوع میدانند .در
برابر ،عدهای میگویند اگر ساختار اقتصاد دچار مشکل
نباشد ،هیچ عامل سیاســی نمیتواند بحران اجتماعی
ایجاد کند .واقعیت این اســت که هر دوی این مباحث
درست است.
وزیر راه و شهرســازی با اشــاره به چالش بدهی
دولت ،موضوع داراییهای سمی در بانکها و ساختار
دولــت رفاه را از مشــکالت اساســی اقتصاد ایران
دانســت و گفت :زمانی که کار دولت دهم به پایان
رســید هیچ آماری از میزان بدهی دولت به اقتصاد
ارائه نشــد  ،اما بعدها مشخص شد این بدهی   ۴۲تا
 ۴۵درصد تولید ناخالص داخلی ایران اســت که رقم
بسیار بزرگ محسوب میشود آن هم در شرایطی که
دچار رکود هستیم.
وی با طرح این ســوال که ایــن چالشها قبال هم
بوده پــس چه اتفاقی افتــاده کــه در ماههای اخیر
معضالت و مشــکالت ســرباز کرده اســت  ،گفت:
موضوع پیوستن به  FATFسال  ۱۳۸۷در دولت قبلی
مطرح شــد .وزیر دارایی وقت در سال  ۱۳۹۰به دبیر
شــورای عالی امنیت ملی نامه نوشت که پیوستن به
الیحه  FATFضروری اســت ولی می بینیم از سال
 ۱۳۸۷تا به امروز که  ۱۰ســال میگذرد این موضوع
هنوز در کشــور الینحل باقی مانده است .همان روز
که برجام تصویب شد سیاستمداران ما میدانستند که

گام بعدی باید پیوســتن به  FATFباشد تا بتوانیم به
بانکهای جهانی متصل شویم.
آخوندی ادامه داد :بعد از امضای برجام کســانی که
بــا این معاهــده مخالف بودند  ،ایــن بحث را مطرح
کردند که حاال چگونه میخواهیم به بانکهای جهانی
متصل شویم .آن تردیدها ناشــی از این بود که آنها
میدانستند بحث   FATFحل نشده است.
وزیــر راه و شهرســازی با بیان اینکــه همه انتظار
داشتند بعد از امضای برجام موضوع  FATFدر مجلس
شورای اســامی حل شود ،گفت :آنچه در عمل اتفاق
افتاد متاســفانه سنگ پشت سنگ بود .هنوز نمیتوانم
درک کنــم ،چرا برخی افراد بــا مجموعه مقرراتی که
 ۱۹۴کشور به آن پیوستهاند و فقط ایران و کره شمالی
آن را نپذیرفتهاند ،مخالفت میکنند.
وی خاطرنشان کرد :بازار مرتبا عالئم منفی دریافت
کــرد تا اینکه در مجلس گفتند مــا میخواهیم دو ماه
موضوع  FATFرا عقب بیندازیــم؛ بزرگترین پالس
منفی که میشد به جامعه داد و اثر عمیقی در انتظارات
منفی گذاشــت .یک دفعه یک یادداشت ارائه شد که
مغایرت  FATFبا مجموعه سیاستهای ابالغی مربوط
میشــد و به  مجمع تشــخیص مصلحت نظام نسبت
داده شد ،ولی در واقع توسط مجمع ارائه نشده بود.
آخوندی تاکید کرد :اگر مســئله عــدم قطعیت حل
نشــود ریختن در بازار و داغ و درفش هیچ مســئلهای
را حل نمیکند.
وی برجــام را دارای دو ماهیــت امنیتی و اقتصادی
دانست و گفت :با توجه به اینکه برجام باعث شد ما از
بند  ۷منشور ســازمان ملل خارج شویم و سایه جنگ
از سر کشور برداشته شد که دستاورد بسیار خوبی بود.
دســتاورد بعدی ،اقتصادی و سیاســی بود مشروط به

اینکــه بحث  FATFرا حل کرده باشــیم و بدون آن
هیچگاه برجام نمیتوانست راندمان کافی داشته باشد.
وزیر راه و شهرسازی یادآور شد :وقتی آمریکا اعالم
خروج از برجام کرد ،اولین موضع را اتحادیه اروپا گرفت
و گفت ،ما به دالیل امنیتی در برجام میمانیم .روسیه
و چین هم گفتند ما میمانیم ،اما اولین تردید از سوی
ما آشــکار شد که گفتیم بررسی و اعالم نظر میکنیم.
مجددا بازار این ســینگال را گرفت که ممکن است ما
از برجام خارج شــویم و به بند  ۷منشور سازمان ملل
برگردیم .آن صحنه آتــش زدن نمادین برجام هم به
تردیدها دامن زد.
آخوندی ســومین منبع عــدم قطعیــت را به رفتار
حاکمیــت مربوط دانســت و گفت :تغییر نــرخ ارز در
واقع از مرداد  ۱۳۹۶آغاز شــد؛ اولین باری که آمریکا
اعالم کرد من قصد خروج از برجام دارم .اردیبهشــت
ســال  ۱۳۹۷نقطه اوج افزایش نــرخ ارز بود .به دنبال
آن مســئله قیمت گذاری و داغ و درفش آغاز شد .در
تلویزیون هم با افتخار برخورد با گران فروشی را نشان
میدادنــد غافل از اینکه برخوردها ،عدم قطعیت را ۱۰
برابــر میکند .حتی به ما در وزارت راه و شهرســازی
فشــار آوردند که قیمتگذاری در حوزه مسکن ایجاد
کنیــم و تعزیرات را به این حوزه هم بیاوریم .در چنین
فضای اقتصاد کالن چگونه میتوان برای مســکن که
یک کاالی بادوام است سیاستگذاری کرد.
آخوندی راهحل مشــکالت بخش مسکن را افزایش
درآمد خانوارها دانســت و گفت :گام بعدی این اســت
کــه درآمد خانوار را از طریق پسانداز ،اهرم کنیم .اگر
این را کنار بگذاریم بقیه حرفها همه شعار است .رفتن
به پیرامون و اینکه چه بسازیم همیشه نتیجه معکوس
داده است.
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پنجرهایرانیان؛ رئیس کانون سراســری انبوهســازان در
نامهای به رئیس مجلس با اشــاره به ممانعت کمیســیون
عمران مجلس از حضور انبوهسازان در جریان رسیدگی به
طرح اصالح قانون نظاممهندسی و پیشفروش ساختمان
نسبت به عواقب این قبیل اقدامات برای کشور هشدار داد.
در بخشی از نامه جمشید برزگر خطاب به علی الریجانی
آمده است:
شــرایط بحرانی اقتصاد کشور بهگونهای است که بدون
همراهــی ارکان حاکمیتــی با بدنه مجرب و کارشناســی
بخش خصوصــی امکان فائق آمدن به مشــکالت وجود
ندارد و نگرانی از تــداوم بحرانها در صورت عدم وفاق و
انسجام ملی بیمورد و دور از واقعیت نخواهد بود .بر همین
اساس کانون سراسری انبوهسازان ایران نیز با مسئولیت و
دغدغهمندی بهعنوان تنها تشــکل بخش خصوصی فعال
در عرصه ساختوســاز و عرضه مسکن و ساختمان کشور
بهصورت مســتمر مکاتبات خود را بــا نهادهای مختلف
حاکمیتی ازجمله مجلس محترم شــورای اســامی انجام
داده و ضمن یــادآوری مواد  2و  3قانون بهبود مســتمر
محیط کســبوکار تقاضا نموده است که نمایندگان معزز
در بررســی طرحها و لوایح با دعوت از کارشناسان بخش
خصوصی زمینــه را برای تصمیمســازیهای اصولیتر و
نافعتر برای ملت و کشور فراهم آورند.
این رویه متاســفانه باوجود تاکیدات معظم له و ســایر
بزرگــواران در هیئترئیســه مجلس و کمیســیونهای
تخصصــی ،بهکــرات نقــض گردیــده و بیتوجهــی
غیرقابلتوجیــه برخــی عزیزان ممکن اســت بــه نتایج
نامطلوب و ناخوشایندی در سرنوشت حوزههای تخصصی
کشور منجر گردد.
پسازاینکه کمیسیون محترم عمران بهصورت شفاف از
حضور نمایندگان این کانون در جریان رســیدگی به طرح
اصالح قانون نظاممهندســی کشور ممانعت به عمل آورد

اینک نیز از طریق همین کمیســیون و در جریان بررسی
طرح اصالح قانون پیشفروش ســاختمان دعوتی از این
تشــکل بخش خصوصی به عمل نیامده است .نکته جالب
و قابلذکر این است که کانون سراسری انبوهسازان ایران
بهصورت پیوسته در خالل بررسیهای اولیه کارگروههای
مربوطــه برای طرحهای مذکور حضور داشــته و اص ً
ال به
دلیل اینکــه مهمتریــن دریافتکننده خدمات ســازمان
نظاممهندســی و ذینفع اصلی قانون پیشفروش ساختمان
اســت همواره بهعنوان بخش مهمــی از مباحث مربوطه
دعوت میشده است.
کانون سراسری انبوهسازان تنها تشکل بخش خصوصی
صنعت مسکن و ساختمان است که طی  5سال اخیر بارها
خواســتار اصالح این دو قانون و رفع موانع مربوط به آنها
در این صنعت تأثیرگذار بوده است و نتیجه این کوششها
به اینجا رسیده اســت که قوه محترم مقننه برای ورود به
موضوع به اجماع و اقناع رسیده است.
متاسفانه طی ماههای اخیر روند حرکتی مسئولین محترم
این کمیســیون به نحوی بوده است که بیم آن میرود به

خاطر عدم اجرای قوانین توسط قانونگذاران محترم ،شائبه
«رطبخورده کــی منع خرما کنــد» در خصوص اجرای
قوانین کشور برای این عزیزان مصداق یابد.
بهراســتی نقش و جایگاه بخش خصوصی در دیدگاه و
تفکر دوستان و بزرگواران در خانه ملت چگونه است که
اینگونه بر نص قانون بهبود مســتمر محیط کسبوکار
چشم میپوشند و از دریافت نظرات کارشناسی مجربین
و متخصصین در بخش خصوصی پرهیز میکنند؟
برادرانه عرض میکنیــم که تصویب قوانین اقتصادی
بدون دریافت و لحاظ کردن نظرات ،مکاتبات و تجربیات
بخــش خصوصی به فرجــام مطلوب نخواهــد انجامید
و چنیــن قوانینــی در حوزههای اقتصــادی نهتنها مؤثر
نخواهند بود بلکه بیم تجدید موانع در این قوانین همواره
وجود خواهد داشت.
بدینوسیله خواهشمند اســت ضمن بررسی موضوعات
یادشــده ،امر به مساعدت فرموده و کمیسیونهای محترم
مجلــس را برای اســتفاده از دیدگاههای بخش خصوصی
تذکر به خیر و صالح فرمایید».

نوسازی یکمیلیون و  700هزار واحد مسکونی روستایی طی  10سال گذشته
 پنجره ایرانیان؛ معاون پشــتیبانی و هماهنگی امور اســتانهای بنیاد مســکن انقالب
اســامی گفت :از سال  88تاکنون  1میلیون و  700هزار واحد مسکونی روستایی در کشور
نوسازی شد.
به گزارش ایســنا ،هادی درفشی عصر روز شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل بنیاد
مســکن انقالب اسالمی اســتان قم خدمت به محرومان را مهمترین رویکرد بنیاد مسکن
انقالب دانســت و عنوان کرد :باوجود محدودیتهای زیــاد در انتخاب افراد الیق در بنیاد
مسکن تالش میشود تا بتوان مسیر خدمت را به بهترین نحو پیمود.
وی خاطرنشان کرد :از سال  88تاکنون  1میلیون و  700هزار واحد مسکونی روستایی در
کشــور نوسازی شد که یک تحول بزرگ در حوزه مسکن روستایی را نشان میدهد .معاون
بنیاد مســکن انقالب اسالمی اظهار کرد :هر سال با تامین اعتبارات در حدود  200مسکن
فرسوده روستایی جان میگیرد و نوسازی میشود.

وی گفت :خانهدار شــدن خانوادههای دارای دو معلول با مشــارکت بهزیســتی و بنیاد
مستضعفین یکی دیگر از فعالیتهای بنیاد مسکن انقالب اسالمی است .از طرفی با استفاده
از ظرفیت خیرین بسیاری از نیازمندان صاحب سرپناه شدند.
درفشی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زلزله کرمانشاه بیان کرد :در حال حاضر 70
هزار واحد در این مناطق در حال بازســازی و نوسازی است و ساماندهی مسکن شهری و
روستایی در دست اجراست.
وی تصریح کرد :با توجه به محدودیتهای مالی ســرعت اجرای پروژه نوســازی بافت
فرسوده در قم کند بوده است.
معاون بنیاد مســکن انقالب اسالمی در مورد اجرای پروژه بلوار بزرگ آیتاهلل بروجردی
توسط بنیاد مسکن خاطرنشــان کرد :این پروژه بیانگر تواناییها و ظرفیتهای استان قم
و همراهی مسئوالن است.
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هشدار محققان نسبت به کاربرد مصالح اشتعالپذیر در نما
پنجره ایرانیان؛ معاون مرکز تحقیقات راه ،مسکن و
شهرسازی نبود شبکه بارنده خودکار ،لولههای آماده به
کار آتشنشانی ،عدم محافظت پلکان و عدم محافظت
اسکلت فلزی در برابر آتش را از دالیل ریزش ساختمان
پالســکو نام برد و گفت :اگر محصوالت استفاده شده
در نما ایمنی الزم در برابر آتش را داشــته باشد ،آتش
از طریق نما نمیتواند به طبقات باالتر ســرایت کند،
ولی از آنجایی که در نما از مواد قابل اشــتعال استفاده
میشود ،این مواد در زمان آتشسوزی ذوب شده و به
ســمت پایین فرو میریزد؛ از این رو پیشروی آتش در
طبقات پایین نیز به راحتی صورت میگیرد.
دکتر ســعید بختیاری در گفتوگو با خبرنگار ایسنا،
با اشــاره به حادثه پالسکو ،اظهار کرد :این حادثه کل
جامعه را متاثر کرد و مسئوالن را بیش از پیش متوجه
کرد که چه میزان ایمنی و حفاظت در برابر آتش مهم
اســت و در ایران که در دهههای اخیر مراحل توسعه
را در پیش گرفته اســت ،باید موضوع ایمنی ســازهها

در برابر آتش را نســبت به گذشته جدیتر مورد توجه
قرار داد.
وی با ابراز تاســف از اینکه در حادثه پالســکو نقاط
ضعفهایی وجود داشــت ،اظهار کرد :ما انتظار داریم
در ساختمانها سیستمهای محافظت در برابر آتش در
جنبههای مختلف وجود داشــته باشد ولی در ساختمان
پالسکو هیچ کدام از سیستمهای ایمنی در برابر آتش
وجود نداشت و تنها موردی که در این ساختمان وجود
داشــت سیســتم اســتند پایپ (لولههای آماده به کار
آتشنشانی) بود که بر اساس اطالعاتی که ما به دست
آوردیــم ،به دلیل عدم تعمیر و نگهداری مناســب ،در
زمان آتشسوزی قابل بهرهبرداری نبود ،به گونهای که
در برخی از طبقات مشکالت وصل کردن شلنگهای
آتشنشانی وجود داشت.
بختیاری ادامه داد :به همین دلیل در طبقات نزدیک
به آتش که باید از سیستم استند پایپ استفاده میشد،
این سیســتم زیاد به کمک آتشنشــانها نیامده بود

و حتی اگر این سیســتم هم آماده به کار بود ،ســایر
سیستمهای اطفای حریق در ساختمان وجود نداشت.
معاون تحقیقات و فناوری مرکز تحقیقات راه ،مسکن
و شهرسازی ،سیستم کشف و اعالم حریق و اسپرینکلر
(شبکه بارنده خودکار) را از جمله سیستمهایی دانست
که در ساختمان پالســکو در زمان آتشسوزی وجود
نداشت و ادامه داد :شبکه بارنده خودکار سیستمی است
کــه در آن لولههایی قرار دارد و هدهای این سیســتم
نسبت به دما حســاس هستند و زمانی که دما به طور
غیر طبیعی باال برود ،به صورت اتوماتیک فعال میشود
و اقدام به پاشش آب به اطراف خود میکنند.
دکتر ســعید بختیاری با بیان اینکه این سیستم قادر
اســت حریقهای کوچک را کنترل و از گسترش آن
و تبدیل شــدن به آتشســوزی بزرگ جلوگیری کند،
یادآور شــد :تجربیات جهانی نشــان داده اســت که
سیستمهای اسپرینکلر سیســتمهای موثری در زمان
وقوع آتشسوزی هستند.
پنجـره ایرانیـان /سـال دوازدهم
آبان    97شمـاره 133

79

اخبـارساختوساز

واکاوی وام  ۳۰ساله خرید مسکن

پنجـره ایرانیـان /سـال دوازدهم
آبان    97شمـاره 133

80

پنجرهایرانیان؛ دو کارشناس اقتصاد مسکن معتقدند
پیشــنهاد افزایش تسهیالت خرید تا رقم  ۳۰۰میلیون
تومــان جدا از اینکــه دیر ارائه شــده ،تاثیر چندانی
در تعادل بخشــی به بازار مســکن نخواهد داشت و
بهتر است مشــوقهایی ازایندست به بخش عرضه
اختصاص یابد.
به گزارش ایســنا ،برخی نماینــدگان مجلس اخیرا
دو طرح تســهیالت  ۳۰۰میلیون تومانی  ۳۰ساله و
اجاره دادن خانههای خالی با حکم دادســتانی را ارائه
کردهاند .طرح دوم با حدود  ۳۰امضا به هیات رئیســه
ارائه شده و احتماال مهرماه سال جاری اعالم وصول
خواهد شد .بر اســاس طرح مذکور ،سامانهای ایجاد
خواهد شــد و مردم طبق قانــون ،خانههای خالی را
گزارش و معرفی میکنند .پسازآن با حکم دادستانی،
یک ماه به صاحبخانه مهلت داده میشود تا آن خانه
را اجاره بدهد .در غیر این صورت کارشــناس رسمی
دادگســتری با حکم دادســتان از خانه بازدید کرده و
پسازآن خانه را اجــاره میدهد و مبلغ دریافتی را به
حساب دادگستری میریزد.
طرح دیگری که نماینــدگان به دنبال جهش قیمت
مســکن در ماههای اخیر ارائه کردند ،پیشنهاد افزایش
ســقف تســهیالت تا رقم  ۳۰۰میلیون تومان با مدت
بازپرداخت  ۳۰ساله اســت .طبق نظر نمایندگان ،این
طــرح در صورت اجرا مانع ورود دالالن و ســوداگران
میشــود و تنها اجازه پرداخت به متقاضیان واقعی داده
میشود .هماکنون باالترین رقم تسهیالت پرداختی به
متقاضیــان ،وام  ۱۶۰میلیون تومانی زوجین خانه اولی
است که از طریق سپردهگذاری یکساله انجام میشود.
طبق محاســبات ،هماکنون این مبلغ حدود  ۲۶درصد
یک خانه  ۶۰متری بر اساس متوسط قیمت شهر تهران
را پوشش میدهد.
ســلمان خادمالمله ،کارشــناس اقتصاد مسکن ،در
خصوص این دو پیشــنهاد اظهار کرد :پیشــنهادهایی
ازایندســت که بــرای اصالح وضعیت داده میشــود
ازنظر زمانی دیر اتفاق میافتد .هماکنون متوسط قیمت
مسکن شهر تهران به متری  ۷.۵میلیون تومان رسیده
اســت؛ یعنی یک خانه  ۱۰۰متری  ۷۵۰میلیون تومان
قیمت دارد .برای خریدار این عدد باالســت و حتی اگر
تمام مبلغ خانه را تســهیالت بدهند پرداخت اقســاط
سخت خواهد بود .تسهیالت باید زمانی ارائه میشد که
قیمت مسکن از این عدد پایینتر قرار داشت.
وی افــزود :ایــن را هم در نظر بگیریم که اقســاط
تســهیالت  ۳۰۰میلیون تومانی ،باالست .در شرایطی
که متوسط درآمد خانوارهای تهرانی حدود چهار میلیون
تومان اســت .پرداخت اقساط وام  ۳۰۰میلیون تومانی،
سنگین است و بسیار طوالنی خواهد شد .احتمال عدم

وصول اقساط هم وجود دارد.
همچنیــن مهدی روانشــاد نیا ،کارشــناس اقتصاد
مســکن ،اظهار کرد :افزایش تسهیالت از منظر اقتصاد
کالن با افزایش نقدینگی و تورم ،مرتبط است که باید
در جایگاه خودش بررســی شــود؛ اما در مورد بخش
مســکن ،افزایش وام بخش تقاضا در کوتاهمدت باعث
رشد قیمتها میشود .قیمت مســکن شهر تهران در
مردادماه  ۶۲درصد رشد یافته که با افزایش تسهیالت
احتمال ادامه سیر صعودی قیمتها وجود دارد.
وی ادامــه داد :به اعتقــاد من بهتر اســت هر نوع
تســهیالت و مشــوقی به بخش تولید مسکن هدایت
شــود .در این خصوص اعطای تسهیالت به واحدهای
مبتنی بر الگوی مصرف ،الزم اســت .هماکنون حدود
 ۷۰درصــد تقاضای بازار مســکن شــهر تهران برای
ســاختمانهای زیر  ۱۰۰متر است .در سایر شهرها نیز
عمده تقاضا برای واحدهای مسکونی زیر  ۵۰۰میلیون
تومان اســت که این الگو در اعطای تسهیالت ساخت
لحاظ شود .اعطای تســهیالت به سازندگان حرفهای
بخــش مســکن ،رعایــت الگوی مصــرف در بخش
واحدهای تولیدی و البته رعایت نکات فنی ،موضوعاتی
است که در سیاستها باید اعمال شود.
روانشــاد نیا همچنیــن درباره طرح اخــذ مالیات از
خانههای خالی با بیان اینکه مکانیســم قهری در این
خصوص جواب نمیدهد گفت :ابتدا الزم است تحلیل
کنیم خانههای خالی چند گروه هستند .بخشی از آنها
در نقاط خوش آبوهوا مثل شــمال یــا مناطقی مثل
کیش برای محل تفریح استفاده میشوند .در این زمینه
میتــوان روشهای مالکیت جدیــد را برای این حوزه
تدوین کنیم .راهحل دنیا «مالکیت زمانی اســت که هر

فرد مالکیت دورهای از زمــان را در این خانهها اختیار
میکند .بهطور مثال ماه اول ســال به یک نفر فروخته
میشــود و  ۱۱نفر دیگر هم ماههای دیگر را میخرند.
یا اینکه هرکس میتواند یک هفته در سال این واحدها
را خریداری کند.
وی ادامه داد :بخش دوم خانههایی هستند که توسط
بستگان و آشنایان مورداســتفاده قرار میگیرند ولی با
توجه به اینکه معموال وجهی بابت اجاره آنها پرداخت
نمیشود در سامانه امالک ثبت نشده است .گروه سوم
واحدهای لوکسی هســتند که توسط سازندگان ساخته
شــدهاند و امکان خریدشــان بــرای متقاضیان بخش
مسکن وجود ندارد .این واحدها نیز عمال قابلعرضه به
بازار نیستند؛ چراکه امکان استقرار افراد در آنها ازنظر
توان مالی وجود ندارد.
این کارشناس اقتصاد مسکن واحدهای خالی متناسب
با الگوی مصرف را اندک دانست و گفت :بخش اندکی
از واحدها در متراژ الگوی مصرف هستند که به دالیل
مختلف خالی مانده و با توجه به پایین بودن تعداد آنها
به نظر نمیرســد نقش تعیینکننــدهای در عدم تعادل
بازار مســکن داشته باشــند .با توجه به این چهار آیتم
بــه اعتقاد من روشهای قهــری و تنبیهی برای ورود
واحدهای مسکونی خالی به بازار مصرف ،نتایج مدنظر
را به دنبال نخواهد داشت.
هفتــم شــهریورماه  ۱۳۹۷طرح مالیــات بر عایدی
ســرمایه در بخش امالک که باهدف حمایت از تولید
و عرضه ،کاهش نوســانات بازار مسکن ،جلوگیری از
ســوداگری و حمایت از خانهدار شدن اقشار متوسط و
امضــای  ۱۱۷نماینده مجلس
ضعیف تدوینشــده ،با
ِ
شورای اسالمی ،اعالم وصول شد.
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پنجرهایرانیان؛ پروانه اشــتغال به کار فرجاهلل رجبی
رئیس سازمان نظاممهندســی که همزمان نمایندگی
مجلس را بر عهده دارد ،توســط وزیر راه و شهرسازی
ابطال شــد که او در واکنش بــه این خبر گفت :حکم
من را رئیسجمهور داده و وزیــر نمیتواند پروانه من
را ابطال کند.
فــرجاهلل رجبی در گفتوگــو با ایســنا اظهار کرد:
هنــوز موضوع ابطال پروانه اشــتغال بــه کار من به
دستم نرســیده ،اما اگر این اتفاق بیفتد باید از معاونت
حقوقی ریاست جمهوری اســتعالم کنیم که آیا آقای
وزیــر میتواند حکم رئیسجمهور را ابطال کند یا خیر،
زیرا تابهحال نشــنیده بودیم که چنین اتفاقی رخ دهد،
دوم اینکه به اعتقاد مــن وزیر میخواهد با این اقدام
فضاســازی کند تا افکار عمومی را از جریان استیضاح

خود به جریان نظاممهندسی معطوف کند.
وی افــزود :آقــای آخوندی میدانــد محورهای
اســتیضاح جدی اســت ،بنابراین تــاش میکند
اینگونه القا کند که استیضاح از جانب من مدیریت
میشود .من حتما با استیضاح ایشان موافقم و آقای
آخوندی را ناکارآمد میدانم ،اما مدیریت این جریان
بر عهده من نیســت .بااینحال ایشــان برای اینکه
استیضاح را منحرف کند ،تنها جایی که میتوانست
روی آن مانور دهد نظاممهندســی است که این کار
را صورت داد.
رئیس سازمان نظاممهندســی ساختمان تاکید کرد:
پروانه من چه تعلیق شــود و چه نشود استیضاح وزیر
راه و شهرسازی به قوت خود باقی است و قابل معامله
نیســت .آقای آخوندی به خطا رفته است .حداقل من

چهرهای نیســتم که عقبنشــینی کنم و فکر میکنم
ایستادن بر روی حقوق ملت ،تبعات و هزینههایی دارد
که من آن را پرداخت میکنم.
رجبی اظهار کــرد :در موضوع ابطال پروانه این را به
اطالع افکار عمومی میرســانم که هیچ اتفاق خاصی
نمیافتد .دستور وزیر ازلحاظ قانونی بهراحتی قابلابطال
اســت و در روزهای آینده این اتفــاق میافتد؛ اما نباید
این مسئله را آنقدر بزرگ کنیم که ذهنها از استیضاح
آقای آخوندی به مسئله نظاممهندسی محدود شود.
وی بــا بیان این ادعا که وزیر راه و شهرســازی به
دنبال حاشیهســازی است ،گفت :آقای وزیر میخواهد
دو کار انجام دهد ،اول اینکه استیضاح خود را به جریان
نظاممهندســی معطــوف کند ،دوم اینکــه میخواهد
بگوید موضوع اســتیضاح ،مســئله شــخصی است؛
یعنی اختالفنظر بنده و ایشــان در قالب اســتیضاح
شــکلگرفته که ایــن موضوع کامال خالف اســت و
مهندســان باهوشتر از آن هســتند که چنین آدرس
غلطی را بپذیرند.
رجبی ادعا کــرد :آقای آخوندی مطمئن باشــد که
هم از وزارتخانه خواهد رفــت و هم بهعنوان نماینده
مهندسین حقوق جامعه مهندسان را استیفا خواهم کرد.
اخیرا حامد مظاهریان معاون مســکن و ساختمان
وزیر راه و شهرســازی با اعالم ایــن خبر که پروانه
اشــتغال بــه کار فــرجاهلل رجبی رئیس ســازمان
نظاممهندســی ابطال شده ،گفته اســت :با توجه به
تخلفات مکرر و تخطی آقای رجبی از دســتورات و
بخشــنامههای وزیر راه و شهرســازی طی ماههای
اخیر پروانه اشــتغال به کار ایشــان به حالت تعلیق
درآمده است.
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افزایش هفت برابری کارایی سلولهای خورشیدی با نانو فناوری

پنجــره ایرانیــان؛ محققان دانشــگاه شــهید مدنی
آذربایجان و صنعتی سهند تبریز با کاربرد نانو ساختارها
در ســاخت سلولهای خورشیدی ،توانســتند بازده این
سلولها را تا هفت برابر افزایش دهند.
به گزارش ایســنا ،ســلولهای خورشــیدی پلیمری
به دلیل قیمت ارزان ،روش ســاخت آســان ،سبکی و
انعطافپذیری در مسیری قرار دارند که میتوانند روزی
جایگزین دیگر انواع ســلولهای خورشــیدی شوند .اما
آنچه کــه به عنوان یک مانع بزرگ در مســیر صنعتی
شدن آنها قرار گرفته ،بازده پایین این سلولها است.
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دکتر سمیرا آقبالغی ،اســتادیار دانشگاه شهید مدنی
آذربایجــان ،از اجرای تحقیقاتی در این زمینه خبر داد و
یادآور شد :بازده پایین از مسائل متعددی نشات میگیرد
که از جمله آن میتوان به میزان جذب نور پایین توسط
الیه فعال ،عملکرد نامناســب الکترودهــا ،مورفولوژی
نامناســب الیه فعال و یا وجود برخی نقایص در ساختار
سلول فتوولتاییک اشاره کرد .از این رو در این تحقیقات
با اعمال یک روش ســاده توانســتیم بازده تبدیل توان
سلولهای ساخته شده را افزایش دهیم.
وی با بیان اینکه در ســاختار سلولهای خورشیدی
پلیمری ســاخته شــده از نانولولههای کربنی اصالح
سطح شده استفاده شد ،ادامه داد :این امر موجب شد
تا بازده تبدیل توان سلولهای ساخته شده تا  7برابر
افزایش یابد.
آقبالغــی به بیان نتایج به دســت آمده از این تحقیق
پرداخت و خاطر نشان کرد :نتایج حاصل از این پژوهش
نشــان از قابلیت اســتفاده در زمینه تولیــد انرژیهای
تجدیدپذیر یا به عبارت دقیقتر سلولهای خورشیدی پایه

پلیمری دارد .از ســلولهای خورشیدی منعطف پلیمری،
در ســاخت باتریهای خودشارژ شونده گوشیهای تلفن
همراه و دیگر وسایل پرتابل استفاده میشود.
مجری طرح با اشــاره به نحوه ساخت این سلولهای
خورشــیدی توضیــح داد :در این پژوهش ،با اســتفاده
از طراحــی ســوپرمولکولهای الکتروندهنــده-
الکترونپذیرنــده ،بــر پایه نانــو لولههــای کربنی و
پلیتیوفنهای مختلف ،مورفولوژی الیه فعال سلولهای
خورشــیدی پلیمری تا حد امکان دستکاری شد تا بازده
تبدیل توان به سادهترین شکل ممکن افزایش پیدا کند.
به گفته این محقق ،در ســلولهای خورشیدی بر پایه 
نانوهیبریدهای ســاقه ـ برگ ،بــازده تبدیل توان تا 7
برابر در مقایسه با ســلولهای خورشیدی مبنا افزایش
پیــدا کرد ،همچنیــن در این ابــزار فتوولتاییک ،میزان
بلورینگی پلیمر رســانا تا حدود  58درصد رشــد یافته و
مشخصههای فتوولتاییک نظیر جریان مدار کوتاه ،ولتاژ
مدار باز ،ضریب پرشوندگی و بازده تبدیل توان  بیشینه
مقادیر را داشتند.

ظرفیت نصب شده انرژیهای نو کشور به  ۶۳۷مگاوات رسید
پنجره ایرانیان؛ از تیرماه ســال  ۸۸تا پایان مردادماه ســال  ۹۷حدود دو میلیارد و ۴۵۹
میلیون کیلووات ســاعت بــرق از محل انرژیهای نو تولید شــده که ایــن میزان باعث
صرفهجویی  ۵۴۱میلیون لیتری مصرف آب در کشور شده است.
به نقل از وزارت نیرو ،از تیرماه ســال  ۱۳۸۸تا پایان مردادماه سال  ،۹۷دو میلیارد و ۴۵۹
میلیون کیلووات ســاعت از منابع تجدیدپذیر انرژی تولید شــده کــه این میزان تولید برق
از محل انرژیهای تجدیدپذیر توانســته از انتشــار حدود یک میلیون و  ۶۹۷هزار تن گاز
گلخانهای بکاهد.
همچنیــن این میزان تولید انرژیهای نو باعث شــده  ۶۹۸میلیون مترمکعب از مصرف
ســوختهای فسیلی در کشــور که جزو عوامل اصلی آالیندگی هوا در کشور است ،کاسته

شود .این حجم از تولید انرژیهای نو باعث صرفهجویی  ۵۴۱میلیون لیتری مصرف آب در
سالهای اخیر شده است.
بر اســاس این گزارش ،هماکنون  ۴۳۷مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر درون کشور در حال
احداث اســت و ظرفیت نصب شــده انرژیهای نو کشور نیز به  ۶۳۷مگاوات رسیده است.
همچنین انرژیهای تجدیدپذیر موجب اشــتغال  ۴۳هزار و  ۶۵نفر به صورت مســتقیم و
غیرمستقیم در کشور شده است.
بررسی اعداد و ارقام موجود در این بخش حکایت از آن دارد که در حال حاضر  ۴۶درصد
نیروگاههای تجدیدپذیر کشــور از نوع بادی ۳۵ ،درصد از نوع خورشیدی ۱۵ ،درصد از نوع
برقآبی کوچک ،دو درصد از نوع بازیافت حرارت و دو درصد نیز از نوع زیست توده است.

اخبـارانرژی و فناوری

بررسی بهینهسازی مصرف انرژی در کمیسیون انرژی
پنجــره ایرانیان؛ یک عضو کمیســیون انرژی مجلس
از بررســی روند بهینهســازی مصرف انــرژی با حضور
مسئوالن مربوط در جلسه این کمیسیون خبر داد.
علی بختیار در گفتوگو با ایســنا ضمن تشریح جلسه
کمیســیون انرژی مجلــس بیان کرد :این کمیســیون
جلســهای با مدیر عامل شــرکت بهینهســازی مصرف
سوخت و کارشناسان و مدیران زیر مجموعه این شرکت

داشت.
وی در ادامه گفت :در این جلسه موضوعات مربوط به
شــرکت انرژی و اجرای قانون اصالح الگوی مصرف و
مــاده  ۱۲قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و موضوعات
مربوط به حمل و نقل و باال بودن مصرف انرژی در حوزه
حمل و نقل مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم گلپایــگان در مجلس ادامه داد :در واقع

متولی بهینهسازی مصرف انرژی در کشور باید واحد باشد
تا اقدامات موثرتری در زمینه بهینهسازی انجام شود.
وی در پایــان گفت :جلســه منجر به این شــد تا در
بخشهایــی که تخلف شــده اســت طبق مــاده ۲۳۶
بررســیهای الزم انجام شــود و در بخشهایی که نیاز
به احکام یا قانون جدید اســت اقدامات الزم انجام شود
تا کار سامان یابد.
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برق دانشکده علوم پزشکی آبادان از انرژی خورشیدی تامین میشود
پنجره ایرانیان؛ معاون توســعه مدیریت و منابع دانشــکده علوم پزشکی آبادان از
تامین بخشی از برق مصرفی ستاد این دانشکده از طریق انرژی خورشیدی خبر داد.
هنگامه پروین در گفتگو با خبرنگار مهر گفت :در محل ستاد دانشکده علوم پزشکی
آبادان یک نیروگاه متصل به شــبکه با ظرفیت تولید  ۲۰کیلووات برق در ساعت که
امکان فروش به ســازمان به ویژه در روزهای تعطیل را دارد ،تعبیه شــده است .وی
افزود :این نیروگاه از پنلهای خورشیدی با کالس نامی « »Aاست که در هوای ابری
نیز قابلیت تولید انرژی را دارد.
وی اظهار کرد :ســاختار اســتفاده شده در این سیســتم از جنس گالوانیزه و دارای
ضمانت خورندگی طوالنی مدت اســت .پروین با اشــاره به اینکه راهاندازی نیروگاه
خورشیدی ستاد دانشکده علوم پزشکی آبادان  ۲۴۲میلیون تومان هزینه در بر داشته
اســت ،تصریح کرد :مساحت این پنل  ۱۴۰متر مربع و میانگین تولید برق آن در روز
 ۱۰۰کیلووات است.

اخبـارانرژی و فناوری

بزرگترین واحد تولید برق خورشیدی دنیا
پنجــره ایرانیــان؛ در یکی از بزرگتریــن واحدهای
خورشــیدی دنیا ،آینههای عظیم بــا دنبال کردن این
ستاره در طول روز ،انرژی برق تولید میکنند.
به گزارش خبرگزاری مهر  Solar resrve،یکی
از بزرگتریــن واحدهای تولید برق خورشــیدی دنیا در
استرالیاســت که نور خورشید را به برق تبدیل میکند.
در این واحد آینههایی عظیم خورشید را دنبال میکنند
تا نور آن را جذب و در یک مرکز ذخیره کنند.
انرژی به دســت آمده در ایــن روش در برجی بلند
ذخیره میشــود .در این روش از هیچ سوخت فسیلی
استفاده نمیشود.

تولید دستگاه فتوسنتز مصنوعی برای تامین انرژی از درختان
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پنجره ایرانیان؛ محققان موفق به تولید یک دستگاه فتوسنتز مصنوعی شدهاند که میتواند
در مقایســه با فرایند فتوسنتز عادی مقدار بیشتری نور خورشید را جذب برگ درختان کند و
به تولید انرژی بیشتری منجر شود.
بــه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس ،افزایــش توان برگ درختان برای جذب
نور خورشــید و تبدیل آن به انواع انرژیهای مفید و قابل استفاده برای بشر به معنای ایجاد
فرصتهای تازه بهمنظور دسترسی به منابع انرژی تجدیدپذیر است.
محققــان تا به حال تالشهای زیادی برای تحقــق این هدف انجام دادهاند ،اما بهتازگی
گروهی از پژوهشگران دانشــگاه کمبریج اعالم کردهاند با فعال کردن مجدد یک سازوکار
طبیعی که در جریان تکامل گیاهان و درختان در طول میلیاردها ســال متوقف شده بود و با
استفاده از یک آنزیم کنار گذاشته شده توانستهاند فتوسنتز مصنوعی درختان را ممکن کنند.
درختان با دریافت نور خورشید ،دیاکسیدکربن و آب آنها را به کربوهیدارتها ،پروتئینها
و چربیها مبدل میکنند تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند و تولید اکسیژن یکی از ثمرات
جانبی این فرایند است.
سیســتمهای مصنوعی فتوســنتز که مبتنی بر طراحی برگ های مصنوعی و سلولهای
الکتروشیمیایی الهام گرفته از موم است ،از سلولهای خورشیدی پیشرفته برای جدا کردن
اکســیژن و هیدروژن آب و همین طــور تولید برق بهره میگیرند .امــا این فرایند کند و
وقتگیر است.
اما در فرایند جدید ســلول الکتروشــیمیایی جدیدی ابداع شده که با بهرهگیری از آنزیمی
موسوم به   hydrogenaseمیتواند فرایند فتوسنتز را تسریع کرده و دامنه آن را افزایش
دهد .یکی دیگر از مزایای این روش عدم تولید برخی گازهای سمی است که در روش قبلی
رخ میداد .آنزیم یادشــده به طور گسترده در جلبکها موجود است و میتواند به جدا کردن

هیدروژن و اکســیژن از آب کمک کند .پژوهشگران در تالش هستند با تکمیل این روش،
فتوسنتز مصنوعی را برای دسترسی به منابع انرژی تجدیدپذیر به طور گسترده بهکار گیرند.

نصب دوهزار نیروگاه پشتبامی
پنجره ایرانیان؛ به گفته رئیس ســازمان ســاتبا ،دو هزار
نیروگاه کیلوواتی باالی پشــتبامی آماده نصب است و تا
پایان ســال آینده  ۴هزار نیــروگاه کوچک و  ۱۵۰تا ۲۰۰
مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر وارد مدار میشود.
به نقل از وزارت نیرو ،ســیدمحمد صادقزاده ،با اشاره به
فعالیت  ۸۵نیروگاه مگاواتی تجدیدپذیر در کشــور ،گفت:
نیمی از این واحدها خورشیدی و نیمی دیگر از آنها بادی،

آبی و زیستتوده اســت .همین تعداد نیروگاه در کشور در مگاوات نیروگاه بزرگ در کشور خواهیم داشت.
این مقام مســئول در پایان اظهار کــرد :در حال حاضر
حال احداث است و بهسرعت نیز در حال افزایش هستند.
وی بــا تاکید بر اینکه دو هزار نیــروگاه کیلوواتی باالی ظرفیت نصبشده نیروگاههای تجدیدپذیر به بیش از ۶۵۰
پشــتبامی در کشور به بهرهبرداری رســیده است ،عنوان مگاوات رسیده است و حدود  ۵۰۰مگاوات نیز در حال نصب
کرد :بر اســاس برآورد صورت گرفته همین تعداد نیروگاه  بر روی زمین اســت که امیدواریم تا پیش از پیک سال ۹۸
نیز در کشــورمان در حال نصب اســت .بر این اســاس تا بتوانیم با تکمیل این نیروگاهها ظرفیت تجدیدپذیرها را در
پایان ســال آینده چهار هزار نیروگاه کوچک و  ۱۵۰تا  ۲۰۰کشور به هزار و  ۱۰۰مگاوات برسانیم.

اخبـارانرژی و فناوری

تولید دو و نیم میلیارد کیلووات ساعت برق از نیروگاههای تجدیدپذیر
پنجره ایرانیان؛ از تیرماه ســال  ۸۸تا پایان شهریورماه
سال  ۹۷حدود دو میلیارد و  ۵۷۲میلیون کیلووات ساعت
بــرق از محل انرژیهای نو تولید شــده که این میزان
باعث صرفهجویی  ۵۶۶میلیــون لیتری مصرف آب در
کشور شده است.
به نقــل از وزارت نیرو ،از تیرماه ســال  ۱۳۸۸تا پایان
شهریورماه ســال  ،۹۷دو میلیارد و  ۵۷۲میلیون کیلووات
ساعت از منابع تجدیدپذیر انرژی تولید شده که این میزان
تولید برق از محل انرژیهای تجدیدپذیر توانسته از انتشار

حدود یک میلیون و  ۷۷۵هزار تن گاز گلخانهای بکاهد.
همچنیــن این میزان تولید انرژیهای نو باعث شــده
 ۷۳۰میلیون مترمکعب از مصرف ســوختهای فسیلی
در کشــور که جزو عوامل اصلی آالیندگی هوا در کشور
است ،کاسته شود .این حجم از تولید انرژیهای نو باعث
صرفهجویی  ۵۶۶میلیون لیتری مصرف آب در سالهای
اخیر شده است.
بر اســاس این گزارش ،هماکنون  ۴۲۴مگاوات نیروگاه
تجدیدپذیر درون کشــور در حال احداث است و ظرفیت

نصب شده انرژیهای نو کشور نیز به  ۶۵۰مگاوات رسیده
اســت .همچنین انرژیهای تجدیدپذیر موجب اشــتغال
 ۴۲هزار و  ۷۰۰نفر به صورت مســتقیم و غیرمســتقیم
در کشور شده اســت .بررسی اعداد و ارقام موجود در این
بخــش حکایت از آن دارد که در حــال حاضر  ۴۳درصد
نیروگاههای تجدیدپذیر کشــور از نــوع بادی ۳۹ ،درصد
از نوع خورشــیدی ۱۵ ،درصد از نوع برقآبی کوچک ،دو
درصــد از نــوع بازیافت حرارت و یک درصــد نیز از نوع
زیستتوده است.

پنجـره ایرانیـان /سـال دوازدهم

پنجره ایرانیان؛ محققان دانشگاه ام.آی.تی یک سیستم جدید خورشیدی یخزدایی
ابــداع کردهاند که از یخ زدن و از کار افتادن خطــوط انتقال برق ،موتور هواپیماها و
توربینهای بادی جلوگیری میکند.
بــه گزارش خبرگزاری مهر بــه نقل از نیواطلس ،تا پیش از این از مواد ســمی و
شیمیایی برای ذوب کردن یخ بال هواپیماها و پرههای هلکوپترها در شرایط یخبندان
شــدید استفاده میشــد .همچنین در مواردی از پوشش گرافن بر روی مواد و اشیای

حســاس استفاده میشــد تا با عبور جریان برق از آنها یخ آب شود و هواپیما یا دکل
برق بتواند به شرایط عادی بازگردد.
سیستم جدید ابداع شده توسط دانشگاه ام.آی.تی یک ابزار یخزدایی پیشرفته است
که تنها از نیروی خورشــید یا نور مصنوعــی المپ و غیره به منظور ذوب کردن یخ
استفاده میکند و بنابراین در شب هم قابل استفاده است.
سیســتم یادشده متشــکل از مادهای سه الیه است که تشعشــعات خورشیدی را
جمعآوری میکند و آن را به گرما تبدیل میکند و ســپس این گرما را در کل سطح
محصول هدف پخش میکند تا یخ آن ذوب شود .محققان مدعی هستند که رویکرد
یادشــده بهتر از رویکردهای مشابه است و با سرعت و دقت بهتر ،حداقل آسیب را به
سطوح یخزده و عملکرد آنها وارد میکند.
الیه باالیی این سیســتم نور خورشــید را جذب کرده و به تشعشعات گرمازا مبدل
میکند .به گفته تیم سازنده مواد مورد استفاده در این الیه قادر به جذب  ۹۵درصد از
نور خورشــید است .الیه دیگر آلومینیومی بوده و تنها  ۴۰۰میکرومتر ضخامت دارد و
برای پخش گرما به کار میرود تا یخ تمام ســطح منطقه هدف ذوب شود .الیه سوم
نیز یک پوشــش ساده حفاظتی اســت که وظیفه هدایت آب ناشی از ذوب یخ را بر
عهده دارد و جلوی فرار گرما را میگیرد .مواد مورد استفاده برای تهیه این ابزار ارزان
قیمت و در دسترس توصیف شدهاند.
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ساختمانی با گنبد خورشیدی که برق تولید میکند
پنجــره ایرانیــان؛ بهتازگی طرحی برای بازســازی
یک ساختمان قدیمی ارائه شــده که شامل یک گنبد
شیشــهای است و میتواند ســاالنه  ۷۰هزار کیلووات
ساعت برق تولید کند.
بــه گزارش خبرگزاری مهر به نقــل از دیلی میل ،یک
معمار از طرحهایی برای یک هتل دوســتدار محیطزیست
رونمایی کرده که شــامل گنبد خورشیدی است تا انرژی
الزم را برای تامین برق تمام ســاختمان فراهم کند .این
گنبــد عظیم که باالی ســقف قرار میگیــرد و تا پایین
ساختمان ادامه مییابد ،میتواند  ۷۰هزار کیلووات ساعت
انرژی در ســال تولید کند که  ۱۸برابر بیشــتر از متوسط
مصرف خانوارهای انگلستان است.
این پروژه برای بازسازی یک اداره پست قدیمی و هتلی
در شــهر لوگزامبورگ ارائه شده است .این طرح آنها را به
ساختمانهای نوین و خودکفا تبدیل میکند.
گنبد یک ســاختار شیشهای اســت که  ۶طبقه از جمله
خروجی و باغچهای روی سقف است .مساحت گنبد ۸۰۰
مترمربع است و به داخل ســاختمان نیز کشیده میشود.
پنجـره ایرانیـان /سـال دوازدهم

این هتل که شامل رستورانهای مختلف و پلتفرم تماشای
منظره است ،به  ۲۰توربین بادی سقفی دارد که ساالنه ۱۵
هزار کیلووات ساعت به برق تولیدی ساختمان میافزاید.

وینســنت کالبوت  معماری مشــهور ایــن طرح برای
بازســازی هتل ارائه کرده که در  ۱۹۰۸میالدی ســاخته
شده است.

سومین همایش ملی نیروگاههای خورشیدی ایران برگزار میشود
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پنجره ایرانیان؛ ســومین همایش ملی نیروگاههای خورشــیدی ایــران ،دهم و یازدهم
مهرماه سال جاری در تهران برگزار میشود.
بــه نقل از وزارت نیرو ،ســومین همایش ملی نیروگاههای خورشــیدی ایران با حضور
فعاالن ،ســرمایهگذاران ،تشــکلهای صنفی و نهادهای دولتی و خصوصی ایران ،دهم و
یازدهم مهرماه سال جاری در محل همایشهای بینالمللی صدرا در تهران برگزار میشود.
تحلیــل اقتصادی و ســرمایهگذاری احداث نیروگاههای خورشــیدی در شــرایط فعلی
ایران ،سیاســتگذاری های آتی دولت در این حوزه ،ارائه مباحث فنی ،انتقال تجربههای
احداثشده ،چالشهای احداث و بهرهبرداری و قوانین و مقررات اخذ مجوز و سرمایهگذاری
در نیروگاههای خورشــیدی و ...از مهمترین موضوعاتی هســتند که در این همایش ارائه
خواهد شد.
ایــن رویداد تخصصی بهعنــوان بزرگترین گردهمایی نیروگاههای خورشــیدی ایران،
فرصتــی اســتثنائی برای ایجاد ارتبــاط و شبکهســازی میان ســرمایهگذاران و فعاالن
نیروگاههای خورشیدی در ایران خواهد بود.

86

طراحی مجتمع مسکونی با استفاده از انرژی تجدیدپذیر در تهران
پنجره ایرانیان؛ عضو هیات علمی دانشــکده عمران،
معماری و هنر واحد علوم و تحقیقات از طراحی مجموعه
مسکونی با استفاده از انرژی تجدیدپذیر بر اساس شرایط
منقطه  ۲۲تهران ،توسط محققان دانشگاه آزاد خبر داد.
به نقل از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد ،وحدانه
فوالدی گفت :این مجتمع مســکونی در  ۷طبقه و ۹۶
واحد طراحی شــده که دارای  ۴واحد تجاری ۲ ،بلوک

ورزشــی و یک ســالن کنفرانس و همایش است .وی
افزود :بر روی سایت این ســاختمان ،چیدمان طراحی
ســبز وجود دارد که درختهای کاشــته آن در جهت
وزش باد است.
عضو هیات علمی دانشــکده عمــران ،معماری
و هنــر واحد علوم و تحقیقــات تاکید کرد :در این
ســاختمان پنلهای خورشیدی قرار دارد که انرژی

خورشــیدی را به انرژی الکتریســته تبدیل و برق
ساختمان را تامین میکند.
فوالدی افزود :در این طرح ،توربین بادی دیده شــده
است که انرژی باد را به انرژی مکانیکی تبدیل میکند.
وی عنوان کرد :همچنین روی نمای ســاختمان نیز پنل
کامپوزیت نصب شده که خود تمیزشونده است و آلودگی
اطراف را به انرژی تبدیل میکند.

اخبـارانرژی و فناوری

صدور مجوز صادرات برق برای بخش خصوصی

پنجـره ایرانیـان /سـال دوازدهم
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پنجره ایرانیان؛ رییس سازمان انرژی های تجدیدپذیر
و بهرهوری انرژی بــرق گفت :در حال حاضر ظرفیت
صادرات برای انرژیهای تجدیدپذیر بســیار گسترده
شــده و هیچ محدودیتی نیز برای داوطلبان این بخش
وجود ندارد و باید گفت که تاکنون در فاز اول  ۱۰هزار
مگاوات تقاضا برای صــادرات انرژیهای تجدیدپذیر
ایجاد شده است.
ســید محمد صادقزاده در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره
به این که حدود یک ماه پیش وزیر نیرو دســتورالعمل
عقد قراردادهای تضمینی برای صادرات برق از انرژی
های تجدید پذیــر را ابالغ کرد ،افزود :با توجه به این
مسئله اکنون میتوانیم به بخش خصوصی مجوزهای
الزم را برای انجام صادرات برق بدهیم و شــبکه را در
اختیار آنها قرار دهیم.
وی ادامــه داد :ســرمایهگذاران نیــز میتوانند در
بیابانهایی که اســتعداد تولید برق از انرژی خورشید و
باد وجود دارد ،سرمایهگذاری کنند و برق تولیدی خود
را به صورت کامل به کشورهای همسایه صادر کنند.
رییس ســازمان انرژیهای تجدید پذیر و بهره وری
انرژی برق ،با تاکید بر این مسئله که بخش خصوصی
قراردادها را با کشــورهای خارجی خــودش منعقد و
صورت حسابها را نیز وصول میکند ،تصریح کرد :در
این بین سهم ملی که  ۱۵درصد از قیمت فروش برق
است ،دریافت میشود.
بــه گفته صــادقزاده ،این طرح بهتازگی بنا شــده
اســت و به همین دلیل در حال تحقیق است ،اما قطعا

بهزودی تقاضاهای بســیاری از سوی بخش خصوصی
برای سرمایهگذاری در این حوزه ایجاد میشود .بخش
خصوصی پس از این که توانست مذاکراتی را با طرف
خارجــی انجام دهــد و از قرارداد خود مطمئن شــد،
میتواند نســبت به اخذ مجوز از سازمانهای مربوطه
اقدام کند.
وی با تاکید بر این مســئله که بنای توســعه انرژی
تجدیدپذیر در کشــور توســعه ســرمایهگذاری است،

ادامه داد :هر فردی که بخواهد در حوزه تجدیدپذیرها
ســرمایهگذاری کند راه برای آن باز است و ما قطعا به
آن فرد خوش آمد میگویم و در این حوزه هیچ تفاوتی
بین سرمایهگذار داخلی و خارجی وجود ندارد.
رئیس ســازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری
انــرژی برق گفت :با توجه بــه برنامه  ٠٩٨معادل ٢٠
هزار میلیارد تومان برای توسعه تجدیدپذیرها و گذر از
پیک سال آینده در نظر گرفته شد.

طرح اولیه قایق تفریحی خورشیدی ارائه شد
پنجره ایرانیان؛ یک شرکت سوئیسی طرح اولیه قایق تفریحی  ۲۴متری را ارائه کرده
که با کمک انرژی خورشیدی حرکت میکند و به هوش مصنوعی مجهز است.
بــه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل ،بــه تازگی قایق تفریحی نوآورانهای
طراحی شــده که با انرژی خورشــیدی کار میکند .این قایق میتواند بدون توقف برای
سوختگیری به سراسر جهان سفر کند.
این قایق برقی را طراحان سوئیســی طراحی کردهاند .طــول این قایق از نهنگ آبی
طوالنیتر است و روی آن با پنلهای خورشیدی پوشیده شده است .تخمین زده میشود
پنلهای خورشیدی مساحتی حدود  ۳۰۰مترمربع از سقف قایق را در برگیرند.
این قایق عالوه بر خدمه میتواند  ۱۰مســافر را جابهجا کند .همچنین مجهز به هوش
مصنوعی اســت و فقط یک نفر میتواند آن را هدایت کند .قایق مذکور با طول  ۲۴متر
مجهز به باتری  ۸۰۰کیلووات ســاعتی است .قایق با یکبار شارر باتری میتواند به مدت
 ۱۰ساعت ســفر کند .بیشترین سرعت آن  ۴۰کیلومتر برســاعت است .البته این قایق
دارای دو موتور بنزینی با قدرت  ۸۷اسب بخار نیز است.
این شــرکت سوییسی پس از  ۵سال تالش این طرح را ارائه کرده است .به گفته این
شــرکت با تولید انرژی از نورخورشید از میزان ســروصدای موتورهای معمول در قایق
کاسته میشود.

87

اخبـارانرژی و فناوری

انصراف عربستان از ساخت بزرگترین پروژه خورشیدی جهان
پنجره ایرانیان؛ عربســتان سعودی برنامه  ۲۰۰میلیارد دالری با گروه سافت بانک
برای ساخت بزرگترین پروژه تولید نیروی خورشیدی جهان را کنار گذاشت.
وال اســتریت ژورنال به نقل از مقامات دولتی آگاه عربســتان نوشــت :هیچ کس
روی این پروژه کار نمیکند و در عوض ،عربســتان ســعودی سرگرم کار روی یک
اســتراتژی کاربردیتر برای افزایش تولید انرژی تجدیدپذیر است که در اواخر اکتبر
اعالم خواهد شد.

پنجـره ایرانیـان /سـال دوازدهم
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ماسایوشی سون ،مدیرعامل سافت بانک در مارس برنامهای را برای سرمایهگذاری در
ایجاد بزرگترین پروژه تولید نیروی خورشــیدی جهان در عربستان سعودی اعالم کرد.
انتظار میرفت این پروژه  ۲۰۰گیگابایت انرژی تا سال  ۲۰۳۰تولید کند.
عربستان سعودی که بزرگترین صادرکننده نفت جهان است ،در حال حاضر تاسیسات
انرژی تجدیدپذیر محدودی دارد اما قصد دارد با اجرای  ۶۰پروژه و ســرمایهگذاری بین
 ۳۰تا  ۵۰میلیارد دالر ،تا سال  ۲۰۲۳ساالنه  ۹.۵گیگاوات برق از چنین منابعی تولید کند.

مزرعههای بادی و خورشیدی بیابانها را حاصلخیز میکنند
پنجره ایرانیان؛ تحقیقی جدید نشان میدهد احداث مزرعههای بادی و خورشیدی
در صحرا به افزایش بارش در این نقاط منجر شــده و در آبوهوای محلی تغییراتی
ایجاد میکنند.
بــه گزارش خبرگــزاری مهر به نقــل از ایندپندنت ،طبق تحقیقــی جدید احداث
مزرعههای بادی و خورشــیدی در صحراهای آفریقا بخشهایی از زمینهای بیآب
و علف را سبز میکند.
دانشمندان پیشبینی میکنند این سازهها احتماال تغییراتی در محیطزیست محلی
ایجاد میکنند که موجب بارش در بیابان میشــود و شــرایط را در برخی از غیرقابل
سکونتترین نقاط جهان مساعدتر میکند.
محققــان در کل معتقدند انرژیهــای تجدیدپذیر برای کاهش انتشــار گازهای
گلخانهای الزم هستند .اما هنگامیکه این انرژیها در مقیاس بزرگ برای برقرسانی
جهان به کارمیروند ،پیامدهایی ناخواسته به وجود میآورند.
دانشمندان پیشبینی میکنند هنگامیکه تعداد کافی توربینهای بادی و پنلهای
خورشــیدی نصب شود ،وجود آنها  قابلیت انعکاس نور در زمین و حرکت جریانهای
هوا را تغییر میدهد.
مزرعههــای بادی هوای گرمتر بخش باالیی جــو را با جریانهای خنکتر بخش
پایینی جابهجا میکند .پنلهای خورشیدی نیز اجازه نمیدهند نور خورشید در اتمسفر
منعکس شود.
ایــن تاثیــرات احتماال آبوهوای محلــی را تغیر میدهد .این درحالی اســت که
بهکارگیــری انرژیهای تجدیدپذیر برای اجتناب از تغیرات آب وهوایی اســت و به
همین منظور باید پیامدهای آن به دقت بررسی شود.
دکتــر یان لی از دانشــگاه ایلینــوی در این باره میگوید :مــا میخواهیم تحقیق
کنیم احداث مزرعههای خورشــیدی و بادی بزرگ در صحرا  چه تاثیراتی در منطقه
میگــذارد .لی و تیمش با اســتفاده از یک شبیهســازی تاثیــرات پروژههای بزرگ

انرژیهای تجدیدپذیر را در صحرا بررسی کردهاند.
در کل چنین مناطقی برای اجرای پروژه مذکور بســیار مناسب هستند زیرا جمعیت
اندکی دارند .همچنین آنها در مکان مناســبی قرار دارنــد تا تقاضای مورد نیاز اروپا،
آفریقا و  خاورمیانه را تامین کنند .محققان متوجه شدند هنگامیکه یک مزرعه بزرگ
بادی و خورشیدی احداث میشــود ،زیربنای آن احتماال حلقههای بازخوردی ایجاد
میکند که بارش بیشتر و رشد گیاهان در صحرا را در پی خواهد داشت.
این درحالی است که بیابانهای آفریقا ،و خاورمیانه بخشهایی از خشکترین نقاط
زمین هستند و پروژههای کالن انرژیهای تجدیدپذیر در بخشهایی از شمال آفریقا
و خاورمیانه در حال اجراست.

اخبـارانرژی و فناوری

آیا گیرودار تجدیدپذیرها با سازمان برنامه و بودجه حل شد؟

پنجـره ایرانیـان /سـال دوازدهم

هفت نیروگاه پراکنده تولید برق در دست احداث است
پنجره ایرانیان؛ مدیرعامل شرکت توزیع برق استان یزد با اشاره به لزوم توسعه تولید برق از
انرژی خورشیدی گفت :هفت  نیروگاه پراکنده تولید برق در دست احداث است.
محمدرضا صحتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشــت :در حال حاضر استان یزد شش
نیــروگاه تولید پراکنده برق با ظرفیت  ۳۷مگاوات دارد و در این زمینه دومین تولیدکننده برق
در کشور به شمار میرود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر سه نیروگاه  ۱۰مگاواتی در شهرک فوالد ،مهریز و اردکان
فعال اســت ادامه داد :به دلیــل اینکه از نظر صرفه اقتصادی و کاهــش تلفات نیروگاههای
کوچک مقرون بهصرفهتر هستند رویکرد ما نیز احداث نیروگاههای کوچک و متوسط بهویژه
نیروگاههای خانگی است.

مدیرعامل شــرکت توزیع برق استان با بیان اینکه اســتان یزد از ظرفیت بسیار باالیی در
زمینه انرژیهای تجدیدپذیر برخوردار اســت ،اضافه کرد :یزد با توجه به تابش خورشــید در
بیشترین روزهای سال از برترین پتانسیل تولید انرژی خورشیدی برخوردار است.
وی همچنین با اشــاره به خاموشیهای تابستان امسال و میزان این خاموشیها در مقایسه
با ســایر نقاط کشــور عنوان کرد :تولید برق به دلیل خشکســالیهای اخیر و کاهش شدید
بارندگیها در شبکه سراسری کاهش داشته و مجبور به اعمال خاموشی بودیم .صحتی بیان
داشت :خوشــبختانه این خاموشیها با همکاری مردم ،صنایع ،کشــاورزان و ادارات استان،
نسبت به سایر نقاط کشور کمتر بود.
مدیرعامل شــرکت توزیع برق یزد افزود :در ماههای تیر و مرداد در مجموع  ۹۰۹مگاوات
ساعت انرژی برق با مشارکت همه بخشها در استان صرفهجویی شد.
وی با اشــاره به نقش مهم صنایــع و واحدهای تولیدی در کاهش میزان خاموشــیها و
صرفهجویی برق ادامه داد :مدیریت مصرف برق در بخش صنعتی به صورت ذخیره عملیاتی،
ساعات اوج بار و تعمیرات و تعطیالت با بخشهای مختلف صنعتی انجام شد که این مهم در
تابستان در اعمال خاموشیها کمک بسیاری داشت.
مدیرعامل توزیع برق اســتان یزد با بیان اینکه برای تولید هر کیلووات برق به سرمایهای
معادل یک هزار دالر نیاز است اظهار داشت :الزم است صرفهجویی و مدیریت منابع  توسط
سازمانها و مردم در مصارف خانگی مورد توجه قرار گیرد.
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پنجره ایرانیــان؛ رییس ســازمان انرژیهای تجدید
پذیــر و بهرهوری انرژی برق گفت :مذاکرات متعددی با
ســازمان برنامه و بودجه برای اخذ عوارض برق و هزینه
آن برای توسعه تجدیدپذیرها صورت گرفته و امیدواریم
که امسال شرایط بهتری برای این انرژی رقم بخورد.
سید محمد صادقزاده در گفتوگو با ایسنا ،با بیان این
که از ابتدای ســال تاکنون مجموعا  ۱۵۰میلیارد تومان
پول را از خزانه بابت صورت حساب به صورت کامل به
شــرکتهای تولید کننده برق پرداخت کردهایم ،اظهار
کرد :بر اساس مذاکرات صورت گرفته با سازمان برنامه
و بودجه قرار شده است تا  ۱۰۰میلیارد تومان دیگر را به
ساتبا پرداخت کند تا صورت حسابها دچار تاخیر نشوند.
وی افزود :این مســئله را با ســازمان برنامه و بودجه
توافق کردهایــم که اگر پرداخت صورت حســابهای
شرکت برق با تاخیر مواجه شد ،طبق قانون برنامه ششم
توســعه جریمه تاخیر به آنها تعلــق بگیرد و این جریمه
تاخیــر به دلیل این که منابع برق از مردم وصول شــده
اســت و در خزانه نیز موجود است از طرف دیوان عدالت
کشور جریمه غیر ضرور تشخیص داده شده است که از
منابع دولت قابل پرداخت نیست.
رییس ســازمان انرژیهای تجدیدپذیــر و بهرهوری
انرژی برق ،بیان کرد :در این شرایط قطعا مسئوالنی که
در جریــان پرداخت عوارض برق تاخیری ایجاد کردهاند
مســئول خواهند بود و باید در مقابل دیوان محاســبات
پاســخگو باشند .وی تاکید کرد :با سختگیریهایی که
دیوان محاســبات کشــور در این موضوع اعمال کرده

است ،امیدواریم که مشــکلی ایجاد نشود و این مسئله
به طور کامل حل شود.
صادقزاده با اشاره به این که در سال  ۹۶جرایم تاخیر
تعلق گرفت که تاکنون بالتکلیف اســت ،گفت :اکنون
منتظر هستیم تا از طریق ســازمان برنامه و بودجه این
مسئله تعیین تکلیف شود و امیدواریم که این تجربه تلخ
دیگر در سال  ۹۷تکرار نشود.
ســال  ۱۳۹۶معادل  ۱۱۰۰میلیارد تومان برای توسعه
تجدیدپذیرها پیشبینی شده بود که  ۶۰۰میلیارد تومان
آن پرداخت نشــد .البته امســال نیز در تخصیص منابع
ایجاد شــده تاخیر ایجاد شد و تنها  ۵۰میلیارد تومان به
این حوزه تخصیص یافته است.

البته طبق اعالم ســاتبا در حــال حاضر هیچ کدام از
نیروگاههــای تجدیدپذیر طلبی از ســاتبا و وزارت نیرو
ندارند و اگر ســازمان برنامه و بودجه پرداختی را انجام
نداد ،اجــازه نداریم که این مســاله در پرداخت صورت
حسابها مشکلی ایجاد کند.
معاون وزیر نیرو و مدیر عامل ســازمان انرژیهای
تجدیدپذیر ایران گفت :علیرغم اینکه ســال گذشته
ســازمان برنامه و بودجه عوارضــی را که از مردم برای
برقرسانی روســتایی و توســعه تجدیدپذیرها در نظر
گرفته شــده بود ،برای هزینههای جاری صرف کرد ،اما
امســال مقرر شد که  ۶۰۰میلیارد تومان از این منابع را
تخصیص دهد.
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اخبـار معماری

طراحی خانه دلواللی
پنجــره ایرانیان؛ ویالیی در حومه شــهر بمبئی به صورت جذابی طراحی و ســاخته
شده است.
به نقل از وبســایت آرشــیتکت ،برای انتخاب مکان این خانه هشت ماه زمان صرف
شــده است .مزرعهای بینهایت زیبا به همراه مناظری مواج ،در کنار دریاچهای بکر به
همراه آسمانی با شــکوه که با تپههایی تماشایی احاطه شده است .در شهرهایی مانند
بمبئی که زندگی در آنها بســیار دشوار و سرســامآور است ،زندگی در ویالهای حومه
شهر بسیار مورد توجه است.
به دلیل دور بودن سایت ،قطعات فوالدی مورد نیاز برای ساخت بنا پیش از انتقال به
محل ساخت ،برش داده شدند .برای ایجاد چشماندازهای زیبا ،استفاده از سطوح صاف

پنجـره ایرانیـان /سـال دوازدهم   آبان    97شمـاره 133

90

برای دیوارها به منظور ایجاد پنجرههای وسیع توصیه شد .زندگی به دور از تکنولوژی
شیوه مناسب زندگی در این محل میباشد ،زیرا  ضعف در برقرسانی و فقدان امکانات
نگهداری از مشــکالت رایج منطقه اســت .قرار دادن ساختمان روی بستری از سنگ
طبیعی با شیب مالیم ،سیاستی برای اقتصادی شدن پی بنا بوده است .طراحی ورودی
در مکانی مرتفع در مجاورت دریاچه باعث ارتقاء عملکرد ورودی شــده اســت .برای
جانمایی خانه در ســایت از توپوگرافی منطقه کمک گرفته شــده به این صورت که به
محــض پایین آمدن از پلههــای ورودی ،خانه دید و منظر را قاب میکند .در این خانه
اســتفاده از تهویه طبیعی ،مصالح ارزشمند ،نظاره رنگهای طبیعی مناظر ،آسمان زیبا،
سطح دریاچه و حرکت خورشید محیطی جادویی را خلق کرده است.

اخبـار معماری

طراحی زیبای ویالیی در سیدنی
پنجره ایرانیان؛ ویالیی در شــهر سیدنی اســترالیا با طراحی فوقالعادهای ساخته
شده است.
به نقل از وبسایت خط معمار ،افراد در ورودی ویال ،از میان در چوبی متحرک وارد
راهرو میشوند که طراح با قرار دادن دو فضا با چشمانداز رو به بندر سیدنی و فراتر
از آن تاکید کرده اســت .سالن نشیمن در پایین راهپلههای ورودی قرار گرفته است،
که در این فضا رنگهای خنثی در ترکیب با آبیهای متفاوت ،موفق به ایجاد حس
آرامش به خانه شــدهاند .سالن نشیمن به سمت سالن غذاخوری هدایت میشود که
ایــن فضا نیز به نوبه خود به فضای بیرونی باز میشــود .یک در مخفی روی دیوار
چوبی ساخته شــده است که به آشپزخانه باز میشود .در آشپزخانه ما با دکوراسیون
مینیمال روبهرو می شــویم که طراحان با قرار دادن یک جزیره گرانیت خاکستری
دستتراش به زیبایی آن افزودهاند.
فضای عمومی خانه رو به حیاط باز میشــود و دارای یک اســتخر میباشــد .در
سراســر طراحی این ویال بهکارگیری بتن اکسپوز و سنگ در ترکیب با هم به خوبی
نمایان اســت .رنگ روشن ســنگها در کنار بافت گرم چوب و برنز به کار رفته در
فضای داخلی هارمونی ایجاد کرده است.
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اخبـار معماری

طراحی و معماری ترمینال واستراس
پنجره ایرانیان؛ طرحی خالقانه برای جابهجا کردن خروجی ترمینال واســتراس در
سوئد در مساحتی به وسعت دوازده هزار مترمربع ارائه شده است.
به نقل از وبسایت آرشیتکت ،این طرح پیشنهادی برای یکی از بزرگترین شهرهای
سوئد است .هدف پروژه جابهجا کردن خروجی ترمینال بهگونهای است که ارتباطی
یکپارچه بین شــهر و سیستم حمل و نقل ایجاد شــود .اتصال ساختمان قدیمی با
ســاختمان جدید ،نیازمند طراحی دیگری برای محیط اطراف ترمینال است تا مسیر
رفت و آمدی را از مرکز شهر به فضای تازه احداث رودخانه ماالرن ایجاد کنند.
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در این معماری زیر بنای کل این قســمت از شهر پوشیده شده و با ساختمان زیر
یک پوشش ســقف معلق قرار گرفته است .ظاهر این پوشش مانند یک ورق نازک
است و این سقف تمام فضاهای مجموعه را مانند پارکینگ دوچرخهها ،رستورانها و
مغازهها که در بین مســیر راهآهن و سیستم حمل و نقل شهری قرار گرفتهاند ،در بر
میگیرد .فرم این معماری از لحاظ معنا حس جریان زندگی مردم را نشــان می دهد
زیرا ترمینال جدید واســتراس قطعا به مرکز مهم اجتماعی و اقتصادی شــهر تبدیل
میشود که این مورد هم میتواند دلیلی برای این طراحی فضا باشد.

اخبـار معماری

طراحی و معماری مجتمع مسکونی با تراسهای سبز
پنجره ایرانیان؛ یک مجتمع مســکونی در چین با محوریت فضاهای سبز خارجی و
تراسهای وسیع طراحی شده است.
به نقل از وبســایت آرشــیتکت ،طراحی و معماری این مجتمع مســکونی توسط
اســتودیوی زلر و مویر در کشور چین انجام شــد .این طرح برنده مسابقه بینالمللی
مولوا برای طراحی خالقانه مجتمع مسکونی در کشور چین بود .رویکرد معماری این
پروژه ،ایجاد ساختمانی پایدار بود که در آن هویت هر واحد مسکونی به تنهایی حفظ
شــده است .در معماری سنتی چین ایده بر محور طراحی فضاهای سبز خارجی شکل

میگیرد و تراسهای وســیع جزء جدانشدنی فضای زندگی است .طرح نیز بر اساس
همین ایده ،فضای سبزی را احاطه کرده است.
طرح متشــکل از مجموعهای از تراسهای کنسول شده است که باعث ارتباط واحدهای
آپارتمانی با محیط خارج میشود .استفاده از شاترهای چوبی طرحدار در پشت پنجرهها عالوه
بر ایجاد محرمیت ،امکان تهویه طبیعی هوا و ورود نور به داخل را میســر میکند .ســاکنان
میتواننــد در تراسهای خصوصی خود گیاه بکارند و مانند حیاط از آن اســتفاده کنند .این
مجتمع مسکونی مجموعهای است پایدار و دوستدار طبیعت با مصرف پایین انرژی.
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اخبـار معماری

طراحی ویالی با نمای هندسی
پنجــره ایرانیــان؛ ویالیی در برزیل در مســاحتی به وســعت  950مترمربع با هدف
پراکنده ساختن حجم ساخته شده بر اساس چشماندازهای مورد نظر ،حریم خصوصی و
نورگیری اتاقها در سال  2018ساخته شده است.
به نقل از وبسایت خط معمار ،پروژه حاضر در زمینی مسطحی که پیش از آن پوشش
گیاهی وجود نداشــت واقع شده است .ورودی اصلی ســاختمان رو به شمال است که
میتوان بخشی از مرکز شهر را از طریق آن مشاهده کرد .بخش شرقی نما پنجرههایی
تورفتهای را برای حفاظت ازتابش نور شدید ،میطلبد.
هدف پروژه چنین بود که حجم ساخته شده را تنها بر معیار چشماندازهای مورد نظر،
حریم خصوصی و نورگیری اتاقها پراکنده سازد .این استراتژی فضای نمای خارجی را
به طور مستقیم یا از میان حیاط به فضای داخلی متصل میسازد.
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اخبـار معماری

طراحی ویالی ساحلی یک طبقه مدرن
پنجره ایرانیان؛ یک ویال سواحل شهر سیدنی استرالیا در یک طبقه با طراحی مدرنی
ساخته شده است.
به نقل از وبسایت خط معمار ،اگر ویالیی ساحلی دارید و دوست دارید طراحی مدرن
برای ویالی خود داشــته باشــید یا در حال طراحی یک ویالی ساحلی هستید ،بررسی
این ویالی مسکونی در سواحل شهر سیدنی استرالیا میتواند کمک شایانی به شما کند.
این ویال در یک طبقه طراحی و اجرا شــده اســت .واحدهای ویالیی یک طبقه بسیار
کمیاب هستند چرا که معموال ویالها نیز حداقل در دو طبقه طراحی و ساخته میشوند.
در ویالهای دو طبقــه ،معموال فضاهای عمومی و خصوصی در طبقات از یکدیگر جدا
میشوند اما در ویالی یک طبقه ،تمام این فضاها باید در پالن یک طبقه حل گردند.
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اخبـار معماری

غلبه طراحی بر محدودیتها
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پنجره ایرانیان؛ خانهای در لندن با اســتفاده از آجر و چوب در داخل و خارج از فضای
خانه ساخته شده است.
به نقل از وبسایت خط معمار ،این پروژه به مساحت  ۲۴۰متر مربع در لندن قرار دارد.
از چالش های اصلی این پروژه دسترســی محدود ،چشماندازی زیبا و نورگیری مناسب
بود .این محدودیتها به طور مســتقیم شکل و ســاختار این مجموعه را در قالب یک
ســاختمان دو طبقه با  ۳اتاق خواب مشــخص کرده است .در شرق ساختمان در محل

تراس عقبنشینی در طبقه اول  وجود دارد که باالی آن سقف کاذب گستردهای وجود
دارد که به ورود نور طبیعی به فضا منجر میشــود و به عالوه چشــماندازی زیبا را در
فضای مابین دو ســاختمان ایجاد کرده اســت .در طبقه همکــف از آجر و طبقه باالی
ساختمان با پنلهای فلزی پوشیده شده است .مصالح به کار رفته در این مجموعه یادآور
ســبک صنعتی است و در نهایت جهتگیری دقیق ساختمان بهگونهای میباشد که نور
طبیعی باوجود محدودیتهایی که ساختمان دارد ،بهخوبی به فضای داخلی میتابد.

اخبـار معماری

کاربرد بتن و چوب در نما
پنجره ایرانیان؛ نمای خانهای با استفاده از بتن و چوب در شهر اوستین ایاالت متحده
ساخته شده است.
به نقل از وبســایت خط معمار ،این خانه در شــهر اوســتین در ایاالت متحده واقع
شــده است .برای مالک بســیار مهم بود خانه عالوه بر زیبایی و سادگی ،از نورگیری
مناسبی برای فضای داخلی برخوردار باشد .بنابراین هدف پروژه طراحی فضایی سالم،
با بودجه کم و در عین حــال زیبایی کاربردی بود .در فضای بیرونی ،تمامی مصالح و
روش ســاختار بررسی و ترکیب شــدند تا زنگزدگی و سایر آلودگیهای تنفسی را به
حداقل برســانند .تیم طراحی قالبهای بتنی را بهعنوان عایق برای دیوارههای بیرونی
انتخاب کرد.
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اخبـار معماری

معماری و طراحی کتابخانه بزرگ شهر اشتوتگارت
پنجره ایرانیان؛ ساختمان کتابخانهای بزرگ در آلمان طراحی و ساخته شده است.
به نقل از وبســایت آرشــیتکت ،طراحی و معماری این کتابخانه بزرگ در شــهر
اشــتوتگارت آلمان انجام شــد .مطمئنا اگر شــما چنین کتابخانهای را در شهر خود
داشــتید ،زمان بیشتری را به مطالعه اختصاص میدادید .این کتابخانه پس از افتتاح،
پذیرای تعداد زیادی بازدیدکننده بود .جالب اینجاست که فقط افراد کتابخوان نبودند
که از این کتابخانه بازدید کردند بلکه به دلیل معماری چشــمگیر این ســاختمان،
معماران و طراحان نیز به بازدید این کتابخانه آمدند.
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حجــم این کتابخانه از بیرون پیچیده و شــبیه به پازل مکعبی روبیک اســت اما
درون ســاختمان طراحی بینهایت سادهای دارد .طراحی داخلی ساختمان بهگونهای
صورت گرفته که تمام اجزای کتابخانه در معرض دید باشند .درون ساختمان دارای
فضایی بینهایت باز است و قفسههای کتاب کامال از همه جای فضا دیده میشوند.
استفاده از رنگ سفید در طراحی داخلی این کتابخانه به این دلیل بوده است که دید
انســانها را روی کتابها متمرکز کند .پلهها نیز در داخل فضا خودنمایی میکنند.
این کتابخانه همچنین دارای کافه و بخشی مخصوص کتابهای کودکان است.

اخبـار معماری

نورگیری مناسب فضای داخلی

پنجره ایرانیان؛ ساختمانی در آمریکا ساخته شده که برای نورگیری داخلی آن طراحی
مناسبی به کار رفته است.
به نقل از وبســایت خط معمار ،حیاط داخلی این ساختمان از ورودی راهپلهها بهترین
نما را دارد و رو به اســتخر میباشــد .در یک گوشــه یک پالن یو شــکل برای حریم
خصوصی صاحبخانه قرار داده شــده اســت .فضاهای عمومی مانند آشپزخانه ،سالن

نشــیمن ،سالن غذاخوری مســتقیما در ارتباط با حیاط قرار گرفته است تا بتواند فضای
بیرونی را با داخل ادغام کند .نور طبیعی در سراســر خانه ،حس قرارگیری در فضای باز
با تهویه مناسب را در افراد ایجاد میکند .تداوم در بهکارگیری مصالح از فضای خارجی
به بخش داخلی و استفاده از چندین مجموعه در کشویی شیشهای به یکپارچگی فضای
داخلی با فضای بیرونی کمک کرده است.
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گزارش ویژه

گزارش اختصاصی
پنجرهایرانیان از برگزاری
دوازدهمین دوره
نمایشگاه ایران پالست
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پنجرهایرانیان؛ دوازدهمین دوره نمایشگاه بینالمللی ایران پالست مهرماه  1397با
حضور بیش از  600شــرکت داخلی و خارجی از  15کشور دنیا و در فضایی بالغبر 55
هزار مترمربع در محل دائمی نمایشــگاههای بینالمللی تهران برگزار شد.
نمایشــگاه بینالمللی ایران پالســت به دنبال فراهم کــردن زمینهای برای رونق
بازار صنایع پالســتیک داخلی و تســهیل روند بازاریابی جهانــی و حضور این بخش
از صنعت کشــور در بازارهای جهانی است .این نمایشــگاه امروز بزرگترین رویداد
صنعت پالســتیک در منطقه خاورمیانه به شمار میرود و در بین نمایشگاههای معتبر
صنعت پالســتیک جهان طبقهبندی میشود .نمایشگاه ایران پالست تاکنون  12دوره
موفق را پشــت سر گذشته اســت .نگاه آماری به دورههای گذشته نشان میدهد این
نمایشــگاه با همه مشــکالت و مسائل پیش رو توانسته اســت روند رو به رشدی را
طی کند بهطوریکه تعداد شــرکتکنندگان در این نمایشــگاه از  294شرکت داخلی
و خارجی در دوره نخســت به بیش از  1100شرکت داخلی و خارجی در دهمین دوره
افزایش یافته اســت .بر اساس برنامهریزیهای انجامشده ،دوازدهمین دوره نمایشگاه
بینالمللی ایران پالســت مهرمــاه  1397در محل دائمی نمایشــگاههای بینالمللی
تهران در چهار گروه مواد اولیه ،کاالهای ســاخته و نیمه ساختهشــده ،ماشــینآالت
و تجهیزات و خدمات برگزار شــد .قدرت گرفتن صنعت پالســتیک کشور تنها یکی
از مزایای برگزاری این نمایشــگاه بوده اســت .عالوه بر این در ســایه برگزاری این
نمایشگاه تشــکلهای مختلفی نیز بهمنظور حضور موثرتر بخشهای مختلف صنایع
پالســتیک شکل گرفت که زمینه رقابت روزافزون و رونق بیشتر این صنعت شد.
بر اســاس توافق صورت گرفته با شرکت سهامی نمایشــگاههای بینالمللی ،تاریخ
برگزاری نمایشــگاه ایران پالســت تا ســال  1400تثبیت شده اســت .بهاینترتیب
این نمایشــگاه هرســال در محــدوده تاریخ فعلــی (مهرماه) برگزار خواهد شــد و
مشــارکتکنندگان نمایشــگاه میتوانند برای حضور در دورههــای آتی از هماکنون
برنامهریزی کنند.
گروه خبری نشریه پنجرهایرانیان بهمنظور تهیه گزارش و پوشش خبری این رویداد
مهم صنعت پالســتیک کشــور ضمن حضور در دوازدهمین نمایشگاه ایران پالست
و بازدید از تمامی ســالنها به ســراغ برخی غرفهها و مشــارکتکنندگانی که ارتباط
نزدیکتری با صنعت در و پنجره داشــتند رفته و پای صحبت این عزیزان نشست که
در ادامه این گزارش و گفتگوها را باهم میخوانیم.

مهدی بدلی
نکوساز
لطفا شرکت ،زمینه فعالیت و محصوالتتان را معرفی کنید؟
شرکت نکوســاز پلیمر صنعت آریا نماینده رسمی و انحصاری چند شرکت چینی
و اروپایی درزمینه واردات ماشــینآالت اکســتروژن پروفیلهای یو.پی.وی.سی،
پالستیک و پلیمر در ایران است .ازجمله این نمایندگیها که به صنعت در و پنجره
مرتبط هســت نمایندگی شــرکت جیول چین ( )JWELLبزرگترین تولیدکننده
ماشــینآالت اکســتروژن دنیا و تولید پروفیل در و پنجره یو.پی.وی.ســی است.
شــرکت هنس وبر آلمــان ( )WEBERکه در زمینه تولید ماشــینآالت پروفیل
یو.پی.وی.ســی فعالیت میکند نیز یکی دیگر از شــرکتهایی است که شرکت ما
نمایندگی ایران آن را در اختیار دارد.
نمایشگاه ایران پالست امسال را چگونه ارزیابی میکنید؟
نمایشگاه امسال در مقایسه با سالهای قبل با کاهش چشمگیر مشارکتکنندگان
خارجــی بهویژه شــرکتهای اروپایی همراه بود که با نگاهــی به فضاهای خالی
سالنها خودتان متوجه این کاهش میشوید .ما هم با توجه به مشکالت اقتصادی
کشــور سعی کردیم در نمایشگاه حضور داشته باشــیم هرچند نسبت به سالهای
قبل با ماشینآالت کمتر و بهنوعی سبکتر شرکت کردیم.
با توجه به شــرایط نابسامان اقتصادی که اشــاره کردید آینده
صنعت یو.پی.وی.سی را در کشور چگونه میبینید؟
تــا زمانی که ساختوســاز در کشــور وجود داشــته باشــد نیاز بــه محصوالت
یو.پی.وی.ســی بهویژه در و پنجره یو.پی.وی.ســی هم وجود خواهد داشــت چون
تاکنون محصول جایگزینــی که بتواند صد درصد جوابگــوی نیاز مصرفکنندگان
باشد برای آن به بازار عرضه نشــده است .از سوی دیگر این شرایط باعث میشود
برندهای برتر و محصوالت باکیفیتتر در بازار بمانند و این به نفع این صنعت است.

گزارش ویژه

چه پیشنهادی برای بهتر شدن این نمایشگاه دارید؟
برگزاری نمایشــگاه بهصورت سالیانه درحالیکه شرکتها محصول و تکنولوژی
جدیدی برای ارائه نداشــته باشند چندان منطقی نیســت لذا چنین نمایشگاههایی
اگر بهصورت دوســاالنه برگزار شوند بازدهی بهتری خواهند داشت چون نمایشگاه
محلی برای تعامل میان شــرکتها و صنعتگران و ارائه محصوالت و دستاوردهای
جدید است که به نظر میرسد در یک پروسه دو ساله بهتر میتوان به این مقصود
دست پیدا کرد.

محمدزاده
ماهدیس تجارت آسیا

کامبیز قاسمی جوکار
نوار محافظ بسپار
لطفا شرکت ،زمینه فعالیت و محصوالتتان را معرفی کنید؟
شرکت نوار محافظ بسپار درزمینه تولید انواع نوار محافظ سطح پلیمری برای محصوالت
صنعتــی فعالیت میکند .نوار محافظ ازجمله مصنوعات پلیمری اســت که برای محافظت
سطوح محصوالت مختلفی مانند پروفیل ،لوله و  ...تا قبل از استفاده و در زمان حملونقل،

نصب و  ...بر روی این محصوالت چسبانده میشود.
نمایشگاه ایران پالست امسال را چگونه ارزیابی میکنید؟
نمایشــگاه در مجموعه خوب است ولی مانند ســالهای قبل نیست و با توجه به شرایط
فعلی اقتصاد و کمبود نقدینگی که در بازار وجود دارد میزان اســتقبال از نمایشگاه و در کل
خرید محصوالت بسیار کمتر شده است.
با توجه به همین شــرایط نابســامان اقتصادی که اشــاره کردید آینده
صنعت یو.پی.وی.سی کشور را چگونه میبینید؟
واقعا نمیشود پیشبینی خاصی برای آینده داشت .ولی به نظر میرسد مانند همه مسائل
این موضوع هم نهایتا به پایان خواهد رسید و پس از طی دوران رکود مجددا شاهد برگشت
رونق به فضای کسبوکار و صنعت کشور خواهیم بود.
برگزاری نمایشگاه چه تاثیری بر روند رو به رشد و بهبود شرایط صنایع
ما خواهد داشت؟
مطمئنــا برگزاری نمایشــگاه تاثیر بســیار مثبتی خواهد داشــت .ببینید یکی از
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لطفا شرکت ،زمینه فعالیت و محصوالتتان را معرفی کنید؟
شــرکت ماهدیس تجارت آسیا یک شــرکت بازرگانی در زمینه تامین مواد اولیه صنایع
مختلف ازجمله پروفیلهای یو.پی.وی.سی است.
نمایشگاه ایران پالست امسال را چگونه ارزیابی میکنید؟
نمایشــگاه امسال در مقایسه با نمایشگاههای دوره قبل از شور و شوق کمتری برخوردار
بود و متاســفانه این روند همچنان ادامه دارد و شــرایط برگزاری نمایشگاه هر سال نسبت
به سالهای قبل تنزل پیدا میکند.
با توجه به همین شــرایط نابســامان اقتصادی که اشــاره کردید آینده
صنعت یو.پی.وی.سی کشور را چگونه میبینید؟
تجربه نشــان داده که صنعت ساختمان در ایران همیشه صنعت زندهای است و میتواند
تکیهگاه و مرجعی برای ســایر صنایع باشد .اتفاقا شــرایط فعلی اقتصاد مملکت بهنوعی به
کمک صنعت ساختمان آمده و تاثیر مثبت گذاشته چراکه بسیاری از سرمایههای سرگردانی
که در دســت مردم و جاهای دیگر بود وارد این صنعت شــده است .صنعت یو.پی.وی.سی
بهعنوان یکی از زیرمجموعههای صنعت ســاختمان شــاید تنها درزمینه تامین مواد اولیه
دچار مشــکل شــده که با توجه به اینکه اکثر مواد اولیه این صنعت از خارج وارد میشود
این امر نیز تا حدودی طبیعی باشــد چون االن سایر صنایع ما نیز دچار این مشکل هستند.
برگزاری نمایشگاه چه تاثیری بر روند رو به رشد و بهبود شرایط صنایع
ما خواهد داشت؟
مطمئنا در مســیر رشــد صنایع و بهبود شــرایط اقتصادی فاکتورهــای مهمتری مانند
زیرساختها ،قوانین و سیاســتگذاریها ،مسائل ارزی و مالی و ...وجود دارد اما نمایشگاه
بهعنــوان یک فضای تعامل که باعث ارتباط بخشهای مختلف صنعت باهم میشــود در
جای خود میتواند فاکتور و عامل تاثیرگذاری باشد.
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مباحثــی که این روزها به دلیل افزایش قیمت ارز در صنعت ما تقویتشــده بحث
صادرات اســت و نمایشگاهها به دلیل فضای ارتباطی که با شرکتها و صنعتگران
خارجی مهیا میکنند فرصت مناســبی اســت تا صنایع ما به مسئله صادرات توجه
بیشــتری بکنند و از این شــرایط اســتفاده الزم را ببرند .البته ناگفته نماند بحث
صادرات ما مشــکالت زیادی دارد که پرداختن به آن نیاز به زمان بیشتری دارد.

محسن صفایی
همارشتن
(عضو هیات مدیره انجمن ملی
صنایع پالستیک ایران)
بازی برد ـ برد تنها راه حل مشکالت
موجود میان صنایع باالدستی و پاییندستی
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در ادامــه بازدید از نمایشــگاه در غرفــه انجمن ملی صنایع پالســتیک ایران،
گفتگــوی کوتاهی انجام دادیم با مهندس محســن صفایی ،عضــو هیات مدیره
انجمن ملی صنایع پالســتیک که در ادامه توجه شــما را به خالصهای از سخنان
ایشان جلب میکنیم:
مهندس محســن صفایی با اشــاره به شــرایط فعلی بازار و مشــکالت صنایع
پاییندســت پالســتیک در زمینــه تامیــن مواد اولیه پتروشــیمی عنــوان کرد:
پتروشــیمیها و مصرفکنندگان مواد پتروشــیمی مانند دو جبهه هستند که سود
سرشــاری که در این میان وجود دارد اجازه نمیدهد بهصورت یکدســت و با نگاه
ملــی بــه قضایا نگاه کنند .اگر ایــن دو جبهه با نگاه ملی و برد ـ برد با مســائل
برخورد کنند هیچگاه این مســائلی که بهویژه در دو ماه اخیر مشکلساز شده است
به وجود نمیآید.
صفایی ضمن انتقاد به نحوه فعالیت پتروشــیمیها بهعنوان صنایع باالدست در
صنعت پالســتیک گفت :از سال  93که عرضه محصوالت پتروشیمی بر پایه نرخ
ارز آزاد گذاشــته شد اولین اشــتباه رخ داد .البته من با موضوع تجارت آزاد موافق
هستم به شرطی که در همه موارد به این شکل عمل شود و همه ارکان در خدمت
یک هدف باشند.
وی افزود :نمیتوان مبنا را بر تجارت آزاد گذاشت ولی هیچکدام از بانکهای ما
نتوانند با بانکها و موسســات مالی جهانی تعامل و همکاری داشته باشند .در این
شرایط تنها کســانی که قدرت البی و دور زدن محدودیتها را دارند میتوانند در
بازار فعالیت کنند و امکان رقابت ســالم برای دیگران از بین میرود .مشکل امروز
ما در بحث تامین مواد اولیه و مشــکالت ارزی همین مسئله است.
مدیرعامل همارشتن اظهار کرد :به نظر من درحالحاضر  75درصد پتروشیمیها
دولتی هستند .شــاید در ظاهر اینگونه نباشد و این پتروشیمیها به نام خصوصی
فعالیت کنند ولی وقتی از رانتهای بیشــمار دولتی اســتفاده میکنند قطعا دیگر
نمیتوان نام بخش خصوصی بر آنها گذاشــت .مگر ایــن مجموعهها هزینههای
جاری ،انرژیهای مصرفی ،حقوق کارکنان و بخش عمدهای از مواد اولیهشــان را
با ارز آزاد تامین میکنند که چنین ادعایی دارند .فقط شــاید بخش اندکی از مواد
اولیه (کاتالیزورها و )...را با ارز آزاد تهیه کنند که آنهم باید بررســی شود که چند
درصد قیمت کل محصول است.
صفایی گفت :براثر این مســائل پتروشیمیها چنان فربه شدهاند که درحالحاضر
حاکمیت بر صنعت پالســتیک را بهعنوان یکی از صنایع مادر و اشتغالزای کشور،
به دســت گرفتهاند .ما در صنایع پاییندســت پالســتیک قریب بــه یکمیلیون
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اشــتغالزایی ایجــاد کردهایم حال مقایســه کنید کــه پتروشــیمیها چه تعداد
اشتغالزایی داشتهاند؟!
عضو هیات مدیره انجمن ملی صنایع پالســتیک با اشــاره به موضوع برداشتن
سقف رقابت عنوان کرد :مورد بعدی که پتروشیمیها مطرح کردند برداشتن سقف
رقابت بود .با برداشــتن ســقف رقابت چه اتفاقی میافتد؟ هیچ ،فقط سودی که تا
هفته گذشــته نصیب داللها میشد هم عمال به جیب پتروشیمیها میرود.
وی افزود :از ســوی دیگر در مصوبه اخیر طرحی بهعنوان ماده  3مطرح کردهاند
بهاینترتیب که نحوه محاســبه قیمت محصوالت پتروشــیمی به این شکل باشد
کــه قیمت پایهگذاری هر هفته میانگین قیمت چهار هفته اخیر باشــد؛ یعنی عمال
قیمتها همیشه سیر صعودی خواهند داشت و این شیب تا بینهایت ادامه مییابد.
لذا ما بهعنوان صنایع تکمیلی باید تالش کنیم تا این مصوبه و شــیوه تعیین قیمت
اشتباه لغو شود.
صفایی با بیان اینکه در شــرایط فعلــی تغییر قیمت خــوراک تاثیر مثبتی بر
فعالیت ما ندارد گفت :تغییر قیمت خوراک که اکنون  4200است برای ما اولویت
ندارد و کار اشــتباهی اســت چون اگر االن این قیمت را به قیمت ارز نیما تغییر
دهیم بهانهای به دســت پتروشــیمیها خواهد داد تا مجددا پایه قیمت فروش را
افزایش دهند.
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وی افــزود :باید محاســبه کنیم که قیمت خوراک چند درصد قیمت تمامشــده
محصوالت پتروشــیمی اســت یعنی بهعنوانمثال کسی که دارد پروفیل میسازد،
میدانیــم  70درصد قیمت تمامشــده محصولش متعلق به مواد اولیه اســت 30
درصد هزینه ســربار و میزان ســود هم مشخص اســت حال باید دید این فرمول
در پتروشــیمیها چه میزان اســت .ما واقعا نمیدانیم چه میزان از قیمت تمامشده
محصوالت پتروشــیمی سهم مواد اولیه ،چه مقدار سربار و چه مقدار سود است!
صفایــی در پاســخ به این پرســش که دالیل تعطیل شــدن تعــداد زیادی از
تولیدکنندگان پروفیل یو.پی.وی.ســی در کشور چیست ،عنوان کرد :میزان و حجم
سرمایهگذاری صنعت کشــور درزمینه تولید پروفیل یو.پی.وی.سی بسیار بیشتر از
نیاز کشور است.
بــر مبنای آمار انجمن تولیدکنندگان پروفیل کشــور ،ما در ســال  93در نقطه
ماکزیمم و اوج مصرف پروفیل نزدیک به  40هزار تن مصرف داشــتیم که از این
مقدار  25هزار تن تولید داخل و  15هزار تن نیز واردات بوده اســت.
مدیرعامل همارشــتن افزود :درحالحاضر بنــا بر همان منابع آماری ما قریب به
 250هزار تن ســرمایهگذاری در زمینه تولید پروفیل انجام دادهایم! به نظر میرسد
مــا برای کل دنیا ســرمایهگذاری کردهایم درحالیکه نه نیاز داخل را بهدرســتی
تشــخیص دادیم نه بازار هدف صادراتی مشخصی داشتیم و با این کار فقط ریشه
صنعت و صنعتگران خودمان را زدیم.
چراکه تولیدکننده داخلی مجبور اســت این حجم از تولید را که بســیار بیشتر از
نیاز داخلی اســت و ابزارهای الزم برای صــادرات آن را نیز در اختیار ندارد به هر
نحوی که شده در بازار به فروش برساند.
صفایی در پایان گفت :حال در رقابت بســیار نزدیکی که این تولیدکنندگان باهم
دارنــد از ابزارهای مختلفی برای بقا در بازار اســتفاده میکننــد .یکی با تبلیغات،
یکی با دامپینگ ،یکی با کاهش کیفیت و ارزانفروشــی و به این صورت میبینیم
که آشــفتگی و هرجومرجی در این بازار به وجود آمده که در این میان تعدادی از
تولیدکنندگان نیز از دور خارج شدهاند.
طبق آمار در ســال  95از تعداد  61کارخانــه تولید پروفیل تعداد  45مجموعه از
دور رقابت خارج شــده و تعطیل شــدند و این تعداد غیر از مجموعههایی است که
در ماههای اخیر و به دالیلی مانند نداشــتن مواد اولیه ،مشکالت مالی و ارزی و ...
به تعطیلی کشیده شدهاند.
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پنجرهایرانیان؛ همزمان با مراسم چهلم درگذشت سید
خیر ستاد
رضا مقیمی اصل ،پدر صنعت آذربایجان و بزرگ ّ
دیه استان ،در مراســمی با حضور رئیسکل دادگستری
استان آذربایجان شرقی و مدیرکل زندانها و دبیر هیات
خیرین ستاد دیه تقدیر و تجلیل
امناء ستاد دیه استان ،از ّ
خیر
بــه عمل آمد .مهندس محمد حمیدیــه ،مدیرعامل ّ
و پرتالش هافمن کــه همواره در فعالیتهای انســان
دوســتانه حضور موثری داشــته و در کنار فعالیتهای
اقتصادی و تولیدی هافمن بر وظیفه اجتماعی و فرهنگی
این مجموعه صنعتی تاکید ویژهای دارد در این مراســم
حضور یافته و از وی نیز تجلیل به عمل آمد.
فعالیت های عامالمنفعه هافمن درراستای
وظایف فرهنگی و اجتماعی این مجموعه است
مدیرعامل مجموعه تولیدی و صنعتی هافمن حضور
در فعالیتهــای عامالمنفعــه و حمایــت از برنامههای
فرهنگی ،ورزشــی و اجتماعی را یکــی از اصلیترین
وظایــف کاری مجموعــه خود تعریف کــرده و تالش
میکنــد تا با تمام توان از ایــن فعالیتها حمایت کند.
حضور خیرخواهانه ســالیان اخیر در ســتاد دیه استان
آذربایجان شــرقی و کمک به تامیــن مالی محکومین

جرائم غیرعمد ازجمله برنامههایی اســت که مهندس
حمیدیه در این راستا برعهدهگرفته و امیدوار است با این
کار قدم کوچکی در راه کمک به نیازمندان و بازگشــت
این افراد به آغوش گــرم خانواده بردارد .خانواده بزرگ
هافمن نیز در این کار همراه و همیار هم هستند و آرزو
میکنند با همت و نیت خیر همه صنعتگران کشــور به
نقطهای برســیم که دیگر زندانی وجود نداشته باشد که
به خاطر عدم توانایی مالــی در تامین جریمه و دیه در
زندان و بهدو راز خانواده به سر ببرد.
به گزارش روابط عمومی ســتاد دیه استان آذربایجان
شــرقی ،در این مراســم که در محل دادگستری مرکز
اســتان برگزار شــد ،تقیپور ،مدیر ســتاد دیه استان
بهعنوان نخســتین ســخنران ضمن خیرمقدم ،گزارش
کاملی از فعالیتهای ســتاد را ارائه کــرد .وی با بیان
خیرین
اینکه ستاد دیه استان تالش میکند تا با کمک ّ
تعداد آزادی زندانیان جرائم غیرعمد را به حداکثر ممکن
برساند ،افزود :در نیمه نخست سال توانستهایم بیش از
 ۱۴۳نفــر از زندانیان جرائم غیرعمد را با کمک خیرین
استان و ستاد دیه کشور آزاد کنیم.
خیرین
مدیر ســتاد دیه اســتان ضمــن تقدیــر از ّ

اظهار داشــت :استان آذربایجان شــرقی در مقایسه با
کالنشــهرها ،دارای کمترین زندانــی جرائم غیرعمد
بهتناســب جمعیت شــهری اســت و علت آن دستور
رئیسکل دادگستری استان در شهریورماه سال گذشته
به روسای دادگستری شهرستانها و واحدهای قضایی
بــود که در جرائم تصادفات رانندگی و جرائم کماهمیت
محکومین وارد زندان نشــوند و بر همین اساس تعداد
 ۱۵۰۰نفر نسبت به سال گذشته کاهش جمعیت کیفری
را شاهد هســتیم که تنها بخشی از این زندانیان شامل
محکومین جرائم غیرعمد هستند.
تقیپــور افــزود :درحالحاضر  ۵۴۳زندانــی جرائم
غیرعمد واجد شــرایط در زندانهای استان حضور دارند
که ســه نفر آنان زندانی زن و  ۵۴۰نفر نیز زندانی مرد
بوده و از این تعداد  ۳۹۳نفــر محکومین مالی ۲۰ ،نفر
محکومین تصادفات غیرعمد و حوادث و همچنین ۱۳۰
نفر محکومین مهریه و نفقه بوده و در زندانهای استان
محکومیت خود را ســپری میکنند؛ بــرای آزادی این
تعداد زندانی بالغبر  ۴۰۰میلیارد ریال نیاز است.
درباره ستاد دیه
پرداخت خونبها یا دیه به اولیاء دم و قربانیان حوادث
رانندگی و ...از دیرباز به انحاء مختلف در جوامع بشری
مرسوم بوده و شــریعت مقدس اســام نیز بهصورت
هدفمنــدی بر آن تاکید کرده اســت .از ســوی دیگر
نیازمنــدان مالی که ناخواســته در ورطه مصیبتی مالی
گرفتار میآیند همیشــه و همهوقت در جوامع انســانی
وجود داشــته و منحصر به زمان و مکان خاصی نبوده
و نیســتند و در جامعه ما نیز هرروزه افرادی بدون اینکه
خود بخواهند در این گردابها گرفتار میشوند که بعضا
از کمترین پشتوانه مالی جهت جبران خسارتهای وارده
برخوردار نیستند.
حوادث به قشر خاصی منحصر نیست!
حضــور در زنــدان و مصاحبه بــا زندانیــان جرائم
غیرعمدی و مشــاهده انسانها از هر قشر و طبقه اعم
از راننده ،بازرگان ،مکانیک ،پزشک ،مهندس ،روحانی،
صنعتگر ،مخترع ،مکتشــف ،آموزگار ،نجار ،بنا ،نقاش،
زن ،مرد ،پیر ،نوجوان ،جوان ،نشان میدهد که حوادث
منحصر به قشر خاصی از جامعه نیست ،بلکه همه اقشار
را دربر میگیرد.
حوادث بیآنکه آدمی بخواهد بیخبر از راه میرسد و
اینجاست که اگر کارگر ،کارمند ساده و یا از دیگر اقشار
آســیبپذیر جامعه باشــد ،از طرفی با فرهنگ بیمه نیز
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از این مددجویان بهصورت دائم و هرماهه در فهرســت
آمار تکرار میشــود .با بررســیهایی که در این زمینه
صورت گرفت مشخص شد این افراد ،بدهکاران جرائم
غیرعمد ،نظیر جرح و یا قتل غیرعمد ناشی از تصادفات
رانندگی و یا بدهکاری مالی غیرکالهبرداری و یا بدهی
بابت مهریه و نفقه هستند که حقالناس بر عهده ایشان
است و تا این دِین پرداخت نشود در زندان بسر خواهند
برد .این نگرش خداپسندانه و انسان دوستانه ،بارقههای
امید را در دل زندانیان آبرومند بدهکار در جرائم غیرعمد
ایجاد کرد و امکان بازگشت به آغوش خانواده و اجتماع
را در بین این مددجویان پررنگتر کرد.
بعدها و در مــاه مبارک رمضان ســال  ۱۳۸۰اولین
جشن گلریزان برای آزادســازی این زندانیان برپا شد
و پایههای این نهاد خیریه با عنوان ســتاد دیه سازمان
زندانها ،شــکل گرفت و در ســال  ۱۳۸۲با ســاختار
جدید ،بهعنوان یک موسسه خیریه و مردمنهاد ،باهدف
کمک به آزادســازی زندانیانی که به دلیل عدم توانایی
نســبت به پرداخت دین (حقالناس) در جرائم غیرعمد
ماننــد ایراد صدمه بدنــی و یا قتل غیرعمد ناشــی از
تصادفات رانندگی ،حــوادث کارگاهی ،محکومیتهای
مالی نظیر مهریه معقــول و نفقه و چکهای بالمحل

غیرکالهبرداری در زندانها محبوس هســتند ،با ثبت
در اداره ثبت شرکتها ،فعالیت خود را در سراسر کشور
تداوم بخشید.
هافمن ،سربلند در هر انجمن
مدیران مجموعــه تولیدی هافمن بــا در نظر گرفتن
اهمیت این جنبه از مشــکالت مردم ،و تاثیرات منفی و
بلندمدتی که زندانی شدن سرپرســتان خانواده به خاطر
جرایــم غیرعمد بــر خانوادههــا و بهتبع آن بــر جامعه
میگذارد ،همواره توجه خاصی بدین حوزه داشــتهاند؛ و
از آنجــا که وظایف فرهنگــی و اجتماعی و نیز مقوالتی
ماننــد خانواده و فرهنــگ مورد توجه فــراوان مدیریت
هافمــن ،بهویژه مهنــدس حمیدیه ،قرار داشــته و دارد،
مجموعــه هافمن تالش بســیاری در این زمینه به خرج
میدهد ،که حضور در ســتاد دیه استان آذربایجان شرقی
و کمک به تامین مالی محکومین جرائم غیرعمد بخشی
از برنامههای خیرخواهانه آن در این خصوص بوده است.
امید اســت بــا سرمشــق قــرار دادن فعالیتهای
خیرخواهانــه مجموعههــای موفقــی ماننــد هافمن،
تالشهای عامالمنفعه مجموعههای تولیدی و تجاری
بزرگ کشــورمان در کنار فعالیتهای اقتصادیشــان
روزبهروز افزایش یابد .به امید آن روز.
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آشــنا نبوده و بدتر از آن اطرافیان انسان نیز دستکمی
از خودش نداشته باشند ،تنها یک حادثه ،شیرازه زندگی
او و خانواده سرپرست ازدستداده را از هم میپاشد.
در فرآیند توســعه ،شــاهد بخشــی از جامعه هستیم
که گرفتار فقر شــدهاند ،بهگونهای که یک حادثه ،مثل
تصادف ،بیمــاری صعبالعالج خانواده ،مهریه نامعقول،
عدم پرداخت نفقه به دلیل بیکاری موجب بدهکار شدن
و ســقوط افراد شده اســت ،این واقعیت تلخ ،گزنده و
تاسفبار را تنها میتوان در زندان و در گفتگو با زندانیان
نیازمند و درمانده به واقعیت درک کرد.
آثار زیانبار زندان بر فرد ،خانواده و اجتماع
بــه زندان افتادن افراد به دلیــل بدهکاری بهویژه در
جرائــم غیرعمد ،آثار زیانباری را نهتنها برای مددجویان
و خانواده آنان دربر دارد بلکه قربانیان جرم نیز باید این
آثار و زیانها را تحمل کنند.
لطمات روحی و روانی ،فسادهای اخالقی ،اعتیاد و
دیگر آسیبهای اجتماعی از عواقب این امر بوده که از
جنبههای فردی ،خانوادگی و اجتماعی قابلبررســی و
تامل است ،اگرچه بخشی از آسیبها با پرداخت دین از
طریق ستاد دیه؛ ازیکطرف برای خانواده آسیبدیده
و از طرف دیگر برای خانواده آسیبرسان قابل جبران
است ولی بخش عمدهای از این صدمات ،ازجمله فساد
و فحشــاء ،اعتیاد به موادمخدر ،خدشهدار شدن هویت
جوانان و نوجوانان در زمانی که شخصیت آنان در حال
شکلگیری است ،متالشی شدن کانونهای خانوادگی
براثر طالقهای ناخواســته ازجمله مواردی است که
جبران آن کاری بســیار ســخت و بعضا غیرممکن به
نظر میرسد.
خانوادههایــی که یکــی از والدین آنهــا در زندان
بهسر میبرند ،دچار نابســامانی میشوند و خانوادههای
نابســامان در اختالل شــخصیتی رفتار کودکان نقش
بسزایی دارند ،طبق تحقیقات بهعملآمده مشخص شده
اســت که حدود  ۵۰درصد چنیــن کودکانی از زندان و
بزهکاری سر درمیآورند.
زندانی شدن فرد عالوه بر آثار سوء پیشگفته بر روی
فرزندان ،متوجه همســر زندانی نیز میشود ،بهخصوص
در مــواردی که حبس طوالنی باشــد ،همســر تمایل
بیشــتری به طالق پیدا میکند .گسترده شدن دامهای
شــیطانی در مســیر راه این زنان نهتنها فساد اخالق و
تباهــی را برای آنــان در بردارد ،بلکــه تهدیدی برای
سالمت اجتماع خواهد بود.
سادهاندیشی است که انســان بدون توجه به حوادث
و اتفاقات پیشگفته در اطراف خود ،با تصور مراقبت از
خانواده ،آنان را از خطرات در کمین ،مصون بداند .بدون
شک اگر آتشهای شعلهور شده مهار نشود ،خانوادههای
متعددی دچار این آسیبها خواهند شد.
تاریخچه تشکیل ستاد مردمی رسیدگی
به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند
در سال  ۱۳۶۹مسئوالن امور زندانها پس از بررسی
آمار موجودی زندانیان ،متوجه شدند که اسامی تعدادی
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اشــاره
گروه صنعتی همارشــتن موفق به دریافت گواهینامه فنی
ســاختمان در زمینه تولید ورق ژئوممبران از مرکز تح
قیقات راه ،مســکن و شهرســازی کشور شد .این بار
همارشــتن با مهارت نیروهای متخصص خود و با بهره
گیری از سابقه سه ســال فعالیت مستمر در زمینه تولید
محصول ورق ژئوممبران ،بهعنوان اولین شرکت ایرانی
موفق به دریافت گواهینامه فنی سا
ختمان از مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی شد.
ژئوممبرانها ورقهای پلیمری منعطفی هســتند که
عمدتا بهعنوان عایق و سدی در برابر مایعات و بخارات ا
ستفاده میشوند و ازاینرو کاربردهای متنوعی از جمله در
صنایع مربوط به آب و فاضالب ،معدن ،تونل ،ســا
ختمان و کشــاورزی دارند .این محصول با توجه به درصد
باالی مقاومت خود و نیز نصب آسان و سریع و نیز هزینه
منطقی ،میتواند تحولی اساســی را در عرصه عای
قکاری ایجاد کند .البته با ابتکارات و نوآوریهایی که در
تولید این محصول در همارشــتن به خرج داده شده است،
ورقههای ژئوممبران این مجموعه از مزایای بسیار بی
شتری نسبت به کاالهای مشابه خود برخوردار هستند.
بر اســاس نتایج بررسیها و آزمایشهای انجام
شده توسط مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرســازی م
حصول ورق ژئوممبران غیرمسلح از جنس پلیوینیل کلراید
(
 )PVCتولیدشــده در گروه صنعتی همارشتن ،منطبق
با ضوابط فنی آن مرکز تشخیص داده شــد؛ از اینرو
آن مرکز ،گواهینامه فنی این محصول را به گروه صنعتی
همارشتن اعطا کرد.

گواهینامه فنی ،ســند پشتیبان
مقررات ملی ساختمان است که منحصرا از سوی مرکز
تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی صادر میشود و نشا 
ندهنده تطابق عملکرد و
کیفیت مواد ،مصالح ،فرآوردهها و سیستمهای سا
ختمانی با معیارهای تعریفشده در مباحث مقررات ملی
ساختمان است .همچنین گواهینامه فنی ابزاری اطمینا 
نبخش
برای شناســاندن کیفیت برتر محصوالت تولیدی ک
شــور به مصرفکنندگان اســت تا از این طریق عالوه بر
حمایت از تولیدکنندگان برتــر ،راهنمایی برای انتخاب
محصوالت ساختمانی با
ِ
کیفیت تاییدشده باشد.
مجموعه صنعتی همارشــتن که یکی از قدیمیترین ت
ولیدکنندگان پروفیلهای یو.پی.وی.سی و محصوالت پ
لیمری صنعتی و ساختمانی در کشور است همواره تالش
کرده تا با تولید محصوالت جدید و کمتر تولیدشــده
در جهت رفع نیازمندی بخشهای مختلف صنعت ،مس
ــکن ،راه و کشاورزی کشور قدم بردارد .تایید این موضوع
خو
شنامی پروفیل همارشتن طی  14سال سابقه تولید ،ه
مچنین توجه به گواهینامههای کسب شده است .الزم
به ذکر است پروفیلهای این شرکت دارای گواهینامه
معتبر
رال
(
)RAL
از
ک
شــور آلمان بوده و همچنین از
ضمانتنامه  25ســاله و بیمهنامه  10ساله برخوردار هس
ــتند .دهها گواهینامههای داخلی و خارجی دیگر ازجمله
دستاوردهای این مجموعه به شمار میرود.

نشریه پنجرهایرانیان در پی دریافت این گواهینامه ار
زشمند به سراغ مهندس محسن صفایی ،مدیرعامل خو
به بررسی این موضوع بپردازد .در
ادامه توجه شما را به مشروح این گفتگو جلب میکنیم:

شفکر و باتجربه همارشتن رفته تا در گپ و گفتی کوتاه

گفتگو
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برای آغاز گفتگو ابتدا مختصری درباره تاریخچه و نحوه شــروع
فعالیت تولید ورقهای ژئوممبران در مجموعه همارشتن توضیح دهید؟
ما در گروه صنعتی همارشــتن از ســال  1395پروژه تولید ورقهای ژئوممبران را
آغاز کردیم که خوشبختانه بسیار سریع و ظرف مدت  4ماه به مرحله بهرهبرداری از
این محصول رسیدیم .ما در این پروژه نیز مانند سایر محصوالت همارشتن نگاهمان
تنها معطوف به بازار و ســود نبود و رعایت اصول علمی و حرفهای تولید محصولی
باکیفیت را نیز همواره مد نظر داشتیم.
به دلیل اینکه اســتاندارد مشــخصی برای این محصول در داخل کشور وجود
نداشت شناســایی اســتانداردهای بینالمللی این محصول ازجمله استاندارد ZTV
آلمــان و اســتاندارد  ASTMآمریکا اولین قدم ما در این پــروژه بود که در واحد
تحقیق و توسعه همارشــتن صورت گرفت .تولید آزمایشگاهی این محصول توسط
متخصصان مجموعه همارشــتن و با همکاری آزمایشــگاههای مطرحی همچون
آزمایشــگاه میران ،آزمایشــگاه پژوهشگاه پلیمر و پتروشــیمی ایران و آزمایشگاه
پژوهشگاه مواد و متالورژی رازی گام بعدی این پروژه بود که با موفقیت انجام شد
و درنهایت با تایید کیفیت و رعایت اســتانداردهای الزم ،محصول ورق ژئوممبران
همارشــتن به مرحله تولید انبوه و عرضه به بازار رســید .همانطور که مســتحضر
هســتید بهتازگی نیز گواهینامه فنی تولید محصول ورق ژئوممبران از سوی مرکز
تحقیقات راه ،مســکن و شهرسازی کشور نیز به مجموعه همارشتن برای تولید این
محصول اعطا شده است.
ورق ژئوممبران چیست ،چه خواص و مزایایی دارد و از چه موادی
تشکیل شده است؟
واژه ژئوممبران از دو بخش ژئو به معنای زمین و ممبران به معنای عایق تشکیل
شده اســت .ژئوممبرانها ورقهای پلیمری منعطفی هستند که عمدتا بهعنوان سد
و مانعی در برابر مایعات و بخارات اســتفاده میشوند و ازاینرو کاربردهای متنوعی
ازجمله در صنایع مربوط به آب و فاضالب ،معدن ،ســاختمان و کشــاورزی دارند.
ژئوممبرانها بر اســاس ماده پلیمری به انواع  HDPE, LDPE, PPو   PVCو...
دستهبندی میشوند .پلیمرها ویژگیهای مختلفی دارند که استفاده از هرکدام از این
پلیمرهــا در تولید ژئوممبران ،روی عملکرد آن تاثیر میگــذارد .ژئوممبرانی که در
مجموعه همارشتن تولید میشود ژئوممبران پی.وی.سی است که تولید آن در داخل
کشور بســیار اندک است و به دلیل اینکه از ســایر ژئوممبرانها مهندسیتر است
خواص و مزایای خاص خودش را دارد.
ژئوممبران پی.وی.ســی جایگزین مناســبی برای عایقهای رطوبتی و آببندی
(ایزوالســیون) در پروژههای عمرانی شهری نظیر ســازههای زیرزمینی ،تونلهای
تاسیســات شــهری ،مترو ،ایســتگاههای مترو تونلهای راه و راهآهن ،زیرگذرها،
پلها ،گودها ،بام و فونداسیون ســاختمانها و کف و سقف سرویسهای بهداشتی
در منازل مسکونی محسوب میشــود و مزایای فراوانی مانند انعطافپذیری خوب،
خواص کششــی باال ،مقاومت در برابر سوراخ شدگی ،مقاومت در برابر اکسیداسیون،
خواص فیزیکی و مکانیکی خوب ،قابلیت فرم پذیری مناســب در زمان بتنریزی و
جوشپذیری ایدهآل دارد.

ورقهای ژئوممبران در چند مدل تولید میشــوند و هر مدل چه
خواصی دارد؟
مجموعه همارشتن عالوه بر تولید ورق ژئوممبران معمولی که در سایر کارخانهها نیز تولید
میشــود یک نوآوری و خالقیتی در تولید این محصول انجام داده که در دنیا برای اولین بار
صورت میگیرد بهاینترتیب که ماشــینآالت تولید این محصول در کارخانه ،یک الیه ورق
ژئوتکســتایل ( )Geotextileرا در هنگام تولید به ورق ژئوممبران لمینت میکند و با این
کار یک مرحله از نصب را در پروژهها کاهش میدهد .این کار با توجه به هزینه و زمان زیادی
که در مرحله نصب محصول در پروژهها صرف میشود میتواند برای پروژههای با متراژ باال
مانند تونلها بســیار بهصرفه باشد .الزم به ذکر است که محصول ژئوتکستایل نیز در داخل
مجموعه همارشتن تولید میشود.
تولید ورق ژئوممبران زیگنالالیر که البته در جاهای دیگر هم تولید میشــود یکی
دیگــر از محصوالت ما در این بخش اســت .این محصــول بهصورت دوالیه دورنگ
تولید میشــود به این دلیل که در صورت خراش برداشــتن و آســیبدیدگی بهراحتی
قابلدیدن باشد.
مهمترین کاربردهای این محصول چیست و در کجا بیشتر مورد
استفاده قرار میگیرد؟
بیشــترین جایی که این محصول در آن اســتفاده میشود ،در تونلها جهت عایق
در برابر آبهای زیرزمینی اســت اما همانطور که گفته شد خاصیت عایق بودن و
دیگر مزایای این محصول باعث شــده که دامنه کاربرد آن بســیار گستردهتر باشد.
ژئوممبران کاربردهای متنوعی مانند اســتفاده در دریاچهها و استخرها بهعنوان الیه
محافظ و ایزوله ،اســتفاده در اســتخرهای پرورش ماهی و آبزیان ،استفاده در سدها
و آببندها ،اســتفاده در محلهای دفع زباله بهعنوان یک محافظ در برابر نفوذ مواد
آالینده به محیطزیســت ،اســتفاده در ســاخت مخازن ذخیره آب و یا پسماندها و
هرگونه سیاالت دیگر بهعنوان یک الیه غیرقابل نفوذ و مقاوم دارد.
محصول ژئوممبران در صنعت ساختمان مشخصا در کجا کاربرد
دارد و آیــا پروژه خاصی را میتوانید نــام ببرید که از این محصول
استفاده کرده باشد؟
همانطور که اشاره کردم در قسمتهایی از ساختمان مانند فونداسیون ،بام ،روف
گاردن ،کف و ســقف سرویسها و اطراف مخازن آب و ...که به عایقبندی نیاز دارد
و معمــوال از موادی مانند قیر و گونی یا ایزوگام اســتفاده میشــود میتوان از این
محصول اســتفاده کرد .پروژههای بسیاری مانند تونلهای جادهای و مترو تاکنون از
ژئوممبرانهای همارشتن استفاده کردهاند ،اما جدیدترین پروژهای که در این زمینه از
محصول ورق ژئوممبران همارشتن استفاده کرده پروژه مجتمع شیرآالت در خیابان
شیراز است که در فونداسیون ساختمان آن از این محصول بهره گرفته شده است.
آیا برنامهای برای تولید محصول جدید در مجموعه همارشتن دارید؟
بله در زمینه ژئوممبرانها ،نوع دیگری از ورقهای نرم ژئوممبران وجود دارد به نام
ترانسپارنت ( )Transparentیا شفاف که مصارف عمده آن بهعنوان جداکننده
(پرده و پارتیشــن) در سردخانههای بزرگ صنعتی است که تولید این محصول یکی
دیگر از پروژههای ما در آیندهای نزدیک خواهد بود.
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اشــاره
شــرکت کیانپن ،تولیدکننده پروفیل در و پنجره یو.پی.وی.سی با نام تجاری «آورتا» ،در
ســال  ۱۳۸6در استان مازندران و شهرک صنعتی شــماره یک ساری فعالیت خود را آغاز
کرد .این مجموعه که یکی از واحدهای تولید پروفیل در و پنجره یو.پی.وی.ســی در کشور
اســت با توجه به نیاز بازار ایران و واردات انبوه پروفیل از کشــورهای اروپایی بر این امر
اهتمــام ورزید که با تولید این محصول در داخل عــاوه بر صرفهجویی ارزی و جلوگیری از
هدر رفتن ســرمایه ملی ،باعث رفع نیاز مونتاژکاران و مصرفکنندگان داخلی شود .آورتا با
احداث گروه صنعتی خود ،توسط پرسنل مجرب و آموزشدیده و با بهرهگیری از مدرنترین
تجهیزات اندازهگیری مواد اولیه ،ماشینآالت میکسینگ ،خطوط اکسترودر و قالبهای مدرن
اروپایی ،اقدام به تولید و عرضه پروفیل یو.پی.وی.ســی در و پنجره میکند .آورتا در ابتدا با
 3خط اکســترودر و یک خط میکسر شــروع به کار کرد و با گذشت زمان و نیاز به توسعه و
افزایش ظرفیت تولید ،ماشینآالت خود را در سال  90به  ۱۱خط اکسترودر و  ۳خط میکسر
افزایش داد .تغییر مدیریت مجموعه که در ســال  96اتفاق افتاد باعث شد مجموعه مجددا
با افزایش خطوط و ظرفیت تولید همراه باشد بهگونهای که این مجموعه هماینک با  19خط
اکســترودر مشــغول به تولید پروفیلهای در و پنجره ،لوله ،پنلها و پروفیلهای دیوارپوش
و سقف کاذب اســت .مدیریت جدید مجموعه کیانپن و پروفیل آورتا با دید آیندهنگر خود
در راســتای برطرف کردن نیازهای داخل کشور و همچنین توجه به بخش صادرات درصدد
افزایش خطوط تولید این مجموعه به بیش از  ۳۰خط اکسترودر است .برای آشنایی بیشتر
با مدیریت جدید مجموعه کیانپن و برنامه چشــمانداز توســعهای که این تیم جدید برای
پروفیل آورتا تدارک دیده است به سراغ عباس جمشیدی شهمیری ،مدیرعامل این مجموعه
رفتیم و گفتگویی با وی انجام دادیم که در ادامه مشروح آن را باهم میخوانیم:

برای شــروع گفتگو مجموعه کیانپن را برای مخاطبان نشــریه
معرفی کنید؟
فعالیت تولیدی شــرکت کیانپن از ســال  1386با راهاندازی  3خط اکسترودر و یک خط
میکسر در شهرک صنعتی شماره  1ســاری آغاز شده است .ظرفیت تولید مجموعه کیانپن
در زمینه تولید پروفیلهای یو.پی.وی.ســی در و پنجــره بانام تجاری «آورتا» ظرف مدت 3
سال به  11خط افزایش پیدا کرد .این تعداد خط اکسترودر که در فضایی به مساحت  30هزار
مترمربع ســوله مسقف مشغول به فعالیت بود ،ظرفیت تولید 10میلیون مترطول پروفیل را در
سال داشــت .همانطور که میدانید در یک سال گذشته تغییراتی در مدیریت عامل شرکت
کیانپن به وجود آمده و بر اساس آن من که قبال عضو هیات مدیره شرکت بودم این وظیفه
را برعهده گرفته و بهعنوان مدیرعامل جدید مجموعه مشغول به کار شدهام .در یک سال اخیر
نیز تعداد خطوط اکســترودر شرکت کیانپن به  19خط افزایش یافته و مطابق پیشبینیهای
انجامشده در برنامه توسعه شرکت ،تعداد  14خط اکسترودر نیز خریداری شده که بهزودی به
مدار تولید اضافه خواهند شــد تا مجموعه کیانپن با  33خط اکسترودر به فعالیت تولیدیاش
ادامه دهد .در برنامه توســعهای که برای مجموعه تعریف کردهایم تمامی زیرساختها ،برق،
آب ،ماشــینآالت و ...برای افزایش ظرفیت تولید کارخانه و فعالیت حداقل  33خط اکسترودر
مهیا شــده اســت که در آتیه نزدیک این برنامه عملیاتی خواهد شــد .در یک سال گذشته
همچنین بسیاری از قالبهای  4محفظه سری  60لوالیی و کشویی در سایزهای جدید همراه
با ملزومات موردنیاز تهیه و به خطوط تولید افزوده شده است.

عمدهترین محصوالت پروفیل آورتا را نام ببرید؟
عمدهتریــن محصوالت مجموعــه کیانپن که بانام تجاری آورتا به بازار عرضه میشــود
پروفیلهای یو.پی.وی.ســی در و پنجره است که شــامل پروفیلهای  4محفظه سری 60
لوالیی و  4محفظه ســری  80و  120کشویی تکریل و ســایر ملزومات مانند پروفیلهای
لوله ،بازســازی ،فریم به فریم و آداپتور میشود .در یک سال گذشته با خرید دستگاه لمینت
از برنــد مطرح «یونیماک» و اضافه کردن آن به خط تولید ،توانایی تولید پروفیلهای لمینت
تکرو و دورو مغز قهوهای را نیز داریم.
درحالحاضر ظرفیت تولید و تعداد پرســنل مجموعه کیانپن چه
میزان است؟
ظرفیــت تولید کارخانه درحالحاضر با  19خط اکســترودر فعال ،بیــن  19تا  20میلیون
مت ِرطول انواع پروفیل در و پنجره یو.پی.وی.ســی در سال است .تعداد پرسنلی که بهصورت
مســتقیم در مجموعه کیانپن مشغول به کار هستند  220نفر است که این میزان با توجه به
کارگاههایی که با ما کار میکنند و سایر مشاغل مرتبطِ غیرمستقیم به  1500نفر هم میرسد.
پروفیل آورتا در چه نقاطی از کشور نمایندگی دارد؟
عالوه بر  350کارگاهی که در سراســر کشــور با مــا همکاری دارنــد و از پروفیل آورتا
اســتفاده میکنند ما در اکثر استانهای کشور نمایندگی فروش رسمی داریم که برای
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ســهولت کار و راحتی حال مصرفکننده تمامی محصوالت ما را مســتقیما به دست
مصرفکنندگان میرسانند.
نحوه اعطای نمایندگی پروفیل آورتا به متقاضیان به چه شکل است؟
بعد از دریافت درخواست از طرف متقاضی و ثبت در سیستم شرکت ،بررسیهای مورد نیاز
از طریق اعزام کارشــناس و مدیر فروش به محل نمایندگی انجام میگیرد .این موارد شامل
بررســی تواناییهای مالی ،فنی و ســختافزاری متقاضی و همچنین ظرفیت و نیازسنجی
منطقه مورد درخواســت است به شکلی که متقاضی کســب نمایندگی بتواند خواستههای ما
و مشــتریان نهایی را به بهترین نحو انجام داده و نســبت به حسن انجام کار نهایت دقت و
حساسیت را داشته باشد .بعد از تایید مقدماتی کارشناسان و مطالعه گزارش ارائهشده از سوی
هیات اعزامی توســط مدیران شرکت ،نسبت به ارائه نمایندگی رسمی یا انحصاری فروش به
متقاضی اقدام میشود.
پروفیل آورتا تاکنون چه اســتانداردها و ضمانتنامههایی را دریافت
کرده است؟
خوشبختانه پروفیل آورتا ازجمله پروفیلهایی است که موفق به دریافت گواهینامه فنی مرکز
تحقیقات وزارت راه و شهرسازی شده است .شرکت کیانپن و پروفیل آورتا همچنین گواهینامه
اســتاندارد اجباری و تشویقی سازمان استاندارد ایران را کسب کرده و کلیه محصوالت تولیدی
این مجموعه با رعایت شــاخصهای کیفی این گواهینامهها تولید و عرضه میشوند .ایزوهای
معتبر اروپایی مانند ایزو  9001و  18001و  14001نیز ازجمله گواهینامههای اســتاندارد کیفی
است که مجموعه کیانپن و پروفیل آورتا تاکنون به دست آوردهاند.
آیا محصوالت آورتا گارانتی و بیمه دارند؟
تمامی محصوالت آورتا به مدت  20ســال از ســوی بیمه ایران و  5ســال توسط شرکت
کیانپن و مجموعا به مدت  25سال ضمانت و بیمه شدهاند.
آیا مجموعه کیانپن واحد تولید در و پنجره دارد؟
واقعیت این اســت که ما در مجموعه کیانپن به خاطر رعایت حقوق مشتریان و همکارانی
که با این مجموعه همکاری میکنند تاکنون بهصورت مســتقل و راســا اقدام به تولید در و
پنجره نکرده و تنها به فروش و عرضه پروفیل اکتفا کردهایم.
با توجه به تغییر و تحولی که در مدیریت مجموعه به وجود آمده ،نگاه

شــما بهعنوان مدیرعامل جدید مجموعه به مقوله تولید ،بازار و مشتری
چگونه اســت و در این مســیر چه اولویتهایی برای مجموعه کیانپن
تعریف کردهاید؟
ســرلوحه کار و فعالیت هیات مدیره کیانپن کیفیت اســت و مهمترین فاکتوری که برای
تمامی واحدها و در همه امور موکدا به آن ســفارش شــده رعایت اصول استاندارد و کیفیت
نهایی محصول اســت .موضوعی که برای من ،هیات مدیــره و تمامی بخشهای مجموعه
اهمیت دارد و در هر شــرایطی باید رعایت شــود کیفیت محصول ،قیمت مطلوب و شرایط
فروش مناسب است .ما در مجموعه کیانپن تالش میکنیم تا با رعایت این  3اصل رضایت
کامل تمامی مشــتریان و مصرفکنندگان نهایی محصوالتمان را تامین کنیم و امیدواریم با
همفکری و همراهی همه همکاران به این خواســته دست پیدا کنیم .ما همزمان با شروع به
کار مدیریت جدید تالش کردیم با بهکارگیری نیروهای فنی و تشــکیل یک تیم حرفهای از
کارشناسان و متخصصان مختلف شرایط را برای عرضه محصولی باکیفیت و بیعیب و نقص
مهیا کنیم به این صورت که در هر شــیفت کاری دو نفر نیروی فنی در بخش کنترل کیفی
مشــغول به کار شدند تا خطوط تولید پروفیل آورتا بدون وقفه و با تمام توان به تولید کاالی
باکیفیت ادامه دهند.
در بحث فروش نیز دیدگاه ما بر این مبنا اســت که بعد از نیازســنجی بازار ،در نظر گرفتن
قدرت خرید مشــتری و تناسب قیمت و کیفیت محصول ســعی کنیم تا محصوالتمان را با
بهترین شــرایط پرداخت در اختیار مشتری قرار دهیم بهنحویکه ضمن رعایت حال مشتری
و کسب رضایت او ،حاشیه سود مناسبی نیز برای شرکت لحاظ شود.
آیا مجموعه کیانپن واحد آزمایشگاه کنترل کیفی دارد؟
بلــه در ادامه سیاســتهای کاری تیم جدید مدیریتــی آورتا اقدام به خریــد جدیدترین
ماشینآالت تست آزمایشــگاهی پروفیل یو.پی.وی.سی و پیشرفتهترین دستگاههای کنترل
کیفی محصوالت پلیمری از کشورهای اروپایی کردیم که هماینک در واحد آزمایشگاه کنترل
کیفی آورتا مشــغول به کار بوده و تســتهای مختلفی ماند تست جوش ،تست ضربه ،تست
ویــکات و ...را انجام داده و نمونههای آزمایشــگاهی را بهصورت مــداوم مورد آزمون قرار
میدهند .ضمن اینکه این واحد با هماهنگیهایی که با سازمان استاندارد انجام گرفته مجوز
و توانایی این را دارد که بهعنوان آزمایشگاه همکار و مرجع در خدمت سایر واحدهای تولیدی
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و مجموعههای همکار قرار گیرد.
با توجه به شــرایط ویژهای که این روزها در اقتصاد کشــور شاهد
هســتیم و مواردی مانند رکود صنعت ساختمان ،نوسانات شدید قیمت
ارز ،کمبود مواد اولیه و مشــکالت مربوط بــه واردات و ...که کار تولید
را بســیار سختتر کرده اســت ،چه تدبیری برای ادامه کار مجموعه
کیانپن و عبور از این شرایط بحرانی اندیشیدهاید؟
ما به لطف خدا تالش کردیم تا در این شــرایط ســخت و گرفتاریهایی که تمامی
عرصههای زندگی و کار و فعالیت تولیدی را طاقتفرســا کرده است به هر نحوی که
شــده در کنار مشــتریان و همکارانمان بمانیم و آنها را در این شــرایط تنها نگذاریم
چراکه تنها با در کنار هم بودن و همدلی و همراهی اســت که میتوانیم بر این شرایط
ســخت پیروز شویم و به امید بهتر شدن اوضاعواحوال مملکت همدیگر را یاری دهیم.
ما حاضر شــدیم مواد اولیه را با قیمت بیشتر خریداری کنیم ولی قیمت محصوالتمان
را بیمنطق افزایش ندادیم.
البته ما در بخش افزودنیها خوشــبختانه از انبار نسبتا خوبی برخوردار بودیم چراکه
مطابق با سیاست کاری و برنامهای که تدوین کرده بودیم در ابتدای سال مقدار زیادی
از این مواد (تقریبا نیاز یک ســال مجموعه به مــواد افزودنی) را خریداری و دپو کرده
بودیم که در این شرایط به کمک ما آمد .ما در این روزها برعکس خیلیها فقط به سود
خودمان نگاه نکردیم بلکه همه شــرایط را در نظر گرفتیم و با ترسیم اهداف بلندمدت
کوشیدیم نوسانات قیمت ارز و کمبود مواد اولیه در قیمت محصول نهایی تاثیر نگذارد
و محصوالتمان را با هر زحمتی به دســت مشــتری رساندیم .ما معتقدیم کسی که در
شرایط سخت در کنار ما بماند برای همیشه در کنار ما خواهد ماند.
نظرتان پیرامون مقایسه کیفی پروفیلهای داخلی و خارجی چیست؟
خوشبختانه درحالحاضر ظرفیت تولید پروفیلهای یو.پی.وی.سی در داخل کشور به
حدی اســت که عالوه بر تامین نیاز داخلی میتواند میزان قابلتوجهی از این محصول
در بخش صادرات به کشورهای دیگر عرضه شود و اصال نیازی به واردات پروفیلهای
خارجی نداریــم .از لحاظ کیفیت نیز بدون اغراق پروفیلهای داخلی نهتنها هیچ کم و
کســری نسبت به نمونههای مشابه خارجی ندارند بلکه در بسیاری از فاکتورها یک سر

و گردن از آنها بهویژه پروفیلهای ترک باالتر هستند.
از ســوی دیگر پروفیلی که در داخل کشــور تولید میشــود چون با در نظر گرفتن
شــرایط آب و هوایی ایران تولید میشــود بهتر میتواند جوابگوی نیاز مناطق مختلف
کشور باشد که از تنوع آب و هوایی باالیی برخوردار است.
افزایش تعرفــهای که برای واردات پروفیلهــای خارجی در نظر
گرفتهاند چه تاثیری بر رقابت این محصول در بازار دارد؟
برخــی پروفیلهای خارجی با توجه به تعرفه نســبتا باالیی که بــرای واردات این
محصول در نظر گرفته شده اســت بهناچار بخشی از کیفیتشان را میزنند تا بتوانند با
پروفیلهــای تولید داخل رقابت کنند در غیر این صورت به خاطر قیمت بســیار باالی
این پروفیلها امکان حضور در بازار داخلی را از دست میدهند به همین خاطر بسیاری
از پروفیلهای ایرانی از این پروفیلها بسیار باکیفیتتر هستند.
درهرصورت وضع تعرفههای باال برای محصوالت خارجی در سالی که به نام حمایت
از کاالی ایرانی نامگذاری شده است برای ما تولیدکنندگان داخلی که در شرایط بسیار
ســختی اقدام به کار و فعالیت تولیدی میکنیم مفید است و کمک شایانی به پیشرفت
و ترقی ما و همچنین اشتغالزایی کشور خواهد کرد.
چه برنامهای برای بخش صادرات محصوالتتان دارید و آیا تاکنون
صادرات داشتید؟
در ســالهای گذشــته اقدامات مقطعی برای حضور در بحث صــادرات و ورود به
بازارهای منطقهای از ســوی مجموعه کیانپن صورت گرفت که متاسفانه به دالیلی
منتج به نتیجه نشد .با شروع به کار تیم جدید مدیریتی واحدی به نام واحد صادرات در
مجموعه احداث و کارشناسانی برای این بخش در نظر گرفته شد.
این واحد وظیفه شناســایی بازارهای خارجی و امکانســنجی بــرای صادرات به
کشــورهای منطقه را بر اســاس نیاز آن بازار ،قیمت محصول ،نــرخ ارز و تعرفههای
گمرکی و سایر مولفهها بر عهده دارد.
یکی از مهمترین اهداف ما در برنامه چشمانداز توسعهای که برای مجموعه کیانپن
و پروفیل آورتــا در نظر گرفتهایم همین بحث صادرات و حضور در بازارهای جهانی و
کشورهای منطقه است که امیدواریم بهزودی این امر محقق شود.
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پنجرهایرانیان؛ نخســتین «همایش و نمایشــگاه صنایع
غیرآهنی و فناوریهای وابســته» 10 ،و  11مهرماه 1397
در مرکز همایشهای صداوسیما برگزار شد.
در ایــن هماندیشــی صنعتی بــا حضور تصمیمســازان،
صاحبنظــران ،کارشناســان و فعــاالن صنایــع غیرآهنی
(آلومینیوم ،سرب و روی ،مس و طال) فرصتها و چالشهای
این حوزه با نگاهی به تولید و بازار بررسی شد.
«چشــمانداز تولید ،مصرف و صادرات فلزات غیرآهنی و
آلیاژها در افق « ،»۱۴۰۴مزیتهای رقابتی و استراتژیهای
ســرمایهگذاری در حوزه فلزات غیرآهنــی در خاورمیانه»،
«رقابتپذیری محصــوالت فلزی غیرآهنــی در بازارهای
داخلــی و جهانــی»« ،ارزشافزوده ،از محصــوالت خام تا
آلیاژهــا»« ،نقش تکنولوژیهای نویــن تولید و بازیافت در
اقتصاد صنایع فلــزات غیرآهنی» ازجمله محورهایی بود که
تحلیلگران و فعاالن بــازار فلزات غیرآهنی ،تولیدکنندگان و
متولیان این حوزه در این گردهمایی به بررسی آن پرداختند.
ـ فرصتها و تهدیدهای صنایع غیر آهنی
صنایع فلزی در طول تاریخ نماد پیشرفت و صنعتی بودن
یک کشــور بــوده و در طول برنامههای توســعه اقتصادی
کشــورها ،توســعه صنایع فلزی از اهمیت خاصی برخوردار
بودهانــد .در این میــان ،صنایع فلزات غیــر آهنی همچون
آلومینیوم ،مس ،سرب ،روی ،طال و ...کمتر از صنعت فوالد
موردتوجه قرارگرفتهاند؛ این در حالی است که صنایع فلزات
غیر آهنی و آلیاژهای آنها میتواند مزیت رقابتی گستردهای

را برای هر کشور ایجاد کند.
ارزیابــی فرصتها و چالشها و پاســخ به ابهامات مطرح
درباره این موضوعات از جمله برنامههای این گردهمایی بود.
با توجه به منابع و بازارهــای بالقوه منطقه و ایران در حوزه
فلزات غیرآهنی ،همچنین تالش چشــمگیر همسایگان در
توســعه این صنایع حتی بدون داشتن منابع معدنی آن ،لزوم
تمرکز بیشــتر و ایجاد دیدگاه اقتصادی پایدار در این صنایع
از یکسو و بررســی ابعاد ،فرصتها و تهدیدهای موجود در
آنها از سوی دیگر بیشازپیش نمایان میشود .درعینحال،
برگزاری هشت دوره همایش چشمانداز صنعت فوالد و معدن
ایران و دریافت بازخورد مخاطبان این همایش در مورد خال
اطالعاتی در سایر حوزهها ازجمله فلزات غیرآهنی ،زمینهای
شد تا ایده برگزاری همایشی برای بررسی چشمانداز فلزات
غیرآهنی ایران در دســتور کار قرار گیــرد .تجربه برگزاری
هشــت دوره همایش چشمانداز صنعت فوالد و معدن ایران
شــرایطی را فراهم کرد تا با بررسیهای کارشناسانه ،عالوه
بر شــفاف شدن شــرایط فعلی صنعت فوالد ایران و جهان،
زمینه رصد نقشــه راه این صنعت منطبــق با نیاز و ظرفیت
کشور صورت گیرد.
هر یک از فلزات غیرآهنی دارای اهمیت منحصربهفردی
هستند .ارتباط مســتقیم صنایع اســتراتژیک ،نظیر صنایع
هواپیما و خودروسازی ،صنعت برق و صنعت ساختمان و ...با
این حوزه ســبب شده که ساالنه همایشها و نمایشگاههای
تخصصی در این بخش برگزار شــوند کــه از حیث ابعاد و
میزان مشارکت درخور توجهاند .ارزیابیها نشان میدهد که

هم کشــورهای تولیدکننده و هم مصرفکنندگان عمده این
فلزات بهصورت پیوســته سعی در گسترش میزان نفوذ خود
در بازارهــای بینالمللی دارند و این مهم جز با تبادل آخرین
دستاوردها ممکن نخواهد بود.
ـ برنامههای روز نخست و افتتاحیه همایش
افتتاحیه «نخستین همایش و نمایشگاه صنایع غیرآهنی»
با حضــور بزرگان حوزه صنعت و معــدن مثل وزیر صمت،
رئیــس هیاتعامــل ایمیــدرو و مدیرعامل شــرکت ملی
صنایع مس ایران روز سهشــنبه  10مهرماه  97برگزار شد.
در ادامه و پس از ســخنرانی تعــدادی از مدعوین ،میزگرد
پاســخگویی مســئوالن برگزار شــد که رئیس هیاتعامل
ایمیدرو ،معاون امور معــادن و صنایع معدنی وزارت صمت،
معاون محیطزیست انسانی سازمان حفاظت محیطزیست و
مدیرعامل شــرکت ملی صنایع مس ایران در آن به سواالت
حاضران پاسخ دادند.
ازجملــه برنامههای جالبتوجه در ایــن همایش دوروزه،
برگــزاری میزگردهــای تخصصی بــود .میزگرد تخصصی
«چالشهای بازار فلزات غیرآهنی در کشــور»« ،چالشها و
فرصتهای صنعت مس»« ،چالشها و فرصتهای صنعت
آلومینیوم» و «چالشها و فرصتهای صنعت طال در ایران»
با محورهای تولید و اشــتغال ،سرمایهگذاری ،محیطزیست،
بازار ،تکنولوژیها و فناوریهــای نوین ازجمله برنامههای
این همایش بود.
در این همایــش همچنین میزگرد تخصصی «چالشهای

گزارش

همکاریهــای مشــترک صنعــت و دانشــگاه» و میزگرد
تخصصــی «چالشها و فرصتهای صنعت ســرب و روی
ایران» نیز در پنج محور برگزار شد.
مدیرعامــل بــورس کاالی ایران ،مدیــرکل دفتر صنایع
معدنی وزارت صمت ،معاون مالی و اقتصادی شــرکت ملی
صنایع مس ایران و عضــو هیئتمدیره انجمن معدنکاران
سرب و روی ازجمله شرکتکنندگان در این میزگردها بودند.

پنجـره ایرانیـان /سـال دوازدهم

ـ چالشهای صنایع غیرآهنی
در ادامه همایــش علیرضا بختیاری ،مدیرمســئول گروه
رسانهای «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه فعالیت اقتصادی در
ایران با چالشهای فراوانی همراه است که صنایع غیرآهنی
هم از این مســئله مستثنا نیســتند ،اظهار کرد :برخی از این
چالشها مربوط به همه فعالیتهای اقتصادی است و برخی
مخصوص این صنایع .فرصتهای توســعه صنایع غیرآهنی
در ایران بر کسی پوشیده نیست؛ اما استفاده از این فرصتها
درگرو بسترســازی و مواجهه با چالشهایی است که توسعه
این صنایع استراتژیک را با مانع مواجه میکند.
به گفته بختیاری ،این چالشها شــامل فهرستی طوالنی
اعم از وضعیت زیرســاختها ،محدودیتهای جذب سرمایه
خارجی به این صنایع اســتراتژیک ،فقــدان تعریف دقیق از
نقش دولت در توسعه این صنایع ،عدم توجه به رقابتپذیری
جهانی ،عدم ثبات مقرراتی برای حضور در بازارهای جهانی،
ورود و دخالــت دولت در امر قیمتگذاری و کم اثر شــدن
نقش بورس کاال اســت .از ســوی دیگر مسئله تامین مالی،

ـ تصویر آماری از فلزات غیرآهنی
محمد ابکاء ،مدیرعامل شرکت مهندسی بینالمللی فوالد
تکنیک نیــز در این همایش مهمتریــن چالشهای فلزات
غیرآهنی را برشــمرد و گفت« :نبود استراتژی مشخص در
هر شاخه باوجود نقش موثر در ایجاد ارزشافزوده»« ،ساختار
ناهمگن در بخش دولتی و خصوصی و ضعف حضور بخش
خصوصی»« ،عدم دسترســی به اطالعــات صحیح بهویژه
در واحدهای بخش خصوصی»« ،نبود اطالعات شــفاف در
دسترس و قابلاعتماد از وضعیت بازار»« ،ﺑﺎزدﻫﯽ نامطلوب
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﯿﺎس»« ،بــهروز نبــودن ﺑﺮﺧﯽ ﻓناوریهــای
موجــود»« ،تراکــم نیروی انســانی و بهــرهوری پایین»،
«کمبود منابع مالی برای توســعه و نوســازی»« ،مشکالت
زیرساختها ازجمله آب ،برق ،حملونقل» میشود .همچنین
بخش فلزات غیر آهنی نیازمند مطالعه و کارهای میدانی در
بخشهای «ذخایر و نتایج اکتشافات»« ،بازارهای داخلی و
بینالمللی»« ،انتخاب بازارهای هدف صادراتی»« ،بررســی
زیرســاختها»« ،فناوریهای نو»« ،شیوههای تامین منابع
مالی و جذب ســرمایه» و «تولید محصــول با ارزشافزوده
باالتر بهویژه در صنعت مس» است.
وی به تشــریح برخی آمارهای داخلی و خارجی در حوزه
صنایع غیرآهنی پرداخت و گفت :ســهم ارزشافزوده فلزات
اساسی در  ۱۰صنعت اول ایران با  ۱۴ /۹درصد در رتبه دوم
قرار دارد و در بخش اشــتغال با  ۱۰ /۶درصد رتبه پنجم را
به خود اختصاص داده اســت و در بخش ســرمایهگذاری با
 ۱۱درصد ســهم در رتبه دوم قرار داریم .همچنین در بخش
اشتغال سنگآهن  ۲۲ /۹درصد ،مس  ۱۱ /۶درصد ،سرب و
روی  ۲ /۷درصد ،طال  ۰ /۷درصد و بوکســیت  ۰ /۶درصد
سهم را به خود اختصاص دادهاند.
وی ادامه داد :درزمینه ذخایر طال  ۲۹۴تن ،بوکســیت ۳۵
میلیــون تن ،مــس  ۲۲میلیون تن و در ســرب و روی ۱۴
میلیون تن ذخایر داریم .همچنین سهم ما از ذخایر بینالمللی
به این شرح است :در بخش مس  ۳ /۱درصد (رتبه هشتم)،
ســرب و روی  ۴ /۴درصــد (رتبــه دوازدهــم) و در بخش
بوکســیت  ۰ /۱درصد و طال  ۰ /۶درصد اســت که نشان
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ـ ضرورت تهیه نقشه راه فلزات غیرآهنی
آیین افتتاحیه این همایش با تالوت قرآن کریم و ســرود
ملی جمهوری اســامی ایران با حضور مهدی کرباســیان
رئیــس هیات مدیره ایمیدرو و مســئولین وزارت صمت در
مرکز همایشهای بینالمللی صداوسیما برگزار شد.
در ابتــدای این همایش مهدی کرباســیان ،معاون وزیر
صنعــت ،معدن و تجارت گفت :حوزه معدن و صنایع معدنی
با سهم  20درصدی در صادرات غیرنفتی ،نقش بسزایی در
ایجاد ارزشافزوده و اشتغال و ارزآوری در کشور دارد.
وی افــزود :یکی از افتخارات وزارت صنعت و ســازمان
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در
دولتهای یازدهم و دوازدهم ،ارتقای جایگاه معدن و صنایع
معدنی در بین مردم ،سیاستگذاران و تصمیمگیران است.
به گفته این مقام مســئول ،در پنج ســال گذشته معدن
و صنایع معدنی و جایگاه آن در اقتصاد و توســعه کشــور،
جدی گرفته شــده بهطوریکه اکنون بیــش از  23درصد
ارزش بورس کشــور متعلق به شرکتهای معدنی و صنایع
معدنی است.
کرباســیان ادامه داد :ایران کشــوری معدنی است و این
جایگاه میتواند بیشازپیش ارتقا یابد.
وی افزود :باوجود تحریمهــای ظالمانه آمریکا و نامبرده
شدن از آلومینیوم و مس در تحریمهای اقتصادی ،اما حوزه
معدن و صنایع معدنی میتواند باوجود همه مشــکالت روی
پای خود بایستد؛ معتقدیم ضربهپذیری این حوزه در صورت
توجه و تدبیر نســبت به سایر حوزههای صنعتی و اقتصادی
کمتر است.
رئیس هیات عامل ایمیدرو بــر لزوم توجه به صادرات در
ایــن حوزه نیز تاکید کرد و هشــدار داد :هرگونه کمتوجهی
به صادرات میتواند این بخــش را وارد رکود و چالشهای
جدی کند.
وی یادآور شــد :فرامــوش نکنیم  50درصــد تولید انواع
محصوالت معدنی در جهان در اختیار چینیهاست و میتوان
با همکاری با چیــن و اخذ تصمیمهای منطقی ،تحریمها را
کم اثر کرد.
کرباســیان ،به جنگ تجــاری آمریکا با چین ،روســیه و
اتحادیه اروپا اشــاره کرد و گفــت :این جنگ تجاری بهطور
مستقیم در حوزه فلزات غیرآهنی نیز تاثیرگذار است و باید در
این زمینه و همچنین رشــد بهره دالر تحلیلهایی انجام داد
که چقدر در اقتصاد کشورمان تاثیرگذار خواهد بود.
وی تاکیــد کرد :بایــد از اخذ تصمیمهای شــتابزده و
هیجانی در حوزه معدن و صنایع معدنی کشور پرهیز کرد.
به گفته این مقام مســئول ،ایران باوجود زیرســاختهای

مختلــف نفــت ،گاز ،معــدن ،راهآبــی و نیروی انســانی
تحصیلکــرده ،آمــاده جهش اقتصــادی اســت و چنین
پتانسیلهایی در جهان وجود ندارد.
معاون وزیر صنعــت ،معدن و تجارت تاکیــد کرد :باید
سیاســت را هر چه بیشــتر در حوزه اقتصاد کمرنگ کنیم
و اجــازه دهیــم اقتصادیها کار خود را انجــام دهند؛ زیرا
اگر سیاســیون بگذارند این کشــور میتوانــد جهش کند؛
سیاسیونی که هرچند دلســوزند اما در پارهای موارد منافع
ملی را در نظر نمیگیرند.
وی خواستار آن شد تا «سیاسیون اجازه دهند اقتصادیها
این روزها بیشتر حرف بزنند ،زیرا در حالی مدام دم از بخش
خصوصــی میزنند که حتی اجــازه نمیدهند بخش اقتصاد
دولتی حرف بزند».
رئیس عامــل ایمیدرو ادامه داد :امــروز در حوزه فوالد و
زغالسنگ از طرحهای جامع و نقشه راه جامع برخورداریم،
اما در سایر حوزهها ازجمله فلزات غیرآهنی چنین نقشههایی
تهیه نشده و جای آنها خالی است.
وی ادامــه داد :پژوهش و آمــوزش و توجه به آنها یکی
از مباحث جدی اســت که در حوزه معــدن و صنایع معدنی
کمرنگ است و باید توجه بیشتری به آن کرد.
به گفته این مقام مســئول ،امروز مجلس شورای اسالمی
در حوزه معدن و صنایع معدنی کمککننده اســت و آمادگی
برای همراهی دارد.
کرباســیان ،یکی از افتخارات ایمیدرو در چند سال گذشته
را توجه به مقوله توســعه اکتشافات معدنی در کشور برشمرد
و گفــت :تاکنون مقدمات اکتشــافات معدنی در پهنهای به
وســعت  270هزار کیلومترمربع فراهمشــده که  200هزار
کیلومترمربع آن در  2سال گذشته ژئوفیزیک هوایی شد.
وی همچنین بر لزوم حمایت از معادن کوچک و اقتصادی
کردن آنها تاکید کرد و افزود :معادن روباز کشــور به پایان
رسیده اســت و باید کمکم به سمت تجمیع معادن کوچک
حرکت کنیم تا فعالیت در این حوزه را اقتصادی کنیم.

مهیا نبودن شرایط الزم برای رشد بخش خصوصی قدرتمند
و تحریمهای یکجانبه بینالمللی از دیگر چالشها است.
مدیرمسئول گروه رســانهای «دنیای اقتصاد» افزود :البته
مســئله اصلی وجود این چالشها نیست ،بلکه وزن متفاوت
ایــن چالشهــا در ذهن سیاســتگذاران ،فعــاالن صنایع
غیرآهنی و صاحبنظران توســعه صنعتی اســت که تمرکز
روی اولویت را با مشکل مواجه میکند.
بختیاری با بیان اینکه حل ریشهای مشکالت اقتصادی
کشــور درگرو تعامل فکری سه گروه اصلی ذیصالح در
تصمیمسازی برای مسائل اقتصادی شامل سیاستگذاران،
صاحبنظران و فعاالن اقتصادی اســت ،گفت :این تعامل
فکری باعث میشــود که در اتخــاذ تصمیمات اقتصادی
هم به معضــات واقعی فعاالن اقتصادی توجه شــود و
هم مبانی کارشناســی و پشــتوانه تئوریک این تصمیمات
موردتوجه واقع شود.
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میدهد وضعیت مناسبی در این بخش نداریم .باید بر اساس
برنامــه  ۱۴۰۴در تولید مس به  ۴۵۰هزار تن و در تولید طال
به  ۱۲تن و در تولید آلومینیوم به  ۱۵۰۰هزار تن دســت پیدا
کنیم .این در حالی است که برای سرب و روی چشماندازی
برای  ۱۴۰۴تعریف نشده اســت .البته در  ۷سال گذشته در
این بخش مقداری افزایش تولید داشتهایم ولی در تولید مس
و آلومینیوم کاهش داشتهایم.
ابکاء افزود :در دنیا طی ســالهای  ۲۰۱۶و  ۲۰۱۷حدود
 ۳۳۰۰تــن طال ۵۸ ،میلیون تن آلومینیــوم ۲۳ ،میلیون تن
مس ۱۱ ،میلیون تن ســرب و  ۱۳میلیــون تن روی تولید
شــده اســت؛ اما ازنظر ذخایر جهانی در بخش روی با ۰ /۹
درصد در رتبه بیســت و دوم ،در ســرب بــا  ۰ /۷درصد در
رتبه بیســت و یکم ،در مس با  ۰ /۷درصد در رتبه بیســت
و ســوم ،در آلومینیوم با  ۰ /۶درصد در رتبه بیست و یکم و
در طال با  ۰ /۲۱درصد در رتبه پنجاه و ســوم قرار داریم .بر
اساس بررسی پتانسیلهای صادراتی با ریسکهای اقتصادی
و سیاسی به این نتیجه رسیدیم که ما در روی  ۳۰۲هزار تن،
در سرب  ۱۱۰هزار تن و در آلومینیوم  ۲۰۵هزار تن فرصت
و پتانســیل صادراتی داریم .همچنین در مس بیش از ۴۵۰
هــزار تن فرصت صادراتی داریم ،مس ایران ازنظر کیفی در
دنیا یکی از بهترینها اســت و صنایع «هایتک» به دنبال
مس ایران هستند.
ـ مسیر متفاوت دانشگاه و صنعت
هممسیر نبودن دانشگاه و صنعت یکی از مواردی است که
در این همایش از ســوی رئیس دانشگاه تهران مورد ارزیابی
قرار گرفــت .به گفته محمود نیلى احمدآبادی بخش صنعت
و دانشگاه هیچگاه نتوانســتهاند در یک مسیر قرار گیرند به
همیــن دلیل در ایــن خصوص نیازمند یــک نهاد بیطرف
هستیم تا بتوانیم به یک نتیجه یکپارچه برسیم.
به گفته رئیس دانشــگاه تهران ،این مشــکل فقط شامل
ایران نمیشــود بلکه در تمام دنیا ایــن چالش وجود دارد و
در این خصوص میتوانیم به مســائل زیستمحیطی و عدم
امکانسنجی درســت برای جانمایی صنایع اشاره کرد؛ این
چالشها در شــرایطی اســت که با قــرار گرفتن صنعت و
دانشگاه در یک مســیر میتوان گفت بخش اعظمی از این
چالشها برطرف خواهد شد.
نیلى احمدآبادى در ادامه با اشــاره به نتایج بررسی انجمن
متالورژى در خصــوص چالشهای صنعت فوالد و مس نیز
عنــوان کرد :ارزیابیهای صورت گرفتــه از وضعیت این دو
صنعت در سالهای  ۹۵-۹۴نشان میدهد که برای عبور از
چالشهای این بخش باید یک الگوی یکپارچه برای صنعت
و دانشــگاه که الزمه آن تدوین یک بند قانونی اســت ،در
نظر گرفت .اظهارنظری که موردتوجه عبدالرضا هاشــمزائی
عضو کمیسیون شــوراها و امور داخلی مجلس قرار گرفت،
بهطوریکه وی در بخشــی از صحبتهای خود از آمادگی
مجلس بــرای هرگونه همکاری درزمینــه طرحهای علمی
خبر داد و عنوان کــرد درصورتیکه دولت در این خصوص
الیحهای به مجلس ارائه کند ،نمایندگان این آمادگی را دارند
که به آن رای دهند.

امــا بــه گفته رئیس دانشــگاه تهــران ایــن دو صنعت
درحالحاضر درگیر چالشهای بســیاری هستند که بسیاری
از آنها میان صنعت فوالد و مس مشــترک اســت؛ در این
خصــوص میتوان به «قدیمى بودن تکنولوژى ،تجهیزات و
فناوریها ،چالشهای زیستمحیطی ،بازاریابی ،شبکههای
حملونقل ،انرژی و آب ،کیفیت نیروی کار (عدم استفاده از
نیروی کار تحصیلکرده) ،عدم توازن در صنایع باالدستی و
پاییندستی (عدم توازن تولید) ،عدم تولید محصول نسبت به
ارزشافــزوده ،نبود رابطه معنیدار بین تولید و پژوهش و»...
اشاره کرد .به گفته نیلى احمدآبادى یکی از راهکارهای عبور
از این چالش ورود به پارکهای فناوری و همکاری با بخش
صنعت است.
ـ وضعیت صنعت مس
محمدباقر عالی ،معاون توسعه و اکتشاف شرکت ملی مس
نیز در ادامه این همایش بیان کرد :ایران دارای  ۶۸نوع ماده
معدنی و در این میان مس نیز دومین عنصر باارزش معدنی
در ایران اســت .درواقع حوزه مــس با  ۲۲میلیون تن ذخیره
قطعی ،حدود  ۳درصد از ذخایر جهان را بر عهده دارد.
وی با بیان اینکه در نیمه نخست امسال با تولید  ۱۵۳هزار
تن مس محتوا ۸ ،درصد باالتر از برنامه بودهایم ،اظهار کرد:
امیدوار هستیم بتوانیم رکورد سال گذشته را بهبود بخشیم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه امیدواریم در چشمانداز ۱۴۰۴
در میان  ۱۰شــرکت مس بزرگ جهان قرار داشــته باشیم،
اظهار کرد :در این راســتا باید اقدامات عملی انجام شود که
شامل توجه بیشتر به اکتشافات ،کمک به بهرهبرداری معادن
کوچکمقیاس ،توجه به محیطزیست ،افزایش بهرهوری در
مصــرف آب و انرژی ،افزایش تعامل با دولت و مســئوالن
منطقهای به همراه توجه ویژه به فناوری است.
عالی همچنین با اشاره به دور جدید تحریمها اظهار کرد:
همــکاران مــا در صنایع ملى مس پیــش از آغاز تحریمها
راهکارهــاى عملى را براى مقابله بررســى و کارگروههایى 
تشــکیل دادند .هدف این کارگروهها افزایش کارکرد بهینه
و تقویت زیرساختها و تبدیلشدن به صنعت سبز است.
ـ سیاستهای غلط اقتصادی
عضو کمیسیون شــوراها و امور داخلی مجلس نیز در این
همایش با به چالش کشــیدن سیاســتهای اقتصادی ،به
دخالت دولــت در قیمتگذاری انتقاد کرد و گفت :در ابتدای
انقالب نیز قیمتگذاری از ســوی دولت صورت میگرفت،
اما بهمرورزمان این روش تغییر کرد و محاسبه قیمتگذاری
بــه روش جهانی تغییر کرد بنابراین رانتی که در جیب برخی
از دالالن میرفت به تولید برگشــت؛ اما درحالحاضر شاهد
بازگشــت به روش قبل هستیم که این امر ایجاد رانت را به
همراه داشته است.
عبدالرضا هاشــمزائی در ادامه با انتقــاد از اینکه چرا باید
تنگنظری داشته باشــیم تا تولیدکننده از مسیر فروش ارز
حاصل از صادرات نتوانند به سود برسد ،افزود :جذب سرمایه
خارجی را با سیاســتهای غلط بستهایم ،داخل کشور را نیز
که با مقررات بیثبات اداره میکنیم با این شرایط تولیدکننده

سرمایه موردنیاز خود را از چه مسیری باید تامین کند؛ با این
شــرایط امکان فروش ارز حاصل از صادرات نیز گرفته شده
است و امکان سرمایهگذاری وجود ندارد.
تکنرخی کــردن دالر با نرخ  ۴۲۰۰تومــان یکی دیگر
از انتقادات مطرحشــده از ســوی این نماینده مجلس است .
وی در این خصوص گفــت :باوجود تجربه تکنرخی کردن
دالر با نرخ  ۱۲۲۶تومان و تبعاتی که به همراه داشــت ،اما
دولــت روی تکنرخی کردن دالر با نرخ  ۴۲۰۰تومان تاکید
کرد .این در حالی بود که اکثر کارشناســان اقتصادی با این
موضوع مخالف بودند و معلوم نیســت که با چه مکانیسمی
این نرخ تعیین و اعالم شد .روش پیشگرفته از سوی دولت
در خصــوص تکنرخی کردن دالر در حالی اســت که طی
ماههای اخیر رانت زیادی ایجاد شــد؛ اما سوالی که در این
میان مطرح است این است که آیا سرمایهگذاری نیز در کشور
صورت گرفت؟
یکی دیگر از انتقادات مطرحشده از سوی عضو کمیسیون
شــوراها و امور داخلی مجلس به سیاست غلط دولت در بازار
بازمیگردد .این نماینده مجلس با خطاب قرار دادن دولت به
این نکته اشاره کرد که نباید زمینه رانت را ایجاد کنیم و بعد
رانتخوار را بگیریم.
ایــن عضو کمیســیون شــوراها و امــور داخلی مجلس
همچنیــن در خصــوص چالش مدیریتی موجود در کشــور
بــه دو نکته اشــاره کرد و افزود :باید در هیــات مدیرهها از
مدیران تخصصی استفاده شود و درزمینه خصوصیسازی نیز
مدیریت را خصوصی کنید ،نه مالکیت را.
ـ میزگرد چالشها و فرصتهای صنعت مس
پنل تخصصی «چالشهــا و فرصتهای صنعت مس» با
حضور مهدی کرباسیان رئیس هیات عامل ایمیدرو ،مهندس
جعفر ســرقینی ،مهندس محمدرضا بنیاسدیراد مدیرعامل
شرکت مس ،مهندس ســعد محمدی و محمدرضا بهرامن
برگزار شد.
مهندس محمدرضا بنیاسدی راد مدیرعامل شرکت مس
در این پنل تخصصی عنوان کــرد :در ابتدا الزم میدانم از
برگزارکنندگان این همایــش بهویژه کمیته راهبری و گروه
رســانه دنیای اقتصاد تقدیر و تشکر به عملآورم ،درحالیکه
اکثــر نگاههای صنایع فلزی و معدنی در کشــور بر زنجیره
فوالد متمرکز اســت و مجامع و نشســتهای مختلفی نیز
در این خصوص تشــکیل میشــود که طرح جامع فوالد را
میتوان ثمره این همافزایی دانست تاکنون فلزات غیر آهنی
تا این میزان موردتوجه نبودهاند.
برگزاری اولین همایش فلزات غیر آهنی در کشور در سال
حمایت از کاالی ایرانــی را باید به فال نیک گرفت؛ چراکه
فلزات پایهای نظیر مس ـ آلومینیوم ـ سرب ـ نیکل -قلع ـ
روی و طال همانند فوالد و زنجیرهاش نقش بسیار مهمی در
بازارهای جهانی ایفا میکنند.
مهنــدس محمدرضا بنیاســدی راد مدیرعامل شــرکت
مس در نخســتین همایش صنایع غیر آهنــی ایران گفت:
امیــدوارم با تداوم برگزاری اینچنیــن همایشهایی بتوانیم
چشماندازهای روشنتری را برای این فلزات ترسیم کنیم و

گزارش

پنجـره ایرانیـان /سـال دوازدهم

ـ  ۹دستانداز توسعه صنایع غیرآهنی
سیاستگذاران ،صاحبنظران و فعاالن اقتصادی در اولین
همایش چشــمانداز صنایع غیرآهنی ایــران و فناوریهای
وابسته با بررســی چالشهای این صنایع ،الزامات توسعه و
رســیدن به اهداف برنامه ششــم را بررسی کردند .ایران در
حالی دارای منابع و بازارهای بالقوه در حوزه فلزات غیرآهنی
(همچون آلومینیوم ،مس ،ســرب و روی و طال) اســت که
کمتر از صنعت فوالد موردتوجه قرار گرفته است.

ـ روزشمار همايش صنايع غيرآهني
ميزگرد تخصصي «چالشهــای بازار فلزات غيرآهني در
کشور» در روز اول همايش (دهم مهر) در پنج محور عرضه
و تقاضاي محصوالت فلزي در بورس کاال ،پسابرجام و روند
توليد ،فروش و توســعه صنايع معدني و فلزي کشور ،تاثير
تغيير نرخ ارز بر افزايش تقاضاي بورس در مقايسه با تقاضاي
واقعي بازار ،چالشهای صنايع باالدســت و پاییندست در
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با هدفگذاریهای مناســب جایگاه واقعی را در حوزه فلزات
اساسی در سطح جهانی را به ارمغان آوریم.
ایران برخوردار از  ۶۸ماده معدنی اســت و تاکنون نزدیک
به  ۴۰میلیارد تن این ذخایر کشفشــده است .مس دومین
فلز باارزش در ایران است .درحالحاضر ایران با برخورداری
از حــدود  ۲۲میلیون تن ذخیره قطعی مس محتوی حدود ۳
درصد از مجموع ذخایر جهانی را در اختیار دارد.
امروز تولید معدنی مس در جهان به بیش از  ۲۰میلیون تن
رسیده است که دستیابی به تولید  ۲۹۶هزار تن مس محتوی
در سال  ۹۶رکورد بیســابقهای در طول تاریخ شرکت بوده
است و با توجه به عملکرد  ۵۵درصدی شش ماه نخست که
تولید  ۱۵۳هزار تن مس محتوی بوده است امیدواریم رکورد
سال گذشته را بهبود بخشیده و با توجه به ذخایر باالی مس
در ایران با جذب سرمایههای داخلی و خارجی بهرهبرداری از
معادن مس کشور را افزایش دهیم.
همکاران ما پیش از آغاز تحریمها راهکارهای عملی برای
مقابله با تهدیداتی را که در پیش روی این شــرکت اســت
را بررســی کرده و کارگروههایی برای این منظور تشــکیل
داده است .افزایش بهینه در تولید به توان داخلی بومیسازی
تقویت و زیرســاختها و پیگیریهای قدرتمندانه طرحهای
توسعهای و تبدیلشدن به صنعت ســبز محورهای اساسی
شــرکت مس برای مقابله با چالشهای موجود است که در
این موارد در سال جاری با حداکثر توان پیگیر میشوند.
بهعنوانمثال در نیمه نخســت سال  ۹۷به کمک خانواده
بزرگ مس نهتنها برنامههای تولید شــرکت در سه مجتمع
سرچشمه ،سونگون و شهربابک تحقق یافتهاند بلکه در این
زمینه رکوردهای خوبی نیز برای شــرکت ثبت شــده است.
ازجمله تولید بیش از  ۱۱۴هزار تن کاتد که در شهریورماه به
 ۲۰هزار تن و در نیمه دوم پیشبینی  ۲۱هزار تن کاتد در ماه
را داریم و تولید کنستانتره به بیش از  ۵۹۷تن با عیار ۲۴/۷۸
که نسبت به سال گذشته  ۱۰درصد افزایش یافته است.
همه این موارد نشــان از رشــد تولید در شــرکت و عزم
جدی و شتاب بخشــیدن به طرحهای توسعهای برای تولید
کنســتانتره که رسیدن به  ۴۰۰هزار تن مس محتوی جهت
تکمیل زنجیره تولید در برنامه ششــم توسعه هدف گزاری
شده است.
شــرکت ملی صنایع مس ایران بهعنوان مهمترین بازیگر
صنعــت مس در ایران و خاورمیانه در حال تبدیلشــدن به
یکی از شــرکتهای بزرگ تولیدکننده مس در جهان است
که امیدواریم در افق چشــمانداز  ۱۴۰۴به هدف قرار گرفتن
در ده شرکت بزرگ دنیا دست یابیم.

عالوه بر این ،ارزیابی صاحبنظران حاکی از آن است که
توسعه فلزات غیرآهنی درحالحاضر با  ۹چالش اصلی روبهرو
است« .نبود استراتژی مشــخص در هر شاخه بهرغم نقش
موثــر در ایجاد ارزشافزوده»« ،ســاختار ناهمگن در بخش
دولتی و خصوصی و ضعف حضور بخش خصوصی»« ،عدم
دسترســی به اطالعات صحیح بهویــژه در واحدهای بخش
خصوصی»« ،نبود اطالعات شفاف ،در دسترس و قابلاعتماد
از وضعیــت بازار»« ،بازدهی نامطلوب نســبت به مقیاس»،
«بهروز نبودن برخی فناوریهــای موجود»« ،تراکم نیروی
انسانی و بهرهوری پایین»« ،کمبود منابع مالی برای توسعه و
نوسازی» و «مشکالت زیرساختها ،آب ،برق ،حملونقل»
ســرفصلهای اصلی ضد توســعه فلزات غیرآهنی در کشور
اســت؛ موانعی که روز سهشــنبه  10مهر  97در نخســتین
«همایش و نمایشــگاه صنایــع غیرآهنــی و فناوریهای
وابســته» مورد تایید متولیان دولتی نیز قرار گرفت تا آنها از
لزوم تهیه نقشــه راهی برای فلزات غیرآهنی سخن بگویند.
به اعتقاد آنها ،درحالحاضر ســند جامع فوالد تدوین شده و
در حوزه زغالسنگ نیز نقشه جامعی به وزیر صنعت ،معدن
و تجارت ارائه شــده اســت ،اما در ســایر حوزهها برنامهای
تدوین نشده است .این خال در حالی است که صاحبنظران
معتقدنــد بهمنظور تدوین برنامه جامــع در این صنایع ،ابتدا
بایــد مطالعات میدانی و کاملــی درزمینههای ذخایر و نتایج
اکتشــافات ،بازارهای داخلی و بینالمللی ،انتخاب بازارهای
هدف صادراتی ،زیرســاختها ،فناوریهای نو ،شــیوههای
تامین منابع مالی و جذب ســرمایه ،همچنین تولید محصول
با ارزشافزوده باالتر انجام شود .از سوی دیگر وعده کاهش
دخالت دولت در بــورس کاال از دیگر خبرهای این همایش
بــود که مورد تبادلنظر نمایندگان بخش خصوصی و دولتی
قرار گرفت.

دوران پســابرجام و گران شدن نرخ ارز ،راهکارهاي عبور از
چالشهای موجود و خلق فرصتها برگزار شد.
ميزگرد تخصصي «چالشها و فرصتهاي صنعت مس»
از ديگر ميزگردهاي اين همايش بود که در روز دوم (يازدهم
مهر) برگزار شــد .در اين ميزگرد عرضه و تقاضا در بورس
کاال طي  ۵سال گذشــته ،اختالف قیمتها در بورس کاال
و بــازار آزاد و تاثير آن در بازار ،تجارت قراضه و محصوالت
مسي و ميزان دسترسي مصرفکنندگان در بازار ،چالشها و
فرصتهاي موجود در صنايع پاییندستي ،فرصتهاي موجود
براي افزايش تعامل صنايع باالدستي و پاییندستي بررسي
شــد .برگزاري ميزگرد تخصصي «چالشها و فرصتهاي
صنعــت آلومينيوم» از ديگر برنامههای پیشبینیشــده در
اين همايش بود .ســرمایهگذاری ،رشــد و توسعه ،حمايت
از توليد داخلي و اشــتغال ،تهديدها و فرصتهاي ناشــي
از تحریمهــا ،تنظيم بازار و قیمتگذاری ،خام فروشــي يا
توسعه صادرات محصوالت نهايي محورهاي در نظر گرفته
شــده براي اين ميزگرد بود .ميزگرد تخصصي «چالشها و
فرصتهــاي صنعت طال در ايران» بــا محورهاي توليد و
اشــتغال ،سرمایهگذاری ،محیطزیســت ،بازار ،تکنولوژیها
و فناوریهــای نوين از ديگــر برنامههای روز دوم همايش
بــود .درعینحال در ايــن همايش ميزگــرد تخصصي نيز
براي بررســي «چالشهای همکاریهای مشترک صنعت
و دانشــگاه» در نظر گرفته شــده بــود .ميزگرد تخصصي
«چالشها و فرصتهاي صنعت سرب و روي ايران» نيز در
پنج محور برگزار شــد .صادرات و واردات ،ارزيابي اقتصادي
و بررســي بازار در صنعت ســرب و روي ،بررســي زنجيره
تامين (تامين خاک و مواد اوليه) ،محیطزیست ،تکنولوژي و
فناوري هاي نوين و اثرات آن بر راندمان ازجمله محورهای
اين پنل بود.
در یکی از میزگردهای تخصصی این همایش گزارشــی
از وضعیــت فعلی صنعــت آلومینیوم در ایــران و جهان در
قالب سخنرانی ارائه شــد .همچنین محورهای این میزگرد
نیــز در پنج بخش طبقهبندی شــده بود .ســرمایهگذاری،
رشــد و توســعه؛ حمایت از تولید داخلی و اشتغال؛ تهدیدها
و فرصتهای ناشی از تحریمها؛ تنظیم بازار و قیمتگذاری؛
خامفروشــی یا توســعه صادرات محصوالت نهایی ازجمله
محورهای این میزگرد بود.
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معیارهای پذیرش ضوابط و

الزامات لرزهای اجزای نما
مهندس شهرام علیزاده
مدیر عامل شرکت آلوکد

اشــاره
اجــزای نما عالوه بر اینکه باید برای نیروهای اینرســی ناشــی از
شــتاب وارده بر خود قطعات پایدار بمانند در حین حال ،حساس به
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جابهجاییهای نسبی نیز میباشند .این اجزاء باید عالوه بر نیروهای

طراحی لرزهای برای تغییر شکل ناشــی از جابهجایی نسبی جانبی

طبقات نیز کنترل شوند.

مطالب پیش رو بر اســاس دستورالعمل طراحی سازهای و الزامات و
عملکرد اجرایی نمای ساختمان (ضابطه شماره  )714بیان شدهاند.

در این بخش رفتار لرزهای انواع نما و معیارهای پذیرش آن مطرح شــده است ،چنانچه
کنترل لرزهای برای نما مورد نظر باشد ،نما و اتصاالت آن باید تحت اثر نیروهای اینرسی
کنترل شوند.
عالوه بر این با توجه به حساس بودن نما به جابهجایی ،بررسی جابهجایی نسبی سیستم
سازهای دربردارنده نما و اثر آن در رفتار نما نیز ضروری میباشد.
نماهای چسبانده شده
این نوع نما شــامل نماهای سنگی ،آجری و ســرامیکی چسبانده شده ،نمای اتیکس،
نمای آسترسیمانی و نما  STUCCOو نمای  EIFSمیباشد.
در نماهای چسبانده شده ،اتصال و مهار پشتبندی باید قادر به تحمل نیروهای طراحی
لرزهای افقی محاسبه شده باشند.
با توجه به اینکه نماهای چســبانده شــده حســاس به جابهجایی محسوب میشوند،
ممکن اســت در اثر تغییر شکل الیه زیرین ترکخورده یا از جای خود بیرون رانده شوند.
درصورتیکه این اجزاء بهطور مستقیم روی دیوارهای برشی یا اعضای سازهای که تحت
جابهجایی بزرگ قرار میگیرند ،نصب شــوند ،در زلزله آسیبپذیر خواهند بود .در نماهای
چسبانده شده درصورتیکه اتصال نما ضعیف باشد (خوب نچسبیده باشد) ،ممکن است در
اثر شتاب مستقیم ،اتصال از بین برود و قطعه آزاد گردد .این امر میتواند به دلیل نفوذ آب
در طول زمان یا خرابی الیه زیرین رخ دهد.
در نماهای چســبانده شــده خرابی داخل صفحه نما معموال بر اثر تغییر شــکل سازه
دربرگیرنده دیواری که نما بر روی آن چســبانده شده است رخ میدهد که باعث به وجود
آمدن ترک و گسترش آن میشود .خرابی خارج از صفحه که بهصورت بیرون افتادن نما
رخ میدهد ،مستقیما به دلیل شتاب میباشد .چنانچه تغییر شکل نما و دیوار پشتیبان آن،
معیارهای پذیرش را برآورده نســازد ،باید تغییر مکان جانبی نسبی طبقات را محدود کرد
یا با ارائه جزئیات ویژه ،اتصال دیوار پشــتیبان به ســازه محیطی را جدا کرد .در محاسبه
تغییر مکان جانبی نســبی طبقات ،اثر رفتار دیوارهای پشتیبان بر روی سازه باید در نظر
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گرفته شود.
در سطح عملکرد کاربری بیوقفه با توجه به هدف کاربردی نماها ،سازه باید بهگونهای
طراحی شــود که حداکثر تغییر مکان نســبی داخل و خارج از صفحه آن به  0/01ارتفاع
طبقه محدود گردد .در ســطح عملکرد ایمنی جانی برای نماهای چسبانده شده ،سازه باید
بهگونهای طراحی شود که حداکثر تغییر مکان نسبی داخل و خارج از صفحه آن به 0/02
ارتفاع طبقه محدود گردد.
نماهای مهارشده
نماهای مهارشده شــامل نماهای آجری و سنگی مهارشده ،نماهای سرامیکی مدوالر،
تختههای سیمانی میشــود .این نماها به دیوار پشتیبان فوالدی (دیوار غیر باربر ،)LSF
دیوار بتنی یا دیوار بلوکی متصل میگردند .در نمای مهارشده اتصاالت باید بارهای ثقلی
ناشی از وزن نما به همراه بارهای لرزهای ناشی از شتاب افقی داخل صفحه ،خارج صفحه
و قائم زلزله را تحمل کنند.
در سطح عملکرد باربری بیوقفه با توجه به هدف کاربردی نماهای مهارشده ،سازه باید
بهگونهای طراحی شود که حداکثر تغییر مکان نسبی داخل و خارج از صفحه آن به 0/01
ارتفاع طبقه محدود گردد .در ســطح عملکرد ایمنی جانی برای نماهای مهارشــده ،سازه
باید بهگونهای طراحی شــود که حداکثر تغییر مکان نسبی داخل و خارج از صفحه آن به
 0/02ارتفاع طبقه محدود گردد.
پانلهای پیشساخته بتنی
پانل پیشســاخته بتنی نیز حســاس به پارامترهای تغییر شکل و شتاب میباشند .این
اجزاء معموال توسط اتصاالت مکانیکی در فاصلههای مشخص به سازه محیطی (تیرهای
طبقات) وصل میشــوند .اتصاالت این نماها نیز باید برای بارهای ثقلی ناشــی از وزن و
شتابهای داخل صفحه و خارج صفحه زلزله به همراه شتاب قائم زلزله طراحی گردند.
نماهای کامپوزیت
با توجه به وزن واحد ســطح پایین این نماها و جنس شــکلپذیر آنها نیازی به کنترل
لرزهای این نماها نیســت .این نماها باید برای ســایر انواع بار وارده شامل بار باد و ضربه
طراحی شوند.
نماها و دیوارههای شیشهای
دیوارهای شیشــهای در اصل حساس به جابهجایی محسوب میشوند ،ولی ممکن است
بر اثر نیروهای بزرگ حاصل از شتاب ،دچار تغییر شکل و ازهمگسیختگی گردند .عملکرد
شیشه در طول زلزله به نوع سیستم دیوار و شیشه بستگی دارد و بهصورت یکی از موارد
زیر میتواند رخ دهد:
ـ شیشه بدون شکستن در قاب یا تکیهگاه خود باقی بماند.
ـ شیشــه خرد شــود ولی همچنان در قاب یا تکیهگاه خود باقی بماند و بهعنوان
مانعــی برای ورود و خروج هوا عمل کند .در این شــرایط شیشــه هنــوز قادر به
سرویسدهی میباشد.
ـ شیشــه خرد شــود ولی در شــرایطی پرمخاطره در قاب یا تکیهگاه خود باقی بماند.
بهطوریکه امکان فروریزی آن در هرلحظه وجود داشته باشد.
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ـ شیشه بهصورت خردشده و یا کامل از قاب خود بیرون بریزد.
چنانچه تغییر شکل دیوارههای شیشهای معیارهای پذیرش را برآورده نسازد ،باید تغییر
مکان جانبی نســبی طبقات ســازه را محدود کرد یا با ارائه جزئیات ویژه ،اتصال سیستم
دیواره شیشهای به سازه را جدا کرد .همچنین میتوان از شیشهای استفاده کرد که هنگام
خرد شدن ایمنی باالیی داشته باشد یا پس از خرد شدن در قاب خود باقی بماند.
سطح عملکرد ایمنی جانی
نماهای شیشهای و ســازه نگهدارنده آنها باید قادر به تحمل نیروهای لرزهای طراحی
محاسبه شده باشند.
اجزای شیشــهای که یکی از ضوابط زیر را برآورده ســازند ،سطح عملکرد ایمنی جانی
را برآورده میکنند:
 -1هر جزء شیشــهای دارای فاصله کافی از قاب نگهدارنده خود باشــد بهطوریکه در
تغییر مکان نســبی لرزهای که جزء باید بر اســاس آن طراحی شود تماس فیزیکی بین
شیشه و قاب رخ ندهد .این فاصله از رابطه زیر به دست میآید:
()14-3
                         
در این رابطه:
()15-3
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که در این رابطه:
 : Dpتغییر مکان نسبی لرزهای

رابطه (:)10-3
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که در آن :
 hpارتفاع شیشه  c1:فاصله بین لبههای قائم شیشه و قاب
 bpعرض شیشه  c2:فاصله  بین لبههای افقی شیشه و قاب
 Dpتغییر مکان نسبی لرزهای که نما بر مبنای آن طراحی شده است و از رابطه ()10-3
به دست میآید.
 -2شیشــههای یکپارچه کامال بازپخت شــده که در ارتفاعی کمتر از  3متر از ســطح
پیادهرو قرار گرفتهاند.
 -3شیشههای لمینیت کامال بازپخت شــده با آنیل با ضخامت بیشتر از  7/5میلیمتر
که بهصورت مکانیکی در قاب نگهدارنده خود محصور شــدهاند .لبههای این شیشــهها
توســط زبانههای  wet-glazedکه دارای حداقل عرض تماس  12میلیمتر میباشند
و یا توسط سایر سیستمهای مهاری تائید شده به قاب نگهدارنده خود محکم میشوند.
 -4هر جزء شیشهای که شرایط تغییر مکان نسبی رابطه زیر را برآورده سازد.
(                                                                          )16-3

 :∆falloutتغییر مکان نسبی لرزهای که موجب بیرون افتادن شیشه از قاب نگهدارنده
خود میشود و باید توسط روش تحلیلی تائیدشدهای به دست آمده باشد.
سطح عملکرد قابلیت استفاده بیوقفه
نماهای شیشهای و ســازه نگهدارنده آنها باید قادر به تحمل نیروهای لرزهای طراحی
محاسبه شده باشند.
اجزای شیشهای که یکی از ضوابط زیر را برآورده سازند ،سطح عملکرد کاربری بیوقفه
را برآورده میکنند:
1ـ هر جزء شیشــهای که دارای فاصله کافی از قاب نگهدارنده خود باشــد بهطوریکه
در تغییر مکان نســبی لرزهای که جزء باید بر اساس آن طراحی شود تماس فیزیکی بین
شیشه و قاب رخ ندهد .این فاصله از رابطه ( )10-3به دست میآید.
2ـ هر جزء شیشــههای یکپارچه کامال بازپخت شــده کــه دارای فاصله کافی از قاب
نگهدارنده خود باشــد بهطوریکه در تغییر مکان نسبی لرزهای که جزء باید بر اساس آن
طراحی شــود تماس فیزیکی بین شیشه و قاب رخ ندهد .این فاصله از رابطهی ()10-3
به دست میآید             .
3ـ هر جزء شیشهای که شرایط تغییر مکان نسبی رابطه زیر را برآورده سازد.
(       )17–3
                  
پارامترهای مختلف این رابطه قبال تعریف شدهاند.
دیوار پشتیبان
دیوارهای پشتیبان حســاس به جابهجایی و شتاب محسوب میشوند .دیوارهایی که از
باال و پایین به کف طبقات متصل شــدهاند و تحت اثر بارگذاری داخل صفحه میباشند،
بر اثر تغییر شکلهای به وجود آمده در سازه ،ممکن است دچار ترکخوردگی برشی ،تاب
خوردگی و شکست شــوند .این دیوارها تحت اثر بارگذاری خارج از صفحه  ممکن است
دچار ترکخوردگی خمشــی ،خرابی محل اتصال دیوار  به سازه و فروپاشی گردند .خرابی
دیوار پشتیبان باعث آسیبدیدگی نما میگردد .دیوارهای بنایی یا تری دی درصورتیکه
عدم جداســازی به دلیل اینکه رفتار کلی ســازه را تحت تاثیر قرار میدهند ،اغلب نقش
عضو ســازهای را ایفا میکنند .دیوارهای بسیار سخت باید از سیستم سازهای جدا شده و
یا در محاســبات لرزهای وارد گردند .کنترل این موضوع برای ساختمانهای بسیار سخت
که دارای گریز (دریفت) نسبی کوچک است (ساختمانهای دارای دیوار برشی یا مهاربند  
هممحور) لزومی ندارد.
آن دسته از دیوارهایی که تحت تغییر شکلهای سازه قرار میگیرند را میتوان با ایجاد
درز پیوسته بین آنها و ســازه محیطی محافظت کرد .برای این دیوارها باید اتصاالتی در
نظر گرفت که قابلیت حرکت داخل صفحه  و مهار خارج از صفحه را  به دیوار بدهند.
دیوارهای ســنگین باید قادر به تحمل نیروهای برون صفحهای محاسبه شده باشند.
مقدار تغییر مکان نســبی مجاز برای این دیوارها برای ســطح عملکرد قابلیت اســتفاده
بیوقفه برابر  0/005و برای ســطح عملکرد ایمنی جانی برابر  0/01میباشد .این مقدار
تغییر مکان نســبی مجاز برای دیوارهای سبک در سطح عملکرد قابلیت استفاده بیوقفه
برابر  0/01میباشد و در سطح عملکرد ایمنی جانی نیازی به کنترل لرزهای ندارند.
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جعفر قرائتی ستوده
دبیر انجمن تولیدکنندگان
و فناوران صنعتی ساختمان
پلتفرم ( )plat formاز لحاظ لغوی به معنای «ســکو» است و قسمتهایی از
یک ســالن که ارتفاعش نسبت به کف سالن باالتر است را سکو یا پلتفرم مینامند.
در ادبیات التین نیز کلمه مشــابهی وجــود دارد ( )pulpitumکه به همین معنی
بهکار میرود.
در فضای کســبوکار ،پلتفرم ســکویی برای بهتر دیده شــدن در اختیار فرد و
کسبوکار او قرار میدهد .بخش مهمی از نقش پلتفرمها ،ایجاد زیرساختهای الزم
برای شکلگیری تعاملها و نیز تعیین چارچوب و قواعد حاکم بر این تعاملهاست.
در فناوری اطالعات ( ،)ITپلتفرم ،هر نرمافزار یا ســختافزاری اســت که برای
میزبانی یک اپلیکیشــن یا سرویس مورد استفاده قرار میگیرد .در این مورد پلتفرم
پایهای ایجاد میکند تا تضمین کند که هدف یا موضوع با موفقیت اجرا خواهد شــد.
نظیر نرمافزار تلگرام که یک پلتفرم محسوب میشود .بهبیاندیگر ،پلتفرم بستری
است که برنامههای نرمافزاری نوشتهشده برای یک وسیله ،در آن قابلاجراست و این
بستر شامل ملزومات سختافزاری و نرمافزاری است.
در همه صنایعی که با تجمیع و ترکیب قطعات ،یک وســیله مکانیکی یا الکتریکی
را پدیــد میآورند ،پلتفرم میتواند نقشآفرینی داشــته باشــد و این امر در صنعت
خودروسازی به اوج رســیده است .پایه و شالوده اصلی که ممکن است بر اساس آن
چندین مدل خودرو تولید و ساخته شوند در اصطالح پلتفرم نامیده میشود.
از مهمترین مواردی که پیش از شــروع فرآیند طراحی یک خودرو مد نظر مدیران

ارشــد دپارتمان طراحی آن برند قرار میگیرد و نقش اساسی را در موفقیت آن مدل
ایفا میکند ،تصمیمگیری در خصوص انتخاب پایه و اســاس و شالوده یعنی پلتفرم
آن خودروســت .درواقع پلتفرم ،مجموعه پیشــرانه (یا حداقل محل قرارگیری آن)،
جعبهدنده ،شاســی و سیستم انتقال قدرت را در برمیگیرد و همانطور که پیشتر نیز
بیان شــد این قسمتها میتواند در بین چندین محصول تولیدی یک یا چند شرکت
خودروســاز مشترک باشند و فقط قسمتهایی که نیاز به ایجاد تغییرات در آنها الزم
میآید ،از نو طراحی شــده و یا تغییرات اساسی در آنها صورت پذیرد .بهبیاندیگر،
پلتفرم یکسان دو یا چند خودرو ،شامل قسمتهایی نظیر طراحی ،مهندسی ساخت
یکسان و عملیات تولید یکسان است؛ یعنی پایه ساخت دو خودرو از یک منبع نشات
میگیرد و این اقدام در صنعت خودرو بهمنظور کاهش هزینههای مرتبط با توســعه
محصوالت انجام میشود و خودروساز بدینوسیله میتواند مدلهای متنوعی را روانه
بازار کند.
مزیت استفاده از این رویکرد ،در مقیاس اقتصادی ،نهتنها در تولید بلکه در طراحی،
مهندسی و رگالتوری نیز صرفه اقتصادی ایجاد میکند به این معنی که هزینه تولید
کاهش ،قیمت محصول ارزانتر و استانداردهای تولید محصول ارتقاء مییابد.
استفاده از پلتفرم مشترک در بخش خودرو از دهه  1960میالدی و توسط شرکت
جنرال موتورز آغاز شد و مزایای زیادی را برای استفادهکنندگان آن دربر داشته است،
از آن جمله:
ـ مدیریت سهلتر قطعات پروژه
ـ هزینههای کمتر برای ارتقاء محصوالت بعدی
ـ افزایش کیفیت و نوآوری
ـ استانداردسازی جهانی
ـ تنوع محصوالت
پلتفرم را میتوان پایه و اساس از پیش طراحیشده برای ساخت و تولید در صنایع
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مختلف برشــمرد و در هر صنعت تعاریف مخصوص به خود را دارد ،اما در تمامی این
تعاریف یک وجه اشتراک وجود دارد و آنهم استفاده از یک پایه ،دانش یا تکنولوژی
برای تولید و بهبود تولید محصول است.
به پلتفرمهایی که قابلیت اســتفاده در محصوالت مختلــف از لحاظ کاربردی یا
ابعــادی دارند ،پلتفرمهای مدوالر گفته میشــود که بســیار پرکاربرد بوده و مورد
استقبال سازندگان قرار میگیرند.
همواره دو مفهوم ســاختار و پلتفرم بهجای یکدیگر استفاده میشوند ولی پلتفرم
از لحاظ فنی مفهوم جامعتری را در برمیگیرد و به معنای یک ســری از محصوالتی
است که با یکدیگر نقاط مشترک اساسی داشته و یا پارامترهای ابعادی ویژهای دارند.
استراتژی استفاده از پلتفرمها برای سازندگان فواید بسیاری را ایجاد میکند ازجمله:
ـ همکاری بیشتر بین واحدهای تولیدی ـ صنعتی
ـ کاهش هزینهها به خاطر استفاده از مقیاسهای جهانی
ـ بهرهوری بیشتر کارگاههای صنعتی و کارخانههای تولیدی
ـ کاهش تعداد پلتفرمهای تولید به جهت تمرکز بر پایهها و اصول جهانی
در بخش ساختوســاز نیز پلتفرمها نقش مهمی ایفا میکنند .در روش ســاخت
صنعتی یکی از مراحل مقدم به طراحی معماری ،انتخاب یا طراحی سیســتم ساخت
است .سیستم ساخت در جایگاه خط تولید عمل میکند و عرصه فرایند خالقه ساخت
را پوشش میدهد .اهداف طراحی سیستم ساخت شامل:
ـ نحوه تعامل شاخصهای اساسی تولید یا مثلث منابع ،زمان و کیفیت است.
ـ شــاخصها یا اهداف فرا کاربردی الزامآور ،نظیر ایمنی ،مصرف بهینه انرژی و ...
یا اهداف فرا کاربردی پروژهای نظیر ،ضریب بازیافت ،انعطافپذیری ،کیفیت بصری،
هویت معماری و  ...نیز ،در زمره اهداف طراحی سیستم ساخت است.
سیســتمهای ســاخت بهجز اهداف پیشگفته ،به لحاظ ویژگیهای ساختاری نیز
متفاوت هســتند ،نظیر ساختار سازهای ،سیســتم باز و بسته ،ویژگی توسعه سطحی

و توسعه در ارتفاع و  ...ازجمله سیســتمهای ساخت محدودههای متفاوت دارند و از
یک ســاختار محدود و حداقلی تا ســاختار کامل و کلید در دست را شامل میشوند.
سیســتمهای ســاخت ،حداقل باید ظرفیت خلق فضای کاربردی را داشته باشند یا
بهبیاندیگر از ســاختار سازهای شفاف برخوردار باشند تا بهعنوان یک سیستم ساخت
شــناخته شوند .سیستمهای ساختی که کامل و کلید در دست نیستند ،میتوانند منشا
طراحی سیســتمهای ساخت کامل و کلید در دســت متعدد باشند .این سیستمهای
محدود را پلتفرم مینامیم .بهطور مثال تونل سیســتم یک پلتفرم سنگین و LSF
یک پلتفرم سبک است.
اگر به تشــابه این تعریف با پایه و شــالوده خودرو توجه شود ،سیستمهای ساخت
را میتوان بهعنوان پلتفرمهای ســاختمانی در نظر گرفت و بقیه سیســتمها نظیر،
تاسیســات ،جداکنندهها ،در و پنجره ،نما و  ...را بهصــورت ملحقات به این پلتفرم
اضافه کرد .اکنون دیگر استفاده از مدوالسیون و ایجاد تحول ماژول کردن همه این
ملحقات در طراحی و ساخت همانند قطعهسازی در خودرو ،میسر شده و یک استاندارد
داخلی هماهنگ با استانداردهای بینالمللی میتواند شکل بگیرد.
از فوایــد ایــن امر ،ایجاد فرایندهای همســان ســاخت ،چه در بخــش پلتفرم
(سیســتمهای ســاخت) و چه در بخش ملحقات (پارتیشــن ،در و پنجره ،تاسیسات
الکتریکــی و مکانیکی ،نمــا و  )...خواهد بود که مشکلگشــای یکی از بزرگترین
معضالت ساختوساز کشور خواهد بود.
مطالعات بسیار گستردهای جهت بهکارگیری پلتفرمها در بخش صنعت ،بهخصوص
خودروســازی وجود دارد که میتوان از آنها در بخش ساختوساز نیز استفاده کرد و
قطعا ســرریز این مطالعات و تحقیقات از بخش صنعت به شاخه ساختوساز صنعتی،
به تحولی شگرف در این عرصه منجر خواهد شد.
بر پایه این سیستمهای پلتفرم ،امکان طراحی تعداد متعددی سیستمهای کامل و
کلید در دســت وجود دارد .وجه تمایز پلتفرمهای ساختمانی شناوری پلتفرم است.
شــناوری در پلتفرم ســاختمانی ،خود موجد تنوع گستردهتر در سیستمهای کامل و
کلید در دست منشعب از یک پلتفرم است.
قابل ذکر است که روند تبدیل پلتفرمها به واحدهای کلید در دست باید توسط آن
دسته از شرکتهای مهندسی انجام شود که در حالحاضر وجود ندارند .این نارسایی
مربوط به غفلت دولت در تدوین طرح جامع توسعه صنعتی ساختوساز است .در غیاب
این طرح مهم ،اقدامات جاری در مورد ســاخت صنعتی و توسعه صنعتی ساختوساز
بهصورت پراکنده و جزیرهای و عمدتا توســط بخش خصوصی انجام میشود .ازینرو
بیشتر فعالیتها متمرکز بر طراحی و احداث پلتفرمها هستند و مرحله بعد از پلتفرم
تا واحدهای کامل و کلید در دســت درحالحاضر حلقه گمشــده در ســاخت صنعتی
ماست .چنین شرکتهای مهندســی باید ایجاد شده و جهت ظرفیتهای طراحی و
اجرا ،رتبهبندی شــوند ولی قبل از هر اقدامی ،طرح جامع توسعه صنعتی ساختوساز
باید مختصات و شرح خدمات این شرکتها را در روند حرکت به سمت توسعه صنعتی
ساختوساز تعریف کند.
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نیازمندیهای پنجره

درج نیازمندیها در سایت
و نشریه پنجره ایرانیان
رایگـان میباشد
جویای کار
جویایکار(آقا)باسوابق:
 3سالفروشپروفیلیو.پی.وی.سی
 3سالفروشدروپنجرهیو.پی.وی.سی
 2سالتولیددروپنجره
شماره تماس09392739584 :
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آگهی استخدام
شــرکت کار و تجارت فربد جهت تکمیل کادر فروش خود از
واجدینشرایطدعوتبههمکاریمینماید:
 -1مدیر فروش منطقه ای (آقا) دارای حداقل  5سال سابقه کار
در زمینه فروش پروفیل در و پنجره  UPVCدارای مهارت های
سازماندهیومذاکرهو...
 -2مدیر فعال در زمینه صادرات آشنا به زبان عربی و انگلیسی با
سابقهکارمفید.
 -3نیروی روابط عمومی (خانم) با داشتن کارشناسی گرافیک
مسلط به  wordو  Excelطراحی سایت لوگو و تبلیغات در
فضایمجازی.
شماره تماس021-27611 :
آگهی فروش

یک ست دستگاه تولید شیشه دوجداره شامل:
دستگاه کامل شستشوی شیشه
دستگاه بوتیل گرم برند  livaترکیه
دستگاه خم و برش اسپیسر
دستگاه چسب پلی ســولفایدوتزریق آرگون رومانی
و فریزر -/+45برند  BEST MAKINAبســیار تمیز به
فروش می رسد.
شماره تماس09157095983 :

آگهی فروش

فروش ماشین آالت دست دوم شیشه دوجداره  CMSکم
کارکرده کامال سالم شامل :
-۱دستگاه شستشو خشک کن 1700
-۲دستگاه تزریق گاز 4خروجی
 -۳دستگاه سیلیکاژل پرکن
 -۴میزگردون
شماره تماس09120344118 :

آگهی فروش
فروش ماشین آالت  ( UPVCترک ) دست دوم کامال سالم ،کم
کارکرده شامل :
ست 5تایی ماشین آالت  UPVCدست دوم تیتیز
ست 6تایی ماشین آالت  UPVCدست دوم نیک ماک
شماره تماس021-22024693 :

آگهی فروش
فروش ماشین آالت  UPVCدســت دوم کامال سالم  ،کم
کارکرده شامل :
دستگاه جوش دوسر دست
دوم الوماتک اکوالین
دستگاه زهوار دست دوم الوماتک اکوالین
دستگاه مولین دست دوم الوماتک اکوالین
شماره تماس021-22010115 :
آگهی فروش

فروش ماشین آالت  UPVCدســت دوم کامال سالم  ،کم
کارکرده شامل :

دستگاه جوش دوسر دست

دوم الوماتک اکوالین

دستگاه زهوار دست دوم الوماتک اکوالین

دستگاه مولین دست دوم الوماتک اکوالین

شماره تماس021-22010115 :

آگهی استخدام

شرکت نوسازه آرا تولید کننده درب و پنجره آلومینیوم ترمال
بریک و یو پی وی ســی جهت تکمیــل کادر فروش خود به
کارشناس فروش مســلط در زمینه پروفیل و درب و پنجره
آلومینیوم و یو پی وی سی نیازمند است  .جهت ارسال رزومه از
طریقمواردزیزاقدامنمایید.
شماره تماس  021-88610947:و 021-88683560
فکس 86127546
تلگرام 09124164312
ایمیل info@nosazehara.com

