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اخیر.به.تبع.کاهش.قیمت.این.محصول.در.بازارهای.جهانی،.احتمال.کاهش.بیش.ازپیش.
تولید.از.سوی.واحدهای.بزرگ.چین.شدت.گرفت.

به.گزارش.دنیای.بورس.به.نقل.از.موسســه.اطالع.رســانی.بازار.فلزات.شــانگهای.

)SMM( در.پایان.هفته.گذشته.انجمن.صنایع.فلزات.غیر.آهنی.چین.در.شهر.نانینگ.

استان.گو.انگشی.تشکیل.جلسه.داد.و.مشکالت.صنعت.آلومینیوم.در.این.نشست.مورد.
بحث.و.بررسی.قرار.گرفت.

در.این.نشســت.که.با.حضور.شــرکت.های.بزرگ.تولید.آلومینیوم.چین.برگزار.شد،.

تولید.کنندگان.آلومینیوم.در.چین.از.زیــان.قابل.مالحظه.حاصل.از.عملیات.در.ماه.های.

اخیــر.خبر.دادند..به.گفته.مقامات.این.شــرکت.ها،.کاهش.تقاضا.و.افت.ملموس.قیمت.

آلومینیوم.در.نیمه.دوم.سال.جاری.میالدی.فشار.قابل.مالحظه.ای.را.بر.صنعت.آلومینیوم.
چین.وارد.کرده.است.

در.جمع.بندی.این.نشست.شرکت.های.بزرگ.تولید.آلومینیوم.چین.از.احتمال.کاهش.

سطح.تولید.به.منظور.کاهش.زیان.عملیاتی.و.حمایت.از.قیمت.ها.در.بازار.خبر.دادند..بر.

این.اســاس.شرکت.های.مذکور.ممکن.است.در.آینده.نزدیک.درمجموع.800.هزار.تن.

از.ظرفیت.تولیدی.خود.را.از.مدار.خارج.کنند.

  احتمال کاهش بیش ازپیش تولید آلومینیوم چین
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پنجره.ایرانیان؛.مجموعه.وین.تک.در.ششــمین.گردهمایی.بزرگ.مسئوالن.دولت.و.مدیران.

بنگاه.های.برتر.اقتصاد.ایران.با.نام.جشــنواره.حمایت.از.تولید.ملی.)حاتم(.به.عنوان.شرکت.برتر،.
تندیس.زرین.این.جشنواره.را.دریافت.کرد.

این.رویداد.کشوری.روز.چهارشنبه.19.دی.ماه.سال.جاری.با.حضور.رضا.رحمانی.وزیر.صنعت،.

معدن.و.تجارت.و.مدیران.برندهای.برگزیده.صنعت.و.اقتصاد.ایران.از.31.استان.کشور.در.محل.
سالن.همایش.های.بین.المللی.صداوسیما.برگزار.شد.

همایش.حمایت.از.تولید.ملی.که.هر.ســال.با.مشــارکت.دولت.و.مجلس.برگزار.می.شــود.با.

تمرکــز.بر.محور.ارزیابــی.نقش،..جایگاه.و.توانمندی.های.بالقوه.و.بالفعل.ســازمان.های.ملی.و.

نیز.بنگاه.های.اقتصادی.ایرانی.در.افزایش.تولید.ناخالص.داخلی.نســبت.به.معرفی.و.تجلیل.از.

مدیران.ارزش.آفرین.کشــور.در.بخش.های.خصوصی.و.دولتی.اقدام.می.کند..شــرکت.وین.تک.

به.عنوان.یکی.از.بزرگ.ترین.مجموعه.های.تولید.پروفیل.دروپنجره.یو.پی.وی.ســی.در.کشــور.

برای.چندمین.ســال.پیاپی.در.این.جشــنواره.ملی.برگزیده.و.از.زحمات.مدیریت.این.مجموعه.
تقدیر.شده.است.

در.جشــنواره.حاتم.ســال.97،.وزیر.صنعت،.معدن.و.تجارت،.معاون.رئیس.جمهوری.و.رئیس.

ســازمان.امور.اداری.و.استخدامی.کشور،.ریاست.اداره.ثبت.اسناد.کشــور،.معاون.قوه.قضاییه،.

معاونان.وزارت.صمت،.نمایندگان.کمســیون.کار.مجلس.شــورای.اسالمی،.مدیریت.سازمان.

مدیریت.صنعتی،.رئیس.ســازمان.ملی.بهره.وری،.مسئوالن.اتاق.ایران.و.آلمان،.مسئوالن.اتاق.

بازرگانی.ایران.و.جمعی.از.مدیران.کارشناسان.و.متخصصان.عرصه.صنعت.و.تولید.کشور.حضور.

داشــتند..در.این.مراســم.مهندس.زرگر.به.نمایندگی.از.کاوه.خداپرســت،.مدیرعامل.مجموعه.
وین.تک.تندیس.زرین.همایش.حاتم.را.از.دستان.وزیر.صنعت،.معدن.و.تجارت.دریافت.کرد.

  تقدیر از وین تک در ششمین همایش حمایت از تولید ملی )حاتم(

پنجره.ایرانیان،.شــرکت.وین.بســت.اتاق.رنگ.جدید.و.مــدرن.پروفیل.دروپنجره.
یو.پی..وی.سی.مجموعه.خود.را.راه.اندازی.کرد.

شــرکت.وین.بســت.به.منظور.ارائه.خدمات.بیشــتر.و.تســهیل.در.فرایند.ساخت.و.

مونتاژ.دروپنجره.های.یو.پی.وی.ســی.اقدام.به.راه.اندازی.اتاق.رنگ.جدید.و.پیشــرفته.

در.مجموعه.خود.کرده.اســت..در.اتاق.رنگ.مجموعه.وین.بســت.اجرای.رنگ.کاری.
به.صورت.کامال.حرفه.ای.و.با.1۲.سال.گارانتی.انجام.می.شود.

گفتنی.است،.وین.بست.درزمینه.ساخت.و.مونتاژ.انواع.دروپنجره.و.همچنین.خم.کاری.
پروفیل.های.یو.پی.وی.سی.فعالیت.دارد.

  راه اندازی اتاق رنگ در مجموعه وین بست
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پنجره.ایرانیان؛.هافمن.از.کلیه.جوانان.خالق،.نخبگان.علمی،.اســتعدادهای.درخشان.
و.....دعوت.به.همکاری.کرده.است.

به.گــزارش.پنجره.ایرانیان.به.نقــل.از.روابط.عمومی.هافمن،.ایــن.مجموعه.تولیدی.

صنعتــی.از.کلیه.نخبگان.علمی،.اســتعدادهای.درخشــان.و.جوانان.خالق.و.پرتالش.

که.جویای.بســتری.برای.شکوفایی،.خالقیت.و.رشــد.توانایی.های.خود.هستند،.بدون.
پیش.شرط.تحصیالت.عالیه.و.سابقه.کاری،.دعوت.به.همکاری.می.کند.

گفتنی.اســت،.هافمن.یکــی.از.مطرح.ترین.تولیدکننــدگان.پروفیل.های.دروپنجره.
یو.پی..وی.سی.در.کشور.است.

  دعوت از نخبگان و استعدادهای درخشان برای همکاری با هافمن

پنجره.ایرانیان؛.گیتی.نوروزی،.نماینده.شــرکت.ونوس.شیشــه،.در.نخســتین.نشســت.

»همایش.نما،.منظر.شهری.و.ساختمان.پایدار«.که.بهمن.ماه.سال.جاری.در.بوستان.گفتگو.
.شد،.اظهار.داشت:.همایش.ها.باید.خروجی.مطلوبی.داشته.باشند.

اولین.جلســه.همایش.نما،.منظر.شهری.و.ساختمان.پایدار.با.محوریت.مصالح.و.جزییات.

اجرایی.روز.چهارشنبه.1۲.دی.ماه.با.حضور.اعضای.معاونت.شهرسازی.و.معماری.شهرداری.

تهران.و.چند.تن.از.تولیدکنندگان.و.واردکنندگان.پوشــش.های.ساختمان.در.مرکز.معاونت.
شهرسازی.و.معماری.شهرداری.تهران.برگزار.شد.

در.همین.راســتا.گیتی.نوروزی.که.به.نمایندگی.از.ســوی.شرکت.ونوس.شیشه.در.این.

نشســت.حضور.یافته.بود.با.بیان.اینکه.همایش.ها.باید.خروجی.مطلوبی.داشته.باشند،.گفت:.

شرکت.ونوس.شیشــه.تاکنون.در.چندین.همایش.و.نمایشگاه.تخصصی.و.عمومی.حضور.
داشته.اما.متاسفانه.خروجی.مطلوبی.از.این.رویدادها.برای.شرکت.ما.حاصل.نشده.است.

وی.گفت:.تولیدکننده.باید.اطمینان.داشــته.باشد.که.حضور.در.این.همایش.می.تواند.

خروجی.خوبی.برای.آن.داشــته.باشــد.اگرنه!.چه.نیازی.اســت.شرکت.ها.هزینه.های.

زیادی.برای.حضور.در.این.نمایشــگاه.ها.بپردازند.درحالی.که.به.هیچ.دستاوردی.در.این.
زمینه.نمی.رسند.

  حضور نماینده ونوس شیشه در نخستین نشست همایش نما 

پنجره.ایرانیــان؛.نماینده.اســتان.فارس.دکتروین.در.هفتمین.نمایشــگاه.تخصصی.

دروپنجره.و.صنایع.وابســته.شــیراز.که.دی.مــاه.97.در.محل.دائمی.نمایشــگاه.های.
بین.المللی.فارس.برگزار.شد.حضور.یافت.

دکتروین،.تولیدکننده.انواع.پروفیل.دروپنجره.یو.پی.وی.ســی.به.منظور.ارائه.آخرین.

دســتاوردها.و.محصوالت.جدید.با.حضور.نماینده.اســتانی.خود.در.هفتمین.نمایشگاه.

تخصصی.دروپنجره.و.صنایع.وابســته.شیراز.از.4.تا.7.دی.ماه.97.پذیرای.عموم.فعاالن.
صنعت.دروپنجره.و.مشتریان.بود.

هم.زمان.با.این.نمایشــگاه،.نهمین.نمایشــگاه.مصالح،.تکنولوژی.و.تجهیزات.نوین.
ساختمانی.شیراز.نیز.در.محل.دائمی.نمایشگاه.های.بین.المللی.فارس.برگزار.شد.

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

  حضور دکتروین در نمایشگاه دروپنجره شیراز
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پنجره.ایرانیان،.شرکت.فناوری.داده.پویشگر.هم.زمان.با.دهمین.نمایشگاه.دروپنجره.
تهران،.محصول.جدید.خود.را.با.نام MasterWin Pro به.بازار.عرضه.می.کند.

شــرکت.فناوری.داده.پویشگر.با.هدف.مدیریت.هر.چه..بهتر.حساب.مالی.مشتریان.و.

کمک.به.مدیریت.بهتر.سیستم.انبارداری.کارگاه.های.دروپنجره.سازی،.اقدام.به.معرفی.

نســخه.جدیدی.از.نرم.افزار.MasterWin.با.عنوان MasterWin Pro.کرده.

اســت..در.نرم.افزار.MasterWin Pro برای.کســب.اطالعات.آماری.و.مدیریتی.

از.عملکرد.سیســتم.فــروش.و.مدیریت.بهتر.آن،.گزارش.هــای.دوره.ای.از.پروژه.های.

طراحی.و.یا.ساخته.شــده،.قراردادهای.جاری.و.بایگانی.شــده.و.همچنین.گزارش.های.
مالی.مشتریان.قابل.دسترسی.و.مشاهده.است.

در.نرم.افــزار MasterWin Pro بــا.امکان.ثبت.موجودی.کلیــه.اقالم.انبار.در.

ابتدای.دوره،.می.توانید.بهینه.سازی.های.برش.دقیق.و.کاملی.با.توجه.به.انبار.خود.داشته.

باشید.و.از.کناره.برش.های.موجود.در.انبار.نیز.به.صورت.اتوماتیک.استفاده.کنید.و.با.این.

کار.صرفه.جویی.ریالی.و.زمانی.زیادی.به.عمل.آورید.
شــرکت.فناوری.داده.پویشــگر.با.ارائه.موفق.نرم.افــزار.MasterWin.)نرم.افزار.
حرفــه.ای.طراحی،.فروش.و.تولید.انواع.دروپنجره.های.یو.پی.وی.ســی.و.آلومینیومی(.
توانســته.است.نیاز.آن.دسته.از.مشــتریانی.را.که.خواســتار.طراحی.انواع.پنجره.های.
کمانــدار.با.طول.کمان.دلخواه،.کشــویی.ترکیبی،.پنجره.کوپــل.دار.و.غیره.به.همراه.
گزارش.های.ساخت.و.زوایای.برش.دقیق.مربوطه.هستند،.مرتفع.سازد..همچنین.جهت.
رفع.محدودیت.زمانی.و.مکانی.بازاریاب.ها.در.تبادل.اطالعات.پروژه.ها.با.دفاتر.مرکزی.
شرکت.ها،.نســخه.موبایل.نرم.افزار.MasterWin.که.سازگار.با.سیستم.عامل.های.
Android.و.iOS.اســت.را.با.قابلیت.ارتباط.و.تبادل.اطالعات.با.نســخه.دسکتاپ.

ارائه.کرده.است.
گفتنی.است،.رونمایی.از.محصول.جدید.MasterWin Pro.هم.زمان.با.دهمین.
نمایشگاه.بین.المللی.دروپنجره.تهران.در.تاریخ.3.تا.6.بهمن.ماه.1397.صورت.می.گیرد.

  MasterWin Pro محصول جدید شرکت فناوری داده پویشگر

پنجره.ایرانیان؛.شــرکت.آذر.صنعت.نورلوپالست،.خطوط.پرسرعت.و.پیشرفته.پلی.
آمید.خود.را.به.8.خط.افزایش.داد.

به.گزارش.پنجره.ایرانیان.به.نقل.از.روابط.عمومی.نورلوپالست،.شرکت.آذر.صنعت.

نورلوپالست.در.راســتای.تحقق.طرح.توسعه.5.ساله.خود.با.بهره.گیری.از.تکنولوژی.

روز.اروپا.و.کادر.مجرب.و.آموزش.دیده،.خطوط.پرســرعت.و.پیشــرفته.پلی.آمید.خود.

را.به.8.خط.تولید.افزایش.داد..این.خطوط.جدید.که.هم.زمان.با.آغاز.زمســتان.ســال.

جاری.به.بهره.برداری.رسیده.ظرفیت.تولید.ماهانه.این.مجموعه.را.به.بیش.از.دو.برابر.
افزایش.داده.است.

شــرکت.نورلوپالست.با.بهره.گیری.از.نسل.جدیدی.از.سیستم.های.صنعتی،.کنترل.

کیفیت.در.آزمایشــگاه.های.پیشــرفته.و.کنترل.های.ادواری.حین.تولید.و.همچنین.با.

اســتفاده.از.واقعیت.های.تکامل.یافته.و.تعامالت.چندحالتی.با.نیروی.کار،.کارخانه.ها.و.

خطوط.تولید.پروفیل.آلومینیوم.ترمال.بریک.امکان.تولید.محصولی.باکیفیت.و.در.حد.
استانداردهای.اروپایی.را.فراهم.کرده.است.

گفتنی.است،.شرکت.آذر.صنعت.نورلو.پالست.درزمینه.تولید.انواع.نوارهای.پلی.آمید.
در.کشور.فعالیت.می.کند.

  افزایش خطوط پرسرعت و پیشرفته پلی آمید نورلوپالست



ما 
 و ن

ره
نج

ر پ
بـا

اخ

60

13
ه.6

ـار
شم

...
97
ن..

هم
..ب
م..

ده
واز
ل.د

سـا
ن/ 

ـا
رانی

ه ای
ـر

نج
پ

پنجره.ایرانیان؛.شرکت.تکنما.پی.وی.سی.ســپاهان،.تولیدکننده.پروفیل.های.یو.پی.وی.سی.
واناوین،.دفتر.نمایندگی.انحصاری.فروش.خود.را.در.استان.خراسان.رضوی.افتتاح.کرد.

شــرکت.تکنما.پی.وی.سی.سپاهان.به.منظور.رفاه.حال.مشــتریان.و.مصرف.کنندگان.استان.

خراســان.رضوی.بازرگانی.محبی.را.به.عنوان.دفتر.نمایندگــی.انحصاری.فروش.خود.در.این.

اســتان.اعالم.کرد.و.ابراز.امیدوار.کــرد.این.نمایندگی.بهترین.خدمــات.را.به.تولیدکنندگان.
دروپنجره.در.این.منطقه.عرضه.کند.

بازرگانــی.محبی.بــا.مدیریت.محمد.محبی.فــرد.به.عنوان.دفتر.نمایندگی.شــرکت.تکنما.

پی.وی.سی.سپاهان.در.استان.خراسان.رضوی.است..این.نمایندگی.تمامی.محصوالت.واناوین.

را.به.عموم.مشــتریان.عرضه.می.کنــد.و.مونتاژکنندگان.محترم.می.تواننــد.با.مراجعه.به.این.
نمایندگی.به.راحتی.و.در.اسرع.وقت.اقالم.مورد.نیاز.خود.را.تهیه.کنند.

گفتنی.است،.شرکت.تکنما.پی.وی.سی.ســپاهان،.تولیدکننده.پروفیل..های.یو.پی.وی.سی.با.
برند.واناوین.در.استان.اصفهان.فعالیت.می.کند.

پنجره.ایرانیان؛.شــرکت.فاپیم )fapim(.ایتالیا.با.استفاده.از.سیستم.رباتیک.تمامی.
محصوالتش.را.با.باالترین.دقت.و.ظرافت.تولید.می.کند.

مهندســی.و.طراحی.اصیل.ایتالیایی.از.دیرباز.زبانزد.خاص.و.عام.بوده.و.می.توان.این.

اصالت.را.در.محصوالت.فاپیم.مشــاهده.کرد..سیستم.کنترل.کیفیت.این.شرکت.نیز.با.

استفاده.از.مهندسین.فوق.تخصص،.کوچک.ترین.نقص.ها.را.رفع.کرده.و.بهترین.کیفیت.

را.عرضه.می.کند..همچنین.دارا.بودن.استانداردهای.پیشرفته.البراتوارهای.معروف.اروپا.
و.امریکا.هر.چه.بیشتر.بر.کیفیت.محصوالت.فاپیم.افزوده.است.

گفتنی.اســت،.شــرکت.اورین.آلومینیوم.تجارت.تنها.نماینده.رسمی.فاپیم.در.ایران،.

محصوالت.این.شــرکت.را.به.صورت.مستقیم.از.کشور.ایتالیا.با.خدمات.متنوع،.کیفیت.
باال،.قیمت.مناسب.و.بدون.واسطه.به.مشتریان.ارائه.می.دهد.

پنجره.ایرانیان؛.نمایندگی.پخش.پروفیل.های.یو.پی.وی.ســی.کیمیا.صنعت.شــیما.
)KSS(.به.گروه.صنعتی.شیشه.الماس.اعطا.شد.

شرکت.کیمیا.صنعت.شیما.که.به.تازگی.تولید.پروفیل.یو.پی.وی.سی.با.برند.KSS.را.

آغاز.کرده.اســت.نمایندگی.پخش.این.محصول.را.به.گروه.صنعتی.شیشه.الماس.اعطا.

کرد..اعطای.نمایندگی.پخش.پروفیل.های.این.شــرکت.به.گروه.صنعتی.شیشه.الماس.

هم.زمــان.با.بازدید.مدیران.این.مجموعه.از.خطوط.تولید.پیشــرفته.و.مواد.اولیه.درجه.
یک.تولید.پروفیل.های.دروپنجره.دوجداره.شرکت.کیمیا.صنعت.شیما.صورت.گرفت.

.گفتنی.اســت،.شــرکت.کیمیا.صنعت.شیما.از.ســال.1387.فعالیت.خود.را.درزمینه.

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

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

  افتتاح دفتر نمایندگی انحصاری فروش واناوین در خراسان رضوی

  استفاده از سیستم رباتیک در تولید محصوالت فاپیم

  اعطای نمایندگی پخش پروفیل KSS به شیشه الماس
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پنجره.ایرانیان؛.شرکت.آالکس.محصول.جدید.دستگیره.آلپاین.را.به.بازار.عرضه.کرد.
دســتگیره.آلپاین.تک.زبانه.و.کیتال.خور.ســاچمه.ای.مورداســتفاده.در.سیستم.های.
فریم.لس،.کشویی،.لوالیی.و.مناسب.برای.پروفیل.ترمال.بریک.و.نرمال.است..دستگیره.
آلپاین.به.صورت.چپ.و.راســت.و.در.رنگ.های.ســفید،.مشــکی.و.آنادایز.به.مشتریان.

عرضه.می.شود.
گفتنی.اســت،.شــرکت.آالکس.در.زمینه.تولید.و.توزیع.انواع.یراق.آالت.و.ملزومات.

دروپنجره.دوجداره.در.شهر.تبریز.فعالیت.دارد.

  دستگیره آلپاین محصول جدید شرکت آالکس

پنجره.ایرانیان؛.شــرکت.کیمیا.صنعت.شــیما.تولید.و.عرضه.محصول.جدید.پروفیل.
یو.پی.وی.سی.با.نام.تجاری.KSS.را.آغاز.کرد.

شــرکت.کیمیا.صنعت.شیما.که.از.ســال.1391.چسب.پلی.سولفاید،.اسپیسر.و.دیگر.

ملزومات.جهت.تولید.شیشــه.دوجداره.را.برای.اولین.بار.در.ایران.تولید.و.عرضه.کرده.

اســت،.محصول.جدید.پروفیل.یو.پی.وی.ســی.را.با.نام.تجاری.KSS.به.بازار.عرضه.

می.کند..محصول.جدید.کیمیا.صنعت.شــیما،.کامال.مکانیزه.بوده.و.توسط.تجهیزات.و.

ماشــین.آالت.مدرن.در.حال.تولید.است..این.شرکت.به.تازگی.ایزوهای.9001،14001،.

10004.و.45001.را.بــرای.کلیه.محصوالت.تولیدی.اش.اعــم.از.ملزومات.و.پروفیل.
دریافت.کرده.است.

گفتنی.اســت،.شــرکت.کیمیا.صنعت.شیما.از.ســال.1387.فعالیت.خود.را.در.زمینه.

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

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

  پروفیل KSS محصول جدید کیمیا صنعت شیما

پنجره.ایرانیــان؛.با.تصمیم.خزانه.داری.ایاالت.متحده.بر.لغو.تحریم.شــرکت.روســی.

روســال،.بازار.آلومینیوم.با.آشفتگی.مواجه.شده.است.چراکه.نگرانی.جذب.میزان.باالی.
آلومینیوم.تولیدی.این.شرکت.از.ماه.آوریل.تاکنون.وجود.داشته.است.

به.گزارش.هوشمندنیوز،.بر.اساس.تصمیم.خزانه.داری.ایاالت.متحده،.تمامی.تحریم.ها.

علیه.روســال.تا.30.روز.آینده.برداشته.خواهند.شد.مگر.آنکه.کنگره.تصمیم.دیگری.در.

این.خصوص.اتخاذ.کند..الزم..به.ذکر.است.که.با.کناره.گیری.اوالگ.دریپاسکا.از.تمامی.
سمت.های.خود،.تحریم.ها.علیه.روسیه.برداشته.شدند.

از.زمان.اعمال.تحریم.ها.علیه.روســال.تاکنون،.این.شرکت.300.هزار.تن.فلز.تولید.

نموده.که.عمدتا.در.انبارهای.اروپا.نگهداری.می.شــوند..ایــن.حجم.آلومینیوم،.معادل.
یک.چهارم.فلز.موجود.در.انبار.بورس..فلزات..لندن.است.

با.لغو.تحریم.ها.علیه.روســال،.این.میزان.آلومینیوم.مجوز.فروش.رســمی.در.بازار.را.

خواهد.داشــت.که.موجب.کاهش.قیمت.آلومینیوم.می.شود..خبر.تحریم.روسال.موجب.

افزایش.قیمت.ها.شــده.اما.به.نظر.می.رســد.در.حال.حاضر.با.شرایط.جدید،.تغییر.قیمت.
رویه.ای.عکس.داشته.باشد.

از.طرفی.تجار.آلومینا.نگران.نوســان.در.بازار.آلومینا.هســتند.چراکه.روسال.چندین.

واحد.تصفیه.آلومینا.را.تحت.کنترل.دارد..در.اوایل.ســال.۲018،.قیمت.آلومینا.به.700.

دالر.)تن(.رســید،.اما.به.تازگی.به.350-400.دالر.)تن(.کاهش.یافته.اســت..خبر.لغو.

تحریم.های.روســال،.امکان.فروش.آلومینای.روسال.را.فراهم.ساخته.و.موجب.کاهش.
بیشتر.قیمت.آلومینا.خواهد.شد.

با.وجود.تصور.برخی.از.دست.اندرکاران.بازار.مبنی.بر.کاهش.قیمت.آلومینیوم.در.سال.

۲019،.)با.توجه.به.تصمیم.برداشته.شدن.تحریم.روسال(،.مشاورین.CRU.معتقدند.که.

»بــازار.آلومینیوم،.حذف.تحریم.های.روســال.را.از.قبل.پیش.بینی.کرده.و.قراردادهایی.

را.بر.این.اســاس.وضع.کرده.است؛.لذا.در.ســال.۲019.شاهد.کاهش.قیمت.آلومینیوم.
نخواهیم.بود!«.

در.حال.حاضر.قیمت.فروش.ســه.ماهه.آلومینیوم.در.بورس..فلزات..لندن.با.1/1.درصد.

کاهش.به.1905.دالر.)تن(.رســیده.اســت.که.کمترین.رقم.از.آگوست.۲017.تاکنون.

اســت..این.کاهش.قابل.توجه.قیمت.آلومینیوم،.درنتیجه.شوک.خبری.حذف.تحریم.ها.
علیه.روسال.است.

  آلومینیوم در 2019 ارزان نمی شود
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پنجره.ایرانیــان؛.ازآنجاکه.عمــده.تولید.آلومینیوم.خاورمیانه.بر.پایــه.واردات.آلومینا.

نهادینه..شــده،.واردات.این.منطقه.همگام.با.افزایش.تولید.آلومینیوم،.روندی.افزایشی.
را.طی.کرده.است.

به.گزارش.فلزات.آنالین،.در.نمودار.زیر.حجم.واردات.آلومینای.خاورمیانه.نشان.داده.

شــده.است..مقدار.واردات.آلومینای.خاورمیانه.از.حدود.۲.5.میلیون.تن.در.سال.۲001،.

با.نرخ.رشد.متوسط.ساالنه.8.7.درصدی.به.حدود.9.6.میلیون.تن.در.سال.۲017.رسید..

البته،.مقدار.واردات.این.منطقه.در.ســال.۲014،.حتی.از.10.میلیون.تن.نیز.فراتر.رفته.

و.به.10.5.میلیون.تن.رســید..دلیل.اصلی.افزایش.حجم.واردات.آلومینا.در.این.ســال،.

مربوط.به.عربســتان.بود.که.واحد.ذوب.آن.مرحله.بهره.برداری.آزمایشــی.را.پشت.سر.

گذاشته.بود،.ولی.ظرفیت.پاالیشگاه.آلومینای.هنوز.به.بهره.برداری.نرسیده.بود..این.امر.

سبب.شــد.تا.آلومینای.موردنیاز.واحد.ذوب.موقتا.از.خارج.و.پس.از.سال.۲015،.تقریبا.
تمامی.نیاز.آن.از.داخل.تأمین.شود.

بزرگ.ترین.واردکننده.آلومینا.در.منطقه.خاورمیانه،.امارات.متحده.عربی.اســت..این.

کشور.با.تولید.بیش.از.۲.5.میلیون.تن.آلومینیوم.اولیه،.بزرگ.ترین.تولیدکننده.آلومینیوم.

در.خاورمیانه.به.شمار.می.رود..این.حجم.از.تولید.آلومینیم.اولیه،.حجم.واردات.آلومینای.

آن.را.به.بیش.از.5.میلیون.تن.در.ســال.افزایش.داده.اســت..پــس.از.امارات.متحده.

عربــی،.بحرین.دومین.مصرف.کننده.بزرگ.آلومینــا.و.بزرگ.ترین.واردکننده.این.ماده.

در.خاورمیانه.محسوب.می.شود..واردات.آلومینای.این.کشور.در.سال.های.اخیر.به.حدود.
1.9.میلیون.تن.رسید.

واردات.حجم.عظیمی.از.آلومینا.در.امارات.متحده.عربی،.ســبب.شــده.تا.این.کشور.

به.دنبال.احداث.ظرفیت.پاالیش.آلومینا.باشد.تا.از.حجم.تقاضای.وارداتی.آلومینای.خود.

بکاهد..در.همین.راستا،.پاالیشــگاه.آلومینای.الطویله )Al Taweelah(.با.ظرفیت.

دو.میلیون.تن.که.در.نیمه.ابتدای.سال.۲019.به.بهره.برداری.خواهد.رسید،.قادر.خواهد.

بــود.تا.حدود.40.درصد.از.تقاضــای.آلومینای.امارات.را.تامین.کند..این.پاالیشــگاه،.

پس.از.آلومینای.ایران.در.جاجرم.و.پاالیشــگاه.آلومینای.معادن.عربســتان،.ســومین.

و.درعین.حال.بزرگ.ترین.پاالیشــگاه.آلومینای.خاورمیانه.خواهد.بود..گفتنی.است.که.

بوکسیت.موردنیاز.این.پاالیشگاه.از.گینه.تامین.خواهد.شد؛.بدین.ترتیب،.انتظار.می.رود.
که.واردات.آلومینای.امارات،.در.آینده.کوتاه.مدت.به.حدود.3.میلیون.تن.کاهش.یابد.

درعین.حال،.بحرین.و.ایران.پروژه.های.توســعه.ظرفیت.های.ذوب.آلومینیوم.را.دنبال.

می.کنند.و.انتظار.می.رود.که.در.نیمه.ابتدای.سال.۲019.نیز.این.پروژه.ها.به.بهره.برداری.

برســند..ظرفیت.اضافه.شــده.در.ایران،.حدود.300.هزار.تن.و.ظرفیت.اضافه.شــده.در.

بحرین،.بالغ.بر.540.هزار.تن.خواهد.بود..بدین.ترتیب،.تقاضای.وارداتی.این.دو.کشــور.
در.آینده.کوتاه.مدت.مجموعا.حدود.1.7.میلیون.تن.افزایش.خواهد.یافت.

انتظــار.می.رود.در.کوتاه.مدت،.حجم.تقاضای.وارداتــی.آلومینای.بحرین.به.تقاضای.

وارداتی.امارات.برسد.و.درمجموع.این.۲.کشور،.حدود.6۲.درصد.کل.واردات.خاورمیانه.

را.انجام.دهند..پس.ازاین.۲.کشــور،.قطر.دارای.بیشترین.مقدار.تقاضای.وارداتی.آلومینا.

و.پس.ازآن.ایران.خواهد.بود..در.بین.کشــورهای.تولیدکننــده.آلومینیوم.در.خاورمیانه،.

عربســتان.کمترین.میزان.تقاضای.وارداتی.آلومینا.را.خواهد.داشــت؛.چراکه.همچنان.
انتظار.می.رود.که.بخش.اعظمی.از.تقاضای.آلومینای.آن.از.داخل.تامین.شود.

  بررسی واردات آلومینای خاورمیانه تا پایان سال 2017

پنجره.ایرانیان؛.در.همایش.تقدیر.از.صادرکنندگان.برگزیده.استان.مرکزی.از.شرکت.
آلومینیوم.ایران.)ایرالکو(.تجلیل.شد.

در.همایش.تقدیر.از.صادرکنندگان.برگزیده.اســتان.مرکزی.که.۲1.آذرماه.در.اراک.

برگزار.شــد،.تندیس.صادرکننده.نمونه.اســتان.مرکزی.به.شــرکت.آلومینیوم.ایران.

)ایرالکو(.اهدا.شد.
رئیــس.صنعت،.معدن.و.تجارت.اســتان.مرکزی.با.بیان.اینکــه.۲0.واحد.صنعتی.
صادرکننده.برتر.اســتان.مرکزی.تجلیل.شــدند.گفت:.رســیدن.به.1.۲.میلیارد.دالر.

صادرات.کاال.در.استان.مرکزی.هدف.گذاری.شد.
محمدرضا.حاجی.پور.شامگاه.چهارشنبه.در.همایش.تقدیر.از.صادرکنندگان.برگزیده.
اســتان.مرکزی.با.اشــاره.به.اهداف.تجلیل.از.صادرکنندگان.اظهار.داشت:.بر.اساس.
شــیوه.نامه.ای.که.در.سازمان.توسعه.و.تجارت.مطرح.شد،.نزدیک.به.۲0.واحد.صنعتی.
صادرکننده.با.جلسات.کارشناسی.انتخاب.شدند.که.عمدتا.بحث.حفظ.بازارهای.هدف.
و.موارد.فنی.و.مهندسی.و.عضویت.در.تشکل.ها.صادراتی.مواردی.بود.که.در.انتخاب.

آن.ها.مدنظر.قرار.گرفت.
رئیس.صنعت،.معدن.و.تجارت.اســتان.مرکزی.تصریح.کرد:.وزیر.صنعت،.معدن.و.
تجارت.در.سفری.که.به.اســتان.مرکزی.داشتند.اشاره.ای.به.تفویض.اختیار.به.عنوان.
اســتان.نخست.در.ثبت.سفارش.و.پیگیری.اقدامات.در.راستای.رسیدن.به.برنامه.های.
ملی.و.کاهش.دغدغه.های.صادر.کنندگان.و.کارآفرینان.داشــتند.تا.شــنبه.هفته.آینده.

این.مورد.پیگیری.می.شود.

  تقدیر از ایرالکو در همایش صادرکنندگان برگزیده استان مرکزی
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پنجره.ایرانیان؛.مدیرکل.آموزش.فنی.و.حرفــه.ای.آذربایجان.غربی.گفت:.دوره.های.
آموزشی.تولید.پروفیل.یو.پی.وی.سی.در.مرکز.آموزش.دولتی.ارومیه.برگزار.می.شود.

به.گزارش.ایرنا،.محســن.مددی،.مدیرکل.آموزش.فنی.و.حرفه.ای.آذربایجان.غربی.

گفت:.این.امر.در.راســتای.تفاهم.نامه.منعقدشده.بین.اداره.کل.آموزش.فنی.و.حرفه.ای.
آذربایجان.غربی.و.یکی.از.شرکت.های.تولیدکننده.این.اقالم.در.ارومیه.امضا.شده.است.
وی.اضافه.کــرد:.در.قالب.این.طرح.کارگران.ماهر.و.کارشناســان.مجرب.در.پایان.
دوره.های.آموزشــی.برای.کار.در.کارخانه.های.تولید.یو.پی.وی.ســی.و.اصناف.مرتبط.

انتخاب.می.شوند.

وی.بیــان.کرد:.طبق.این.تفاهم.نامه،.تامین.مواد.مصرفی.کارگاه.آموزشــی.توســط.

کارخانه.تولید.یو.پی.وی.ســی.و.تدوین.اســتانداردهای.آموزشی.موردنیاز.برای.اجرای.
دوره.ها.نیز.توسط.اداره.کل.آموزش.فنی.و.حرفه.ای.خواهد.بود.

مدیرکل.آموزش.فنی.و.حرفه.ای.آذربایجان.غربی.با.اشاره.به.افزایش.جهشی.استفاده.

از.در.و.پنجره.های.یو.پی.وی.ســی.در.استان.گفت:.می.توان.از.طریق.تربیت.کارگران.
ماهر،.روند.اشتغال.در.این.بخش.را.افزایش.داد.

گفتنی.اســت،.بیش.از.300.نوع.آموزش.مهارتی.در.موسســات.آزاد.و.مراکز.دولتی.
آذربایجان.غربی.ارائه.می.شود.

پنجره.ایرانیــان؛.همایش.»نما.با.محوریت.مصالح.و.جزئیات.اجرایی«.با.حضور.مســئوالن.

و.بخش.خصوصی.در.حوزه.تولید.یا.واردات.پوشــش.های.ســاختمانی،.کارشناسان.علمی.در.
بوستان.گفت.وگو.برگزار.می.شود.

به.گزارش.صما.این.همایش.به.همت.»معاونت.معماری.و.شهرسازی.شهرداری.تهران«.و.

»مجتمع.رسانه.ای.راه.و.ساختمان«.و.با.حمایت.و.همکاری.ارگان.های.مختلف.ازجمله.وزارت.

راه.و.شهرســازی،.وزارت.نیرو،.وزارت.نفت،.سازمان.ملی.اســتاندارد.ایران،.سازمان.حفاظت.

از.محیط.زیست.ایران،.شــهرداری.ها،.سازمان.های.نظام.مهندسی.ســاختمان.و.انجمن.های.
مهندسی.در.حوزه.صنعت.ساختمان.برگزار.خواهد.شد.

اهــداف.همایش.نما.با.محوریت.مصالح.و.جزئیات.اجرایی.شــامل.آسیب.شناســی.نمای.

ساختمان،.معرفی.مصالح.ساختمانی.نما.که.متناسب.با.الگوی.بومی.شهرها،.مصالح.ساختمانی.

استاندارد،.معرفی.نماهای.برتر،.روشنگری.و.توجیه.مردم.برای.ایجاد.مطالبه.گری.از.سازندگان.
برای.استفاده.از.نماهای.الگو.و.معرفی.نماهای.الگو.متناسب.با.فرهنگ.شهرهاست.

محورهای.این.همایش.نیز.شــامل.آسیب.شناسی.نمای.ساختمان.از.منظر.جزئیات.اجرایی،.

نگهداری.نما،.ضوابط.نظارت.در.طراحی.و.ساخت.نما،.نقش.نما.در.بهینه.سازی.مصرف.انرژی.
و.ضرورت.های.اجرایی.نما.به.منظور.رعایت.ایمنی.است.

دبیر.کل.این.همایش.دکتر.پیروز.حناچی،.شهردار.تهران؛.رئیس.همایش.مهندس.عبدالرضا.

گلپایگانی،.معاون.شهرسازی.و.معماری.شهرداری.تهران؛.دبیر.علمی.همایش.دکتر.موسوی،.

مدیر.معماری.و.ســاختمان.معاونت.شهرســازی.و.معماری.شهرداری.تهران؛.و.دبیر.همایش.
مهندس.سعید.ظریف،.مدیرعامل.مجتمع.رسانه.ای.ساختمان.است.

برنامه.های.کلیدی.این.همایش.شــامل.ســخنرانی.های.کلیدی،.سخنرانی.های.تخصصی،.

پنل.های.تخصصی،.کارگاه.های.تخصصی،.کتاب.همایش.و.نمایشگاه.جانبی.است..مقررشده.

در.این.ســه.روز.کارشناســان.و.مســئوالن.به.گفتمان.و.ارائه.راهکارهای.جدی.برای.بهبود.

وضعیت.هویت.شــهری.با.تکیه.بر.نما.خواهند.پرداخت..همچنین.در.این.نمایشگاه.ماکت.های.

اجرایی.مصالح.ســاختمانی.مرتبط.بــا.نما.با.جزییات.اجرایی.به.معرض.دید.عموم.گذاشــته.
خواهد.شد.

گفتنی.است،.زمان.و.مکان.برگزاری.این.همایش.10،.11.و.1۲.بهمن.ماه.1397.در.بوستان.

گفتگو.بوده.و.دبیرخانه.اجرایی.آن.در.خیابان.شریعتی.بعد.از.پل.سیدخندان،.کوچه.خیرمندی.
پالک.۲7.قرار.دارد.

  برگزاری دوره های آموزشی تولید پروفیل یو.پی.وی.سی در ارومیه 

  برگزاری همایش نما با محوریت مصالح و جزئیات اجرایی
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پنجره.ایرانیان؛.آلومینیوم.جنوب،.به.عنوان.بزرگ.ترین.طرح.تولید.شمش.آلومینیوم.در.
ایران،.مراحل.پایانی.اجرا.را.سپری.می.کند.

به.گزارش.روابط.عمومی.ســازمان.توسعه.و.نوســازی.معادن.و.صنایع.معدنی.ایران.

)ایمیــدرو(،.خداداد.غریب.پور.در.جلســه.با.اکبر.ترکان.رئیس.هیات..مدیره.شــرکت.

آلومینیوم.جنوب،.مهدی.بازارگان.مدیرعامل.و.ابراهیم.محمودزاده.رئیس.هیات..مدیره.

شرکت.سرمایه.گذاری.غدیر،.مهدی.مســتقیمی.مدیرعامل.شرکت.آلومینیوم.جنوب.و.

محسن.علوی،.نماینده.مردم.الِمرد.در.مجلس.تصریح.کرد:.با.توجه.به.اقدامات.صورت.

گرفته.در.این.طرح.طی.ماه.های.ابتدایی.ســال.98،.شاهد.افتتاح.بزرگ.ترین.طرح.تولید.
آلومینیوم.در.ایران.خواهیم.شد.

وی.درعین.حال.به..ضرورت.افزایش.ســرمایه.شرکت.اشاره.کرد.و.اظهار.داشت:.باید.

به.سرعت.افزایش.سرمایه.شــرکت.آلومینیوم.جنوب.به.تصویب.اعضای.مجمع.برسد..

در.این.جلسه.پیشنهاد.شــد.با.توجه.به.تعهدات.سهامداران،.سرمایه.این.شرکت.در.دو.

مرحله.از.660.میلیارد.به.۲400.میلیارد.تومان.افزایش.یابد..غریب.پور.ادامه.داد:.انتخاب.

شــرکت.بهره.بردار.و.نحوه.بازپرداخت.اقســاط.ارزی.ازجمله.اولویت.های.حال.حاضر.
شرکت.آلومینیوم.جنوب.محسوب.می.شود.

از.ســوی.دیگر.اکبر.ترکان.رئیس.هیات..مدیره.شــرکت.آلومینیوم.جنوب،.به.برخی.

چالش.ها.در.اخذ.مجوزهای.امور.زیرساختی.اشاره.کرد.و.خواهان.همکاری.دستگاه.های.
مرتبط.با.این.پروژه.برای.رفع.مشکالت.شد.

محسن.علوی.نماینده.مردم.المرد.در.مجلس.شورای.اسالمی.نیز.با.برشمردن.مسائل.

اجتماعی.منطقه.المرد.گفت:.راه.اندازی.کارخانه.آلومینیوم.جنوب.در.زمان.مقرر،.ســبب.
صیانت.از.نیروی.کار.شاغل.در.این.پروژه.می.شود.

طرح.آلومینیوم.جنوب.که.تا.ســال.های.گذشته.یکی.از.پروژه.های.راکد.و.به.جامانده.

از.دهه.80.به.شــمار.می.آمد،..در.دولت.یازدهم.با.باز.شــدن.ال.سی،.توسط.ایمیدرو.به.

مرحله.اجرایی.رســید..این.طرح.در.سه.فاز.300.هزار.تنی.تعریف.شده.که.هم.اینک.فاز.

نخست.آن.مراحل.پایانی.را.ســپری.می.کند..آلومینیوم.جنوب،.بزرگ.ترین.طرح.تولید.

شــمش.آلومینیوم.در.ایران.به.شمار.می.آید..از.سوی.دیگر.مشارکت.5.بانک.به.رهبری.

بانک.صادرات.برای.تامین.مالی.طرح،.یکی.از.اتفاقات.شــاخص.در.روند.اجرایی.پروژه.
فوق.محسوب.می.شود.

  بزرگ ترین طرح تولید آلومینیوم ایران در مراحل پایانی اجرا

پنجره.ایرانیان؛.وزارت.خزانه.داری.آمریکا.به.کنگره.این.کشور.اطالع.داد.قصد.دارد.به.
تحریم.ها.علیه.تولیدکننده.آلومینیوم.روسال.و.دو.شرکت.دیگر.خاتمه.دهد.

به.گزارش.ایســنا،.در.این.اطالعیه.آمده.است.دفتر.کنترل.دارایی.های.خارجی.وزارت.

خزانه.داری.دریافته.اســت.ســازمان.دهی.و.تغییرات.مدیریت.در.شرکت.روسال.و چند.
شرکت.دیگر، امکان.خروج.آنها.را.از.فهرست.تحریم.ها.فراهم.کرده.است.

اما.اولگ.دریپاســکا،.شهروند.قدرتمند.روســی.همچنان.تحت.تحریم.خواهد.ماند.و.
اموالش.بلوکه.هستند.

وزارت.خزانه.داری.آمریکا.این.شــرکت.ها.را.به.دلیــل.اینکه.تحت.مالکیت.و.کنترل.
اولگ.دریپاسکا.قرار.داشتند،.تحریم.کرده.بود.

استیون.منوچین،.وزیر.خزانه.داری.آمریکا.تهدید.کرد.این.شرکت.ها.همچنان.زیر.نظر.

خواهنــد.بود.و.درصورتی.که.از.مقررات.تحریم.تخلف.کنند،.با.عواقب.شــدیدی.مواجه.
خواهند.شد.

بر.اســاس.گزارش.پالتس،.آمریکا.در.ششم.آوریل.هفت.چهره.روسی.قدرتمند،.1۲.

شــرکت.تحت.کنترل.آنها.و.17.مقام.ارشــد.روسیه.را.هدف.تحریم.قرار.داد..اشخاص.

و.شــرکت.های.تحت.تحریم.قادر.به.دسترسی.به.سیستم.بانکی.آمریکا.نبوده.و.معامله.
با.آنها.ممنوع.است.

تصمیم.آمریکا.برای.تحریم.شرکت.روســال،.بازارهای.جهانی.را.ملتهب.کرده.و.به.

صعود.چشــمگیر.قیمت.ها.منجر.شده.بود..همچنین.کارخانه.های.خودروسازی.اروپایی.

در.معرض.خطر.تعطیلی.قرار.گرفته.بودند..دریپاســکا.در.روسال.48.درصد.سهم.داشت.

و.این.شرکت.را.از.طریق.توافق.سهامداری.با.سایرین.ازجمله.شرکت.گلنکور.و.ویکتور.

وکسلبرگ.که.وی.نیز.تحت.تحریم.است،.کنترل.می.کرد.
روسال.حدود.6.درصد.از.آلومینیوم.جهان.را.تولید.می.کند.و.معادن،.کارخانه.های.ذوب.
و.پاالیشگاه.هایی.را.در.سراسر.جهان.از.گینه.تا.ایرلند،.روسیه.و.جامائیکا.اداره.می.کند.

  پایان تحریم آمریکا علیه بزرگ ترین تولیدکننده آلومینیوم جهان



13
ه.6

ـار
شم

...
97
ن..

هم
..ب
م..

ده
واز
ل.د

سـا
ن/ 

ـا
رانی

ه ای
ـر

نج
پ

ما 
 و ن

ره
نج

ر پ
بـا

اخ

65

پنجره.ایرانیان؛.نخستین.نشست.»همایش.نما،.منظر.شهری.و.ساختمان.پایدار«.که.

بهمن.ماه.سال.جاری.در.بوســتان.گفتگو.برگزار.می.شود.با.حضور.تولیدکنندگان.نما.و.
پوشش.های.ساختمانی.برگزار.شد.

به.گزارش.صما،.اولین.جلسه.همایش.نما،.منظر.شهری.و.ساختمان.پایدار.با.محوریت.

مصالح.و.جزییات.اجرایی.روز.چهارشنبه.1۲.دی.ماه.با.حضور.اعضای.معاونت.شهرسازی.

و.معماری.شــهرداری.تهران.و.چند.تن.از.تولیدکنندگان.و.واردکنندگان.پوشــش.های.
ساختمان.در.مرکز.معاونت.شهرسازی.و.معماری.شهرداری.تهران.برگزار.شد.

در.این.جلســه.مجید.نادری.معاون.اداره.کل.معماری.ســاختمان.شهرداری.تهران.

با.بیان.اینکه.کمیته.های.نما.از.ســال.1393.در.مناطق.به.موجب.دســتورالعمل.ابالغی.

معاون.محترم.شهرســازی.و.معماری.وقت.تشــکیل.شــد.گفت:.با.ابالغ.دستورالعمل.

ساماندهی.سیما.و.منظر.شــهری.تهران.در.مهر.94.از.سوی.شهردار.محترم.وقت.که.

به.موجب.آن.ســاختار.و.شــرح.وظایف.دقیق.کمیته.های.نمای.مناطق.۲۲.گانه،.کمیته.

بناهای.شــاخص.تعیین.شد.و.همچنین.ضوابط.مدون.برای.این.موضوع.در.اختیار.این.

کمیته.ها.قرار.گرفت.
وی.گفت:.درحال.حاضر.که.بیش.از.4.ســال.از.تشــکیل.این.کمیته.ها.می.گذرد.اگر.
با.نگاه.دقیقی.به.کیفیت.و.وضعیت.هم.نشــینی.نماهای.ســاختمان.ها.در.شهر.تهران.

نگریسته.شود.
نادری.با.بیان.اینکه.همایش.نما.در.بهمن.ماه.جاری.ســعی.دارد.در.مسیر.مناسب.این.
کمیته.ها.شــکل.بگیرد..گفت:.محوریت.اصلی.همایش.نما.شامل.آسیب.شناسی.نمای.
ســاختمان.از.منظر.جزئیات.اجرایی،.نگهداری.نما،.ضوابط.نظارت.در.طراحی.و.ساخت.
نما،.نقش.نما.در.بهینه.سازی.مصرف.انرژی.و.ضرورت.های.اجرایی.نما.به.منظور.رعایت.
ایمنی.است.که.همه.این.موارد.برای.کمیته.های.نما.از.اهمیت.باالیی.برخوردار.است.

وی.در.خصــوص.اهــداف.ایــن.همایش.نیز.گفــت:.اهداف.این.همایش.شــامل.

آسیب.شناســی.نمای.ساختمان،.معرفی.مصالح.ســاختمانی.نما.که.متناسب.با.الگوی.

بومی.شهرها،.مصالح.ساختمانی.اســتاندارد،.معرفی.نماهای.برتر،.روشنگری.و.توجیه.

مردم.برای.ایجاد.مطالبه.گری.از.ســازندگان.برای.اســتفاده.از.نماهای.الگو.و.معرفی.
نماهای.الگو.متناسب.بافرهنگ.شهرها.است.

نادری.بابیان.اینکه.تاکنون.شهرداری.تهران.فراتر.از.شرح.وظایف.خود.حرکت.کرده.

اســت.گفت:.ما.در.بحث.نما.به.دنبال.فرهنگ.ســازی.و.معرفی.تکنولوژی.شــرکت.ها.

هســتیم..شــهرداری.آمادگی.دارد.جزییات.اجــرای.مصالح.را.به.شــکل.کتاب.برای.

مصرف.کنندگان.تولید.کند..این.فعالیت.می.تواند.یک.کار.مشــترک.بین.شــهرداری.و.
تولیدکنندگان.باشد.

در.ادامه.نشســت.تعدادی.از.تولیدکنندگان.نما.و.پوشش.های.ساختمانی.حاضر.

در.جلســه.مطالب.مختلفی.را.پیرامون.نحوه.برگزاری.همایش.و.مسائل.جانبی.آن.
بیان.کردند.

گفتنی.اســت،.در.انتهای.این.نشست.مقرر.شد.در.صورت.امکان.زمان.برگزاری.این.

همایش.به.چهار.روز.افزایــش.یابد..زمان.و.مکان.برگزاری.کنونی.اولین.همایش.نما،.
منظر.شهری.و.ساختمان.پایدار.10.و.11.بهمن.ماه.1397.در.بوستان.گفتگو.است.

پنجره.ایرانیان؛.تغییر.زمان.برگزاری.»نمایشگاه.تخصصی.دروپنجره.و.صنایع.وابسته.

تهران«.پس.از.سال.ها.انتظار.مشارکت.کنندگان.و.رایزنی.های.فراوان.مدیران.نمایشگاه،.
قطعی.شد.و.تاریخ.دقیق.برگزاری.این.نمایشگاه.متعاقبا.اعالم.خواهد.شد.

بنا.بر.اخبار.رســیده.از.ســتاد.برگزاری.نمایشــگاه.دروپنجره.تهران،.زمان.برگزاری.

نمایشــگاه.تخصصی.دروپنجره.و.صنایع.وابســته.تهران.که.حوالی.بهمن.ماه.هرسال.
برگزار.می.شد.در.سال.1398.تغییر.خواهد.کرد.

بر.اساس.این.گزارش،.یازدهمین.دوره.نمایشگاه.تخصصی.دروپنجره.تهران.در.نیمه.

اول.ســال.98.برگزار.می.شــود.و.تاریخ.قطعی.آن.نیز.به.زودی.اعالم.خواهد.شد..تاریخ.

برگزاری.نمایشــگاه.تخصصی.دروپنجره.و.صنایع.وابسته.تهران.که.بزرگ.ترین.رویداد.

نمایشــگاهی.صنعت.دروپنجره.کشور.است.چندان.مورد.رضایت.فعاالن.صنفی.و.بعضا.
مشارکت.کنندگان.این.نمایشگاه.نبوده.است.

در.خردادماه.امســال.فرهاد.امینیان،.رئیس.ســتاد.برگزاری.نمایشــگاه.بین.المللی.

دروپنجره.تهران،.طی.گفتگوی.اختصاصی.با.نشــریه.پنجــره.ایرانیان.از.تالش.های.

چندین.ســاله.خود.برای.تغییر.زمان.نمایشگاه.خبر.داده.و.قول.داده.بود.که.این.مهم.تا.
سال.1398.محقق.شود.

نشریه.پنجره.ایرانیان.به.عنوان.رکن.خبری.صنعت.دروپنجره.کشور.امیدوار.است.این.

جابه.جایی.موجبات.رضایت.شرکت.ها.و.فعاالن.صنعت.دروپنجره.را.بیش.ازپیش.فراهم.
کرده.و.شاهد.رونق.هرچه.بیشتر.این.صنعت.در.سال.های.آتی.باشیم.

گفتنی.اســت،.دهمین.دوره.نمایشگاه.تخصصی.دروپنجره.و.صنایع.وابسته.تهران.از.
3.تا.6.بهمن.ماه.97.در.محل.دائمی.نمایشگاه.های.بین.المللی.تهران.برگزار.می.شود.

  پیگیری مطالبات بخش خصوصی در اولین همایش نما

  جابه جایی تاریخ برگزاری نمایشگاه دروپنجره 1398
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پنجره.ایرانیان؛.ســخنگوی.کمیســیون.اصل.90.مجلس.گفت:.در.جریان.واگذاری.

آلومینیوم.المهدی،.سازمان.خصوصی..سازی.تخلفاتی.داشته.و.باعث.شده.تا.یک.شرکت.
ساختگی.با.دست.کم.۲هزار.میلیارد.تومان.سود.آن..را.خریداری.کند.

بهرام.پارسایی.در.گفت.وگو.با.روزنامه.سازندگی.گفت:.با.توجه.به.تخلفات.انجام.شده.

در.واگذاری.آلومینیوم.المهدی.و.با.پیگیری..های.انجام.شده،.به.این.نتیجه.رسیده.اند.که.

معامله.باید.فسخ.شود.ولی.هنوز.معلوم.نیست.فسخ.معامله.آن.میزان.تضییع.بیت.المال.
را.جبران.می..کند.یا.خیر.

نماینده.شــیراز.در.مجلس.افزود:.حداقل.بالغ.بر.۲هزار.میلیارد.تومان.در.این.واگذاری.

رانت.وجود.داشته.است..واگذاری.به.یک.شرکت.ساختگی.انجام.شده.اما.خوشبختانه.در.

حال.فسخ.است..این.شرکت.به.برخی.مقامات.وصل.بوده.و.توانسته.آلومینیوم.المهدی.
به.عنوان.یک.شرکت.دولتی.را.با.حدود.۲هزار.میلیارد.تومان.منفعت.خریداری.کند.

گفتنی.است،.تخلف.های.صورت.گرفته.در.نحوه.واگذاری.شرکت.آلومینیوم.المهدی.

چند.ماهی.است.که.به.محلی.برای.نزاع.و.اعتراض.جمعی.از.فعاالن.صنعت.آلومینیوم،.

نمایندگان.مجلس.و.برخی.اعضای.ســندیکای.صنایع.آلومینیوم.تبدیل.شــده.است.و.

هــرروز.اخبار.مختلفی.درباره.وضعیت.این.واحد.بزرگ.آلومینیوم.منتشــر.می.شــود.و.
همچنان.اتفاق.خاصی.نیز.روی.نمی.دهد.

  تخلف سازمان خصوصی سازی و رانت خواری در واگذاری المهدی

پنجره.ایرانیان؛.تفاهم.نامه.همکاری.آموزشــی.بین.اداره.کل.آموزش.فنی.ـ.حرفه.ای.
آذربایجان.غربی.و.شرکت.تولیدکننده.پروفیل.های.یو.پی.وی.سی.در.ارومیه.امضا.شد.
به.گزارش.خبرگزاری.صداوسیما.مرکز.آذربایجان.غربی،.تفاهم.نامه.همکاری.آموزشی.
بیــن.اداره.کل.آموزش.فنــی.و.حرفه.ای.آذربایجان.غربی.و.یک.شــرکت.تولیدکننده.

پروفیل.های.یو.پی.وی.سی.دروپنجره.در.ارومیه.امضا.شد.
تامین.مواد.مصرفی.کارگاه.یو.پی.وی.ســی.مرکز.شماره.یک.آموزش.فنی.حرفه.ای.
ارومیــه.و.همکاری.در.تهیه.و.تدوین.اســتانداردهای.آموزشــی.موردنیاز.برای.اجرای.
دوره.های.آموزشــی.ویژه.ســازندگان.در.و.پنجره،.نمایندگی.های.مجاز.شرکت.و.دیگر.

متقاضیان.از.محورهای.این.تفاهم.نامه.است.
گفتنی.اســت،.ســازمان.آموزش.فنی.و.حرفه.ای.به.منظور.کمک.به.رشــد.و.توسعه.
صنعت.در.و.پنجره.کشور.تاکنون.چندین.تفاهم.نامه.همکاری.با.تعدادی.از.شرکت.های.

تولیدکننده.پروفیل.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.منعقد.کرده.است.

  تفاهم نامه همکاری در تولید پروفیل یو.پی.وی.سی
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پنجره.ایرانیان؛.عضو.کمیســیون.صنایع.مجلس.با.بیــان.اینکه.در.واگذاری.ها.باید.

عالوه.بر.قیمت.بر.اهلیت.فرد.نیز.توجه.شــود،.خبــر.داد:.گزارش.ماده.۲34.در.مورد.

نحــوه.واگذاری.آلومینیوم.المهــدی.به.صحن.علنی.مجلس.ارائه.شــده.و.در.نوبت.
رسیدگی.است.

به.گزارش.خانه.ملت،.حمیدرضا.فوالدگر.در.گفتگویی.با.اشاره.به.چالش.واگذاری.ها،.

گفت:.اجرای.سیاســت.های.اصل.44.به.خصوصی.سازی.و.واگذاری..خالصه.شده.و.به.

سایر.موارد.توجهی.نمی.شــود.به.همین.دلیل.واگذاری.ها.در.شرایطی.صورت.می.گیرد.

که.ساختارها.و.زیرســاخت.ها.آماده.نبوده.و.بخش.خصوصی.توانمندی.نیز.برای.خرید.
شرکت.های.بزرگ.وجود.ندارد.

نماینده.مردم.اصفهان.در.مجلس.شــورای.اســالمی.افزود:.ازآنجایی.که.به.هیچ.یک.

از.شــرایط.واگذاری.ها.توجه.نشــد.و.بخش.خصوصی.توانمندی.نیز.وجود.نداشــت.از.

ظرفیت.شرکت.های.وابسته.به.موسســات.عمومی.غیردولتی،.شبه.دولتی.و.صندوق.ها.

برای.واگذاری.ها.استفاده.شــد..دولت.در.واگذاری.ها.تنها.به.دنبال.کسب.درآمد.بود.به.
همین.دلیل.به.موضوعات.دیگری.مانند.اهلیت.خریدار.توجه.نکرد.

رئیس.کمیســیون.ویژه.حمایــت.از.تولید.ملی.و.نظارت.بر.اجــرای.اصل.44.قانون.

اساســی.مجلس.شورای.اســالمی.با.بیان.اینکه.از.واگذاری.ها.باهدف.رد.دیون.)دولت.

بابت.بدهی.های.خود.برخی.از.شــرکت.ها.را.واگذار.می.کرد(.استفاده.شد،.اظهار.کرد:.از.

مجلس.هشــتم.پس.از.نظارت.به.تدریج.گزارش.های.آسیب.شناسی.واگذاری.ها.ارائه.و.

مشکالت.اجرایی.مشخص.شد.و.ازآنجایی.که.برخی.از.مشکالت.تخلف.از.قانون.بود.به.
قوه.قضاییه.فرستاده.شد.در.سایر.موارد.نیز.قانون.اصالح.شد.

این.نماینــده.مردم.در.مجلس.دهم.با.بیان.اینکه.تصویب.قانون.بهبود.کســب.وکار.

باهدف.توانمندسازی.بخش.خصوصی.بود،.ادامه.داد:.گزارش.ماده.۲34.در.مورد.نحوه.

واگذاری.آلومینیوم.المهدی.هرمزال.به.صحن.علنی.مجلس.ارائه.شده.است.و.در.نوبت.

رسیدگی.قرار.دارد.البته.بیشتر.مشکالت.این.مجموعه.پس.از.واگذاری.ایجاد.شد.چراکه.
به.تعهدات.عمل.نشد.

عضو.کمیســیون.صنایع.و.معــادن.مجلس.درباره.برخی.ادعاها.درباره.پشــت.پرده.

واگذاری.ها.و.اینکه.شرکت.ها.با.مبلغی.کمتر.از.مقدار.واقعی.به.فروش.رفته.است،.بیان.

کرد:.در.برخی.موارد.چنین.اتفاقی.رخ.داده.است.به.طور.مثال.قیمت.واگذاری.آلومینیوم.

المهدی.پس.از.گزارش.ســازمان.بازرسی.و.دیوان.محاسبات.اصالح.شد.اگرچه.برخی.
از.قیمت.گذاری.ها.اصالح.شده.اما.مشکالت.اصلی.پس.از.واگذاری.ایجاد.شده.است.

پنجره.ایرانیان؛.چین.واردات.آلومینیوم.را.از.ماه.جوالی.محدود.می.کند.
به.گزارش.شــمانیوز،.وزارت.محیط.زیســت.چین.اعالم.کرد.که.این.کشور.واردات.

آلومینیوم.را.از.اول.جوالی.محدود.خواهد.کرد.
وزارت.محیط.زیســت.چیــن.در.بیانیه.ای.اعــالم.کرد.ضایعات.فــوالد.و.آلومینیوم.
می.تواند.از.فهرســت.واردات.نامحدود.مواد.زائد.جامد.قابل.استفاده.به.لیست.مواد.اولیه.
با.واردات.محدود.منتقل.شــود..وزارت.مربوطه.گفت.که.در.حال.تحقیق.درباره.تدوین.

استاندارد.هایی.برای.بازیافت.مس.و.آلومینیوم.بازیابی.شده.است.
بر.این.اســاس،.مواد.خام.مس.و.آلومینیوم.با.توجه.به.استاندارد.های.ملی،.به.عنوان.

مواد.زائد.جامد.محســوب.نمی.شــوند.و.می.توانند.به.عنوان.کاال.های.عادی.وارد.این.
کشور.شوند.

گفتنی.اســت.واردات.مواد.زاید.جامد.چین.از.نیمه.ژانویه.تا.اواسط.نوامبر.در.مقایسه.

با.مدت.مشابه.سال.قبل.کاهش.یافته.است،.چرا.که.این.کشور.ممنوعیت.واردات.مواد.
زائد.جامد.را.تشدید.کرده.است.

محدودیت.های.مربوط.به.واردات.ضایعات.بخشــی.از.»جنگ.با.آلودگی«.است.که.

در.ســال.۲017.آغاز.شد.و.هدف.از.آن.پاک.سازی.اقتصاد.و.تشویق.شرکت.های.داخلی.
به.بازیافت.است.

  تشریح آخرین وضعیت بررسی نحوه واگذاری آلومینیوم المهدی

  تصمیم چین برای واردات آلومینیوم
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پنجره.ایرانیان؛.محققان.دانشــگاه.آزاد.خمینی.شهر.موفق.به.تولید.پوشش.های.مبتنی.

بر.فناوری.نانو.شدند.که.عالوه.بر.جلوگیری.از.نفوذ.آلودگی.به.درون.نمای.ساختمان.ها،.
به.کمک.نور.خورشید،.آلودگی.های.محیطی.را.هم.از.سطح.نما.محو.می.کنند.

.به.گزارش.ایســنا،.با.افزایش.جمعیت.شــهرها،.توســعه..عمودی.شــهرها.و.رغبت.

مردم.و.مسئوالن.بخش.ساختمان.به.ســمت.بلندمرتبه.سازی.بیشتر.شده.است..نمای.

ســاختمان.ها.از.اجزای.اصلی.منظر.شهری.محســوب.می.شود.و.زیبایی.آن.در.حفظ.و.

ایجاد.نشاط.روحی.شــهروندان.تأثیر.زیادی.دارد..آلودگی.های.مختلف.ازجمله.آلودگی.

ناشــی.از.دود.وسایل.نقلیه.و.کارخانه.ها.باعث.کثیفی.نمای.ساختمان.ها.می.شود.و.پس.

از.گذشت.چندین.سال.موجب.تیره.شدن.نمای.ساختمان.ها.که.معموال.از.آجر،.سنگ.یا.

بتن.اســت،.خواهد.شد؛.بنابراین.استفاده.از.پوشش.هایی.بر.روی.سطح.نمای.ساختمان.

به.خصوص.ساختمان.های.بلندمرتبه..که.بتواند.از.کثیف.و.تیره.شدن.نما.جلوگیری.کند،.
امروزه.بیش.ازپیش.موردتوجه.گرفته.است.

درحال.حاضر.پوشــش.های.مورداستفاده.بر.روی.سطوح.آجر،.سنگ.و.بتن.به.دودسته..

پوشش.های.آب.گریز.و.پوشش.های.فتوکاتالیست.تقسیم.بندی.می.شوند.که.پوشش.های.

آب.گریز.با.ایجاد.یک.غشــای.نفوذناپذیر.بر.روی.ســطح.)آجر،.سنگ.و.بتن(.از.ارتباط.

بین.ســطح.و.عامل.آلوده.کننده.جلوگیری.می.کننــد.و.بنابراین.در.صورت.بارش.باران.
این.آلودگی.از.سطح.شسته.می.شود.و.به.پوشش.های.آسان.تمیزشونده.موسوم.هستند.
.UV..نوع.دوم.پوشــش.ها،.پوشــش.های.فتوکاتالیست.هســتند.که.به.کمک.اشعه
خورشــید.ضمن.واکنش.شــیمیایی.با.آلودگی.های.آلی.)مثل.دوده..خارج.شده.از.اگزوز.
خودروها(.که.به.واکنش.فتوکاتالیســتی.معروف.اســت،.آلودگی.را.از.ســطح.نما.محو.

می.کند.و.به.نام.پوشش.های.خودتمیزشونده.معروف.اند.
بنابراین،.پوشش.های.آب.گریز.به.تنهایی.قابلیت.تمیز.کردن.سطوح.را.ندارند.و.به.آب.
.UV..نیاز.دارند..پوشش.های.خودتمیزشــونده.نیز.در.صورتی.می.توانند.به.کمک.اشعه
خورشــید.سطوح.را.تمیز.کنند.که.آلودگی.ها.در.داخل.سطح.نفوذ.نکرده.باشند؛.بنابراین.
پوشش.های.آب.گریز.و.خودتمیزشونده.به.تنهایی.نمی.توانند.از.تیره.و.کثیف.شدن.نماها.

جلوگیری.کنند.
بر.این.اساس.پژوهشگران.دانشگاه.آزاد.اسالمی.واحد.خمینی.شهر.با.انجام.تحقیقات.
تئوری.و.آزمایشگاهی.در.دو.ســال.اخیر،.پوششی.مبتنی.بر.فناوری.نانو.تولید.کرده.اند.
که.هر.دو.خاصیت.آب.گریزی.و.خودتمیزشــوندگی.را.با.هم.دارد؛.یعنی.عالوه.بر.اینکه.
از.نفوذ.آلودگی.به.درون.نما.جلوگیری.می.کند،.به.کمک.اشــعه..UV.خورشید.با.انجام.

واکنش.فتوکاتالیستی،.آلودگی.را.از.سطح.نما.محو.می.کند.
.محمد.رئیسی،.مدیر.گروه.عمران.دانشگاه.آزاد.اسالمی.واحد.خمینی.شهر.و.سرپرست.
ایــن.گروه.تحقیقاتی.دراین.باره.گفت:.درحال.حاضــر.محصوالتی.که.در.بازار.به.عنوان.
پوشــش.خودتمیزشــونده.فروخته.می.شــوند،.همگی.فقط.آب.گریز.هستند.و.خاصیت.
فتوکاتالیستی.ندارند؛.بنابراین.محصول.تولیدشده.در.دانشگاه.آزاد.اسالمی.خمینی.شهر.
هم.از.نفوذ.آلودگی.ها.و.عوامل.مخرب.به.درون.سطوح.بتنی،.آجری.و.سنگی.جلوگیری.
.UV..می.کند.)خاصیت.آب.گریزی(.و.هم.قادر.اســت.آلودگی.های.آلی.را.به.کمک.اشعه

خورشید.تجزیه..کند.
وی.افزود:.عالوه.بر.این،.محصول.تولیدی.خاصیت.ضد.باکتری.دارد.و.از.رشد.جلبک.
بر.روی.سطوح.نمای.ساختمان.ها.جلوگیری.کرده.و.نمای.ساختمان.ها.را.برای.سال.های.

زیادی.تمیز.نگه.می.دارد.
بهای.تمام.شــده.اجرای.این.محصــول.بر.روی.نمای.ســاختمان.ها.در.هر.مترمربع.
یک.صد.هزار.ریال.برآورد.شــده.که.به.نسبت.نمونه.خارجی.آن..که.بسیار.گران.قیمت.و.
درحال.حاضر.کاربرد.چندانی.در.کشورمان.ندارد،.مقرون.به.صرفه.بوده.و.به.سادگی.قابل.

انجام.است.

  تولید نانوپوشش آب گریز و خودتمیزشونده نمای ساختمان ها
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پنجره.ایرانیان؛.پژوهشــگران.دانشــگاه.ام.آی.تی،.فناوری.جدیدی.بــرای.مبارزه.با.گرمای.
تابستانی.ارائه.داده.اند.که.نسبت.به.روش.های.دیگر،.هزینه.کمتری.دارد.

به.گزارش.ام.آی.تی.نیوز،.ادارات.و.ســاختمان.های.مسکونی.برای.مبارزه.با.گرمای.تابستان.

از.سیســتم.تهویه.هوا.اســتفاده.می.کنند..تخمین.زده.شــده.که.در.آمریکا،.حدود.شش.درصد.
الکتریسیته.برای.این.سیستم.ها.صرف.می.شود.و.ساالنه.۲9.میلیارد.دالر.هزینه.دارد.

مهندســان.دانشــگاه.ام..آی..تی،.یک.غشای.ضد.گرما.ابداع.کرده.اند.که.با.به.کار.بردن.آن.

در.پنجره.های.ساختمان،.می.توان.تا.70.درصد.گرمای.خورشید.را.بازگرداند..این.غشا.می.تواند.

شفافیت.خود.را.در.دمای.زیر.3۲.درجه.سلسیوس.)89.درجه.فارنهایت(.حفظ.کند..پژوهشگران.

باور.دارند.این.غشا.در.رد.کردن.گرما،.مانند.یک.سیستم.خودکار.عمل.می.کند..به.گفته.آن.ها،.

اگر.همه.پنجره.های.ســاختمان.با.این.غشــا.پوشیده.شــوند،.هزینه.تهویه.هوا.و.انرژی.تا.10.
درصد.کاهش.می.یابد.

این.غشــا،.مانند.یک.پوشــش.پالســتیکی.اســت.و.به.خاطر.وجود.ریــزذرات.داخل.آن،.

ویژگی.هــای.ضــد.گرمایی.دارد..جنس.این.ریــزذرات،.از.نوعی.ماده.متغیر.اســت.که.با.قرار.

گرفتن.در.معرض.دمای.85.درجه.فارنهایت.یا.باالتر،.کوچک.می.شــوند..هنگامی.که.ریزذرات.

در.شــکل.فشرده.تری.قرار.می.گیرند،.موجب.می.شود.که.غشــای.شفاف،.نیمه.شفاف.یا.مات.

به.نظر.برســد..به.کار.بردن.این.غشا.در.پنجره.ها.موجب.خنک.شدن.ساختمان.و.ورود.میزان.

کافی.از.نور.به.آن.می.شود..نیکوالس.فنگ،.استاد.مهندسی.مکانیک.دانشگاه.ام.آی.تی.گفت:.

این.ماده،.جایگزینی.مقرون.به.صرفه.و.کارآمد.برای.فناوری.های.پنجره.های.هوشمند.است.که.
درحال.حاضر.به.کار.می.روند.

وی.افزود:.پنجره.های.هوشــمند،.کارایی.باالیی.در.برطرف.کردن.گرمای.خورشــید.ندارند.

و.انرژی.بســیاری.نیز.برای.اســتفاده.از.آنها.مورد.نیاز.اســت..ما.باور.داریــم.می.توان.مواد.و.
پوشش.های.جدیدی.برای.مقابله.با.این.مشکل.ارائه.داد.

  ذخیره انرژی ساختمان با نسل جدید شیشه ها و پنجره ها

پنجره.ایرانیــان؛.مجری.طــرح.تولید.هیدرات.های.ویژه.شــرکت.آلومینای.ایران.در.

شهرســتان.جاجرم،.گفت:.این.شرکت.موفق.به.دستیابی.به.دانش.فنی.انحصاری.برای.
تولید.انواع.هیدروکسید.آلومینیوم.)هیدرات(.ویژه.شده.است.

به.گزارش.ایرنا،.مهندس.محمدتقی.شــادلو.گفت:.شــرکت.آلومینا.در.سال.آینده.به.

کمک.دانش.فنی.انحصاری.خود،.تولید.و.عرضه.انواع.هیدروکســید.آلومینیوم.ویژه.را.
آغاز.می.کند.

وی.افزود:.روش.تولید.این.محصول،.بر.اســاس.لیسانس.انحصاری.و.سرمایه.گذاری.

شرکت.آلومینای.ایران،.به.دانش.فنی.منحصربه.فردی.برای.ساخت.خط.تولید.جدیدی.
در.کارخانه.آلومینای.جاجرم،.تبدیل.شده.است.

وی.خاطرنشان.کرد:.به.این.ترتیب.ایران.می.تواند.پس.از.کشورهایی.مثل.آلمان،.ژاپن،.

آمریکا.و.کره.جنوبی،.در.زمره.معدود.کشورهای.تولیدکننده.این.طیف.از.مواد،.با.کیفیت.
موردنیاز.بازار.مصرف،.تبدیل.شود.

شــادلو.بیان.کرد:.هیدرات.ویژه.دارای.کاربردهای.صنعتی.فراوانی.به.عنوان.پرکننده.

در.صنایع.مربوط.به.ســاخت.پالســتیک.های.مهندســی،.کاغذ،.الستیک،.سنگ.های.
ساختمانی.و.سنگ.های.تزیینی.است.

گفتنی.است،.مجتمع.آلومینای.ایران.در.شهرستان.جاجرم.در.150.کیلومتری.جنوب.

بجنورد.و.5.کیلومتری.شــمال.شــهر.جاجرم.واقع.شده.اســت.که.در.سال.1375.به.

بهره.برداری.رســید..ســاالنه.۲40.هزار.تن.پودر.آلومینا.در.واحد.آلومینای.جاجرم.تولید.

می.شود.که.این.میزان.پودر.در.سه.واحد.صنعتی.آلومینیوم.سطح.کشور.مصرف.می.شود..

30.درصد.از.نیاز.پــودر.آلومینای.واحدهای.صنعتی.آلومینیوم.ایران.در.مجتمع.صنعتی.
آلومینای.ایران.در.جاجرم.خراسان.شمالی.تولید.می.شود.

  آلومینای ایران به دانش تولید هیدروکسید آلومینیوم دست یافت
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پنجره.ایرانیان؛.گروه.صنعتی.آلومینیوم.دارنا.دستگاه.های.تمام.اتوماتیک.واحد.ساخت.
دروپنجره.و.خط.رنگ.پروفیل.خود.را.راه.اندازی.کرد.

به.گــزارش.پنجره.ایرانیان.به.نقل.از.روابط.عمومی.گــروه.صنعتی.آلومینیوم.دارنا،.در.

راستای.ارتقاء.سطح.کیفی.واحد.ساخت.و.مونتاژ.دروپنجره.آلومینیومی.و.باهدف.به.روز.

کردن.خط.تولید.و.استفاده.از.دستگاه.های.تمام.اتوماتیک،.گروه.صنعتی.آلومینیوم.دارنا.

اقدام.به.تجهیز.این.واحد.از.کارخانه.کرده.و.در.نظر.دارد.خدمات.ویژه،.با.کیفیت.عالی.و.

مطابق.با.متد.های.روز.دنیا.را.در.اختیار.همکاران.و.مشتریان.گرامی.قرار.دهد..همچنین.

آلومینیوم.دارنا.در.شــرف.راه.اندازی.واحد.خط.رنگ.است.که.در.آینده.نزدیک.این.خط.
شروع.به.کار.خواهد.کرد.

گفتنی.اســت،.گروه.صنعتی.آلومینیوم.دارنا.فعالیت.خود.را.از.ســال.1389.در.زمینه.

تولید،.فروش.و.ساخت.دروپنجره.های.دوجداره.آلومینیومی،.پروفیل.آلومینیوم.و.درهای.
کرکره.ای.در.آمل.آغاز.کرده.است.

  راه اندازی دستگاه های تمام اتوماتیک و خط رنگ در آلومینیوم دارنا

پنجره.ایرانیان؛.کارخانه.پروفیل.در.و.پنجره.یو.پی.وی.ســی.قاین.با.ســرمایه.گذاری.
بیش.از.70.میلیارد.تومان،.وارد.چرخه.تولید.شد.

بــه.گــزارش.خبرگزاری.صداوســیما.مرکز.خراســان.جنوبی،.مدیرعامل.شــرکت.

شــهرک.های.صنعتی.استان.گفت:.این.واحد.در.زمینی.به.مساحت.10.هزار.مترمربع.با.

ظرفیت.تولید.ساالنه.15.هزار.تن.و.ســرمایه.گذاری.بیش.از.70.میلیارد.تومان.ساخته.

شده.اســت.و.از.ســال.91.آماده.بهره.برداری.بود.که.به.دلیل.وجود.پاره.ای.مشکالت.
تاکنون.راه.اندازی.نشده.بود.

جرجاني.با.بیان.اینکه.کارخانه.پروفیل.و.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.قاین.براي.جذب.

150.نیروي.کار.ظرفیت.دارد،.افزود:.اولویت.این.کارخانه.صادرات.این.محصول.به.سایر.
کشورها.به.ویژه.کشورهای.همسایه.است.

پنجره.ایرانیان؛.ژاپنی.ها.از.ســاخت.مشعل.المپیک.۲0۲0.توکیو.با.آلومینیوم.بازیافت.
شده.خبر.دادند.

به.گزارش.باشــگاه.خبرنگاران.جوان،.منابع.آگاه.ژاپنی.از.استفاده.آلومینیوم.بازیافت.

شــده.که.در.فوکوشیما.ژاپن.به.خاطر.فاجعات.هسته.ای.و.زلزله.و.سونامی.از.بین.رفته،.
در.ساخت.مشعل.المپیکی.۲0۲0.خبر.دادند.

این.برنامه.جهت.عالقه.مندســازی.مردم.دنیا.و.ژاپن.در.المپیک.تابستانی.به.موضوع.
»طرح.نوسازی.المپیک«.صورت.می.گیرد.

بیش.از.10.هزار.تکه.آلومینیومی.برای.ســاخت.این.مشعل.المپیک.تخمین.زده.شده.

اســت.که.قرار.است.بعد.از.روشــن.شدن.مشعل.توســط.دوندگان.ژاپنی،.از.یونان.به.

ژاپن.در.تاریخ.۲0.مارس.۲0۲0.منتقل.شــود..مدیران.این.طرح.باید.در.آینده.با.دولت.

هماهنگ.شــوند.تا.از.فلزاتی.که.برای.مدت.ها.بالاستفاده.مانده.است.در.ساخت.مشعل.
استفاده.شود.

همچنین.در.آینده.نزدیک.مســئوالن،.فلزات.داخل.لوازم.الکترونیکی.را.از.سراســر.

کشور.جمع.آوری.می.کنند.تا.در.ســاخت.مدال.های.المپیکی.بکار.برده.شود..پیش.بینی.
می.شود.با.این.طرح.پیشنهادی.تا.ماه.اکتبر.بتوان.مدال.های.برنز.را.به.این.روش.ساخت.

این.مشعل.قرار.است.برای.نخستین.بار.در.میاگی،.Iwate.و.فوکوشیما.نمایش.داده.

شود..طرح.اصلی.مشعل.که.قبال.توسط.کمیته.بین.المللی.المپیک.تایید.شده.است،.بهار.
آینده.به.نمایش.گذاشته.می.شود.

  راه اندازی کارخانه پروفیل در و پنجره یو.پی.وی.سی قاین

  ساخت مشعل المپیک 2020 با آلومینیوم بازیافتی
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پنجره.ایرانیان؛.قیمت.فلز.آلومینیوم.صبح.روز.۲5.دسامبر،.به.کمترین.مقدار.خود.طی.
یک.سال.و.نیم.اخیر.رسید.

به.گفته.کارشناســان.بورس.فلزات.لندن.)LME(،.مهم.ترین.علت.کاهش.قیمت.فلز.
آلومینیوم،.خبر.برداشته.شدن.تحریم.ها.علیه.روسال.است.

برخی.از.فعاالن.بازار.معتقدند.که.طی.ســال.۲018،.کشــور.چیــن.3.میلیون.تن.از.

ظرفیت.تولید.آلومینیم.خود.را.از.مدار.خارج.کرده.و.قرار.اســت.که.800.هزار.تن.دیگر.

نیز.از.ظرفیت.تولید.خود.بکاهــد؛.اما.چین.به.طور.هم.زمان.به.همین.میزان.به.ظرفیت.

تولیــد.خود.در.مناطق.ارزان.قیمت.افزوده.و.یا.خواهد.افزود؛.لذا.حذف.بخشــی.از.تولید.
آلومینیوم.چین.از.مدار.تولید.موجب.افزایش.قیمت.نشده.و.نخواهد.شد.

پنجره.ایرانیان؛.برخی.از.شــرکت.های.آمریکایی.با.نشــر.خبــر.حذف.تحریم.ها.علیه.
روسال،.تصمیمات.جدیدی.را.برای.سال.۲019.اتخاذ.کرده.اند.

به.گزارش.پنجره.ایرانیان.به.نقل.از.خبرگزاری.رویترز،.از.آن.جمله.می.توان.به.شرکت.

آلکوا.)ALCOA(.اشــاره.کرد.که.اعالم.کرده.است.نیمی.از.تولید.تنها.خط.ذوب.واحد.
ABI.در.کبک.کانادا.را.تعطیل.خواهد.کرد.

واحد.تولید.ABI.با.ظرفیت.تولید.413.هزار.تن.در.سال.زیرمجموعه.دو.شرکت.بزرگ.

تولیدکننده.آلومینیوم.یعنی.آلکوا.و.ریوتینتو.اســت..این.واحد.دارای.سه.خط.ذوب.بوده.
که.در.ماه.ژانویه.۲018.دو.خط.ذوب.تعطیل.شدند.

هم.اکنون.این.واحد.تنها.با.138.هزار.تن.ظرفیت.تولید.خود.فعال.است..شرکت.آلکوا.

ظاهرا.علت.تعطیلی.70.هزار.تن.از.این.ظرفیت.را.عدم.توانایی.پرداخت.حقوق.کارگران.

و.افزایش.امنیت.ذکر.کرده.اســت.ولی.منابع.آگاه.از.بازار.آلومینیوم.معتقدند.که.با.نشر.

خبر.حذف.تحریم.روسال،.آلکوا.فوراً.تصمیم.فوق.را.اعالم.کرد.
به.نظر.می.رســد.با.آغاز.ســال.۲019،.بازار.آلومینیوم.ایاالت.متحده.انتظار.خبرهایی.

مشابه.از.شرکت.های.تولیدکننده.آلومینیوم.را.داشته.باشد.

پنجره.ایرانیــان؛.عضو.هیــات.مدیره.ســندیکای.آلومینیــوم:.ترجیح.می.دهیــم.در.مورد.

خصوصی.ســازی.جدید.آلومینیوم.المهدی.چیزی.نگوییم.زیرا.پشــت.پرده.های.این.واگذاری.
بوی.خوشی.به..همراه.ندارد..

آریــا.صادق.نیت.حقیقی.عضو.هیات.مدیره.ســندیکای.صنایع.آلومینیوم.ایران.در.گفت.وگو.

بــا.بورس.نیوز.ضمن.بیان.ایــن.مطلب.گفت:.از.زمانی.که.المهدی.و.هرمزال.توســط.بخش.

خصوصی.به.آن.شکل.واگذار.شد.باوجود.تمام.مصوبات.و.جلساتی.که.با.حضور.خریدار.المهدی.

و.مالک.جدید.برگزار.و.مصوب.می.شــد،.وی.اصرار.بر.افزایش.قیمت.سهام.داشت.اما.هیچ.گاه.
تمکین.نکرد.و.هیچ.سهمی.در.بورس.عرضه.نشد.

وی.ادامه.داد:.در.این.دو،.سه.سال.جمعا.دو،.سه.هزار.تن.آلومینیوم.در.بورس.عرضه.کردند.

که.این.مقدار.باید.در.طول.یک.هفته.عرضه.می.شــد.اما.ایشــان.در.طول.3.سال.این.میزان.
ارائه.کردند.

عضو.هیات.مدیره.ســندیکای.صنایع.آلومینیوم.ایران.خاطرنشــان.کرد:.جنس.تولیدی.در.

المهدی.در.حجم.بسیار.باالیی.صادر.می.شود.و.برای.بازار.داخلی.نیز.در.خارج.از.بورس.توسط.

افرادی.مشــخص.که.ردپای.آن.ها.در.ایرالکو.نیز.قابل.رؤیت.اســت،.فروخته.می.شود.اما.خارج.

از.فضای.بورس.و.باقیمتی.پایین.تر!.المهدی.شــفافیت.ندارد.و.درزمینه.کاری.مشکالتی.را.نیز.
برای.ایرالکو.به.وجود.آورده.است.

وی.در.مورد.امکان.خصوصی.ســازی.جدی.المهدی.و.خریدار.احتمالی.سهام.این.مجموعه.

نیز.گفت:.ترجیح.می.دهم.درباره.موضوعی.که.از.آن.بوی.خوشــی.به.مشــام.نمی.رسد.و.بسیار.

ابهام.دارد.و.فکر.می.کنیم.پشت.پرده.های.سنگینی.دارد.صحبت.نکنیم،.فعاًل.درباره.این.مسئله.
موضع.نمی.گیرم.تا.ببینیم.که.پشت.پرده.این.تصمیمات.خلق.الساعه.چه.چیزهایی.است.

حقیقی.تاکید.کرد:.ما.گفتیم.این.خصوصی.ســازی.بررســی.نشــده.انجام.شده.ولی.سازمان.

خصوصی.ســازی.همیشــه.دفاع.کرده.و.حاال.می.خواهد.یک.هفته.ای.این.شرکت.را.به.شخص.

ســومی.واگذار.کند،.انگار.که.می.خواهد.یک.وانت.بفروشــد..به.هرحال.این.قدر.مسئله.پیچیده.
است.که.ما.ترجیح.می.دهیم.سکوت.کنیم.

  سقوط قیمت آلومینیوم به کمترین رقم طی یک سال و نیم اخیر

  عکس العمل آلکوا به حذف تحریم های روسال

  خصوصی سازی در عرض 3 روز چه معنی دارد؟!
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پنجره.ایرانیان؛.عناوین.کارگاه.های.تخصصی.دهمین.نمایشگاه.بین.المللی.دروپنجره.
و.صنایع.وابسته.تهران.1397.اعالم.شد.

در.جریان.برگزاری.نمایشــگاه.امســال.دروپنجره،.7.ورک.شــاپ.تخصصی.توسط.
استادان.و.مدرسان.معتبر.و.مطرح.با.عناوین.زیر.برگزار.می.شود:

-.سمینار.بازاریابی.در.شرایط.بحران
-.آشــنایی.با.استاندارد.مدیریت.انرژی.ISO 5001.)برای.شرکت.کنندگان.گواهی.

DQS.صادر.خواهد.شد(
-.آشنایی.با.مدل.های.تعالی.سازمان.در.کارگاه.های.تولیدی

-.آشنایی.با.بازاریابی.دیجیتالی.و.شبکه.های.اجتماعی
-.آشنایی.با.شیوه.های.تبلیغات.موثر

-.نکات.کلیدی.در.تنظیم.قراردادهای.بین.المللی
-.آشنایی.با.تدوین.کمپین.تبلیغاتی

عناوین.ذکرشــده.به.صورت.کلی.هســتند.که.با.توجه.به.موضوع.نمایشگاه،.به.طور.

تخصصــی.در.ارتباط.با.صنعت.دروپنجره.تدریس.می.شــوند..جدول.برنامه.زمان.بندی.
هریک.از.این.ورک.شاپ.ها.در.اطالعیه.بعدی.به.آگاهی.عالقه.مندان.خواهد.رسید.

گفتنی.است،.دهمین.نمایشگاه.بین.المللی.دروپنجره.تهران.از.تاریخ.3.تا.6.بهمن.ماه.
97.در.محل.دائمی.نمایشگاه.های.بین.المللی.تهران.برگزار.می.شود.

  عناوین کارگاه های تخصصی نمایشگاه دروپنجره تهران

پنجره.ایرانیان؛.عملکرد.تولید.شــرکت.های.بزرگ.در.آبان.ماه.و.نیز.8.ماهه.اول.سال.
جاری.منتشر.شد.که.بر.اساس.این.گزارش.در.بیشتر.بخش.ها.شاهد.رشد.تولید.بودیم.
به.گزارش.می.متالز،.تولید.پودر.آلومینا.توسط.آلومینای.ایران.در.8.ماهه.اول.سال.با.
۲.درصد.افت.به.159.هزار.تن.رســید..تولید.آبان.ماه.این.شرکت.19.هزار.تن.گزارش.

شده.است.
در.بخــش.آلومینیوم.به.جز.هرمزال.که.افت.یک.درصدی.را.در.تولید.به.ثبت.رســاند.

ســایر.آلومینیوم.سازان.رشد.تولید.را.به.ثبت.رساندند..شرکت.های.آلومینیوم.در.8.ماهه.

اول.ســال.درمجموع.۲31.هزار.تن.آلومینیوم.تولید.کردند.که.3.درصد.بیشتر.از.مدت.

مشــابه.ســال.قبل.اســت..ایرالکو.در.این.مدت.118.هزار.تن،.هرمزال.69.هزار.تن.و.
المهدی.44.هزار.تن.تولید.کردند.

گزارش.آبان.ماه.شــرکت.های.آلومینیوم.ساز.حاکی.از.کاهش.۲3.درصدی.تولید.در.

آبان.ماه.اســت..لذا.می.توان.این.گونه.برداشــت.کرد.که.کاهش.شدید.عرضه.در.انتظار.

مصرف.کنندگان.شــمش.آلومینیوم.ایران.است.و.عمده.افت.تولید.به.دلیل.از.رده.خارج.

شدن.دیگ.های.آلومینیوم.المهدی.37.درصد.و.هرمزال.49.درصد.است..تولید.ایرالکو.
)فایرا(.کاهش.تنها.یک.درصدی.داشت.

در.بخــش.تولیــد.کاتد.نیز.به.تولیــد.158.هزار.تن.کاتد.دســت.یافتیم.که.مجتمع.

سرچشمه.حدود.98.هزار.تن.و.میدوک.61.هزار.تن.کاتد.مس.تولید.کردند..رشد.تولید.
کاتد.مس.در.مدت.مذکور.نسبت.به.سال.قبل.79.درصد.بود.

در.اســتخراج.سرب.و.روی.هم.به.تولید.815.هزار.تن.سرب.و.روی.رسیدیم.که.3۲.
درصد.بیشتر.از.مدت.مشابه.سال.قبل.بود.

پنجره.ایرانیان؛.بازرگانی.اورانوس.طرح.داغ.زمســتانه.فروش.نخ.پلیســه.KORD.را.
آغاز.کرد.

بازرگانی.اورانوس،.عرضه.کننده.نخ.مورداســتفاده.در.تولید.انواع.توری.های.پلیســه،.

طرح.ویژه.فروش.زمستانی.نخ.KORD.را.آغاز.کرد..در.این.طرح.فروش.ویژه.زمستانی.
می.توانید.با.خرید.30.دوک.نخ.KORD،.36.دوک.تحویل.بگیرید.

برای.اطمینان.از.خرید.کاالی.اورجینال.)نخ.KORD(.فقط.از.طریق.فروشــگاه.های.

معتبر.خرید.کنید.و.در.صورت.بروز.هرگونه.شبهه.و.تشکیک.از.امور.مشتریان.بازرگانی.
اورانوس.استعالم.بگیرید.

گفتنی.اســت،.بازرگانی.اورانوس.نماینده.رسمی.و.انحصاری.نخ.KORD.ترکیه.در.
ایران.است.

  کاهش عرضه در انتظار مصرف کنندگان شمش آلومینیوم

  فروش ویژه زمستانه نخ KORD در بازرگانی اورانوس
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پنجره.ایرانیان؛.موسســه.تحقیقاتی.Cymat.Technologies،.یک.کمپانی.در.

شهر.تورنتو.کاناداســت.که.با.تمرکز.بر.ســاخت.و.تولید.متریال.های.معماری.فعالیت.

می.کند..این.شرکت.فناوری.و.نوآوری.یکی.از.پیشتازان.ساخت.مواد.و.مصالح.پیشرفته.

است..این.شــرکت.با.ثبت.فوم.آلومینیوم.به.عنوان.یکی.از.مصالح.مدرن.معماری،.این.

متریال.را.با.همــکاری.یک.کمپانی.به.صورت.انبوه.تولید.کرده.اســت..فوم.آلومینیوم.

C.تحــت.نام.تجــاری.Alusion.برای.معماران.به.فروش.می.رســد..فوم. y m a t

آلومینیوم.به.واســطه.تنوع.و.خاصیت.های.منحصربه.فردش،.قابلیت.اســتفاده.در.طیف.
گسترده.ای.از.طراحی.های.معمارانه.را.داراست.

ظاهر.منحصربه.فرد.و.زیبای.این.ماده.به.همراه.ویژگی.جذب.کنندگی.آکوســتیک.از.

خصوصیات.اصلی.آن.به.شــمار.می.رود..فوم.آلومینیوم.باوجود.سبک.بودن،.از.مقاومت.

و.اســتحکام.باالیی.برخوردار.اســت..نوع.بافت.درون.این.متریال.یک.بافت.پیچیده.از.

شبکه.های.متعدد.است.که.این.بافت.ها.نقش.سازه.ای.در.هر.مترمکعب.آن.ایفا.می.کند..

وقتی.برای.اولین.بار.این.متریال.را.مشاهده.می.کنیم،.انگار.به.قطعه.ای.اسفنج.فلزی.را.
مشاهده.کردیم..این.فرمت.برجسته.در.نگاه.اول.حسی.مدرن.و.دراماتیک.را.القا.می.کند.
این.متریال.برحســب.چگالی.در.مترمربع.قابل.اســتفاده.است..متریال.فوم.آلومینیوم.
هم.مانند.آلومینیوم.های.معمولی.در.برابر.خوردگی،.فرســودگی.و.آتش.ســوزی.مقاوم.
اســت..ماده.ای.غیرقابل.احتراق.که.با.مقاومت.در.برابر.درجه.حرارتی.شعله A1 ساخته.

شده.است.

پانل.هــای.فوم.آلومینیوم.به.صورت.اختصاصی.توســط.کمپانــی.Alusion.تولید.

می.شود..مزیت.رقابتی.چنین.محصولی.این.بوده.که.هیچ.کس.نمی.تواند.فوم.آلومینیوم.

را.در.ابعــاد.فــوق.و.به.صورت.حجم.جامد.با.بافت.ظاهــری.تصادفی.و.یکپارچه.تولید.

کند..این.ماده.بســیار.سبک.بوده.و.قابلیت.نصب.بسیار.آسانی.دارد.و.100.درصد.قابل.
بازیافت.است.

پنجره.ایرانیان؛.محصول.جدید.CRP.plus،.فریم.دور.پنجره.)جایگزین.فریم.آهنی(.
در.گروه.تولیدی.بازرگانی.اوزل.تولید.شد.

به.گزارش.پنجره.ایرانیان.به.نقل.از.روابط.عمومی.گروه.بازرگانی.اوزل،.محصول.جدید.

CRP.plus،.فریم.دور.پنجره.)جایگزین.فریم.آهنی(.در.گروه.تولیدی.بازرگانی.اوزل.
تولید.و.به.بازار.عرضه.می.شود.

کاهش.حدود.50.درصدی.قیمت.نســبت.به.آهــن،.کاهش.حدود.30.درصدی.وزن.

نســبت.به.آهن.در.ســاختمان،.عدم.نیاز.به.ضدزنگ،.بدون.پوســیدگی،.عمر.مفید.و.

طوالنی،.بدون.آثار.زنگ.زدگی.با.گذشت.زمان.در.محیط.داخلی.و.بیرونی.پنجره،.دارای.

ابعاد.استاندارد.6×4.نظام.مهندسی،.به.آسانی.در.اشکال.گنبدی.و.مختلف.تولید.می.شود،.

مونتاژ.و.دمونتاژ.آســان.طرح.دروپنجره.،.ضریب.باالی.عایق.بندی.و.درزگیری.محیط.

دروپنجره،.ضریب.یکســان.انبساط.و.انقباض.بین.فریم.و.دروپنجره.،.قرارگیری.پنجره.

روی.این.فریم.با.استفاده.از.لبه.های.بیرون.بدون.کوچک.ترین.خطا.در.گونیا.و....از.جمله.
خصوصیات.این.محصول.است.

گفتنی.اســت،.گروه.تولیدی.و.صنعتی.تجارت.در.تجــارت.اوزل.در.زمینه.هایی.که.

چندان.دیده.نشــده.محصوالت.و.خدمات.نوینی.را.در.صنعت.دروپنجره.به.بازار.ایران.
ارائه.می.دهد.

  فوم آلومینیوم، متریالی  جدید در معماری مدرن

  فریم دور پنجره CRP plus محصول جدید بازرگانی اوزل

پنجره.ایرانیان؛.شرکت.پروفیل.کالوین،.ماشین.آالت.و.دستگاه.های.ترک.و.قالب.های.
جدیدی.به.خط.تولیدش.اضافه.کرد.

شــرکت.پروفیل.کالوین،.تولیدکننده.پروفیل.های.دروپنجره.یو.پی.وی.سی.به.منظور.

ارتقاء.ســطح.کیفی.محصوالتش.چندین.دســتگاه.مدرن.با.قالب.های.جدید.از.کشور.

ترکیه.وارد.کرده.و.به.خط.تولید.خود.افزوده.اســت..کالوین.که.همواره.تولید.محصول.

باکیفیت.و.مطابق.با.اســتانداردهای.روز.دنیا.را.در.اولویت.کاری.خود.قرار.داده.است.با.

تهیه.جدیدترین.تکنولوژی.ها.و.مدرن.ترین.ماشــین.آالت.تولید.پروفیل.یو.پی.وی.سی.

قدمی.دیگر.در.راســتای.رضایت.هرچه.بیشــتر.مشــتریان.و.مصرف.کنندگان.ایرانی.
برداشته.است.

گفتنی.اســت،.کالوین.ازجمله.پروفیل.های.یو.پی.وی.ســی.تولید.داخل.اســت.که.
کارخانه.و.دفتر.مرکزی.آن.در.کرج.قرار.دارد.

  نصب ماشین آالت ترک و قالب های جدید پروفیل کالوین



ما 
 و ن

ره
نج

ر پ
بـا

اخ

74

13
ه.6

ـار
شم

...
97
ن..

هم
..ب
م..

ده
واز
ل.د

سـا
ن/ 

ـا
رانی

ه ای
ـر

نج
پ

پنجره.ایرانیان؛.مجموعه.بانیان.صنعت.اپلیکیشــن.)نرم.افزار(.اختصاصی.بانیان.را.به.
فعاالن.صنعت.دروپنجره.ایران.معرفی.کرد.

بانیان.صنعت،.پیشــرو.در.موج.الکترونیک.با.معرفی.اپلیکیشن.بانیان.خدماتی.نوین.

به.مشتریان.خود.ارائه.می.دهد..شرکت.بانیان.صنعت،.نماینده.یراق.آالت.آکپن،.پروفیل.

کنت.وین.و.....به.منظور.بهبود.ســرعت.و.تســهیل.شرایط.خرید.اپلیکیشن.بانیان.را.که.

تحولی.در.صنعت.فروش.محصوالت.یو.پی.وی.ســی.در.بازار.کشور.محسوب.می.شود.
معرفی.کرده.است.

مشــتریان.می.توانند.با.معرفی.اپلیکیشن.بانیان.به.همکاران.خود،.به.ازای.خرید.آنان.
کاالی.رایگان.دریافت.کنند.

  معرفی نرم افزار اختصاصی بانیان صنعت

پنجره.ایرانیان؛.دبیر.سندیکای.آلومینیوم.از.ممانعت.کارخانه.المهدی.از.بازدید.از.این.کارخانه.
و.خروج.اجناس.بعد.از.اعالم.واگذاری.آن.خبر.داد.

به.گزارش.ایسنا،.در.ســال.های.اخیر.موضوع.واگذاری.شرکت.آلومینیوم.المهدی.به.بخش.

خصوصــی.و.عرضه.محصوالت.این.کارخانه.در.بورس.بارها.محل.اختالف.بوده.اســت..اخیرا.

با.انتشــار.فراخوان.سازمان..خصوصی.سازی.مبنی.بر.واگذاری.دو.شرکت.المهدی.و.هرمزال.به.
دلیل.نپرداختن.اقساط.توسط.خریداران،.بار.دیگر.نام.المهدی.را.به.صدر.خبرها.آورد.

دراین.باره.آریا.صادق.نیت.حقیقی.عضو.هیات.مدیره.سندیکای.صنایع.آلومینیوم.ایران.ضمن.

اظهار.بی.اطالعی.از.وضعیت.واگذاری.مجدد.شــرکت.آلومینیوم.المهدی،.از.ممانعت.از.بازدید.
نمایندگان.سندیکای.آلومینیوم.از.شرکت.المهدی.خبر.داد.

.وی.ادامــه.داد:.برای.کســب.اطالع.از.وضعیت.واگذاری.کارخانــه.المهدی.و.با.هماهنگی.

ســازمان.خصوصی.سازی.به.این.شرکت.مراجعه.کردیم.و.نماینده.سازمان.خصوصی.سازی.نیز.
پذیرای.ما.بود،.اما.به.دستور.مالکیت.فعلی.المهدی.از.بازدید.ما.از.این.محل.جلوگیری.شد.

حقیقــی.با.بیان.اینکه.واگذاری.مجدد.این.شــرکت.درحالی.که.هنــوز.وضعیت.مالی.آن.در.

ارتباط.با.سازمان.خصوصی.سازی،.دولت.و.طلبکاران.داخلی.و.بین.المللی.درست.نیست،.اظهار.

کرد:.واگذاری.این.دو.کارخانه.نیازمند.برنامه.ریزی.و.کنکاش.است.تا.با.بررسی.درست.اسناد.و.
مدارک.قیمت.مناسب.آن.تعیین.شود.

به.گفتــه.حقیقی،.واگذاری.این.کارخانه.در.کوتاه.مدت.نشــان.می.دهــد.که.یک.واگذاری.

نامناســب.دیگر.درراه.است.یا.خبر.واگذاری.مجدد.تنها.نمایشی.برای.کسب.امتیازات.بیشتر.از.
سوی.مالک.فعلی.کارخانه.است.

وی.افزود:.اگر.مالک.فعلی.کارخانه.المهدی.قصد.داشــت.این.مجتمع.را.پس.بدهد،.به.جای.

ممانعت.از.بازدید.افراد،.تالش.می.کرد.مراجعه.کنندگانی.جذب.کند.که.برای.خرید.این.کارخانه.
رقابت.کنند.

حقیقی.با.اشاره.به.اینکه.شرکت.المهدی.وضعیت.مطلوبی.ندارد،.تصریح.کرد:.درحال.حاضر.
از.بیش.از.400.دیگ.در.این.کارخانه،.حدود.108.دیگ.فعال.است.

عضو.هیات.مدیره.ســندیکای.صنایــع.آلومینیوم.ایران.همچنین.با.بیان.اینکه.اســاس.

مدیریت.فعلی.این.کارخانه.بر.تولید.نیســت،.گفــت:.بعد.از.واگذاری.کارخانه.المهدی،.مواد.

اولیه،.قطعات.یدکی.و.محصوالت.انبارها.فروخته.شــد.و.با.درآمد.حاصل.از.آن.دارایی.های.
دیگری.خریداری.شد.

وی.از.تخلیــه.انبارهــای.المهدی.بعد.از.صحبت.از.احتمــال.بازپس.گیری.کارخانه.خبر.داد.

و.تصریح.کرد:.اگر.این.کارخانه.در.شــرف.بازپس.گیری.باشــد،.انبارهــای.آن.باید.در.کنترل.
خصوصی.سازی.باشد.و.محصولی.از.این.مجتمع.خارج.نشود.

حقیقــی.همچنین.با.بیان.اینکه.در.واگذاری.قبلی.اهلیت.خریدار.در.نظر.گرفته.نشــده.بود،.

اظهار.کرد:.شــرکت.آلومینیوم.المهدی.برخالف.قوانین.هیچ.وقت.محصوالت.خود.را.در.بورس.
کاال.عرضه.نکرده.است.

آریا.صادق.نیت.حقیقی.در.پایان.اظهار.امیدواری.کرد.که.با.نظارت.مســئوالن.از.تکرار.این.
وقایع.جلوگیری.شود.و.آرامش.به.بازار.آلومینیوم.بازگردانده.شود.

شــرکت.آلومینیوم.المهدی.در.تیرماه.1369.باهدف.تولید.ســالیانه.330.هزار.تن.شــمش.

آلومینیــوم.)در.3.فــاز(.و.در.منطقه.ویژه.اقتصادی.صنایع.معدنــی.و.فلزی.خلیج.فارس.در.18.

کیلومتری.غرب.شــهر.بندرعباس.تاسیس.شد.و.در.ســال.1393.با.برگزاری.مزایده.از.سوی.
سازمان.خصوصی.سازی.به.شرکت.فروآلیاژ.گنو.واگذار.شد.

  ممانعت از بازدید نمایندگان سندیکای آلومینیوم از شرکت المهدی!
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پنجره.ایرانیان؛.نمای.مونولیت.نوعی.نمای.ساختمان.است.که.در.تولید.آن.ترکیبی.از.
ذرات.سنگ.گرانیت،.مرمر،.کوارتز.و.رنگ.های.طبیعی.استفاده.شده.است.

امروزه.در.مورد.سبک.سازی..در.صنعت.ساختمان..پیشرفت.های.بسیاری.حاصل.شده.

اســت.و.در.طراحی.نما.نیز.ســعی.بر.این.است.تا.از.نماهایی.با.وزن.کمتر.استفاده.شود.

تا.بر.ســاختمان.وزن.اضافی.وارد.نشود..مونولیت.یکی.از.این.مواد.جدید.است.که.وزن.

بسیار.کمتری.نسبت.به.سایر.نماها.دارد.و.در.طی.فرآیند.ترکیب.و.تولید.آن.از.مواد.ضد.
اشعه.UV.و.رزین.های.روان.کننده.نیز.استفاده.شده.است.

ویژگی.هــای.نمای.مونولیت.عبارتند.از:.درحال.حاضر.در.صنعت.ساختمان.ســازی.به.

وزن.ســازه.توجه.بســیار.ویژه.ای.می.شــود.و.به.همین.خاطر.نمای.مونولیت.در.میان.

سازندگان.و.معماران.دارای.محبوبیت.خاصی.است؛.ازجمله.مهم.ترین.ویژگی.های.این.

نوع.پوشش.سبکی.آن.است.و.در.مقایسه.با.سایر.نماها.وزن.آن.حدودا.نصف.است؛.این.

نما.نوعی.عایق.رطوبتی.نیز.به.حســاب.می.آید،.زیرا.در.آن.رزین.آکریلیک.و.سیلیکون.

به.کار.رفته.اســت.و.در.مقابل.نفوذ.آب.و.رطوبت.مقاوم.است؛.درصورتی.که.قسمتی.از.

نمای.مونولیت.خراب.شود،.شما.می.توانید.با.صرف.کمترین.هزینه.و.بدون.ایجاد.تضاد.

رنگی.آن.را.بازســازی.و.تعمیر.کنید؛.این.نوع.نما.عمــر.طوالنی.و.دوام.زیادی.دارد.و.

امکان.اینکه.ترک.خوردگی.و.پوسته.پوســته.شدن.در.آن.به.وجود.بیاید،.بسیار.کم.است؛.

انعطاف.پذیری.مونولیت.بســیار.باال.بوده.و.به.خاطر.اســتفاده.از.رنگ.های.طبیعی.در.
ساخت.آن،.ظاهری.بسیار.زیبا.دارد.

  مونولیت؛ نمایی مدرن، زیبا و بسیار سبک

.KSAN.پنجره.ایرانیــان؛.گروه.صنعتی.نوین.ســازه.تولید.پروفیل.یو.پی.وی.ســی
)کیسان(.را.برای.عرضه.به.بازار.داخل.آغاز.کرده.است.

تولید.پروفیل.های.یو.پی.وی.ســی.بانام.تجاری.KSAN.در.سال.139۲.در.مجموعه.

نوین.ســازه.آغاز.شــد.که.مقدار.محدودی.از.این.پروفیل.برای.مصرف.داخلی.و.عمده.

تولید.آن.برای.صدور.به.کشــورهای.همسایه.ازجمله.عراق،.افغانستان،.کردستان.عراق.

و.....اختصاص.یافت..نوین.ســازه.تولید.این.محصول.را.برای.عرضه.گســترده.به.بازار.
داخل.آغاز.کرده.است.

پروفیل.ســری.60.-.4.حفره.کیسان.ســاخت.ایران.و.تحت.لیسانس.پارلفون.آلمان.
است.که.با.قیمت.استثنایی.و.تخفیفات.ویژه.به.مصرف.کنندگان.داخلی.عرضه.می.شود.
گفتنی.است،.گروه.صنعتی.نوین.سازه.درزمینه.تولید.پروفیل.و.پانل.های.یو.پی..وی..سی،.
مونتاژ.انواع.در.و.پنجره.دوجداره.و.همچنین.فروش.یراق.آالت.دروپنجره.یو.پی.وی.سی.

فعالیت.می.کند.

  تولید پروفیل KSAN در گروه صنعتی نوین سازه

در.اطالعیه.ای.که.شرکت.کرفت.مولر.به.همین.مناسبت.صادر.کرده،.آمده.است:پنجره.ایرانیان؛.تولید.گسکت.های.EPDM.در.شرکت.کرفت.مولر.ایران.آغاز.شد.
بــه.اطالع.می.رســانیم.شــرکت.کرفت.مولر.پــس.از.ماه.ها.تــالش.و.مطالعه.بر.
روی.اســتانداردهای.مرتبط.و.همکاری.با.شــرکت.های.تولیدکننده،.موفق.به.تولید.
گســکت.های.آب.بندی.و.هوابندی.منطبق.با.استانداردهای.صنعت.دروپنجره.به.ویژه.
اســتاندارد.ISO3934.شده.است..لذا.شــرکت.کرفت.مولر.آمادگی.خود.را.جهت.
عرضه.عمده.این.محصول.در.بخش.های.مختلف.صنعت.دروپنجره.یو.پی.وی.ســی.
و.نماهای.آلومینیوم.اعالم.می.دارد..پشــتوانه.ما.خط.تولید.پیشرفته.آلمانی،.آزمایشگاه.
حرفه.ای.تســت.کیفی،.مرکز.آزمون.عملکرد.گســکت.بر.روی.نمونه.ساخته.شــده.و.

انطباق.محصول.با.استانداردهای.جهانی.است.
گفتنی.است،.شرکت.کرفت.مولر.عرضه.کننده.ماشین.آالت.تولید.و.مونتاژ.پنجره.های.

دوجداره.یو.پی.وی.سی.و.آلومینیوم.)ترمال.بریک.و.نان.ترمال(.در.کشور.است.

  آغاز تولید گسکت های EPDM شرکت کرفت مولر ایران
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پنجره.ایرانیان؛.رئیس.هیات..مدیره.ســازمان.مردم.نهاد.دیده.بان.شفافیت.و.عدالت.از.دستور.
وزیر.اقتصاد.برای.توقف.واگذاری.شرکت.آلومینیوم.المهدی.خبر.داد.

به.گزارش.ماین.نیوز،.احمد.توکلی.در.مورد.واگذاری.شــرکت.آلومینیوم.المهدی.و.هرمزال.

گفت:.چند.ماه.پیش.شکایت.جدیدی.علیه.آقای.محمد.علی.محمدی.خریدار.آلومینیوم.المهدی.
و.آقای.علی.اشرف.عبداهلل.پوری.حسینی،.رئیس.سازمان.خصوصی.سازی.انجام.شد.

رئیس.هیات..مدیره.ســازمان.مردم.نهاد.دیده.بان.شــفافیت.و.عدالت.با.بیان.اینکه.شــکایت.

دیده.بان.شفافیت.و.عدالت.به.دلیل.عدم.اجرای.قرارداد.باعث.فسخ.آن.شد،.گفت:.باخبر.شدیم.
که.می.خواهند.در.مدت.زمان.کوتاهی.مجددا.این.شرکت.آلومینیوم.سازی.را.واگذار.کنند.

توکلی.ادامه.داد:.پس.از.فســخ.قرارداد،.ســازمان.خصوصی.سازی.6.روز.وقت.تعیین.کرد.تا.

مشتری.جدید.برای.خرید.شرکت.آلومینیوم.المهدی.پیدا.شود.این.موضوع.تخلف.است.زیرا.با.
توجه.به.زمان.تعیین.شده.دنبال.این.بودند.تا.از.این.طریق.امتیاز.دیگری.به.خریدار.قبلی.دهند.
وی.با.اشــاره.به.نامه.خود.به.فرهاد.دژپسند.وزیر.امور.اقتصادی.و.دارایی،.گفت:.در.این.نامه.

به.اقدامات.ســازمان.خصوصی.سازی.اشاره.شد.و.حتی.تلفنی.با.دژپسند.صحبت.کردم.و.وزیر.

اقتصاد.نیز.دستور.توقف.واگذاری.شرکت.آلومینیوم.المهدی.صادر.کرد؛.امیدواریم.این.شرکت.
به.دولت.برگردد.و.سپس.واگذاری.آن.با.رعایت.قوانین.به.اهلیتش.سپرده.شود.

  واگذاری آلومینیوم المهدی متوقف شد

پنجره.ایرانیان؛.صنایع.آلومینیوم.واالد.محصول.جدید.خود.را.بانام.اسالیدینگ.پانوراما.
با.برند.GA..در.نمایشگاه.امسال.دروپنجره.تهران.رونمایی.می.کند..

مدیرعامــل.واالد.در.گفتگو.با.پنجره.ایرانیان.ضمن.اشــاره.به.این.موضوع.گفت:.در.

ادامه.نوآوری.های.گلوبالوم.محصول.جدیدی.به.نام.سیستم.اسالیدینگ.پانوراما.و.با.نام.

اختصاری.GS160 PD.داریم.که.همزمان.با.برگزاری.دهمین.نمایشگاه.دروپنجره.و.
صنایع.وابسته.تهران.در.غرفه.صنایع.آلومینیوم.واالد.رونمایی.خواهد.شد.

محمدحسین.فریور.افزود:.سیستم.پانوراما.به.سیستم.هایی.اطالق.می.شود.که.دیدی.

وســیع،.کامل.و.تقریبا.بدون.محدودیت.ابعادی.داشته.باشــند.و.فقط.وزن.هر.لنگه.با.

توجه.به.توانایی.محدود.اســتفاده.کننده.در.جابه.جا.کردن.آن.در.حالت.دستی،.می.تواند.

حدود.400.کیلوگرم.باشد.که.آن.هم.با.سیستم.کشنده.برقی.که.می.تواند.به.این.سیستم.
اضافه.شود.به.حدود.700.کیلوگرم.قابل.ارتقاست.

.سیســتم.اســالیدینگ.پانوراما.که.در.تعداد.محدودی.از.کشورهای.دنیا.وجود.دارد.

برای.اولین.بار.در.ایران.توسط.این.شرکت.طراحی.و.تولید.شده.که.با.برند.GA..عرضه.
می.شود..به.زودی.توضیحات.بیشتری.درباره.این.محصول.اعالم.خواهد.شد.

گفتنی.اســت،.صنایع.آلومینیوم.واالد.ازجمله.مجموعه.های.فعال.در.زمینه.طراحی،.

تولیــد.و.عرضه.انواع.محصوالت.و.مصنوعات.دروپنجره.و.نمــای.آلومینیومی.با.برند.
گلوبالوم.در.کشور.است.

GS160 PD رونمایی از سیستم اسالیدینگ پانوراما  

پنجره.ایرانیان؛.گروه.صنعتی.شــایکو.از.کلیه.فعاالن.و.عالقه.مندان.صنعت.دروپنجره.

دعوت.کرده.است.تا.در.نهمین.دوره.نمایشگاه.در.و.پنجره،.ماشین.آالت.و.صنایع.وابسته.
مشهد.از.غرفه.این.شرکت.بازدید.کنند.

به.گزارش.نشریه.پنجره.ایرانیان،.گروه.صنعتی.شایکو،.تولیدکننده.پروفیل.دروپنجره.

و.نمای.آلومینیومی.جهت.عرضه.محصوالت.و.آخرین.دســت.آوردهای.خود.در.نهمین.

دوره.نمایشــگاه.در.و.پنجره،.ماشــین.آالت.و.صنایع.وابسته.مشهد.حضور.دارد..نهمین.

دوره.نمایشــگاه.در.و.پنجره،.ماشــین.آالت.و.صنایع.وابسته.مشهد،.از.تاریخ.16.تا.19.
بهمن.ماه.97.در.محل.دائمی.نمایشگاه.های.بین.المللی.مشهد.برگزار.می.شود.

گفتنی.اســت،.گروه.صنعتی.شایکو.در.زمینه.تولید.انواع.دروپنجره.و.نمای.ساختمانی.
آلومینیوم.و.همچنین.تولید.انواع.پروفیل.آلومینیوم.فعالیت.می.کند.

  از غرفه شایکو در نمایشگاه مشهد دیدن کنید
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پنجره.ایرانیــان؛.معاون.برنامه.ریزی.توســعه.و.تحقیقات.شــرکت.آلومینیوم.ایران.از.
بومی.سازی.حدود.90.درصد.نسوزهای.مرتبط.با.صنعت.آلومینیوم.در.کشور.خبر.داد.

به.گزارش.معدن.نامه،.علیرضا.احمدی.معاون.برنامه.ریزی.توسعه.و.تحقیقات.»ایرالکو«.

در.خصوص.دســتاوردهای.بومی.ســازی.صنعت.آلومینیوم.در.کشور.اظهار.کرد:.بخش.

عمده.ای.از.فعالیت.در.صنعت.آلومینیوم.جدا.از.مواد.اولیه،.نســوزها.هســتند.که.طی.دو.
دهه.اخیر.80.تا.90.درصد.نسوزهای.مربوط.به.آلومینیوم.در.کشور.بهینه.سازی.شده.اند.
احمدی.افزود:.تولید.مابقی.نسوزها.به.دلیل.نبود.مواد.اولیه،.میزان.محدود.مصرفشان.
برای.شرکت.های.نســوز.صرفه.اقتصادی.ندارد.و.می.توان.از.طریق.ایجاد.شرکت.های.

کوچک.و.یا.دانش.بنیان.آن.ها.را.نیز.بومی.سازی.کرد.
وی.در.خصوص.دســتاوردهای.بخش.مکانیکال.در.ایــن.صنعت.گفت:.به.طورکلی.
می.توان.گفت.ساخت.تجهیزات.سخت.افزاری.در.فرایند.تولید.در.داخل.کشور.قابل.اجرا.
است؛.اما.در.برخی.موارد.برای.استفاده.از.محدوده.های.مالی.خارجی.مانند.فاینانس.و.یا.

شراکت.و....این.تجهیزات.از.کشورهایی.نظیر.چین.وارد.می.شوند.

وی.در.ادامه.با.اشــاره.به.فقیر.بودن.کشــور.به.لحاظ.معادن.بوکســیت.و.نیاز.کشور.

به.واردات.مواد.اولیه.گفت:.ذخایر.معدن.شــرکت.آلومینا.رو.به.اتمام.و.به.دنبال.معادن.

جدیدی.است؛.بنابراین.در.بخش.مربوط.به.مواد.اولیه.کار.خاصی.نمی.توان.انجام.داد.و.
اگر.بشود.هم.خیلی.محدود.است.

احمدی.بابیان.اینکه.حدود.500.هزار.تن.کک.در.ســال.برای.کل.صنعت.آلومینیوم.

و.حتی.فوالد.نیاز.اســت.گفت:.کک.مورد.نیاز.ایــن.صنعت.به.طور.کامل.از.خارج.وارد.

می.شود،.این.در.حالی.است.که.با.توجه.به.استراتژیک.بودن.این.بخش.الزم.هست.طی.
چند.سال.آینده.برای.تامین.کک.به.طورجدی.چاره.اندیشی.شود.

وی.تشــریح.کرد:.فرایند.کک.ســازی.مقرون.به.صرفه.نیست.و.سودی.که.از.فروش.

مواد.خام.پاالیشــگاه.به.دست.می.آید،.به.مراتب.بیشتر.از.تولید.و.فروش.کک.است،.بر.

این.اساس.دولت.باید.به.لحاظ.استراتژیک.بودن.این.بخش.کارخانه.ای.با.ظرفیت.500.

هزار.تن.ولو.اینکه.سودآور.نباشد.راه.اندازی.کند،.چراکه.صنعت.آلومینیوم.به.واسطه.این.
محصول.استراتژیک.هرلحظه.می.تواند.مورد.تهدید.خارجی.قرار.بگیرد.

  وضعیت بومی سازی در صنعت آلومینیوم کشور

پنجره.ایرانیان؛.محصول.جدید.شرکت.مهسان.صنعت.)لوالی.آرتمن.از.جنس.آلیاژ.فوالد.با.
روکش.پالستیکی.مقاوم(.به.بازار.عرضه.شد.

لوالی.آرتمن.با.ســاختار.داخلی.از.جنــس.گالوانیزه،.یکی.از.باکیفیت.ترین.لوالها.در.صنعت.

یو.پی.وی.ســی.و.دارای.طــول.90.میلی.متر.اســت..این.لوال.در.اندازه.ای.ارائه.می.شــود.که.

می.توان.از.آن..هم.به.عنوان.لوالی.پنجره.و.هم.لوالی.در.اســتفاده.کرد..لوالی.آرتمن.دارای.

روکش.پالســتیکی.بسیار.مقاوم.که.با.اضافه.کردن.نوعی.پلی.وینیل.کلراید.و.پلی.کربنات.کامال.
قابل.رقابت.با.لوالهای.زاماک.و.فلزی.و.باکیفیت.تر.از.لوالهای.پالستیکی.موجود.در.بازار.است.
.عــالوه.بر.کیفیت.بی.نظیر.این.محصول.)عدم.خمیدگی،.عدم.زنگ.زدن(،.قیمت.مناســب.
و.رقابتی.و.گارانتی.10.ســاله.)به.صورت.واقعی.در.صورت.شکســتن(.از.دیگر.مزایای.لوالی.

آرتمن.است.

گفتنی.اســت،.شرکت.مهسان.صنعت.در.زمینه.واردات،.صادرات.و.فروش.انواع.یراق.آالت.و.
ملزومات.دروپنجره.یو.پی.وی.سی.فعالیت.می.کند.

  لوالی آرتمن، محصول جدید شرکت مهسان صنعت
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دعوت به بازدید در دهمین نمایشگاه تخصصی دروپنجره  تهران

پنجره.ایرانیــان؛.گروه.صنعتی.آتا.پالســت.از.کلیه.فعــاالن.و.عالقه.مندان.صنعت.

دروپنجره.دعوت.کرده.اســت.تا.در.دهمین.نمایشگاه.بین.المللی.دروپنجره.تهران.از.
غرفه.این.شرکت.در.سالن.شماره.38.غرفه.۲0.بازدید.کنند.

به.گزارش.نشــریه.پنجره.ایرانیان،.مجوعه.آتاپالســت،.جهت.عرضه.محصوالت.

و.آخرین.دســت.آوردهای.خود.در.دهمین.نمایشــگاه.بین.المللی.تخصصی.دروپنجره.

تهران.حضور.دارد..دهمین.نمایشــگاه.بین.المللی.دروپنجــره.تهران.از.تاریخ.3.تا.6.
بهمن.ماه.97.در.محل.دائمی.نمایشگاه.های.بین.المللی.تهران.برگزار.می.شود.

گفتنی.اســت،.گروه.صنعتی.آتاپالســت.در.زمینه.تولید.پروفیل.ترکیبی.آلوپوین.و.
پروفیل.فنسترهاوس.در.کشور.فعالیت.می.کند.

  از غرفه آتاپالست دیدن کنید

پنجره.ایرانیان؛.گروه.صنعتی.آلپا.از.کلیــه.فعاالن.و.عالقه.مندان.صنعت.دروپنجره.

دعوت.کرده.اســت.تا.در.دهمین.نمایشــگاه.بین.المللی.دروپنجره.تهران.از.غرفه.این.
شرکت.در.سالن.خلیج.فارس،.طبقه.دوم،.غرفه.شماره.۲3.بازدید.کنند.

به.گزارش.نشــریه.پنجره.ایرانیان،.گروه.صنعتی.آلپا،.عرضه.کننده.انواع.یراق.آالت.و.

پروفیل.تقویتی.دروپنجره.یو.پی.وی.سی.جهت.ارائه.جدیدترین.محصوالت.و.آخرین.

دست.آوردهای.خود.در.دهمین.نمایشگاه.بین.المللی.تخصصی.دروپنجره.تهران.حضور.

دارد..دهمین.نمایشــگاه.بین.المللی.دروپنجره.تهران.از.تاریخ.3.تا.6.بهمن.ماه.97.در.
محل.دائمی.نمایشگاه.های.بین.المللی.تهران.برگزار.می.شود.

گفتنی.اســت،.گــروه.صنعتی.آلپا.درزمینــه.عرضه.پروفیل.گالوانیــزه،.یراق.آالت.

و.ملزومــات.دروپنجره.هــای.یو.پی.وی.ســی.و.همچنین.مونتاژ.انــواع.دروپنجره.
یو.پی..وی..سی.فعالیت.می.کند.

  از غرفه آلپا دیدن کنید

پنجره.ایرانیان؛.شــرکت.کیان.ره.آورد.ایرانیان.از.کلیه.فعاالن.و.عالقه.مندان.صنعت.

دروپنجره.دعوت.کرده.اســت.تا.در.دهمین.نمایشگاه.بین.المللی.دروپنجره.تهران.از.
غرفه.این.شرکت.در.سالن.شماره 40A بازدید.کنند.

به.گزارش.نشــریه.پنجره.ایرانیان،.شرکت.کیان.ره.آورد.ایرانیان،.عرضه.کننده.انواع.

یراق.آالت.دروپنجره.جهت.ارائه.جدیدترین.محصوالت.و.آخرین.دست.آوردهای.خود.

در.دهمیــن.نمایشــگاه.بین.المللی.تخصصی.دروپنجره.تهــران.حضور.دارد..دهمین.

نمایشــگاه.بین.المللی.دروپنجره.تهران.از.تاریخ.3.تا.6.بهمن.ماه.97.در.محل.دائمی.
نمایشگاه.های.بین.المللی.تهران.برگزار.می.شود.

گفتنی.اســت،.شــرکت.کیان.ره.آورد.ایرانیان.در.زمینه.واردات.و.توزیع.یراق.آالت.

دروپنجره.های.یو.پی.وی.سی.فعالیت.داشــته.و.نمایندگی.انحصاری.پخش.پروفیل.
هافمن.را.در.استان.های.آذربایجان.شرقی.و.گیالن.در.اختیار.دارد.

  از غرفه کیان ره آورد دیدن کنید
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پنجره.ایرانیان؛.گروه.صنعتی.شایکو.از.کلیه.فعاالن.و.عالقه.مندان.صنعت.دروپنجره.

دعوت.کرده.اســت.تا.در.دهمین.نمایشــگاه.بین.المللی.دروپنجره.تهران.از.غرفه.این.
شرکت.در.سالن.31A بازدید.کنند.

به.گــزارش.نشــریه.پنجره.ایرانیان،.گروه.صنعتی.شــایکو،.تولیدکننــده.پروفیل.

دروپنجره.و.نمــای.آلومینیومی.جهت.عرضه.محصوالت.و.آخرین.دســت.آوردهای.

خود.در.دهمین.نمایشگاه.بین.المللی.تخصصی.دروپنجره.تهران.حضور.دارد..دهمین.

نمایشــگاه.بین.المللی.دروپنجره.تهران.از.تاریخ.3.تا.6.بهمن.ماه.97.در.محل.دائمی.
نمایشگاه.های.بین.المللی.تهران.برگزار.می.شود.

گفتنی.است،.گروه.صنعتی.شایکو.در.زمینه.تولید.انواع.دروپنجره.و.نمای.ساختمانی.
آلومینیوم.و.همچنین.تولید.انواع.پروفیل.آلومینیوم.فعالیت.می.کند.

پنجره.ایرانیان؛.شــرکت.برین.یراق.ازکلیه.فعاالن.و.عالقه.مندان.صنعت.دروپنجره.

دعوت.کرده.اســت.تا.در.دهمین.نمایشــگاه.بین.المللی.دروپنجره.تهران.از.غرفه.این.
شرکت.در.سالن.خلیج.فارس.طبقه.دوم.بازدید.کنند.

به.گزارش.نشریه.پنجره.ایرانیان،.شرکت.برین.یراق،.تولید.و.عرضه.کننده.یراق.آالت..

دروپنجره.جهت.عرضه.محصوالت.و.آخرین.دست.آوردهای.خود.در.دهمین.نمایشگاه.

بین.المللــی.تخصصی.دروپنجره.تهــران.حضور.دارد..دهمین.نمایشــگاه.بین.المللی.

دروپنجــره.تهــران.از.تاریخ.3.تا.6.بهمن.مــاه.97.در.محل.دائمی.نمایشــگاه.های.
بین.المللی.تهران.برگزار.می.شود.

گفتنی.است،.برین.یراق.درزمینه.تولید.یراق.آالت.در.و.پنجره.دوجداره.یو.پی..وی..سی.
فعالیت.می.کند.

پنجره.ایرانیان؛.مجموعه.آلوتک.سیســتم.از.کلیه.فعــاالن.و.عالقه.مندان.صنعت.

دروپنجره.دعوت.کرده.اســت.تا.در.دهمین.نمایشگاه.بین.المللی.دروپنجره.تهران.از.
غرفه.این.شرکت.در.ورودی.سالن.خلیج.فارس.بازدید.کنند.

به.گزارش.نشریه.پنجره.ایرانیان،.مجموعه.آلوتک.سیستم.جهت.عرضه.محصوالت.

و.آخرین.دســت.آوردهای.خود.در.دهمین.نمایشــگاه.بین.المللی.تخصصی.دروپنجره.

تهران.حضور.دارد..دهمین.نمایشــگاه.بین.المللی.دروپنجــره.تهران.از.تاریخ.3.تا.6.
بهمن.ماه.97.در.محل.دائمی.نمایشگاه.های.بین.المللی.تهران.برگزار.می.شود.

گفتنی.اســت،.مجموعه.آلوتک.سیســتم.در.زمینه.توزیع.انواع.مقاطع.آلومینیومی.
فعالیت.می.کند.

  از غرفه شایکو دیدن کنید

  از غرفه برین یراق دیدن کنید

  از غرفه آلوتک سیستم دیدن کنید
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پنجره.ایرانیان؛.شــرکت.کاســپین.ازکلیه.فعاالن.و.عالقه.مندان.صنعت.دروپنجره.

دعوت.کرده.اســت.تا.در.دهمین.نمایشــگاه.بین.المللی.دروپنجره.تهران.از.غرفه.این.
شرکت.در.سالن.38.بازدید.کنند.

به.گزارش.نشــریه.پنجره.ایرانیان،.شرکت.کاســپین،.تولید.و.عرضه.کننده.پروفیل.

گالوانیزه.با.نــام.تجاری.الماس.جهت.عرضه.محصوالت.و.آخرین.دســت.آوردهای.

خود.در.دهمین.نمایشگاه.بین.المللی.تخصصی.دروپنجره.تهران.حضور.دارد..دهمین.

نمایشــگاه.بین.المللی.دروپنجره.تهران.از.تاریخ.3.تا.6.بهمن.ماه.97.در.محل.دائمی.
نمایشگاه.های.بین.المللی.تهران.برگزار.می.شود.

گفتنی.اســت،.شــرکت.کاســپین.درزمینه.تولید.انواع.پروفیل.تقویتی.در.و.پنجره.
دوجداره.یو.پی.وی.سی.فعالیت.می.کند.

پنجره.ایرانیان؛.شــرکت.کیمیا.صنعت.شــیما.ازکلیه.فعاالن.و.عالقه.مندان.صنعت.

دروپنجره.دعوت.کرده.اســت.تا.در.دهمین.نمایشگاه.بین.المللی.دروپنجره.تهران.از.
غرفه.این.شرکت.در.سالن.40A -40.بازدید.کنند.

بــه.گزارش.نشــریه.پنجره.ایرانیان،.شــرکت.کیمیا.صنعت.شــیما،.تولید.کننده.و.

عرضه.کننده..انواع.چسب.و.پروفیل.یو.پی.وی.سی.با.نام.تجاری.KSS.جهت.عرضه.

محصوالت.و.آخرین.دســت.آوردهای.خود.در.دهمین.نمایشگاه.بین.المللی.تخصصی.

دروپنجره.تهران.حضور.دارد..دهمین.نمایشــگاه.بین.المللی.دروپنجره.تهران.از.تاریخ.
3.تا.6.بهمن.ماه.97.در.محل.دائمی.نمایشگاه.های.بین.المللی.تهران.برگزار.می.شود.
گفتنی.اســت،.شــرکت.کیمیا.صنعت.شــیما.درزمینه.تولید.انواع.چسب.و.رزین.و.

پروفیل.یو.پی.وی.سی.در.و.پنجره.با.برند.KSS  فعالیت.می.کند.

پنجره.ایرانیان؛.شــرکت.مهســان.صنعــت.ازکلیه.فعــاالن.و.عالقه.مندان.صنعت.

دروپنجره.دعوت.کرده.اســت.تا.در.دهمین.نمایشگاه.بین.المللی.دروپنجره.تهران.از.
غرفه.این.شرکت.در.سالن.خلیج.فارس.بازدید.کنند.

به.گزارش.نشریه.پنجره.ایرانیان،.شرکت.مهسان.صنعت،.وارد.کننده.انواع.یراق.آالت.

و.ماشــین.آالت.تولید.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.جهت.عرضه.محصوالت.و.آخرین.

دست.آوردهای.خود.در.دهمین.نمایشگاه.بین.المللی.تخصصی.دروپنجره.تهران.حضور.

دارد..دهمین.نمایشــگاه.بین.المللی.دروپنجره.تهران.از.تاریخ.3.تا.6.بهمن.ماه.97.در.
محل.دائمی.نمایشگاه.های.بین.المللی.تهران.برگزار.می.شود.

گفتنی.است،.شرکت.مهسان.صنعت.درزمینه.واردات.انواع.یراق.آالت.و.ماشین.آالت.
تولید.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.فعالیت.می.کند.

  از غرفه کاسپین دیدن کنید

  از غرفه کیمیا صنعت شیما دیدن کنید

  از غرفه مهسان صنعت دیدن کنید
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پنجره.ایرانیان؛.شرکت.نما.گستر.دیبا.ازکلیه.فعاالن.و.عالقه.مندان.صنعت.دروپنجره.

دعوت.کرده.اســت.تا.در.دهمین.نمایشــگاه.بین.المللی.دروپنجره.تهران.از.غرفه.این.
شرکت.در.سالن.میالد.بازدید.کنند.

بــه.گزارش.نشــریه.پنجره.ایرانیان،.شــرکت.پنجره.دیبا،.تولید.کننــده.انواع.در.و.

پنجره.دوجداره.آلومینیومی.جهت.عرضه.محصوالت.و.آخرین.دســت.آوردهای.خود.

در.دهمیــن.نمایشــگاه.بین.المللی.تخصصی.دروپنجره.تهــران.حضور.دارد..دهمین.

نمایشــگاه.بین.المللی.دروپنجره.تهران.از.تاریخ.3.تا.6.بهمن.ماه.97.در.محل.دائمی.
نمایشگاه.های.بین.المللی.تهران.برگزار.می.شود.

گفتنی.اســت،.شرکت.نما.گســتر.دیبا.درزمینه.تولید.انواع.در.و.پنجره.دو.جداره.و.
محصوالت.آلومینیومی.فعالیت.می.کند.

پنجره.ایرانیان؛.شرکت.صنایع.آلومینیوم.واالد.ازکلیه.فعاالن.و.عالقه.مندان.صنعت.

دروپنجره.دعوت.کرده.اســت.تا.در.دهمین.نمایشگاه.بین.المللی.دروپنجره.تهران.از.
غرفه.این.شرکت.در.سالن.میالد.بازدید.کنند.

به.گزارش.نشــریه.پنجره.ایرانیــان،.صنایع.آلومینیوم.واالد،.تولیــد.کننده.انواع.در.

و.پنجــره.دوجداره.و.محصــوالت.آلومینیومی.جهت.عرضــه.محصوالت.و.آخرین.

دست.آوردهای.خود.در.دهمین.نمایشگاه.بین.المللی.تخصصی.دروپنجره.تهران.حضور.

دارد..دهمین.نمایشــگاه.بین.المللی.دروپنجره.تهران.از.تاریخ.3.تا.6.بهمن.ماه.97.در.
محل.دائمی.نمایشگاه.های.بین.المللی.تهران.برگزار.می.شود.

گفتنی.اســت،.صنایع.آلومینیوم.واالد.درزمینه.تولیــد.انواع.در.و.پنجره.دو.جداره.و.
محصوالت.آلومینیومی.فعالیت.می.کند.

پنجره.ایرانیان؛.شــرکت.زرینه.نقش.مهشــاد.ازکلیه.فعاالن.و.عالقه.مندان.صنعت.

دروپنجره.دعوت.کرده.اســت.تا.در.دهمین.نمایشگاه.بین.المللی.دروپنجره.تهران.از.
غرفه.این.شرکت.در.سالن.خلیج.فارس.بازدید.کنند.

به.گــزارش.نشــریه.پنجره.ایرانیان،.شــرکت.زرینه.نقش.مهشــاد،.عرضه.کننده.

یــراق.آالت.در.و.پنجــره.جهت.عرضــه.محصوالت.و.آخرین.دســت.آوردهای.خود.

در.دهمیــن.نمایشــگاه.بین.المللی.تخصصی.دروپنجره.تهــران.حضور.دارد..دهمین.

نمایشــگاه.بین.المللی.دروپنجره.تهران.از.تاریخ.3.تا.6.بهمن.ماه.97.در.محل.دائمی.
نمایشگاه.های.بین.المللی.تهران.برگزار.می.شود.

گفتنی.اســت،.زرینه.نقش.مهشــاد.درزمینه.واردات.و.عرضه.انواع.یراق.آالت.در.و.
پنجره.یو.پی.وی.سی.تولید.آلمان.فعالیت.می.کند.

  از غرفه پنجره دیبا دیدن کنید

  از غرفه واالد دیدن کنید

  از غرفه زرینه نقش مهشاد دیدن کنید



13
ه.6

ـار
شم

...
97
ن.
هم
..ب
م..

ده
واز
ل.د

سـا
ن/ 

ـا
رانی

ه ای
ـر

نج
پ

82

پنجــره.ایرانیان؛.درحالی.که.بودجه.عمرانی.کشــور.

در.ســال.1398.رقمی.معادل.6۲.هــزار.میلیارد.تومان.

در.نظر.گرفته.شده.اســت،.بودجه.عمرانی.وزارت.راه.و.

شهرســازی.در.این.بین.با.رقمی.حــدود.7717.میلیارد.
تومان،.سهمی.1۲.4.درصدی.دارد.

به.گزارش.ایسنا،.الیحه..بودجه.سال.آینده.که.قرار.بود.

15.آذر.ماه.به.مجلس.ارائه.شــود.سرانجام.بعد.از.انجام.

اصالحاتی.به.ویژه.در.هزینه.ها،.چهارم.دی.ماه.از.سوی.

رئیــس.جمهوری.به.مجلس.ارائه.شــد.که.در.این.بین.

بودجه.عمرانی.کل.کشور.معادل.6۲.هزار.میلیارد.تومان.

و.بودجه.عمرانی.وزارت.راه.و.شهرســازی.معادل.7717.
میلیارد.تومان.در.نظر.گرفته.شده.است.

این.درحالی.اســت.که.بودجه.عمرانی.ســال.جاری.

وزارت.راه.و.شهرســازی.7۲51.میلیارد.تومان.اســت.و.

بودجه.عمرانی.کل.کشور.67.هزار.میلیارد.تومان.لحاظ.
شده.است.

دولت.دوازدهم.در.الیحه.بودجه.سال.1398..بودجه.

پیشــنهادی.خود.بــرای.وزارت.راه.و.شهرســازی.و.

سازمان.های.زیر.مجموعه.آن.را.6.3.درصد.افزایش.داده.

است.و.طبق.اطالعات.ارائه.شده.در.الیحه.بودجه.سال.

1398.وزارت.راه.و.شهرســازی.به.همراه.سازمان.های.

زیرمجموعه.خود.حــدودا.8381.میلیارد.تومان.بودجه.

خواهند.گرفت..این.در.شــرایطی.اســت.که.دولت.در.

الیحه.بودجه.ســال.گذشــته.برای.ایــن.وزارتخانه.

درخواســت.بودجه.7830.میلیارد.تومانی.کرده.بود.که.

نســبت.به.بودجه.ســال.1396.کاهش.9.درصدی.را.
نشان.می.داد.

  12 درصد بودجه عمرانی کشور به وزارت راه  رسید

ساز
ت و 

اخ
رس

بـا
اخ

پنجره.ایرانیان؛.رییس.اتحادیه.مشــاوران.امالک.اســتان.تهران.گفت:.در.آذرماه.
1397.معامالت.مسکن.در.کل.کشور.۲۲.درصد.کاهش.یافته.است.

مصطفی.قلی.خســروی.در.گفتگو.با.ایسنا.اظهار.کرد:.در.آذرماه.1397.بالغ.بر.46.

هزار.و.۲00.قرارداد.خرید.و.فروش.ملک.در.کل.کشــور.منعقد.شده.که.نسبت.به.ماه.

مشابه.سال.قبل.۲۲.درصد.کاهش.نشان.می.دهد..همچنین.در.آذرماه.38.هزار.و.88۲.

اجاره.نامه.در.کل.کشور.به.امضا.رسیده.که.نسبت.به.ماه.مشابه.سال.قبل.16.درصد.
کاهش.یافته.است.

وی.افزود:.در.شــهر.تهران.نیز.طــی.30.روز.آذرماه.1397.تعداد.قراردادهای.خرید.

و.فروش.مســکن.8040.مورد.بود.که.نسبت.به.ماه.مشابه.سال.قبل.64.درصد.کمتر.

شــده.است..همچنین.در.همین.مدت.در.تهران.11.هزار.و.۲91.اجاره.نامه.در.تهران.
داشتیم.که.نسبت.به.آذرماه.سال.گذشته.۲0.درصد.افت.کرده.است.

خسروی.در.تحلیل.کسادی.بازار.مسکن.گفت:.یکی.از.عوامل.پایین.آمدن.معامالت.

به.نوســانات.فصلی.مربوط.می.شود.که.در.پاییز.همواره.شاهد.کاهش.خرید.و.فروش.

ملک.هســتیم..دلیل.دیگر.آن.است.که.تقاضای.سرمایه.ای.در.بازار.امالک.که.بعد.از.
افزایش.نرخ.ارز.ایجاد.شده.بود.فروکش.کرده.است.

رئیس.اتحادیه.مشــاوران.امــالک.ادامه.داد:.به.دنبال.جهــش.قیمت.دالر،.مردم.

پول.های.خود.را.شــتابزده.از.بانک.بیرون.کشیدند.و.به.خرید.مسکن.اختصاص.دادند.

که.به.رشد.قیمت.ها.و.پایین.آمدن.توان.متقاضیان.منجر.شد..همین.موضوع.در.ادامه،.
پایین.آمدن.تعداد.معامالت.را.در.پی.داشت.

وی.در.پیش.بینی.وضعیت.آینده.بازار.مسکن.گفت:.مشابه.وضعیت.فعلی.را.در.سال.

1391.به.دنبال.نوسانات.نرخ.ارز.داشتیم.که.پس.از.یک.دوره.جهشی،.اوضاع.به.روال.

عادی.برگشــت.و.امسال.نیز.همین.روند.اتفاق.می.افتد..تا.پایان.سال.اتفاق.خاصی.در.

بخش.معامالت.مســکن.رخ.نمی.دهد.و.به.تدریج.شاهد.ثبات.قیمت.ها.خواهیم.بود..

از.ســوی.دیگر.مهندس.اســالمی،.وزیر.راه.و.شهرسازی.اعالم.کرده.که.برنامه.های.

مناســبی.در.حوزه.تولید.و.عرضه.مسکن.دارند.که.در.صورت.تحقق.می.تواند.به.بازار.
امالک.سر.و.سامان.بدهد.

  آخرین آمار معامالت مسکن در آذرماه



13
ه.6

ـار
شم

...
97
ن.
هم
..ب
م..

ده
واز
ل.د

سـا
ن/ 

ـا
رانی

ه ای
ـر

نج
پ

83

پنجره.ایرانیان؛.رئیس.سازمان.بورس.و.اوراق.بهادار.از.

آمادگی.بورس.کاال.برای.انجام.معامالت.مسکن.بدون.

محدودیت.خبر.داد.و.گفت:.فرایندهای.اداری.سبب.شده.
استقبال.از.اوراق.تسه.زمان.بر.باشد.

شــاپور.محمدی.در.گفتگو.با.مهــر.درباره.نقش.بازار.

سرمایه.در.بازار.مســکن.اظهار.داشت:.سازمان.بورس.

و.اوراق.بهــادار.یکی.از.اقداماتی.که.در.این.زمینه.انجام.

داده،.انتشــار.اوراق.رهنی.مسکن.است؛.استقبال.از.این.

اوراق.خوب.بود.اما.فرآیندهای.اداری.موجود.بر.ســر.راه.

این.اوراق.از.ســوی.بانک.عامل.بخش.مســکن،.سبب.
شده.است.تا.استقبال.بیشتر.از.این.اوراق،.زمان.بر.باشد.
وی.ادامه.داد:.تاکنون.دو.ســری.اوراق.رهنی.مسکن.

منتشــر.شده.و.با.استقبال.خوب.خریداران.این.نوع.ابزار.
مواجه.شده.است.

رئیس.سازمان.بورس.و.اوراق.بهادار.به.صندوق.های.

زمیــن.و.ســاختمان.به.عنــوان.دومین.ابزار.بورســی.

بخش.مســکن.اشــاره.و.تصریح.کرد:.یکــی.دیگر.از.

وجــوه.تعامل.بــازار.ســرمایه.و.بازار.مســکن،.حضور.

شرکت.های.سرمایه.گذاری.ســاختمان.در.بازار.سرمایه.

اســت.و.سهام.این.شــرکت.ها.در.حال.خریدوفروش.از.

سوی.سرمایه.گذاران.اســت؛.بنابراین.سازمان.بورس.و.

اوراق.بهادار.از.طریق.ســه.بخش.اوراق.رهنی.مسکن،.

صندوق.های.زمین.و.ســاختمان.و.خریدوفروش.سهام.

شرکت.های.سرمایه.گذاری.ساختمانی.در.بخش.مسکن.

ورود.کرده.اســت..این.ابزارها.بســیار.مناسب.و.معقول.

اســت.اما.اینکه.بازار.مسکن.تا.چه.حد.از.این.ابزار.بهره.

ببرد،.مسئله.ای.است.که.فعاالن.بخش.مسکن.برای.آن.
باید.برنامه.ریزی.کنند.

محمدی.تاکید.کرد:.ســازمان.بورس.آمادگی.دارد.تا.

آیین.نامه.ها.و.دســتورالعمل.هایی.که.برای.حضور.بیشتر.

بازار.ســرمایه.در.بخش.مسکن.می.بایست.تغییر.کند.را.
اصالح.کند.

وی.درباره.خریدوفروش.فیزیکی.مسکن.در.بورس.

کاال.افزود:.محدودیتی.از.این.نظر.نداریم،.کسانی.که.

عالقه.مند.به.واگذاری.واحدهای.ساختمانی.در.بورس.

هســتند،.باید.شــکل.کاال،.متراژ.و.همِگنی.زمین.آن.

واحد.را.تعیین.کنند.تا.بتوانیم.آن.را.در.بورس.کاال.به.
فروش.برسانیم.

  آمادگی بورس برای خریدوفروش مسکن

ساز
ت و 

اخ
رس

بـا
اخ

پنجره.ایرانیان؛.با.کاهش.التهاب.بازار.ارز،.فضا.به.تدریج.برای.ادامه.رشد.لجام.گسیخته.بازار.
مسکن.محدود.می.شود.

به.گزارش.ایسنا،..به.دنبال.روند.نزولی.قیمت.دالر.و.طال،.فاصله.قیمتی.دالر.و.سکه.با.مدت.

مشابه.سال.قبل.که.در.ماه.های.اخیر.به.باالی.۲50.درصد.هم.رسیده.بود.کاهش.پیداکرده.و.

طبیعتا.این.موضوع.به.بازار.مســکن.قابل.تسری.است..مصطفی.قلی.خسروی.رئیس.اتحادیه.

مشــاوران.امالک.معتقد.است.که.تا.پایان.سال.بازار.مسکن.به.ثبات.می.رسد؛.چراکه.با.توجه.

به.پایین.بودن.توان.طرف.تقاضا.کشــش.افزایش.مجدد.قیمت.ها.وجود.ندارد..تا.روز.سه.شنبه.

13.آذرماه.رشــد.دالر.180.درصد،.سکه.۲10.درصد.و.مسکن.91.درصد.نسبت.به.سال.قبل.

به.ثبت.رسید.که.در.بخش.دالر.و.سکه.این.فاصله.ی.قیمتی.نسبت.به.ماه.گذشته.تعدیل.شده.
و.انتظار.می.رود.همین.روند.در.بازار.مسکن.ایجاد.شود.

اما.این.اســتدالل.که.چون.رشــد.قیمت.مســکن.تقریبا.نصف.بازارهــای.ارز.و.طال.بوده.

باید.فاصله.خود.را.پر.کند.از.ســوی.کارشناســان..رد.می.شود؛.چراکه.مسکن.کاالیی.درشت.

محســوب.می.شــود.که.خرید.آن.از.نیازمند.مبالغ.باالیی.است.و.از.عهده.متقاضیان.مصرفی.

برنمی.آید..اقتصاد.بــدون.تقاضا.هم.توجیه.ندارد..هرچند.عمــده.خریدوفروش.ها.این.روزها.

بین.ســرمایه.گذاران.بخش.مســکن.انجام.می.شــود.اما.آنها.هم.باید.سرانجام.در.یک.نقطه،.

واحدهای.مســکونی.خود.را.وارد.بازار.کنند.که.فشار.عرضه.منجر.به.تعدیل.قیمت.ها.می.شود..

همین.حاال.هم.به.دنبال.جهش.91.درصدی.قیمت.مســکن.معامالت.54.درصد.افت.کرده.

که.نشــان.دهنده.رکود.تورمی.این.بازار.اســت.و.تمام.عالئم.از.قرار.گرفتن.مسکن.در.مسیر.
رکود.مطلق.حکایت.دارد.

  فضا برای رشد بازار مسکن محدود شد
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پنجره.ایرانیــان؛.رئیس.مرکز.شــتاب.دهنده.صنعت.

ســاختمان.و.صنایع.وابســته.گفت:.محال.اســت.که.

به.کســب.وکار.اهمیتی.داده.نشــود.ولی.انتظار.رونق.

اقتصادی.داشــته.باشیم.متوجه.شــده.ایم.که.ایده.هایی.

در.حوزه.صنعت.ســاختمان.در.شرکت.های.دانش.بنیان.

وجود.دارد،.اما.به.دلیل.مشکالت.متعدد.مالی.عمدتا.به.
نتیجه.نمی.رسند..

مجتبــی.جــان.قربان.درخصــوص.معرفــی.اولین.

شــتاب.دهنده.صنعت.ســاختمان.و.صنایع.وابسته.در.

جمع.خبرنگاران،.اظهار.کرد:.همیشــه.وقتی.در.کشور.

صحبت.از.ساختمان.ســازی.می.شود.پروژه.و.یا.مباحث.

سخت.افزاری.به.میان.می.آید.از.سوی.دیگر.مردم.تصور.

می.کنند.که.شــرکت.های.دانش.بنیان.یا.ایده.های.نوین.

فقــط.در.مباحث.نرم.افزاری.کاربــرد.دارد.این.در.حالی.

است.که.شتاب.دهنده.نیز.سخت.افزاری.می.تواند.باشد.و.
صنعت.ساختمان.نیز.نیازمند.ایده.است.

وی.افزود:.شتاب.دهنده.ساختمان.اولین.شتاب.دهنده.

در.حوزه.سخت.افزاری.است.که.درزمینه.ساختمان.سازی.

و.صنایع.وابســته.به.آن.فعال.می.شود.و.از.ایده.های.نو.

بهترین.استفاده.را.خواهد.برد..رئیس.مرکز.شتاب.دهنده.

صنعت.ساختمان.و.صنایع.وابسته.فناد.ادامه.داد:.محال.

است.که.به.کســب.وکار.اهمیتی.داده.نشود.ولی.انتظار.

رونق.اقتصادی.داشــته.باشــیم..ما.متوجه.شده.ایم.که.

ایده.هایی.در.حوزه.صنعت.ســاختمان.در.شــرکت.های.

دانش.بنیــان.وجود.دارد،.اما.به.دلیل.مشــکالت.متعدد.
مالی.عمدتا.به.نتیجه.نمی.رسند.

جان.قربان.با.اشــاره.بــه.اینکه.مرکز.شــتاب.دهنده.

ســاختمان.از.دو.طریــق.ارجاع.و.جــذب.ایده.ها.پیش.

خواهد.رفت،.تصریح.کرد:.این.مرکز.هم.شــکاف.مالی.

و.هم.شــکاف.مدیریتــی.را.برای.اســتارتاپ.های.نوپا.

پر.خواهــد.کرد.و.ایده.های.آن.ها.را.به.تجاری.ســازی.

می.رســاند..همچنین.تالش.می.شود.که.در.پروژه.های.

بزرگ.نیز.از.ایده.ها.به.درستی.استفاده.شود..وی.با.بیان.

اینکه.در.صنعت.ســاختمان.بروکراسی.اداره،.فعاالن.را.

احاطه.کرده.است،.گفت:.معموال.نتایج.خوبی.از.حضور.

ایده.ها.در.بخش.دولتی.گرفته.نمی.شود.به.همین.دلیل.

این.موضوعــات.باید.در.بخش.خصوصی.وارد.شــود.

چراکه.در.این.بخش.بدون.بروکراسی.های.اداری.دولتی.
کار.بهتر.پیش.می.رود.

رئیــس.مرکــز.شــتاب.دهنده.صنعت.ســاختمان.و.

صنایع.وابســته.فناد.با.بیان.اینکه.شــهرک.های.علمی.

و.تحقیقاتــی.و.همچنین.بنیاد.علمی.نخبگان.پر.از.ایده.

هســتند،.اما.به.دلیل.نبود.حلقه.واســط.میان.صنعت.و.

دانشــگاه.این.ایده.ها.معطل.مانده.است،.ادامه.داد:.این.

شتاب.دهنده.سعی.دارد.به.صورت.چرخ.دنده.واسط.میان.
صاحبان.ایده.و.صنعت.بایستد.

جان.قربان.با.اشاره.به.اینکه.درزمینه.صنعت.ساختمان.

هنوز.ســنتی.عمل.می.کنیم.و.ساخت.وساز.ما.همچنان.

مثل.ســاخت.اهرام.ثالثه.مصر.است،.گفت:.امروز.50.

درصد.سرمایه.کشــور.در.صنعت.ساختمان.است.که.از.

این.میزان.40.تا.50.درصد.پرت.می.شــود.چراکه.نوع.

ساختمان.ســازی.ما.تکنیکال.نیست.و.ایده.ها.جایی.در.
ساختمان.سازی.ما.ندارند.

همچنین.در.ادامه.این.نشســت.جمشــید.پرویزیان.

عضو.هیات..علمی.دانشــگاه.صنعتــی.اصفهان.گفت:.

شــتاب.دهنده.ها.نســل.جدیدی.از.محل.های.حضور.و.

بروز.نخبگان.هستند..این.شــتاب.دهنده.اعالم.حضور.

کرده.است.و.امیدواریم.که.جوانان.و.همه.افراد.صاحب.

ایده.از.این.بســتر.فراهم.شــده.اســتفاده.کنند.و.برای.

ساختمان.سازی.این.کشور.ایده.بیاورند..وی.افزود:.رئیس.

گروه.معماری.GMP.آلمان.نیز.در.مراسم.آغازین.این.

شتاب.دهنده.ســخنرانی.خواهد.کرد..او.مؤسس.کانون.

فرهنگی.معماری.آلمان.اســت.که.می.تواند.مشکالت.

این.صنعت.در.کشــور.به.خصوص.درزمینه.معماری.را.

برشمارد.و.جایگاه.معماری.در.ساختمان.های.روز.جهان.

را.بررسی.و.با.ســاختمان.های.ایران.مقایسه.کند..این.

عضو.هیئت.علمی.دانشگاه.صنعتی.اصفهان.خاطرنشان.

کرد:.ما.آماده.ایم.تا.ظرف.دو.تا.سه.ماه.آینده.10.ایده.را.
جذب.و.بررسی.و.برای.تجاری.سازی.آن.ها.اقدام.کنیم.

  ایده های صنعت ساختمان گرفتار کمبود پول و سرمایه
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پنجره.ایرانیان؛.نشانگرهای.بازار.مسکن.شهر.تهران.

حاکی.از.آن.اســت.که.این.بــازار.پس.از.آنکه.ظرفیت.

خود.را.از.دست.داده.در.مسیر.ثبات.قیمت.قرار.گرفته.و.

مالکانی.که.بدون.وجود.مشتری،.نرخ.های.پیشنهادی.را.

باال.می.برند.صرفا.به.دنبال.افزایش.اسمی.قیمت.برای.
هماهنگی.با.انتظارات.تورمی.هستند.

به.گزارش.ایســنا،.قیمت.ها.در.بازار.مسکن.تهران.در.

شــرایطی.به.باالترین.حد.خود.یعنی.متری.9.میلیون.و.

631.هزار.تومان.در.آذرماه.1397.رسیده.که.معامالت.

افــت.64.درصدی.را.تجربه.کرده.اســت..با.این.حال.

ســرعت.رشــد.قیمت.ها.کاهش.یافته.و.از..هشت.تا.9.

درصد.ماهیانه.به.پنج.درصد.رسیده.است..خروجی.این.

روند،.رکود.شــدید.بازار.مسکن.را.در.پی.خواهد.داشت.

که.احتماال.بــرای.10.تا.1۲.فصل.گریبان.فعاالن.این.

بازار.را.می.گیرد..برخی.از.بازندگان.این.جریان،.دو.گروه.

صاحبان.واحدهای.نوســاز.و.سفته.بازان.هستند.که.به.

عنوان.عامل.ثانویه.در.جهش.قیمت.مســکن.نقش.ایفا.

کردند..این.گروه.که.معموال.با.خرید.چند.واحد.مسکونی.

به.فعالیت.در.بازار.ملک.مشــغولند.دیگر.نباید.برای.1۲.

فصل.روی.بازدهی.ســرمایه.خود.حساب.کنند.و.تنها.با.

حفظ.مســکن.به.عنوان.دارایی.ثابــت،.خود.را.در.برابر.
اثرات.تورمی.مصون.نگه.می.دارند.

اما.روند.فعلی.بازار.مســکن،.اندک.متقاضیان.واقعی.

را.به.ســمت.آپارتمان.های.ارزان.قیمت.سوق.داده.و.به.

همین.دلیل.در.آبان.ماه.و.آذرماه.شاهد.سرایت.گرانی.به.

مناطق.جنوبی.تهران.بودیم..اما.این.روند.نیز.نمی.تواند.

پایدار.باشد؛.چرا.که.توان.طرف.تقاضا.در.مناطق.جنوبی.
به.مراتب.پایین.تر.از.محله.های.شمال.شهر.است.

از.سوی.دیگر.گفته.می.شود.مقایسه.شاخص.اجاره.بها.

با.قیمت.واحد.مسکونی.نشان.می.دهد.که.قیمت.امالک.

به.باالترین.حد.خود.طی.۲۲.سال.اخیر.رسیده.و.احتماال.

در.نقطــه.اوج.خود.قرار.دارد..بنابراین.در.ماه.های.آینده.

طبیعتا.شــیب.صعودی.قیمت.ها.باید.مالیم.تر.شــود.تا.

نهایتا.در.مسیر.مستقیم.یا.حتی.نزولی.قرار.گیرد..تجربه.

ســال.های.بعد.از.1391.که.با.نوسانات.نرخ.ارز.مواجه.
بودیم.وضعیت.مشابهی.را.رقم.زد.

هم.زمان.با.پرش.قیمت.دالر.در.نیمه.دوم.سال.1391.

قیمت.مســکن.شــهر.تهران.نیز.روند.افزایشی.به.خود.

گرفت؛.به.طوری.که.در.زمســتان.1391.شاخص.رشد.

نرخ.دالر.111.درصد.و.شــاخص.رشــد.قیمت.مسکن.

شــهر.تهران.نسبت.به.زمان.مشابه.سال.قبل.از.آن.7۲.

درصد.ثبت.شــد..در.همان.زمان.معامالت.مسکن.در.

بهمــن.ماه.1391.با.36.هزار.فقره.به.اوج.خود.رســید..

ســپس.روند.نزولی.به.خود.گرفت؛.بــه.طوری.که.در.

بهمن.ماه.139۲.خرید.و.فروش.مســکن.در.تهران.با.

افت.148.درصدی.نسبت.به.ماه.مشابه.سال.قبل.از.آن.

به.14.هزار.و.500.فقره.رسید..همان.موقع.قیمت.8.4.

درصد.افزایش.پیدا.کرد.که.پایین.تر.از.شاخص.تورم.در.
آن.سال.محسوب.می.شد.

در.ادامه.نرخ.دالر.دچار.نوســانات.ماهیانه.شد.و.به.

دنبال.انتظارات.روانی.ناشــی.از.مذاکرات.هســته.ای.

قیمت.دالر.در.برخی.مقاطع.در.پایان.ســال.139۲.تا.

۲900.تومــان.نیز.کاهش.یافت..در.این.فاصله.رشــد.

قیمت.مسکن.نیز.افت.محسوسی.پیدا.کرد؛.به.طوری.

که.روند.افزایش.ســالیانه.آن.بین.منفی.یک.تا.مثبت.

هشت.درصد.بود.و.در.اکثر.مقاطع.پایین.تر.از.نرخ.تورم.

قرار.داشت..در.عین.حال.با.توجه.به.ماهیت.دیرپذیری.

بازار.مســکن،.این.بازار.فاصله.قیمتــی.خود.را.با.نرخ.
دالر.پر.کرد.

اما.از.پایان.ســال.1391.تــا.روز.۲4.آبان.ماه.1397.

شــاخص.قیمت.دالر.به..173.درصد.افزایش.رسیده.و.

قیمت.مسکن.نیز.در.همین.بازه.زمانی.134.درصد.رشد.

کرده.اســت..اگر.تکمیل.دوره.رونق.امســال.را.با.سال.

1391.مقایسه.کنیم.و.همان.تجربه.تکرار.شود،.قیمت.

اسمی.مسکن.هم.اکنون.در.نقطه.اوج.خود.قرار.دارد.و.از.
این.پس.دوران.تثبیت.قیمت.آن.آغاز.می.شود.

  بازار مسکن در مسیر آرامش
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پنجره.ایرانیان؛.در.الیحه.بودجه.1398،.دولت.برای.اولین.

بار.دو.شــرکت.تابعه.وزارت.راه.و.شهرسازی.را.مجاز.کرد.تا.

از.منابــع.داخلی.خود.برای.تکمیل.واحدهای.مســکن.مهر.
استفاده.کنند.

به.گزارش.ایســنا،.تا.پیش.از.این.استفاده.از.منابع.دولتی.

برای.تکمیل.واحدهای.مســکن.مهر،.مجاز.نبود.و.اعتبارات.

دولتی.صرفا.به.زیرســاخت.ها.و.خدمات.اختصاص.می.یافت.

اما.در.تبصره.8.الیحه.بودجه.ســال.1398.به.شرکت.های.

دولتی.اختیار.داده.شــده.برای.تکمیل.واحدهای.مســکونی.

از.منابع.خود.اســتفاده.کنند.که.البته.هنوز.به.تایید.مجلس.

نرســیده.و.به.قانون.تبدیل.نشده.اســت..در.این.تبصره.به.

دولــت.اجازه.داده.می.شــود.بــرای.عملیات.آماده.ســازی،.

محوطه.سازی،.تامین.خدمات.روبنایی.و.زیربنایی.و.تکمیل.

واحدهای.مسکن.مهر،.طرح.های.بازآفرینی.شهری.و.احیای.

بافت.های.فرســوده.و.همچنین.احداث.واحدهای.مســکن.
اجتماعی.و.حمایتی،.اقدامات.به.شرح.زیر.را.به.عمل.آورد:

ـ.بدهی.بانک.مسکن.به.بانک.مرکزی.جمهوری.اسالمی.

ایران.بابت.اصل.و.ســود.خطوط.اعتباری.طرح.مسکن.مهر.

تا.ســقف.50.هزار.میلیارد.ریال.به.حســاب.بدهی.دولت.به.

بانــک.مرکزی.منتقــل.و.مبلغ.مذکور.به.عنــوان.افزایش.

سرمایه.دولت.در.بانک.مسکن.منظور.می.شود..بدهی.دولت.

به.بانک.مرکزی.مشــمول.تبصره.بند.)الف(.ماده.10.قانون.

برنامه.ششم.توسعه.نمی.شود..بانک.مسکن.متعهد.به.اعطای.
تسهیالت.برای.موارد.فوق.الذکر.است.

ـ.وزارت.راه.و.شهرسازی.)از.طریق.شرکت.مادر.تخصصی.

عمران.شهرهای.جدید.و.سازمان.ملی.زمین.و.مسکن(.مجاز.

است.تا.ســقف.15.هزار.میلیارد.ریال.از.محل.منابع.داخلی.

و.یا.تهاتر.اراضی.و.امالک.متعلق.به.شرکت.های.فوق.الذکر.

را.به.قیمت.کارشناسی.صرف.اجرای.طرح.های.فوق.کند.
ـ.در.صورت.درخواســت.مالکین.اعیانی.واحدهای.مسکن.
مهــر،.شــرکت.مادر.تخصصــی.عمران.شــهرهای.جدید.
و.ســازمان.ملی.زمین.و.مســکن.مجاز.به.واگذاری.قطعی.
زمین.های.اجاره.ای.99.ساله.می.باشند..منابع.حاصله.پس.از.
واریز.به.حســاب.این.شرکت.ها.نزد.خزانه.داری.کل.کشور،.

صرف.اجرای.طرح.های.فوق.خواهد.شد.
ـ.وزارت.راه.و.شهرســازی.مجاز.است.زمین.های.متعلق.
به.شرکت.مادر.تخصصی.عمران.شهرهای.جدید.و.سازمان.
ملی.زمین.و.مسکن.را.تا.سقف.30.هزار.میلیارد.ریال.طی.
قراردادهایی.با.بانک.های.عامــل.و.صندوق.های.مالی.در.
رهن.آنان.قرار.داده.و.متناسب.با.آن.تسهیالت.الزم.برای.
اجــرای.طرح.های.جامع،.تفصیلی.و.آماده.ســازی.مصوب.
را.اخذ.و.صرف.تکمیــل.این.طرح.ها.کند..از.محل.فروش.
عرصــه.و.اعیان.طرح.های.تکمیل.شــده.با.رعایت.قوانین.
و.مقــررات.و.گــردش.خزانه،.با.بانک.های.عامل.تســویه.
و.باقیمانــده.را.بــه.اجرای.طرح.هــای.صدرالذکر.این.بند.

اختصاص.دهد.
به.گزارش.ایســنا،.قائم.مقام.وزیر.راه.و.شهرسازی.وعده.
داده.تا.در.نیمه.اول.ســال.آینده.پرونده.مسکن.مهر.بسته.
شــود.اما.طبق.برآوردها.تکمیل.زیرساخت.ها.و.ابنیه.حدود.
4۲0.هزار.واحد.مســکن.مهر.باقی.مانده.به.حدود.11.هزار.
میلیــارد.تومان.بودجــه.نیاز.دارد.کــه.در.صورت.موافقت.
مجلس.با.تبصره.8.الیحه.بودجه.1398.و.استفاده.از.منابع.
دولتی.برای.تکمیل.واحدهای.مسکونی.مهر،.تکمیل.پروژه.

تسریع.خواهد.شد.

  تکمیل واحدهای مسکن مهر با منابع دولتی مجاز شد

پنجره.ایرانیان؛.دمای.ساخت.وساز.با.توجه.به.تعداد.پروانه.های.صادره.و.تولید.مسکن.
دولتی.با.اهداف.برنامه.ششم.توسعه.همخوانی.دارد.

به.گزارش.ایسنا،.وزیر.راه.و.شهرسازی.در.حاشیه.جلسه.هیات.دولت.اعالم.کرد.که.

بر.اســاس.برنامه.ششم.توسعه.حداقل.ساالنه.500.هزار.واحد.مسکونی.باید.در.کشور.

عرضه.شود..پیش.ازاین.متناســب.با.برنامه.جامع.مسکن،.این.تعداد.یک.میلیون.واحد.

برآورد.می.شــد.اما.احتماال.به.دالیلی.همچون.وجود.۲.6.میلیون.واحد.مسکونی.خالی.

در.کشور،.هرم.سنی.که.کمترین.میزان.جمعیت.را.بین.18.تا.۲۲.سال.نشان.می.دهد،.

کاهش.سرعت.رشــد.مهاجرت.و.نرخ.طالق،.نیاز.سالیانه.کشور.به.واحد.مسکونی.در.
برنامه.ششم.توسعه.500.هزار.واحد.ارزیابی.شده.است.

پیش.بینی.آماری.از.واحدهای.در.حال.عرضه.طبق.پروانه.های.صادره.در.بهار.1397.

حاکی.از.آن.اســت.که.در.هر.فصل.به.طور.میانگین.90.هزار.واحد.مسکونی.در.کشور.

ساخته.می.شود.که.سالیانه.به.حدود.360.هزار.واحد.می.رسد..این.تعداد.به.عالوه.تولید.

سالیانه.حدود.100.هزار.واحد.دولتی.می.تواند.تا.حدودی.اهداف.برنامه.ششم.توسعه.را.

محقق.کند..در.بخش.دولتی.قرار.است.تا.سال.1400.بالغ.بر.۲00.هزار.واحد.مسکونی.

در.۲1.شهر.جدید،.100.هزار.واحد.در.شهرهای.با.جمعیت.زیر.50.هزار.نفر.و.همچنین.

100.هزار.واحد.مســکونی.در.مناطقی.که.دارای.بافت.فرســوده.هستند.ساخته.شود؛.

این.برنامه.در.کنار.تکمیل.و.تحویل.500.هزار.واحد.مســکونی.که.متعلق.به.مســکن.
مهر.است،.از.برنامه.های.تولید.مسکن.است.که.در.سال.1398.و.1399.اجرا.می.شود.
طبــق.اعالم.مرکز.آمار،.در.فصل.بهار.ســال.1397.تعداد.19.هــزار.و.659.واحد.
مســکونی.در.پروانه.های.صادرشده.برای.احداث.ساختمان.از.سوی.شهرداری..تهران،.
پیش.بینی.شــده.است.که.نســبت.به.فصل.گذشــته.حدود.30,1.درصد.و.نسبت.به.
فصل.مشــابه.سال.گذشته.حدود.31.6.درصد.افزایش.داشته.است..متوسط.تعداد.واحد.

مسکونی.برای.هر.یک.از.این.پروانه.های.احداث.ساختمان.6.4.واحد.بوده.است.
بر.این.اساس.تعداد.3055.پروانه..احداث.ساختمان.توسط.شهرداری..تهران.در.فصل.
بهار.1397.صادرشده.است.که.نسبت.به.فصل.گذشته.حدود.4۲,1.درصد.و.نسبت.به.

فصل.مشابه.سال.گذشته.حدود.34.4.درصد.افزایش.داشته.است.
طی.ســال.های.اخیر.بعد.خانوار.در.ایران.کوچک.شــده.و.طبق.سرشماری.نفوس.و.
مسکن.در.ســال.1395.به.3.3.رسیده.اما.هنوز.میانگین.واحدهای.مسکونی.در.ایران.
هنوز.باالی.1۲0.متر.قرار.دارد؛.بنابراین.کارشناسان.می.گویند.باید.سیاست.هایی.به.کار.
بگیریم.تا.میانگین.مساحت.واحدهای.مسکونی.به.75.متر.سرانه.مدنظر.برای.مسکن.
کشور.نزدیک.شود..این.موضوع.در.کاهش.مصرف.انرژی.و.کاهش.هزینه.های.خانوار.

نیز.تاثیرگذار.است.

  دمای متعادل ساخت وساز در کشور
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پنجــره.ایرانیان؛.وزیــر.راه.و.شهرســازی،.جایگزینی.

تقاضای.اجاره.مســکن.با.تقاضای.خرید.مســکن.ارزان.را.

هدف.دولت.دانســت.و.گفت:.تجربه.مهمی.که.اکنون.باید.

در.پیش.بگیریم.و.به.یک.رویه.تبدیل.کنیم،.این.است.که.

بتوانیم.این.قشــری.را.که.به.طریق.اولــی.ظرفیت.ابتیاع.

مسکن.را.ندارند،.به.ابتیاع.مسکن.امیدوار.کنیم.و.تقاضای.

اجاره.نشــینی.را.بتوانیم.با.تقاضای.خرید.مسکن.با.قیمت.
مناسب.جایگزین.کنیم.

به.گزارش.ایســنا،.وزیر.راه.و.شهرسازی.با.تاکید.بر.این.

که.در.پروژه.مســکن.مهر.پیگیری.ها.بــه.صورت.مرتب.

در.حال.انجام.اســت.و.امروز.در.حقیقــت.هیچ.مانعی.جز.

ایجاد.هماهنگی.ها.وجود.ندارد،.گفت:.در.برخی.پروژه.ها.ما.

واحدهای.آماده.ای.را.داریم.که.به.خاطر.نداشتن.تاسیسات.

زیربنایی.و.انشعاب.به.بهره.برداری.نرسیده.اند..هماهنگی.ها.

با.آبفا،.شــرکت.برق.و.گاز.انجام.شده.که.به.یاری.خداوند.

در.ســال.97.و.98.مردم.شــاهد.تکمیل.ماهانه.واحدها.و.
واگذاری.آنها.باشند.

محمد.اســالمی.گفت:.نکته.مهم.این.اســت.که.مردم.

باید.بپذیرند.بدون.مشــارکت.آن.ها.دولــت.نمی.تواند.کار.

مســکن.مهر.را.تکمیل.کند..در.این.پروژه.به.دنبال.کمک.

به.واسطه.گری.نیستیم.چون.می.خواهیم.مردم.فاقد.مسکن.
صاحب.خانه.شوند.

وزیر.راه.و.شهرسازی.که.در.یک.برنامه.تلویزیونی.حضور.

پیدا.کرده.بود،.در.بخشی.از.اظهاراتش.به.وضعیت.مسکن.

مهر.و.شــرایط.این.پروژه.اشــاره.داشت.و.گفت:.در.بحث.

پروژه.مسکن.مهر.مباحث.مختلفی.مطرح.شد..یکسری.از.

مباحث.این.بود.که.این.پروژه.ها.در.زمین.هایی.ساخته.شده.

که.بدون.جواز.بوده.یا.در.زمینی.ســاخته.شده.که.جواز.آن.
برای.زمین.دیگری.بوده.است.

اســالمی.تصریح.کرد:.این.مباحث.مهم.ترین.آفت.این.

پروژه.ها.بوده.اســت..بحث.دیگــر.در.این.خصوص.بحث.

ورود.دولت.و.وزارت.راه.و.شهرســازی.به.بحث.ساخت.بود.

که.گرفتاری.هایی.را.بــه.وجود.آورد.که.هرکدام.به.خودی.

خود.یک.مانع.است..پروژه.مسکن.مهر.بیش.از.دو.میلیون.

و.300.هزار.واحد.بوده.اســت.که.بیش.از.700.هزار.واحد.

در.دولت.نهــم.و.دهم.و.یک.میلیون.و.1۲0.هزار.واحد.در.

دولت.یازدهم.و.دوازدهم.تکمیل.شــده.است.و.حدود.500.
هزار.واحد.باقی.مانده.است.

وزیر.راه.و.شهرســازی.با.تاکید.بر.لــزوم.و.اجرای.یک.

سیاســت.گذاری.مناسب.و.روان.ســازی.آن.در.این.پروژه.

که.توســط.مردم.قابل.مشاهده.است،.گفت:.در.چند.هفته.

گذشته.در.شهر.جدید.پردیس.در.بحث.پروژه.مسکن.مهر.

تحوالت.و.تحرکاتی.آغاز.شــده.اســت.که.مردم.به.خوبی.

می.تواننــد.ظاهر.امر.را.مشــاهده.کننــد.و.در.واقع.متوجه.
می.شوند.که.کار.شروع.شده.است.

وی.ادامه.داد:.با.این.حال.موانع.به.واسطه.در.هم.تنیدگی.

و.پیچیدگی.مباحث.زیاد.اســت..واقعیت.این.است.که.باید.

این.پروژه.تمام.شود.و.بحث.اصلی.انجام.محوطه.سازی.ها.

و.احداث.تاسیســات.زیربنایی.است..به.عنوان.مثال.وزارت.

نیرو.با.بارگذاری.در.پردیس.موافقت.نداشــت.و.معتقد.بود.

که.نمی.تواند.آب.آن.را.تامین.کند.
به.گفته.اســالمی،.حداقل.سه.سال.این.بحث.تامین.آب.
پردیس.مطــرح.بوده.چون.واحدها.بیشــتر.از.برنامه.بوده.
اســت..نقاطی.انتخاب.شــده.بودند.که.براساس.انتخاب.و.
مطالعات.مشــاور.و.مدیریت.شــهرهای.جدید.نبوده.و.به.
لحاظ.مدیریتی.این.نقاط.انتخاب.و.دســتور.به.اجرای.کار.

در.آن.ها.داده.شد.
وزیر.راه.و.شهرسازی.تصریح.کرد:.به.همین.خاطر.امروز.
هماهنگی.ها.و.سیاست.گذاری.ها.به.سمتی.است.که.مدیرانی.
انتخاب.شــوند.که.با.اعتقاد.بتوانند.این.پروژه.را.تمام.کنند..
این.کار.در.دســتور.کار.است.و.آن.را.آغاز.کرده.ایم..قرارداد.
با.پیمانکاران.منعقد.شده.تا.محوطه.سازی.ها.انجام.بگیرد.

وی.ادامه.داد:.موانعی.وجود.داشــته.تا.این.پروژه.بتواند.

تکمیل.شــود..به.عنوان.مثال.در.بحث.آسانسور.که.خیلی.

مطرح.اســت.برخی.از.بلوک.ها.فاقد.این.امکان.هســتند..

در.همین.خصوص.شــرکت.پردیس.بــا.یک.تامین.کننده.

معتبر.مذاکرات.را.جهت.تجهیز.آسانســور.و.دریافت،.انجام.
داده.است.

وزیــر.راه.و.شهرســازی.با.اعالم.اینکــه.موضوع.مهم.

در.پروژه.مســکن.مهــر.تکمیل.و.تحویــل.واحدها.بوده،.

اظهارداشــت:.در.برخی.پروژه.ها.مــا.واحدهای.آماده.ای.را.

داریم.که.به.خاطر.نداشتن.تاسیسات.زیربنایی.و.انشعاب.به.

بهره.برداری.نرسیده.اند..هماهنگی.ها.با.آبفا،.شرکت.برق.و.

گاز.انجام.شده.که.به.یاری.خداوند.در.سال.97.و.98.مردم.
شاهد.تکمیل.ماهانه.واحدها.و.واگذاری.آنها.باشند.

  اجاره نشین ها صاحب خانه ارزان می شوند؟
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پنجره.ایرانیان؛.به.دنبال.رکود.تورمی.بازار.مسکن.شهر.

تهران،.پیش.بینی.کارشناسان.این.است.که.تا.سه.چهار.
ماه.آینده.این.وضعیت.به.شهرستان.ها.نیز.سرایت.کند.

به.گزارش.ایســنا،.آمــار.اتحادیه.امــالک.می.گوید.

معامالت.در.تهران.طی.18.روز.آذرماه.60.درصد.نسبت.

به.ماه.مشــابه.سال.گذشته.افت.کرده.اما.در.کل.کشور.

وضعیت.تا.حدودی.بهتر.اســت.و.خریدوفروش.مسکن.

15.درصد.کاهش.نشان.می.دهد..بااین.وجود.کارشناسان.

معتقدند.با.توجه.به.پیشرو.بودن.شهر.تهران.در.معادالت.

بازار.مسکن،.کسادی.خریدوفروش.ملک.در.پایتخت.تا.
ماه.های.آینده.به.کل.کشور.تسری.پیدا.می.کند.

در.ایــن.خصوص.منصــور.طاقه.ای.رئیــس.انجمن.

انبوه.سازان.کرمانشاه.با.اشاره.به.رکود.تورمی.مسکن.در.

تهران.گفته.است:.به.طورمعمول.این.اوضاع.و.شرایط.با.
تاخیر.سه.تا.چهارماهه.به.استان.ها.می.رسد.

وی.به.تاثیر.سه.تا.چهار.برابر.شدن.رشد.قیمت.مصالح.

ســاختمانی.بر.هزینه.های.تولید.اشاره.و.تصریح.کرد:.در.

استان.کرمانشاه.هم.اکنون.80.درصد.انبوه.سازان.به.دلیل.

اینکه.ساخت.وســاز.توجیه.اقتصادی.نــدارد،.پروژه.های.
خود.را.متوقف.و.کار.را.خوابانده.اند.

در.شــرایطی.که.پــس.از.افزایش.نــرخ.دالر،.قیمت.

مصالح.ســاختمانی.رشد.چشــمگیری.داشته،.آمارهای.

اعالم.شده.از.مرکز.آمار.حاکی.از.افزایش.31,6.درصدی.

واحدهــای.مســکونی.پیش.بینی.شــده.در.پروانه.های.

صادرشــده.برای.احداث.ساختمان.توســط.شهرداری.

تهران.در.فصل.بهار.امســال.نســبت.بــه.فصل.بهار.

پارسال.است..البته.این.احتمال.که.به.دلیل.رشد.قیمت.

نهاده.های.ساختمانی،.ساخت.وساز.در.تهران.نیز.کاهش.

پیدا.کند.وجود.دارد؛.اما.با.توجه.به.کاهش.54.درصدی.

معامــالت،.احتماال.نیمی.از.واحدهای.آمــاده.تولید.به.

490.هزار.واحد.خالی.اســتان.تهران.افزوده.خواهد.شد..

هم.چنین.اغلب.مصالح.ســاختمانی.با.رشد.قیمت.مواجه.

شده.که.می.تواند.به.فاصله.ی.زمانی،.اثر.منفی.در.تولید.

و.عرضه.مسکن.بگذارد..طبق.آمار.در.شش.ماهه.ابتدای.

سال.1397.گروه.لوله.و.پروفیل.های.فوالدی.از.۲6.تا.

151.درصد،.گروه.میلگرد.از.98.درصد.تا.146.درصد،.

گــروه.ورق.های.گالوانیــزه.از.54.تا.93.درصد.و.گروه.

ســنگ.های.تخت.پالک.از.7.تــا.56.درصد.افزایش.

قیمت.داشته.اند..رشد.عجیب.وغریب.مصالح.ساختمانی.

در.حالــی.رقم.خورده.که.عمــده.این.مصالح.در.داخل.

کشور.تولید.می.شود.و.نمی.تواند.تاثیرپذیری.چندانی.از.
جهش.نرخ.ارز.داشته.باشد.

فرشــید.پورحاجت،.دبیر.کانون.انبوه.سازان،.می.گوید:.

حمایت.دولت.از.بخش.مسکن.با.کاهش.قیمت.زمین.و.

کاهش.عوارض.دولتی.دریافتی.از.طرح.های.انبوه.سازی.
و.حل.هزینه.های.سنگین.بیمه.کارگری.ممکن.می.شود.
همچنین.ســعید.ساعی.شــاهی،.دبیر.انجمن.صنفی.
انبوه.سازان.مسکن.استان.یزد،.رکود.مسکن.باوجود.نیاز.
مردم.را.حاصل.کاهش.قدرت.خرید.آنان.دانســت.و.از.
اعطای.تســهیالت.صندوق.یکم.بانک.مسکن.به.عنوان.

فرصتی.برای.رونق.انبوه.سازی.نام.برد.
وی.کاهــش.بهای.زمین.و.پاییــن.آوردن.هزینه.های.
ساخت.با.استفاده.از.فناوری.های.نوین.را.گره.گشای.رکود.
مســکن.خواند.و.خواستار.همکاری.همه.جانبه.دستگاه.ها.

در.جهت.کاهش.هزینه.های.تولید.مسکن.شد.
بر.اساس.آخرین.گزارش.بانک.مرکزی.از.بازار.مسکن.
تهران.در.آبان.1397،.متوسط.قیمت.خریدوفروش.یک.
مترمربع.واحد.مســکونی.در.شهر.تهران.به.9.میلیون.و.
180.هزار.تومان.رســیده.که.نسبت.به.ماه.مشابه.سال.
قبل.91.5.درصد.افزایش.نشان.می.دهد..همچنین.تعداد.
معامالت.انجام.شــده.طی.این.مــاه.6900.فقره.بود.که.
نســبت.به.آبان.ماه.سال.گذشته.کاهش.53.6.درصدی.
و.نســبت.به.ماه.گذشــته.نیز.کاهش.۲6.7.درصدی.را.

نشان.می.دهد.

  رکود مسکن در انتظار شهرستان ها

پنجره.ایرانیان؛.گران.شــدن.مســکن.در.ماه.های.گذشته.و.فشار.بر.مصرف.کنندگان.باعث.

شــده.طرح.مالیات.بر.عائدی.مســکن.بیش.از.هر.زمان.دیگری.اهمیت.پیدا.کند؛.در.این.باره.

رئیس.اســبق.سازمان.امور.مالیاتی.معتقد.است.تا.زمانی.که.یک.بانک.اطالعاتی.جامع.درباره.
امالک.وجود.نداشته.باشد،.نمی.توانیم.از.مالیات.بر.مسکن.صحبت.کنیم.

به.گزارش.ایســنا،.بروز.شــرایط.تورمی.و.تکاپوی.مردم.برای.حفظ.قدرت.خرید.باعث.شد.

از.ابتدای.ســال.جاری.برخی.از.امواج.ســرمایه.ای.وارد.بازار.مســکن.شود.و.قیمت.ها.در.این.

بازار.افزایشــی.شود..این.مساله.باعث.شده.بسیاری.از.افرادی.که.خواهان.خرید.مسکن.برای.
استفاده.شخصی.یا.حتی.اجاره.آن.هستند.دچار.مشکالتی.شوند.

یکی.از.طرح.هایی.که.به.منظور.کنترل.ســفته.بازی.در.بازار.مســکن.و.همچنین.جلوگیری.

از.افزایش.قیمت.آن.طراحی.شــده،.طرح.مالیات.بر.مسکن.است؛.طرحی.که.انتظار.می.رود.با.
اجرای.آن.بازار.مسکن.سر.و.سامانی.بگیرد.

با.این.حال.رئیس.اسبق.سازمان.امور.مالیاتی.معتقد.است.که.اگر.طرح.مالیات.بر.مسکن.

با.اطالعات.کافی.انجام.نشــود.چه.بســا.می.تواند.باعث.ضربــه..زدن.به.مصرف.کنندگان.
مسکن.شود.

علی.اکبــر.عرب.مازار.در.گفت.وگو.با.ایســنا،.با.بیان.این.که.تاثیر.بســتن.مالیات.بر.

خانه.های.خالی.در.بلندمدت.می.تواند.اثرگذار.باشــد،.اظهار.کرد:.از.ســال.135۲.قرار.

بود.که.سازمان.ثبت.اسناد.یک.بانک.اطالعاتی.را.در.حوزه.امالک.و.مستغالت.ایجاد.

می.کرد.که.هنوز.این.اتفاق.نیفتاده.است.
وی.با.بیان.این.که.تا.زمانی.که.یک.بانک.اطالعاتی.جامع.درباره.امالک.وجود.نداشته.باشد.
نمی.توانیم.از.مالیات.بر.مسکن.صحبت.کنیم،.ادامه.داد:.واقعیت.این.است.که.اگر.ما.اطالعات.
کافی.می.داشتیم.زمین.خواری.اتفاق.نمی.افتاد..زمین.خواری.زمانی.اتفاق.می.افتد.که.اطالعات.

یک.ملک.مفقود.باشد.و.دقیقا.مشخص.نباشد.که.این.ملک.برای.چه.کسی.است.
رییس.اســبق.ســازمان.امور.مالیاتی.با.بیان.این.که.ایجاد.بانک.اطالعاتی.در.حوزه.مسکن.
امری.بلندمدت.اســت،.اظهار.کرد:.اگر.طرح.مالیات.بر.مسکن.با.اطالعات.کافی.انجام.نشود.
می.تواند.باعث.ضربه.زدن.به.مصرف.کنندگان.مسکن.نیز.شود..ضمن.این.که.اجرای.این.طرح.

بدون.در.نظر.گرفتن.الزامات.آن.می.تواند.به.ایجاد.فساد.نیز.منجر.شود.
عرب.مازار.با.اشاره.به.برخی.قوانین.مالیاتی.پیشرفته.در.کشورهای.غربی،.گفت:.اگر.قوانین.
مدون.و.مناسبی.وجود.داشته.باشد.باید.مالکیت.تمام.امالک.مشخص.باشد.و.به.افراد.تکلیف.

شود.که.تنها.یک.خانه.می.تواند.داشته.باشند.
به.گزارش.ایســنا،.بر.اساس.آمارهای.ارائه.شده.توسط.مرکز.آمار.متوسط.قیمت.فروش.هر.
مترمربع.زیربنای.مسکونی.معامله.شده.در.تابستان.امسال.نسبت.به.تابستان.پارسال.از.طریق.
بنگاه.های.معامالت.ملکی.در.کل.کشــور.دو.میلیون.و.۲۲6.هزار.تومان.با.میانگین.مساحت.
106.مترمربع.و.متوسط.عمر.بنا.نیز.11.سال.بوده.است.که.نسبت.به.فصل.قبل.14,9.درصد.

و.نسبت.به.فصل.مشابه.سال.قبل.44.4.درصد،.افزایش.داشته.است.

  شرط دریافت مالیات از مسکن
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پنجــره.ایرانیان؛.یک.کارشــناس.اقتصاد.مســکن.

گفت:.دام.میانگین،.بســیاری.از.سرمایه.گذاران.و.حتی.

تحلیل.گران.بازار.مســکن.را.به.اشتباه.انداخته.و.عاملی.
برای.وجود.خانه.های.خالی.شده.است.

مهدی.روانشــادنیا.در.گفت.وگو.با.ایســنا.اظهار.کرد:.

گاهی.قیمت،.مطلوبیت.و.تعداد.معامالت.مســکن.دو.

کوچــه.در.یک.محله.تفاوت.های.معنی.داری.با.یکدیگر.

دارند؛.در.حالی.که.بســیاری.از.ســرمایه.گذاران.بزرگ،.

روند.عمومی.قیمت.ها.را.مبنای.تصمیم.گیری.ســاخت.
مسکن.قرار.می.دهند.

وی.افزود:.عــدم.تطابق.عرضــه.و.تقاضای.بازار.

مســکن.فقط.مختص.متراژ.نیســت.و.بعضا.مناطق.

پرطرفدار.ساخت.با.مناطق.مورد.عالقه.مصرف.کننده.
انطباق.ندارد.

این.کارشناس.اقتصاد.مسکن.با.اشاره.به.وجود.490.

هزار.واحد.مســکونی.خالی.از.ســکنه.در.استان.تهران.

گفت:.دام.میانگین،.بســیاری.از.سرمایه.گذاران.و.حتی.

برخی.تحلیل.گران.بازار.مســکن.را.به.اشــتباه.انداخته.

و.عاملــی.برای.وجود.خانه.هــای.خالی.از.یک.طرف.و.
تقاضای.انباشت.از.طرف.دیگر.شده.است.

روانشادنیا.درخصوص.راهکارهای.جلوگیری.از.اتالف.

منابع.در.بخش.خانه.های.خالی.گفت:.ســرمایه.گذاران.

مســکن،.در.ارزیابی.های.خود.عالوه.بر.روند.کلی.بازار،.
وضعیت.منطقه.ای.و.محلی.تقاضا.را.مد.نظر.قرار.دهند.
وی.ادامه.داد:.از.ســوی.دیگــر.گزارش.های.ماهیانه.
بانک.مرکزی،.مرکز.آمار.و.دفتر.اقتصاد.مسکن،.جداول.
و.نمودارهــای.تحلیلی.بیشــتری.از.وضعیت.عرضه.و.
تقاضای.منطقه.ای.ارائه.دهند..آگاه.سازی.سرمایه.گذاران.
و.خریداران.مســکن.و.اطالعــات.میدانی،.می.تواند.به.

توازن.منطقه.ای.عرضه.و.تقاضا.کمک.کند.
به.گزارش.ایســنا،.بررسی.ها.نشان.می.دهد.خانه.های.
واقع.در.محله.های.قیطریه،.فرمانیه،.زعفرانیه،.میرداماد،.
دروس،.قلهک،.الهیه،.پونک،.آریاشهر.و.جنت.آباد.بیش.
از.90.درصد.فایل.های.پیشــنهادی.فروش.را.در.دفاتر.
امالک.و.ســایت.های.مجازی.فــروش.ملک.به.خود.
اختصاص.می.دهنــد؛.با.این.حال.فروش.قطعی.در.این.
مناطق.نســبت.به.حجم.عرضه.بســیار.پایین.تر.است..
از.ســوی.دیگر.باالترین.تعداد.معامالت.در.محله.های.
پونک،.جنت.آباد،.آریاشــهر،.آهنگ،.ابوذر،.تهرانپارس،.
مجیدیــه،.منیریه،.بریانک،.اســتاد.معیــن،.باغ.آذری،.
کارون،.مختــاری.و.آبشــار.دمار.انجام.می.شــود..این.
مســئله.به.راحتی.نشان.می.دهد.حجم.عمده.ای.از.490.
هزار.واحد.مسکونی.خالی.از.سکنه.استان.تهران.مربوط.

به.شمال.و.شمال.غرب.پایتخت.است.

  علت وجود خانه های خالی در شمال تهران

پنجره.ایرانیان؛.دانشمندان.با.اســتفاده.از.یک.فناوری.موفق.شده.اند.با.ادرار.انسان.یک.آجر.
بسازند.که.پتانسیل.تولید.مواد.ساختمانی.سازگار.با.محیط.زیست.را.دارد.

به.گزارش.ایســنا.و.به.نقل.از.گیزمگ،.علوم.مدرن.در.حال.یافتن.راه.هایی.است.که.از.مواد.

زائد.بدن.انسان.استفاده.کند..محققان.اخیرا.از.ادرار.انسان.برای.شارژ.تلفن.های.همراه،.وسایل.
نقلیه.هیدروژنی.و.حتی.آجرهای.بیولوژیکی.استفاده.کرده.اند.

درحال.حاضر.یک.تیم.از.دانشــگاه.کیپ.تاون.یک.آجر.توســعه.داده.است.که.گفته.می.شود.

اولین.آجر.بیولوژیکی.جهان.است.و.با.ادرار.انسان.ساخته.می.شود.و.توانایی.استفاده.در.نیازهای.

مختلف.را.دارد..این.تکنولوژی.بر.اساس.یک.فرآیند.طبیعی.مشابه.با.شکل.گیری.صدف.دریایی.

به.نام.ته.نشــینی.کربنات.میکروبی.عمل.می.کند..دانه.های.شــن.و.ماسه.با.باکتری.ها.تجمیع.

می.شــوند.و.یک.آنزیم.به.نام.اوره.آز.تولید.می.کنند..وقتی.اوره.آز.در.معرض.ادرار.قرار.می.گیرد،.

یک.ترکیب.درون.آن.را.می.شکند.که.اوره.را.شکل.می.دهد.و.این.همان.واکنش.شیمیایی.است.
که.کلسیم.کربنات.را.برای.تشکیل.آجر.مذکور.تولید.می.کند.

مهندســان.دانشگاه.کیپ.تاون.در.طول.چند.ماه.گذشــته.در.حال.آزمایش.این.فرآیند.برای.

تولید.مواد.مختلف.با.شــکل.و.اســتحکام.متفاوت.بوده.اند.و.سرانجام.موفق.به.تولید.آجرهای.

مقاوم.شــدند..دکتر.دیلون.رندال.تحقیقاتی.را.انجام.داد.که.با.آزمایش.دستورهای.مختلف،.به.
ساخت.آجر.ساخته.شده.با.ادرار.انسان.منجر.شد.

تیم.ســازنده.می.گوید.می.توان.آجرهایی.با.قدرت.های.متفاوت.و.بر.اساس.نیاز.مشتری.تولید.

کرد..این.محصول.همچنین.دارای.مزایای.زیســت.محیطی.قابل.توجهی.اســت؛.زیرا.در.دمای.

اتاق.شــکل.می.گیرد،.درحالی.که.تولید.آجرهای.رایــج.نیاز.به.کوره.هایی.با.دمای.1400.درجه.

ســانتی.گراد.دارد.ســبب.تولید.کربن.دی.اکســید.و.نهایتا.آلودگی.هوا.می.شود..این.تکنولوژی.

دارای.توانایی.تولید.چیزی.بیشتر.از.آجرهای.سازگار.با.محیط.زیست.است..تیم.سازنده،.از.ادرار.

به.عنوان.طالی.مایع.توصیف.می.کند،.چراکه.دارای.مقادیر.زیادی.نیتروژن،.فســفر.و.پتاسیم.

است.که.می.توان.از.آن.ها.استفاده.کرد.و.به.عنوان.مواد.اولیه.برای.ساخت.محصوالت.مختلف.

تجاری.مورداســتفاده.قرار.داد..رندال.می.گوید:.کار.مــا.مثالی.از.هر.چیز.که.خار.آید،.یک.روز.

به.کار.آید،.اســت..نه.تنها.راجع.به.ادرار،.بلکه.از.سایر.زائدات.نیز.می.توان.استفاده.های.مختلفی.
کرد..بستگی.به.نحوه.تفکر.و.خالقیت.شما.دارد.

  ساخت نسل جدید آجرها با رونمایی از مصالح بیولوژیکی
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پنجره.ایرانیان؛.آمار.ســامانه.اطالعات.امالک.در.تهران.

از.۲4.روز.ابتدای.آذرماه.نشان.می.دهد.قیمت.هر.مترمربع.

مسکن.در.شــهر.تهران.با.افت.سرعت.رشد.ماهیانه.به.9.

میلیون.و.۲99.هزار.تومان.رســیده.که.نسبت.به.ماه.قبل.

و.مشــابه.ســال.قبل.به.ترتیب.3.3.و.88.درصد.افزایش.
یافته.است.

به.گزارش.ایســنا،.آمارهای.جدید.حاکی.از.آن.اســت.که.

در.۲4.روز.ابتدای.آذرماه.1397.شــاخص.قیمت.هر.مترمربع.

مسکن.شــهر.تهران.به.9.میلیون.و.۲99.هزار.تومان.رسیده.

که.نسبت.به.ماه.قبل.و.ماه.مشابه.سال.قبل.به.ترتیب.3.3.و.

88.۲.درصد.افزایش.نشان.می.دهد..این.در.حالی.است.که.بر.

اســاس.معیارهای.همین.سامانه.رشد.قیمت.مسکن.پایتخت.

در.آبان.ماه.5.6.درصد.بوده.که.در.آذرماه.سرعت.رشد.آن.۲.3.
درصد.کاهش.یافته.است.

اخیرا،.مصطفی.قلی.خســروی،.رئیس.اتحادیه.مشــاوران.

امالک.از.فروکش.تالطم.بازار.مســکن.در.ماه.های.پیش.رو.

خبر.داده.بود..در.ادامه.گزارشــی.با.عنوان.تکمیل.دوره.رونق.

مســکن.ارســال.کردیم..هم.اکنون.نیز.بر.اساس.جدیدترین.

داده.های.تحلیلی.مرکز.مطالعات.کالن.داده.شــهر.فناوران،.

از.۲4.روز.ابتدای.آذرماه.1397.شــاخص.قیمت.هر.مترمربع.

مسکن.شهر.تهران.به.9.میلیون.و.۲99.هزار.تومان.رسیده.که.

نسبت.به.ماه.قبل.3.3.درصد.و.نسبت.به.ماه.مشابه.سال.قبل.

88.۲.درصد.افزایش.یافته.است..آبان.ماه.امسال.این.ارقام.بر.

اساس.داده.های.همین.سامانه.به.ترتیب.5.6.و.87.درصد.بوده.

است..در.مهرماه.نیز.شاخص.قیمت.هر.مترمربع.مسکن.شهر.

تهران.8.میلیون.و.5۲0.هزار.تومان.بود؛.بنابراین.معادالت.از.

افت.69.درصدی.سرعت.رشد.ماهیانه.حکایت.دارد.
تفــاوت.این.محاســبه.با.ســایر.گزارش.هــای.آماری.که.
معموال.ارائه.می.شــود.این.اســت.که.در.این.بررسی،.نحوه.
تغییرات.قیمت.خانه.در.محدوده.زمانی.و.مکانی.مشــخص.
مورد.ارزیابی.قرار.می.گیــرد..به.طور.مثال.باید.ببینیم.که.در.
شــش.ماه.گذشــته.درصد.تغییرات.قیمت.خانه.های.منطقه.
۲.تهران.به.چــه.صورت.بوده.یا.قیمــت.ملک.چند.درصد.
کاهش.یا.افزایش.داشــته.است؟.پاسخ.این.سوال.با.نگاه.به.
شاخص.قیمت.مسکن.میســر.می.شود..میزان.این.تغییرات.
برای.خریداران،.ســرمایه.گذاران.حوزه.ی.مسکن.و.مالکان.
در.منطقه.موردنظر.بســیار.مهم.اســت..روشــی.که.برای.
محاسبه.ی.این.شاخص.اســتفاده.شده،.با.تغییرات.میانگین.
قیمت،.متفاوت.است..همان.طور.که.دانشمندان.علم.اقتصاد.
می.گویند.میانگین.قیمت،.تغییرات.بازار.مسکن.را.به.درستی.
بیان.نمی.کند؛.برای.نمونه.اگــر.در.یک.منطقه.تهران.یک.
خانه..خاص.باقیمت.باال.معامله.شود،.میانگین.قیمت.را.بسیار.
تغییــر.می.دهد..ولی.آیا.یک.خانه..خــاص،.واقعیت.تغییرات.
قیمت.تمام.خانه.های.آن.منطقه.را.نشان.می.دهد؟.شاخص.
مدنظــر.برخــالف.روش.میانگین،.ویژگی.هــای.ظاهری.
خانه.های.معامله.شده.)مانند.متراژ،.سال.ساخت.و....(.و.دیگر.
عوامــل.تعیین.کننــده.را.در.نظر.گرفتــه.و.تاثیر.آن.ها.را.در.

محاسبه.این.شاخص.در.بررسی.می.کند.
از.سوی.دیگر.مقایسه.رفتار.بازار.مسکن.در.دو.بازه.جهش.
قیمتی.یعنی.سال.های.1391.و.1397.حاکی.از.آن.است.که.
شیب.افزایش.قیمت.باید.در.ماه.های.آینده.کند.شود..از.پایان.
سال.1391.تا.روز.۲4.آبان.ماه.1397.شاخص.قیمت.دالر.به..

173.درصد.افزایش.رسیده.و.قیمت.مسکن.نیز.در.همین.بازه.

زمانی.134.درصد.رشــد.کرده.است..اگر.تکمیل.دوره.رونق.

امسال.را.با.ســال.1391.مقایسه.کنیم.و.همان.تجربه.تکرار.

شــود،.قیمت.اسمی.مسکن.هم.اکنون.در.نقطه.اوج.خود.قرار.
دارد.و.ازاین.پس.دوران.تثبیت.قیمت.آن.آغاز.می.شود.

بر.اســاس.آمار.بانک.مرکزی.در.آبان.ماه.ســال.جاری.

قیمت.مسکن.شهر.تهران.نسبت.به.زمان.مشابه.سال.قبل.

افزایش.91.درصدی.نشان.می.دهد..این.پرش.قیمتی.باعث.

شده.تا.معامالت.54.درصد.افت.کند؛.یعنی.افزایش.اسمی.

قیمت.مسکن.منجر.به.رونق.آن.نشده.است؛.این.در.حالی.

است.که.جهش.7۲.درصدی.قیمت.مسکن.در.سال.1391.

با.رشــد.چشــمگیر.معامالت.همراه.بود..علت.این.تفاوت.

ماهیتی.به.افت.شدید.قدرت.خرید.متقاضیان.واقعی.مربوط.

می.شود..برآوردهای.آماری.نشان.می.دهد.حتی.اگر.قیمت.

اسمی.مسکن.در.ماه.های.آینده.به.روند.صعودی.خود.ادامه.

دهد.بــا.ورود.به.دوره.رکود،.قیمــت.واقعی.آن.در.تمامی.

ماه.هــای.پیش.رو.حداقل.تا.1۲.فصل.پایین.تر.از.نرخ.تورم.
قرار.خواهد.گرفت.

آخریــن.گزارش.بانک.مرکزی.از.بازار.مســکن.تهران.در.

آبان.1397.نشان.می.دهد.متوسط.قیمت.خریدوفروش.یک.

مترمربع.واحد.مســکونی.در.شهر.تهران.به.9.میلیون.و.180.

هزار.تومان.رســیده.که.نسبت.به.ماه.مشابه.سال.قبل.91.5.

درصد.افزایش.نشــان.می.دهد..همچنین.تعــداد.معامالت.

انجام.شده.طی.این.ماه.6900.فقره.بود.که.نسبت.به.آبان.ماه.

سال.گذشــته.کاهش.53.6.درصدی.و.نسبت.به.ماه.گذشته.
نیز.کاهش.۲6.7.درصدی.را.نشان.می.دهد.

  سرعت رشد مسکن در آذرماه کم شد



13
ه.6

ـار
شم

...
97
ن.
هم
..ب
م..

ده
واز
ل.د

سـا
ن/ 

ـا
رانی

ه ای
ـر

نج
پ

91

ساز
ت و 

اخ
رس

بـا
اخ

پنجره.ایرانیان؛.دولت.در.الیحه.بودجه.ســال.آینده.

شرایط.اعطای.تسهیالت.ارزی.توسط.بانک.های.عامل.
را.تشریح.کرده.است.

به.گزارش.ایســنا،.در.الیحه.بودجه.ســال.آینده.که.

چهارم.دی.از.سوی.رئیس.جمهور.به.مجلس.تقدیم.شد،.

به.بانک.های.عامل.اجازه.داده.شــده.از.محل.منابع.در.
اختیار.نسبت.به.اعطای.تسهیالت.ارزی.اقدام.کنند.

بر.اســاس.این.گزارش،.بانک.ها.می.توانند.نسبت.به.

اعطای.تســهیالت.ارزی.به.سرمایه.گذاران.بخش.های.

خصوصــی،.تعاونــی.و.نهادهای.عمومــی.غیردولتی.

برای.طرح.های.توســعه.ای.باال.دســتی.نفت.و.گاز.با.

اولویت.میادین.مشــترک.و.جمع.آوری.گازهای.همراه.

در.راســتای.افزایش.ضریب.بازیافت.مخازن.و.احیای.

چاه.های.قدیمی.با.داشــتن.ذخایــر.نفتی.درجا.و.بدون.

انتقــال.مالکیت.نفت.و.گاز.موجود.در.مخازن.و.تولیدی.
از.آن.ها.اقدام.کنند.

طرح.هــای.توســعه.ای.و.زیربنایــی.ســازمان.های.

توســعه.های.بخش.صنعت.و.معدن.با.مشارکت.حداقل.

51.درصــدی.بخــش.خصوصی.و.تعاونی.بــا.اولویت.

مناطق.محروم.و.کمترتوسعه.یافته.بر.اساس.مزیت.های.
منطقه.ای.نیز.مشمول.این.تسهیالت.می.شوند.

ســرمایه.گذاران.بخش.هــای.خصوصــی.تعاونــی،.

نهادهای.عمومی.غیر.دولتی.بــرای.طرح.های.صنایع.

تکمیلی.و.تبدیلی.چغندرقند.می.توانند.از.این.تسهیالت.
استفاده.کنند.

بر.اســاس.ایــن.الیحــه.همچنین.بــه.بانک.های.

عامــل.اجازه.داده.می.شــود.در.ســال.1398.از.محل.

منابــع.در.اختیار.نســبت.به.اعطای.تســهیالت.ارزی.

بــه.ســرمایه.گذاران.بخش.های.خصوصــی،.تعاونی.و.

شــهرداری.ها.برای.طرح.های.توســعه.ای.سازمان.های.

توسعه.ای.و.نیز.انواع.مختلف.حمل.و.نقل.درون.و.برون.

شــهری.و.همچنین.حمل.و.نقل.دریایی.بدون.انتقال.

مالکیت.و.با.معرفی.ســازمان.های.توسعه.ای.و.وزارت.

راه.و.شهرسازی.و.تضمین.ســازمان.ها.و.شرکت.های.

تابعه.و.ذیربط.این.وزارتخانه.یا.وزارت.کشور.با.تضمین.

سازمان.امور.شهرداری.ها.و.دهیاری.های.کشور.در.قبال.

اخذ.حق.دسترسی.یا.فروش.خدمات.با.استفاده.کنندگان.
تا.استهالک.اصل.سرمایه.و.سود.آن.اقدام.کنند.

همچنیــن.بانک.های.عامل.مجازند.در.ســال.1398.

مبلــغ.40.هزار.میلیارد.ریال.تســهیالت.از.محل.منابع.

در.اختیــار.بــرای.خرید.تجهیزات.صرفــا.تخصصی.و.

بروزرســانی.آزمایشــگاه.ها.و.کارگاه.های.دانشگاه.ها.و.

موسسات.آموزشی.و.پژوهشی.و.فناوری.و.دانشگاه.آزاد.

اســالمی.بر.اساس.فهرست.مورد.توافق.وزارتخانه.ها.و.

ســازمان.های.ذیربط.و.سازمان.برنامه.و.بودجه.کشور.و.

بــا.تصویب.هیات.امنای.آن.ها.از.محل.توثیق.اموال.در.

اختیار.پرداخت.کنند.که.تضمین.این.تسهیالت.پس.از.

تصویــب.هیات.امنا.بر.عهده.مراکــز.فوق.الذکر.بوده.و.

پس.از.تنفس.دو.ساله.از.محل.درآمد.اختصاصی.آن.ها.

و.متناسب.با.میزان.دریافتی.و.مبتنی.بر.زمانبندی.مورد.
تفاهم.با.بانک.ها.بازپرداخت.می.شود.

تجهیــزات.تخصصــی.آزمایشــگاه.های.تحقیقاتی.

موضــوع.این.بند.فقــط.در.مواردی.که.بنــا.به.اعالم.

معاونت.علمی.و.فنــاوری.رییس.جمهور.یا.وزارت.خانه.

تخصصــی.مربوط.مشــابه.داخلی.ندارند،.از.شــرکت.
خارجی.تامین.می.شود.

آیین.نامه.اجرایی.این.بند.به.پیشــنهاد.سازمان.برنامه.

و.بوجه.کشــور.و.با.همکاری.بانک.مرکزی.جمهوری.

اســالمی.ایــران،.وزارتخانه.های.علــوم،.تحقیقات.و.

فناوری.و.بهداشــت،.درمان.و.آموزش.پزشکی.پس.از.
ابالغ.این.قانون.به.تصویب.هیات.وزیران.خواهد.رسید.
به.دولت.اجازه.داده.می.شــود.پــس.از.عقد.قرارداد.با.
تامین.کننده.مالی.خارجی.اقدامات.قانونی.الزم.را.نسبت.
بــه.تامین.ســهم.15.درصد.تســهیالت.مالی.خارجی.
)فاینانــس(.برای.طرح.های.ریلــی.و.طرح.های.صنعت.
آب.و.برق.از.محل.صندوق.توسعه.ملی.به.عمل.آورد.

  شرایط اعطای تسهیالت ارزی بانک ها
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پنجره.ایرانیان؛.در.حالی.که.فعاالن.بازار.از.بازگشت.

گام.به.گام.رکود.به.بازار.مسکن.خبر.می.دهند،خانه.هایی.

در.تهران.بــا.قیمت.های.نجومــی.در.معرض.فروش.
گذاشته.می.شود.

به.گــزارش.خبرآنالین،.اخیرا.فروش.بیــش.از.هفتاد.

واحد.مســکونی.با.متراژ.باالتــر.از.300.متر.در.راهنمای.
همشهری،.)نیازمندی.های.صبح.تهران(.آگهی.شده.است.
ایــن.واحدهای.مســکونی.که.غالبــا.در.گران.ترین.
مناطق.تهران.واقع.شــده.اند،.موقعیتی.بســیار.بیشتر.
از.یــک.آپارتمان.را.دارا.هســتند..مشــاعات.خاص،.
چشــم.انداز.ابدی،.تعداد.باالی.پارکینگ.های.ســندی،.
اتاق.خواب.های.متعدد،.سقف.های.بلند،.دیزاین.داخلی.
متفاوت.و.بالکن.های.بزرگ،.این.واحدهای.مسکونی.را.

به.واحدهایی.سوپرلوکس.بدل.کرده.است.
بررسی.فایل.های.ارائه.شده.برای.فروش.نشان.می.دهد.
پایین.ترین.قیمــت.برای.هر.متر.مربع.از.این.واحدهای.
مسکونی.در.حدود.۲5.میلیون.تومان.و.حداکثر.در.حدود.
80.میلیون.تومان.است..این.واحدها.اکثرا.با.تجهیزات.

کامل.و.به.صورت.مبله.فروخته.می.شوند.
قیمت.هر.متر.مربع.از.این.واحدها.در.حالی.بین.۲5.تا.
80.میلیون.تومان.است.که.بنا.بر.اعالم.بانک.مرکزی.و.
وزارت.راه.و.شهرسازی،.متوسط.قیمت.خانه.در.تهران.

به.9.میلیون.تومان.رسیده.است.
یکی.از.مشــاوران.امــالک.در.خیابان.فرشــته.در.
خصوص.وضعیت.معامالت.امالک.بســیار.گران.قیمت.
گفت:.این.واحدها.همواره.مشتریان.بسیار.خاص.دارند..
مشــتریانی.که.بتوانند.برای.خرید.یک.واحد.مسکونی.
چند.ده.میلیارد.تومان.هزینه.کنند.همواره.کم.هستند؛.

از.این.رو.این.دسته.از.معامالت.رونق.چندانی.ندارد.
وی.افزود:.بسیاری.از.تاجران،.شرکت.داران،.ایرانیان.
دوتابعیتــی.که.در.آن.ســوی.مرزها.شــغل.و.تجارت.
خاصی.دارند.و.....مشــتریان.این.دسته.از.آپارتمان.ها.
هســتند.که.تعدادشان.در.سال.های.اخیر.افزایش.یافته.
و.همان.طــور.که.می.گویید.در.یک.روز.بیش.از.هفتاد.

واحد.فایل.می.شود.
این.مشــاور.امالک.ادامه.داد:.این.دســته.از.امالک.
همواره.شاخص.هستند.و.به.دلیل.شرایط.ویژه.آن،.کار.
کــردن.روی.آنها.برای.بســیاری.از.فعاالن.بازار.ملک.
موقعیت.ویژه.ای.اســت.چرا.که.پورسانت.یک.معامله.از.

این.دست.معامالت،.میلیاردی.است.
جســتجویی.در.فهرســت.آگهی.های.امالک.لوکس.
نشان.می.دهد.که.واحدی.650.متری.در.خیابان.فرشته.
با.70.متر.تراس.و.مبله.شده،.سقف.هفت.متری.و.هشت.
هزار.متر.مشــاعات،.متری.55.میلیــون.تومان.قیمت.

خورده.اســت..در.عین.حال.واحدی.مسکونی.در.همین.

خیابان،.در.ســاختمانی.نوســاز.و.11.طبقه،.دو.واحدی.

به.متراژی.در.همین.حدود.با.شــش.اتاق.خواب،.سقف.

هفت.متری،.دید.چهار.جهت،.روف.گاردن.و.مشــاعات.

و.ســالن.بولینگ.و.....متری.75.میلیون.تومان.اســت..

این.واحد.آپارتمانی.قیمتــی.برابر.با.48.میلیارد.و.750.
میلیون.تومان.دارد.

در.خیابان.ســعادت.آبــاد.نیز.واحــدی.330.متری.

چهــار.خوابه.با.دو.پارکینگ.و.مشــاعات.خاص.متری.

30.میلیون.تومان.آگهی.شــده.است.که.قیمت.آن.در.

قیاس.با.دیگر.واحدهای.لوکس.بسیار.اندک.است..واحد.

دیگری.با.متراژ.880.متر.در.ولنجک.آگهی.شده.است.

که.چهار.پارکینگ.سندی.و.سوییت.های.مجزا.به.همراه.

5.اتاق.خواب.دارد.و.30.میلیون.تومان.به.ازای.هر.متر.

مربع.قیمت.دارد..به.این.ترتیب.این.ملک.۲6.میلیارد.و.
400.میلیون.تومان.است.

متریال.خاص،.ویوی.ابدی،.مشــاعات.و.سالن.های.

اجتماعات،.چندین.پارکینگ،.اتاق.خواب.های.متعدد،.

ســونا.و.جکــوزی.داخــل.آپارتمان،.آسانســورهای.

اختصاصــی.و.....از.جملــه.ویژگی.هایی.اســت.که.

مشــاوران.برای.توضیح.شرایط.امالکی.از.این.دست.
به.آن.استناد.می.کنند.

  قیمت نجومی برخی آپارتمان ها در تهران



13
ه.6

ـار
شم

...
97
ن.
هم
..ب
م..

ده
واز
ل.د

سـا
ن/ 

ـا
رانی

ه ای
ـر

نج
پ

93

ساز
ت و 

اخ
رس

بـا
اخ

پنجره.ایرانیان؛.وزیر.صنعت،.معدن.و.تجارت.گفت:.از.

ابتدای.سال.تا.به.امروز.هزار.و.307.واحد.صنعتی.تعطیل.

کشور.با.18.هزار.و.9۲7.نفر.اشتغال.دوباره.فعال.شدند،.

طبق.شناســایی.ها.و.هدف.گذاری.های.انجام.شده.باید.تا.
پایان.سال.این.آمار.به.یک.هزار.و.693.بنگاه.برسد.

به.گزارش.ایسنا،.رضا.رحمانی.در.ستاد.راهبری.اقتصاد.

مقاومتی.اســتان.مرکزی،.اظهار.کرد:.با.توجه.به.اینکه.

تقویت.صندوق.بیمه.ازجمله.مســائل.مهم.و.ضروری.

است.درنتیجه.این.موضوع.باید.موردتوجه.قرارگرفته.و.

حمایت.های.الزم.از.آن.انجام.شــود،.ازآنجایی.که.نقشه.

راه.بخش.معدن.کشــور.برای.نخســتین.بار.تدوین.و.

ابالغ.شــده.درنتیجه.به.دنبال.آن.باید.تقویت.صندوق.

بیمه.و.ســرمایه.گذاری.فعالیت.هــای.معدنی.و.افزایش.

ســرمایه..این.صندوق.با.حمایــت.از.فعاالن.این.حوزه.
موردتوجه.قرار.گیرد.

وی.افزود:.در.همین.راســتا.در.حوزه.معدن.تفویض.

اختیار.انجام.شــده،.درنتیجه.بنــده.در.رابطه.با.تمامی.

امکانــات.و.اختیاراتــی.که.در.وزارتخانــه.دارم.و.قابل.

تفویض.اســت.این.کار.را.نیز.انجــام.خواهم.داد.و.به.

دنبال.آن.اســتان.ها.هم.باید.به.شهرســتان.ها.تفویض.

اختیار.انجام.دهند.
وی.ادامه.داد:.در.وزارتخانه.و.دولت.نخستین.نکته.ای.
که.تذکر.داده.شــد.بحث.حمایت.از.تولید.و.اشتغال.بود.
که.به.زودی.به.مجلس.ارائه.می.شود..حفظ.تولید.موجود.
یک.تکلیف.شرعی.و.قانونی.است.که.نیاز.به.بخشنامه.

و.قانون.ندارد.و.همه.موظف.به.انجام.آن.هستند.
وزیر.صنعت،.معــدن.و.تجارت.عنوان.کرد:.در.دولت.
و.مجلــس.باید.یک.کارگروه.تشــکیل.شــود.تا.بتوان.
مشــکل.تامین.مواد.اولیــه.را.مرتفع.کــرد.تا.خطوط.
تولید.در.ماه.های.آتی.تعطیل.نشــود.بلکه.آن.بخشــی.
هم.که.بدون.اســتفاده.بوده.فعال.شود.که.در.این.راستا.
امسال.یک.سرفصل.به.نام.بازسازی.واحدهای.تولیدی.

تعطیل.شده.داریم.
رحمانــی.اضافه.کرد:.از.ابتدای.ســال.تــا.به.امروز.
هزار.و.307.واحد.تعطیل.در.کشــور.با.18.هزار.و.9۲7.
نفر.اشــتغال.دوباره.فعال.شــدند،.طبق.شناسایی.ها.و.
هدف.گذاری.های.انجام.شده.باید.تا.پایان.سال.این.آمار.
به.یک.هزار.و.693.بنگاه.برســد.کــه.از.این.تعداد.55.
مورد.در.استان.مرکزی.است.که.رتبه.نخست.را.به.خود.
اختصاص.داده.است،.استان.مرکزی.در.حال.تبدیل.به.

یک.مدل.الگویی.برای.سایر.استان.ها.است.
رحمانــی.در.جریان.بازدید.از.دوازدهمین.نمایشــگاه.
تخصصی.صنعت،.معدن.و.ابزارآالت.اســتان.مرکزی.
گفت:.شــور.و.شــوق.تولیدکنندگان.در.این.نمایشگاه.
نشــان.می.دهد.که.علیرغم.همه.مشکالت.و.کمبودها.
باروحیه.در.نمایشگاه.حاضرند.و.درواقع.سربازان.جبهه.
اقتصادی.در.حال.فعالیت.هســتند.که.این.امر.رسالت.
سنگینی.جهت.حمایت.از.واحدها.بر.دوش.ما.می.گذارد.

  احیای 1370 واحد صنعتی در سال جاری

پنجره.ایرانیان؛.بر.اســاس.الیحه.بودجه.سال.آینده،.دولت.پیشنهاد.کرده.که.سرمایه.بانک.
مسکن.5000.میلیارد.تومان.افزایش.یابد.

به.گزارش.ایسنا،.بر.اساس.بند.ب.تبصره.8.الیحه.بودجه.سال.1398.که.امروز.منتشر.شده.

بنا.بر.این.شــده.که.بدهی.بانک.مسکن.به.بانک.مرکزی.جمهوری.اسالمی.ایران.بابت.اصل.

و.ســود.خطوط.اعتباری.طرح.مســکن.مهر.تا.ســقف.50.هزار.میلیارد.ریال.به.حساب.بدهی.

دولت.به.بانک.مرکزی.منتقل.و.مبلغ.مذکور.به.عنوان.افزایش.سرمایه.دولت.در.بانک.مسکن.
منظور.شود.

بر.اساس.این.بند،.بدهی.دولت.به.بانک.مرکزی.مشمول.تبصره.بند.)الف(.ماده.).10.(.قانون.
برنامه.ششم.توسعه.نمی.شود.

در.عین.حال،.بانک.مســکن.متعهد.می.شــود.که.نسبت.به.اعطای.تسهیالت.برای.عملیات.

آماده.سازی،.محوطه.سازی،.تامین.خدمات.روبنایی.و.زیربنایی.و.تکمیل.واحدهای.مسکن.مهر،.

طرح.های.بازآفرینی.شــهری.و.احیای.بافت.های.فرسوده.و.همچنین.احداث.واحدهای.مسکن.
اجتماعی.و.حمایتی.اقدام.کند.

  افزایش ۵000 میلیارد تومانی سرمایه بانک مسکن
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پنجره.ایرانیان؛.سرپرســت.مدیریت.توزیع.برق.دزفول.گفت:.برق.16۲.روســتای.

صعب.العبور.در.دو.بخش.کوهســتانی.سردشت.و.شــهیون.دزفول.از.طریق.انرژی.
خورشیدی.تامین.شده.است.

اقبــال.طیب.طاهر.در.گفتگو.با.خبرگزاری.مهر،.اظهار.کرد:.دو.بخش.کوهســتانی.

سردشــت.و.شهیون.70.درصد.جغرافیای.شهرستان.دزفول.را.به.خود.اختصاص.داده،.

بنابراین.ضروری.است.که.مجموعه.مدیریت.شهری.اهتمام.ویژه.ای.به.این.دو.بخش.
داشته.باشد.

وی.با.اشــاره.به.ظرفیت.های.سردشت.و.شهیون.در.زمینه.اقتصادی.و.گردشگری،.

افزود:.توسعه.زیرساخت.ها.در.سال.های.اخیر.در.این.مناطق.قابل.توجه.بوده.که.دراین.

بین.اصالح.و.توسعه.شبکه.برق.نسبت.به.دیگر.خدمات.شهری.و.روستایی.به.مراتب.
بیشتر.و.چشمگیرتر.بوده.است.

.سرپرســت.توزیع.برق.دزفول،.توسعه.و.احداث.شبکه.توزیع.برق.تا.منطقه.محروم.

و.دورافتاده.احمدفداله.را.از.پروژه.های.درخشــان.اجرا.شده.در.این.حوزه.معرفی.کرد.

و.گفت:.خوشــبختانه.16۲.روستای.صعب.العبور.سردشت.و.شهیون.از.طریق.انرژی.
خورشیدی.از.نعمت.برق.برخوردار.شده.اند.

طیب.طاهر.همچنین.از.اجرای.طرح.توســعه.شبکه.توزیع.برق.روستاهای.وحدت،.

بازارگــه،.باغچه.بان.پامنار.و.زرگه.خبر.داد.و.گفت:.با.اختصاص.3.دســتگاه.ترانس،.

1۲00.متر.شــبکه.فشار.ضعیف.و.170.متر.شبکه.فشــار.متوسط.ضمن.تامین.برق.
مناطق.مسکونی.جدید.در.این.روستاها.ضریب.پایداری.برق.نیز.افزایش.خواهد.یافت.
وی.در.خصوص.شبکه.روشنایی.روستای.پامنار.نیز.افزود:.توسعه.و.اصالح.روشنایی.

این.روستای.گردشگری.پربازدید.در.دستور.کار.ما.قرار.خواهد.گرفت.تا.شرایط.بهتری.
در.بخش.روشنایی.این.روستا.ایجاد.شود.

پنجره.ایرانیان؛.محققان.اظهار.کردند.که.مســئوالن.

در.پایتخــت.آمریــکا،.الیحــه.ای.را.بــرای.اجــرای.

صددرصدی.انرژی.های.تجدیدپذیر.تا.ســال.۲03۲.به.
تصویب.رساندند.

به.گزارش.ایســنا،.تصویب.الیحــه.ای.برای.اجرای.

اســتفاده.صددرصدی.از.انرژی.های.تجدیدپذیر،.به.آن.

معنی.اســت.که.تمام.عملیات.شــهری،.اقامتگاهی.و.

کسب.و.کار.در.داخل.این.شــهر.باید.کامال.با.استفاده.

از.انرژی.های.تجدیدپذیر.باشد.و.البته.کاخ.سفید.را.هم.
شامل.می.شود.

در.این.باره،.کارشناسان.عنوان.کردند:.قانون.استفاده.

از.انرژی.های.تجدیدپذیر.و.پاک،.آلودگی.آب.و.هوایی.

را.در.ایــن.منطقه.تا.4۲.درصــد.کاهش.و.منطقه.را.در.

مسیر.تعهدات.خود.برای.توافقنامه.آب.و.هوایی.پاریس.
قرار.می.دهد.

بهترین.بخش.این.الیحه.آن.اســت.که.در.کنگره.و.

کاخ.ســفید.هم.باید.از.انرژی.های.تجدیدپذیر.استفاده.

شــود..بر.اســاس.این.قانون،.هزینه.های.برق.حاصل.

از.زغال.ســنگ.و.گاز.افزایش.می.یابــد.و.قانونگذاران.

مطمئن.هســتند.که.اســتاندارد.اســتفاده.انرژی.برای.
ساختمان.ها.رعایت.شود.

   استفاده صددرصدی انرژی های تجدیدپذیر در واشنگتن تا سال 2032

  تامین برق 1۶2روستای صعب العبور از طریق انرژی خورشیدی
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پنجره.ایرانیان؛.بخــش.خصوصی.در.رابطه.با.انرژی.های.

تجدیدپذیر.پیشــنهاداتی.را.برای.درج.در.الیحه.بودجه.سال.
1398.به.سازمان.برنامه.و.بودجه.ارائه.کرده.است.

به.گزارش.ایسنا،.در.پیشنهادات.ارائه.شده.از.سوی.انجمن.

انرژی.های.تجدیدپذیر.آمده.اســت.که.عوارض.برق.که.در.

سال.1397.برابر.هشت.درصد.تعیین.شده.بود،.به.10.درصد.

افزایش.یافته.و.تا.سقف.18.هزار.میلیارد.ریال.در.نظر.گرفته.

شــود؛.عالوه.بر.این.بر.اساس.ماده.)5(.قانون.دائمی.حمایت.

از.صنعت.برق.مصوب.مجلس.شورای.اسالمی.و.ماده.)1۲(.

قانون.اساسنامه.ساتبا.مصوب.مجلس.شورای.اسالمی،.باید.

منابع.الزم.برای.خرید.برق.تجدیدپذیر.و.برق.رسانی.روستایی.

از.عوارض.برق.تامین.شده.و.ساالنه.توسط.دولت.در.الیحه.
بودجه.پیشنهاد.شود.

عالوه.بر.این،.در.برنامه.ششــم.توســعه.که.احداث.5000.

مــگاوات.نیــروگاه.تجدیدپذیر.توســط.بخــش.خصوصی.

هدف.گذاری.شــده.اســت.و.با.توجه.به.توسعه.نیروگاه.های.

تجدیدپذیر.در.سال.های.اخیر.و.نیاز.به.منابع.برای.خرید.برق.

این.نیروگاه.ها.و.با.توجه.به.وظیفه.دولت.برای.پیشنهاد.میزان.

عوارض.برق.در.قانون.بودجه،.پیشــنهاد.شــده.تا.در.الیحه.

بودجه.سال.1398،.مبلغ.عوارض.به.10.درصد.و.تا.سقف.18.
هزار.میلیارد.ریال.افزایش.یابد.

همچنین.درخواســت.شده.که.ســهم.تجدیدپذیر.)ساتبا(.

از.عوارض.70.درصد.و.ســهم.برق.رسانی.روستایی.)توانیر(.

30.درصد.در.نظر.گرفته.شــود،.چراکه.با.توجه.به.توســعه.

انرژی.های.تجدیدپذیر.و.نیاز.به.بودجه.بیش.تر.و..نیز.کاهش.

نیاز.به.برق.رسانی.روســتایی.در.سراسر.ایران،.این.موضوع.

که.اغلب.توســعه.سیستم.های.تجدیدپذیر.در.روستاها.اتفاق.

می.افتد.و.تقاضا.شده.که.سهم.انرژی.های.تجدیدپذیر.)ساتبا(.

از.عــوارض.برابر.1۲600.میلیارد.ریــال.)70.درصد.از.مبلغ.

عوارض(.و.سهم.روســتایی.)توانیر(.از.عوارض.برابر.5400.
میلیارد.ریال.)30.درصد.از.مبلغ.عوارض(.در.نظر.گرفته.شود.
عالوه.براین.پیشــنهاد.شــده.اســت.که.عوارض.برق.به.
صورت.درآمد.اختصاصی.در.نظر.گرفته.شــود،.چراکه.ماده.
)1۲(.قانون.اساسنامه.ساتبا.مصوب.مجلس.شورای.اسالمی.
صراحت.دارد.که.عوارض.موضوع.ماده.پنج.قانون.حمایت.از.
صنعت.برق.باید.به.حســاب.ساتبا.واریز.و.صرفا.برای.توسعه.
شبکه.برق.رسانی.روستایی.و.خرید.برق.تجدیدپذیر.از.بخش.

غیردولتی.هزینه.شود.
در.ســال.1395.و..1396،.فعــاالن.بخــش.خصوصی،.
انجمن.ها.و.سندیکاها.بارها.به.سازمان.برنامه.تذکر.دادند.که.
طبق.ماده.پنج.قانــون.حمایت.از.صنعت.برق،.عوارض.برق.
باید.به.صورت.کامــل.و.صددرصد.به.این.بخش.تخصیص.
یابد.و.درخواست.شد.که.درآمد.عوارض.در.الیحه.پیشنهادی.
دولت.بــه.صورت.درآمد.اختصاصی.در.نظر.گرفته.شــود.تا.
شــاهد.تاخیر.در.تخصیص.هــا.و.در.پرداخت.به.نیروگاه.های.

بخش.خصوصی.نباشیم.

با.این.وجود،.هرســاله.شاهد.تعلل.سازمان.برنامه.و.بودجه.

نســبت.به.تخصیص.این.عوارض.هستیم؛.به.گونه.ای.که.در.

ســال.1396.تا.پایان.آذرماه.تنها.حدود.340.میلیارد.ریال.از.

کل.وجوه.واریز.شده.به.خزانه.به.ساتبا.پرداخت.شد،.درنتیجه.

پرداخــت.بهای.برق.به.نیروگاه.بــرای.چندین.ماه.متوالی.با.

تاخیر.روبه.رو.شــد،.بسیاری.از.شــرکت.های.فعال.داخلی.و.

خارجی.نسبت.به.دریافت.بهای.برق.در.سال.های.آینده.دچار.

تردید.شــده.و.پروژه.های.خود.را.متوقف.یا.بسیار.کند.کردند..

نهایتا.در.ســال.1396.تنها.حــدود.40.درصد.از.کل.بودجه.
وصول.شده.به.ساتبا.پرداخت.شود.

برای.اصالح.مورد.فوق.درخواســت.شــده.تا.در.پیشنهاد.

ســازمان.برنامه.به.دولت.و.مجلس.شــورای.اسالمی،.سهم.

ساتبا.از.عوارض.برق.صورت.درآمد.اختصاصی.ساتبا.در.نظر.

گرفته.شــود.و.سهم.توانیر.به.صورت.درآمد.داخلی.توانیر.در.
نظر.گرفته.شود.

همچنین.از.ســازمان.برنامه.و.بودجه.تقاضا.شده.تا.وجوه.

حاصل.از.کلیه.کسورات.معاف.شود.چراکه.در.سال.های.قبل.

مشــاهده.شــده.که.وجوهی.از.عوارض.به.عنوان.کمک.به.

اشــتغال.و.کمک.به.توسعه.مناطق.محروم.کسر.می.شود،.در.

حالی.که.اغلب.نیروگاه.هــای.تجدیدپذیر.در.مناطق.محروم.

تاسیس.شده.و.باعث.ایجاد.اشتغال.در.این.مناطق.می.شوند،.

لذا.کاهش.بودجه.خریــد.برق.تجدیدپذیر.و.ضربه.به.اعتماد.

ســرمایه.گذاران.این.حــوزه.با.عنوان.مصرف.برای.توســعه.

مناطق.محروم.و.ایجاد.اشتغال.منطقی.نبوده.و.باعث.کاهش.
توسعه.و.کاهش.اشتغال.می.شود.

در.این.پیشــنهادات.آمده.است.که.بهای.فروش.برق.به.

مدیریت.شبکه.محاسبه.و.به.حساب.عوارض.برق.پرداخت.

شــود.تا.صرف.خرید.برق.تجدیدپذیر.شــود.چراکه.بهای.

خرید.برق.تجدیدپذیر.مانند.برق.حرارتی.توســط.مدیریت.

شــبکه.پرداخت.گردد..این.موضوع.نیــاز.به.گنجاندن.در.
قانون.بودجه.دارد.

بر.اســاس.آخرین.آمار.ارائه.شــده.از.ســوی.وزارت.نیرو،.

در.حال.حاضــر.حدود.دو.میلیــارد.و.613.میلیون.کیلووات.

ســاعت.برق،.از.تیرماه.ســال.1388.تا.انتهای.آبان.ماه.سال.

جاری،.از.محــل.انرژی.های.نو.تولید.شــده.که.این.میزان.

باعث.صرفه.جویی.575.میلیون.لیتری.مصرف.آب.در.ایران.

شده.است.که.این.میزان.تولید.انرژی.از.محل.تجدیدپذیرها.

توانســته.از.انتشــار.حدود.یک.میلیون.و.803.هزار.تن.گاز.

گلخانه.ای.بکاهد..هم.چنیــن.این.میزان.تولید.انرژی.های.نو.

باعث.شــده.74۲.میلیون.مترمکعب.از.مصرف.سوخت.های.

فســیلی.در.ایران.که.جزو.عوامل.اصلی.آالیندگی.هواست،.
کاسته.شود.

عالوه.بر.این،.توســعه.تولید.تجدیدپذیرها.طی.این.مدت.

باعــث.صرفه.جویــی.575.میلیون.لیتری.مصــرف.آب.در.

سال.های.اخیر.شده.که.ســهم.آبان.ماه.به.تنهایی.حدود.19.

میلیون.لیتر.بوده.و.باید.گفت.که.اکنون.4۲1.مگاوات.نیروگاه.

تجدیدپذیر.درون.ایران،.در.حال.احداث.است.و.ظرفیت.نصب.

شــده.انرژی.های.نو.در.ایران.به.660.مگاوات.رسیده،.براین.

اساس.تاکنون.95.نیروگاه.تجدیدپذیر.مگاواتی.نصب.شده.و.
39.مگاوات.نیروگاه.مگاواتی.دیگر.نیز.در.حال.احداث.است.

   تقاضای تجدیدپذیرها از بودجه سال 98
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پنجره.ایرانیان؛.مدیرعامل.پیشین.سازمان.انرژی.های.

نو.گفت:.با.توجه.به.نگاه.مثبت.دولت.و.مجلس.نســبت.

به.انرژی.های.تجدیدپذیر،.افق.های.روشنی.در.انتظار.این.

صنعت.است.که.با.درنظر.گرفتن.پتانسیل.های.باالی.این.
حوزه،.این.اتفاق.می.تواند.بسیار.نویدبخش.باشد.

یوسف.آردمولی.در.گفت.وگو.با.ایسنا،.با.اشاره.به.لزوم.

حمایت.بخش.خصوصی.از.ســوی.دولــت،.اظهار.کرد:.

برای.افزایش.ســرمایه.گذاری.در.این.حوزه،.باید.دولت.

نگاه.حمایتی.به.ســرمایه.گذاران.این.حوزه.داشته.باشد،.

چــرا.که.اکنون.دیگر.نمی.توان.بر.روی.کمک.خارجی.ها.

نیز.حساب.کرد.
وی.افزود:.در.شــرایط.فعلی.الزم.است.سرمایه.گذاران.
و.تولیدکندگان.داخلی.در.این.عرصه.حمایت.شــوند.که.
بتوان.این.صنعت.را.بومی.کرد.و.از.پتانســیل.های.باالی.

تجدیدپذیرها.بهره.جست.
مدیر.عامل.ســابق.ســازمان.انرژی.های.نو.با.اشــاره.
بــه.حمایت.های.اخیر.دولت.در.راســتای.افزایش.خرید.
تضمین.بــرق.تجدیدپذیرها.و.بازگشــت.عوارض.برق.
به.این.بخش،.ابراز.کرد:.این.اتفاق.باید.محقق.می.شــد.
چراکه.در.غیر.این.صورت.مردم.برای.سرمایه.گذاری.در.

تجدیدپذیرها.محتاط.می.شدند.
آردمولی.آینده.تجدیدپذیرها.را.روشــن.ارزیابی.کرد.و.
افزود:.ممکن.اســت.به.خاطر.وجود.مشکالت.اقتصادی،.
چالش.هایی.به.وجود.آید.اما.در.نگاه.کلی.به.دلیل.حمایت.

دولت.باید.وضعیت.این.صنعت.را.خوب.دانست.
چندی.پیــش.نیز،.ســیدمحمد.صــادق.زاده،.رییس.
ســازمان.انرژی.های.تجدیدپذیر.و.بهره.وری.انرژی.برق.
از.افزایش.ســرمایه.گذاری.ها.در.انرژی.های.تجدیدپذیر.
خبــر.داد.و.افزود:.با.توجه.بــه.اتفاقات.اخیر.تمایل.برای.

سرمایه.گذاری.در.تجدیدپذیرها.افزایش.یافته.است.

پنجــره.ایرانیان؛.طرحی.جدید.ارائه.شــده.که.بر.اســاس.آن.می.توان.مــازاد.انرژی.

خورشــیدی.را.در.تانک.های.بزرگ.سیلیکون.مذاب.ذخیره.و.درصورت.نیاز.آن.را.به.برق.
تبدیل.کرد..این.باتری.انرژی.مورد.نیاز.شهری.کوچک.را.تامین.می.کند.

به.گــزارش.خبرگزاری.مهر.به.نقل.از.دیلی.میل،.یک.باتری.شــهری.جدید.می.تواند.

گرمای.مازاد.را.در.ســیلیکون.مذاب.ذخیره.کند..محققان.MIT.اعالم.کرده.اند.طرحشان.

به.نام.»خوشــید.در.جعبه«.می.تواند.مازاد.انرژی.خورشیدی.و.بادی.را.ذخیره.کند..سپس.
آن.را.برحسب.تقاضا.به.شبکه.توزیع.برق.ارائه.کند.

این.روند.به.شهرها.کمک.می.کند.بدون.در.نظر.گرفتن.زمان.تابش.خورشید.یا.وزیدن.
باد،.از.الکتریسیته.ذخیره.شده.استفاده.کنند.

طرح.جدید.گرما.را.در.تانک.های.بزرگی.از.ســیلیکون.مذاب.ذخیره.می.کند.و.سپس.در.

صورت.نیاز.نور.حاصل.از.فلز.درخشنده.را.به.الکتریسیته.تبدیل.می.کند..محققان.تخمین.

می.زنند.یک.سیســتم.ذخیره.کمک.می.کند.الکتریسیته.مورد.نیاز.شهری.کوچک.با.100.
هزار.خانه.به.طور.کامل.تامین.شود.

این.طرح.در.مقایسه.با.باتری.های.لیتیوم.یونی.کم.هزینه.تر.است..محققان.این.طرح.را.
با.الهام.از.واحدهای.متمرکز.خورشیدی.ارائه.کردند.

به.طور.معمول.در.واحدهای.متمرکز.خورشــیدی.گرمای.این.ســتاره.را.در.تانک.های.

بزرگی.حاوی.نمک.مذاب.ذخیره.می.کنند.که.دمای.آن.باالی.هزار.درجه.فارنهایت.است..

در.صورت.نیاز.به.الکتریسیته،.نمک.مذاب.وارد.یک.مبدل.گرمایی.می.شود.که.گرما.را.به.
بخار.تبدل.می.کند..در.مرحله.بعد.توربین.بخار.را.به.الکتریسیته.تبدیل.می.کند.

در.تحقیــق.جدید.محققان.به.دنبال.واســطه.دیگری.به.غیر.از.نمک.بودند.ودر.نتیجه.

ســیلیکون..را.انتخاب.کردند..این.فراوان.ترین.فلز.روی.زمین.اســت.که.می.تواند.دمای.
باالتری.از.4.هزار.درجه.سانتیگراد.را.تحمل.کند.

  چه آینده ای در انتظار تجدیدپذیرهاست؟

  »خورشید در جعبه« برق یک شهر را تامین می کند
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پنجره.ایرانیان؛.یک.گروه.تحقیقاتی.با.مهندسانی.که.در.شرکت.های.خودروسازی.پورشه.

و.ب.ام.و.فعالیت.می.کنند،.از.یک.شارژر.فوق.سریع.برای.خودروهای.برقی.رونمایی.کردند.که.
قدرت.آن.سه.برابر.بیشتر.از.شارژرهای.عرضه.شده.توسط.تسالموتورز.است.

به.گزارش.ایســنا،.با.توجه.به.افزایش.محبوبیت.خودروهای.برقی.و.گســترش.روزافزون.

فروش.خودروهای.الکتریکی.تســالموتورز.در.بسیاری.از.کشــورهای.جهان،.شرکت.های.

خودروسازی.بســیاری.از.جمله.تســالموتورز.آمریکا،.ب.ام.و،.دایملر،.فولکس.واگن،.جنرال.

موتورز،.فورد.و.غیره..نیز.به.سمت.و.سوی.تولید.این.محصوالت.روی.آورده.اند.و.با.یکدیگر.

بــه.رقابت.تنگاتنگی.در.این.زمینه.پرداخته.و.هر.یک.از.برنامه.و.اهداف.بلندمدت.خود.برای.
اختصاص.سهم.بیشتری.از.بازارهای.جهانی.خودروهای.برقی.سخن.می.گویند.

حاال.به.تازگی.به.نظر.می.رسد.که.گروهی.از.مهندسان.فعال.در.شرکت.های.خودروسازی.

پورشــه.و.بی.ام.و.در.آلمان.تصمیم.گرفته.اند.که.با.رونمایی.از.شارژر.فوق.سریع.و.قدرتمندی.

که.مخصوص.خودروهای.برقی.تســالموتورز.آمریکاســت،.توانایی.و.ظرفیت.باالی.خود.و.

محصول.تولید.شــده.خود.را.به.رخ.شرکت.جاه.طلب.و.بلندپرواز.تسالموتورز.بکشند.و.بدین.

وسیله.به.مقامات.و.مدیران.این.خودروساز.ثابت.کنند.که.هنوز.برای.تبدیل.شدن.به.نخستین.

و.بزرگترین.شرکت.تولیدکننده.خودروهای.برقی.در.جهان.راه.زیادی.دارد.
این.گروه.از.متخصصان.و.مهندســان.اعالم.کرده.اند.که.یک.نمونه.از.شــارژر.فوق.سریع.
جدیــد.با.ظرفیــت.450.کیلووات.مخصوص.خودروهای.برقی.تولیــد.و.معرفی.کرده.اند.که.
ظرفیت.و.قدرت.آن.ســه.برابر.شارژرهای.فوق.ســریعی.است.که.توسط..تسالموتورز.برای.

خودروهای.الکتریکی.توسعه.و.عرضه.شده.است.
این.گروه.تحقیقاتی.همچنین.مدعی.شــده.اند.که.شــارژر.قدرتمند.و.فوق.سریعی.که.
تولید.کرده.اند.قادر.اســت.خودروهای.برقی.تسال.را.تنها.در.عرض.مدت.سه.دقیقه.شارژ.
کرده.و.مســافتی.معادل.100.کیلومتر.یا.6۲.مایل.را.بپیماید..این.شــارژر.همچنین.یک.
خودروی.الکتریکی.ب.ام.و.3.را.تنها.در.مدت.15.دقیقه.از.10.درصد.شــارژ.به.80.درصد.

شارژ.خواهد.رساند.
این.شــارژر.فوق.ســریع.که.FastCharge.نام.دارد،.از.شارژرهای.سوپرشارژ.تسال.که.
نهایت.ظرفیت.آن.145.کیلووات.است،.سرعت.و.قدرت.بیشتری.دارد.و.طبق.پیش.بینی.های.
صورت.گرفته،.قرار.اســت.ظرفیت.این.شــارژر.جدید.در.صورت.تولید.انبوه.در.ســال.آینده.

میالدی.به.۲50.کیلووات.برسد.

پنجره.ایرانیان؛.طبق.برنامه.ششــم.توســعه.باید.تا.سال.

1401،.بــه.میــزان.5.هزارمــگاوات.ظرفیــت.تولید.برق.
تجدیدپذیر.را.افزایش.دهیم.

به.گزارش.خبرگزاری.مهر،.ســیدمحمدجواد.موســوی،.

عضو.هیــات.مدیره.انجمــن.انرژی.هــای.تجدیدپذیر.در.

نشســت.خبری.با.اعالم.اینکه.در.حال.حاضر.650.مگاوات.

انرژی.تجدیدپذیر.را.به.شــبکه.سراسری.برق.کشور.متصل.

کرده.ایم،.گفت:.که.براساس.برنامه.پنج.ساله.ششم.توسعه،.

باید.تا.سال.1401.این.رقم.به.5.هزار.مگاوات.برسد..به.این.

ترتیب.می.توانیم.۲0.تا.۲5.درصد.کسری.نیاز.برق.کشور.را.
جبران.کنیم.

وی.با.اشــاره.به.اینکه.تولیدات.برق.از.روش.تجدیدپذیر.

به.صورت.پراکنده.در.کشــور.انجام.می.شود،.افزود:.با.توجه.

به.اینکه.حدود.300.روز.آفتابی.در.ســال.داریم.و.همچنین.

بــا.تکیه.بر.پراکندگــی.محل.های.تولیــد.می.توانیم.برنامه.

صادراتی.خود.را.با.جدیت.بیشتری.پیگیری.کنیم..در.همین.

راســتا.قرار.شــد.تا.صادرات.برق.عمان،.ترکیه،.ارمنستان،.
گرجستان،.عراق.و.افغانستان.انجام.شود.

به.گفته.این.مقام.مســئول.این.انجمــن.تفاهم.نامه.ای.را.

با.معاونــت.علمی.و.فناوری.ریاســت.جمهوری.به..منظور.

تاسیس.مرکز.توسعه.فناورری.های.انرژی.تجدیدپذیر.منعقد.
کرده.که.اکنون.مراحل.اجرای.این.طرح.در.حال.انجام.است.
در.ادامه.این.نشســت.نیما.نظامی،.کارشناس.آب.با.اشاره.
به.وضعیت.قراگیری.نیروگاه.های.تولید.انرژی.در.دشت.های.
آبی.ایران.گفت:.بســیاری.از.نیروگاه.های.ســوخت.فسیلی.
ایران،.در.دشــت.های.ممنوعه.قرار.دارد،.درنتیجه.منابع.آبی.
زیرزمینی.مطمئنی.که.این.نیروگاه.ها.در.ســال.های.گذشته.

مورد.اســتفاده.قرار.می.دادند،.در.ســال.های.آینده.همانند.
سابق،.قابل.اطمینان.نیست.

به.گفتــه.وی.وزارت.نیرو.در.دوره.جدید.رویکردی.تحت.

عنوان.آمایش.آب.محور.را.درنظر.دارد.که.طرح.های.توسعه.

جدید.برمبنای.منابع.آبی.موجود،.بیشتر.ارائه.می.شود.و.این.

رویکرد.می.تواند.در.توســعه.نیروگاه.ها.و.به.روزرســانی.آنها.
مفید.باشد.

وی.با.تاکید.به.این.مســئله.که.نیروگاه.های.تجدیدپذیر.

مصرف.آبی.بسیار.کم.و.نزدیک.به.صفر.دارند،.تصریح.کرد:.

در.مقابل.نیروگاه.های.حرارتی.و.سوخت.فسیلی.به.خصوص.

نیروگاه.های.بخاری.برای.خنک.کــردن،.مقدار.زیادی.آب.

مصرف.می.کنند.که.با.توجه.به.شــرایط.منابع.آبی.کشــور.
نیازمند.تجدیدنظر.بر.روی.این.نیروگاه.ها.هستیم.

بــه.گفتــه.نظامی.با.نــگاه.بــه.جانمایــی.نیروگاه.های.

تجدیدپذیــر.در.ایران.و.مناطقی.که.پتاســیلی.باالی.برای.

احداث.نیروگاه.های.جدید.دارند،.مشــاهده.می.شود.که.این.

مناطق.منطبق.بر.مناطق.خشک.و.دشت.های.ممنوعه.ایران.

هستند.که.این.مســئله.نشان.می.دهد.پتانسیل.خوبی.وجود.

دارد.تا.به.جای.برداشت.آب.زیرزمینی.و.احداث.نیروگاه.های.
آب.بر،.نیروگاه.های.با.مصرف.پایین.تر.آب.احداث.کنیم.

  سهم پنج هزارمگاواتی تجدیدپذیرها در سبد برق

  شارژر فوق سریع آلمانی ها قدرتمندتر از نمونه آمریکایی آن است
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  سیستان و بلوچستان؛ گنجینه ای از انرژی های نو
..پنجره.ایرانیان؛.سیســتان.و.بلوچســتان.با.برخورداری.از.
انــواع.انرژی.های.نو.و.تجدیدپذیر.مانند.انرژی.خورشــیدی،.
بادی،.امــواج.و.اقیانوس.و.زمین.گرمایی.بــه.گنجینه.ای.با.
ارزش.تبدیل.شده.که.سرمایه.گذاران.می.توانند.با.برخورداری.
از.مزیت.های.فراوان.این.نوع.انرژی.زمینه.را.برای.تولید.برق.

فراهم.کنند.
.به.گزارش.ایســنا،..این.اســتان.با.توجه.بــه.اینکه.یکی.
از.پهناورترین.اســتان.های.کشــور.اســت.از.لحاظ.منابع.
انرژی.های.نــو.یکی.از.مناطــق.ویژه.در.ایــران.و.جهان.
محســوب.می.شود.به.طوری.که.خورشید.ابتدا.از.سراوان.در.
کشــور.طلوع.می.کند.و.همینطور.تعداد.زیاد.روزهای.آفتابی.
تقریبا.در.همه.مناطق.این.اســتان.در.کشور.کم.نظیر.است..
عالوه.بر.این.وزش.بادهای.بیش.از.1۲0.روزه.و.تابش.عمود.
خورشــید.در.منطقه.سیستان،.این.استان.را.به.یک.گنجینه.

بی.نظیر.طبیعی.تبدیل.کرده.است..
اما.متاســفانه.طی.این.سال.ها.بسیاری.از.این.ظرفیت.ها.از.
جمله.استفاده.از.انرژی.های.تجدیدپذیر.مغفول.و.رها.مانده.و.

نیاز.به.توجه.بیشتری.دارد.
نماینده.مردم.سیســتان.در.مجلس..با.اشــاره.به.موقعیت.
مناسب.سیستان.از.لحاظ.دســتیابی.به.انرژی.باد.بیان.کرد:.
سیستان.از.نظر.بادهای.1۲0.روزه.که.گاهی.تا180.روز.هم.به.
طول.می.انجامد.و.سرعت.باالیی.دارد.به.عنوان.یکی.از.نقاط.

مطلوب.برای.احداث.نیروگاه.های.بادی.محسوب.می.شود.
احمدعلی.کیخــا.افزود:.موقعیت.جغرافیایی.ایران.و.به.ویژه.
سیستان.وبلوچستان.که.در.این.زمینه.از.شرایط.بسیار.مطلوبی.
نسبت.به.دیگر.نقاط.کشور.برخوردار.است،.ایجاب.می.کند.که.

همپای.دنیا.به.سمت.انرژی.های.نو.حرکت.کند.
وی.ادامــه.داد:.این.منطقه.بر.اســاس.نظریه.و.مطالعات.
کارشناســان.وزارت.نیرو.و.همچنین.کارشناسان.فنالندی.از.
شــرایط.فوق.العاده.مناسبی.برای.تولید.انرژی.باد.و.خورشید.
برخوردار.اســت.و.متقاضیان.زیادی.از.داخل.و.خارج.کشــور.
برای.ســرمایه.گذاری.دارد.که.این.موضوع.می.تواند.فرصت.

طالیی.برای.استان.باشد.
نماینده.زابل.در.مجلس..تصریح.کرد:.برای.رســیدن.سطح.
مطلوبی.از.توســعه،.با.توجه.به.شرایط.خوبی.که.در.استان.از.
نظر.انرژی.بادی.و.خورشــیدی.وجود.دارد،.می.طلبد.سرمایه.
گذاران.بیشتری.جذب.شوند،.البته.در.سال.های.اخیر.دولت.بر.

تالش.های.خود.در.این.باره.افزوده.است.
به.گفته.کیخا،.هیچ.محدودیتی.برای.جذب.سرمایه.داخلی.
و.خارجــی.در.این.باره.وجود.ندارد،.البتــه.تحریم.ها.و.ایجاد.

مشکالت.بانکی.،.جذب.سرمایه.گذاری.خارجی.را.سخت.کرده.

است.اما.می.توان.از.ســرمایه.گذاران.ایرانی.که.در.این.زمینه.
تجربه.دارند.بیشتر.استفاده.کرد.

دکتر.فرهــاد،.عضو.هیات.علمی.دانشــگاه.سیســتان.و.

بلوچســتان.نیز.در.رابطه.با.موقعیت.مناســب.استان.از.لحاظ.

انرژی.هــای.نو.بیان.کــرد:.حجم.عظیمــی.از.انرژی.های.

تجدیدپذیر.در.شــمال.و.جنوب.استان.سیستان.و.بلوچستان.

نهفته.اســت.که.به.طور.مثال.انرژی.تابشی.خورشید.و.انرژی.

باد.در.دسترس.ترین.و.سهل.الوصول.ترین.منابع.تجدیدپذیر.در.
منطقه.سیستان.است.

وی.افزود:.قطعا.بــا.برنامه.ریزی.دقیق.و.مناســب.علمی.

می.توان.از.این.نعمت.الیزال.الهی.حداکثر.استفاده.را.برد.و.بر.

بسیاری.از.کمبودها.و.مشکالت.طبیعی.و.غیر.طبیعی.موجود.
در.استان..با.کمک.آن.فائق.آمد.

  یک سوم ایران ظرفیت نصب پنل خورشیدی دارد

پنجــره.ایرانیان؛.یک.مقام.مســئول.در.معاونت.علمی.با.بیان.اینکه.یک.ســوم.ایران.

ظرفیت.نصب.پنل.خورشــیدی.دارد،.گفت:.برای.استفاده.از.انرژی.خورشیدی.الزم.است.
یک.جنبش.خورشیدی.بین.نهادهای.دولتی.به.وجود.بیاید.

کامبیز.مهدی.زاده.فرســاد،.دبیر.ستاد.توســعه.فناوری.حوزه.انرژی.دراین.باره.گفت:.

ظهور.فناوری.های.نو.باعث.شــده.در.کشــورمان.ســازندگی.داشته.باشــیم.و.از.انرژی.
خورشیدی.برای.تامین.نیاز.برق.استفاده.کنیم.

وی.با.اشــاره.به.گام.های.نوپای.فناوران.برای.اســتحصال.انــرژی.از.این.منبع.کمتر.

شناخته.شده،.بیان.کرد:.یک.سوم.خاک.ایران.پوشیده.از.کویر.است.که.با.نصب.پنل.های.

خورشــیدی.مجهز.توانایی.بهره.برداری.از.انرژی.خورشــیدی.در.آنها.فراهم.می.شــود..
می.توان.از.پتانسیل.و.ظرفیت.موجود.در.کویرها.برای.تامین.انرژی.بهره.برد.

وی.با.اشاره.به.منطقه.گندم.بریان.یا.ریگ.سوخته.در.هشتاد.کیلومتری.شمال.شهرشهداد.

در.کویر.لوت.)استان.کرمان(،.اظهار.داشت:.به.عنوان.مثال.تابش.انرژی.خورشید.در.گندم.

بریان.به.حدی.است.که.دما.در.روزهایی.از.سال.به.70.تا.71.درجه.سانتیگراد.می.رسد.و.
شرایط.برای.زندگی.سخت.می.شود.

مهدی.زاده.فرساد.با.اشاره.به.گزارش.برنامه.عمران.سازمان.ملل.متحد.گفت:.بر.اساس.

این.گزارش.با.نصب.پنل.های.خورشیدی.در.منطقه.گندم.بریان.می.توان.انرژی.مورد.نیاز.

یک.ســال.تمام.مردم.در.5.قاره.را.تامین.کرد..البته.این.گزارش.زمانی.مطرح.شــد.که.

راندمان.پنل.های.خورشیدی.حدود.15.درصد.بود.اما.امروزه.پنل.های.خورشیدی.راندمانی.
بیشتر.و.بین.30.تا.40.درصد.را.دارد.

وی.با.بیــان.اینکه.نتیجه.می.گیریم.که.ظرفیت.و.پتانســیل.خدادادی.در.ایران.وجود.

دارد،.ادامه.داد:.مطالعات.ناســا.در.ایران.و.لیبی.نشــان.می.دهد.به.علت.باال.بودن.انرژی.

خورشــیدی.در.این.مناطق.نیاز.به.ســوخت.فســیلی.وجود.ندارد.از.این.رو.با.راه.اندازی.

نیروگاه.های.خورشــیدی.در.منطقه.لوت.عالوه.بر.تامین.برق.کشور.می.توان.به.صادرات.
آن.نیز.فکر.کرد.

دبیر.ســتاد.توســعه.فناوری.های.انرژی.معاونت.علمی.با.تاکیــد.بر.اینکه.در.زمینه.

اســتفاده.از.انرژی.های.خورشــیدی.و.تولید.برق.باید.ابتدا.دولت.شــروع.به.کار.کند،.

خاطرنشــان.کرد:.ضروری.است.فرهنگ.سازی.اســتفاده.از.این.نعمت.الهی.در.کشور.

جا.بیافتد؛.بر.همین.اســاس.این.ســوال.مطرح.می.شــود.که.تا.کنــون.چند.درصد.از.

وزارتخانه.های.دولتی.از.صفحات.خورشــیدی.برای.بهره.مندی.از.انرژی.خورشــیدی.
برای.روشنایی.استفاده.می.کنند؟

وی.تاکید.کرد:.از.این.رو.به.نتیجه.می.رسیم.که.این.فرهنگ.سازی.باید.از.دولت.شروع.
شود..امیدواریم.به.سمتی.برویم.که.وزارت.خانه.ها.به.این.سمت.بیایند.
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پنجره.ایرانیان؛.نتایج.مطالعات.نشــان.می.دهد.که.انرژی.های.پاک.مانند.انرژی.خورشیدی.

و.بادی،.اثرات.زیســت.محیطی.دارند.که.نباید.نادیده.گرفته.شــوند،.اما.باز.هم.برای.استفاده،.
نسبت.به.سایر.انرژی.ها.پیشرو.هستند.

به.گزارش.ایسنا،.معموال.انرژی.خورشیدی.و.انرژی.بادی،.موردنظر.طرفداران.محیط.زیست.

هســتند،.اما.هر.نوع.انرژی.برای.محیط.زیست.هزینه.دارد.و.انرژی.بادی.و.خورشیدی.هم.از.

این.قاعده.مستثنی.نیستند..استفاده.از.قدرت.باد،.یکی.از.پاک.ترین.و.پایدارترین.راه.های.تولید.
برق.است،.زیرا.تولید.آلودگی.های.سمی.و.انتشار.گازهای.گلخانه.ای.را.ندارد.

.انرژی.بادی،.فراوان،.پایان.ناپذیر،.مقرون.به.صرفه.و.جایگزین.مناسب.و.قابل.توجهی.برای.
سوخت.های.فسیلی.است،.اما.می.تواند.آسیب.هایی.به.محیط.زیست.وارد.سازد.

طبق.بررســی.ها،.توربین.های.بادی،.ساالنه.عامل.از.بین.رفتن.خفاش.ها.و.پرندگان.بسیاری.

هســتند.و.یا.پانل.های.خورشــیدی.که.در.کویر.قرار.می.گیرند،.محیط.زیست.این.مناطق.را.به.
خطر.می.اندازند،.زیرا.زیستگاه.حیوانات.بومی.را.اشغال.می.کنند.

محققان.هم.چنین.تاکید.کردند.که.اجرای.ملزومات.اولیه.برای.انرژی.خورشــیدی.و.بادی،.

به.ایجاد.آالیندگی.برای.محیط.زیســت.منجر.می.شود..برای.مثال،.پانل.های.خورشیدی.برای.

ســاخته.شــدن،.نیاز.به.فلز.و.پالستیک.دارند.و.توربین.های.بادی.هم.نیاز.به.مقدار.زیادی.بتن.
داشته.که.هرکدام.باعث.ایجاد..آلودگی.می.شوند..

نتایج.بررسی.ها.نشــان.می.دهد،.از.آنجاکه.این.راه.های.تولید.انرژی،.مقرون.به.صرفه.ترین.

نوع.تولید.انرژی.هســتند،.باید.تمهیداتی.برای.کمتر.آســیب.رســاندن.آنها.به.محیط.زیست.

اندیشــیده.شــود،.مثال.قرار.دادن.توربین.های.بادی.در.مناطقی.که.پرندگان.و.خفاش.ها.کمتر.
در.آنجا.تردد.دارند.

همچنین،.با.توجه.به.استفاده.بیشتر.از.انرژی.خورشیدی،.دفع.پانل.های.خورشیدی.طی.

دو.یا.ســه.دهه.آینده،.مشکالت.بســیاری.ایجاد.می.کند،.زیرا.این.زباله.ها.به.راحتی.قابل.
بازیافت.نیستند.

پیش.بینی.شــده.است.که.پسماندهای.خورشیدی.می.توانند.تا.سال.۲050.به.78.میلیون.تن.

برســند.بدون.آن.که.بتوان.آن.ها.را.مجددا.بازیافت.کرد..این.به.آن.معنی.اســت.که.بسیاری.از.
زباله.ها،.به.بروز.مشکالتی.برای.انسان.ها.منجر.خواهند.شد.

  انرژی های پاک به طبیعت آسیب می رسانند؟

پنجره.ایرانیان؛.محققان.دریافتند.گرم.شدن.آب.اقیانوس.

هند.به.تضعیف.چرخه.موسمی.و.کاهش.نیروی.توربین.های.
بادی.منجر.می.شود.

به.گزارش.ایســنا،.بر.اســاس.مطالعات.جدید،.گرم.شدن.

اقیانوس.هند،.ناشی.از.تغییرات.اقلیمی.جهانی،.ممکن.است.

موجب.کاهش.شدید.پتانسیل.قدرت.باد.در.هند.شود.
.بر.اساس.مطالعه.جدید.محققان.دانشگاه.ایالتی.هاروارد،.
هند،.سومین.کشــور.منتشرکننده.گازهای.گلخانه.ای.بعد.از.
چین.و.ایاالت.متحده.آمریکاســت.که.میلیاردها.دالر.برای.
انرژی.بادی.هزینــه.کرده.و.اهــداف.بلندپروازانه.ای.برای.

ظرفیت.تولید.برق.بادی.طی.پنج.ســال.آینده.داشته.و.قصد.
دارد.که.استفاده.از.انرژی.باد.را.دو.برابر.کند.

توربین.های.بادی.در.جنوب.و.غرب.هند.ساخته.شده.اند.

تا.بادهای.موســومی.را.جذب.کنند..با.این.حال،.محققان.

دریافتند،.درنتیجه.گرم.شــدن.آب.اقیانوس.هند،.بادهای.

موســمی.تضعیف.و.منجر.به.کاهش.مــداوم.نیروی.باد.
خواهد.شد.

منگ.گائو،.نویســنده.این.مطالعه.اظهار.کرد:.اگرچه.هند.

ســرمایه.گذاری.عظیمی.در.زمینه.نیروی.باد.برای.مقابله.با.

تغییرات.آب.وهوایی.و.مســائل.مرتبط.با.آلودگی.هوا.کرده.

است،.اما.این.سرمایه.به.دلیل.تغییرات.آب.و.هوا.در.معرض.
خطر.است.

کارشناســان،.پتانســیل.قدرت.باد.در.هنــد.را.طی.چهار.

دهه.گذشــته.محاســبه.و.عنوان.کردند.که.روند.نیروی.باد.

به.قدرت.بادهای.موســمی.تابستانی.وابسته.است..محققان.

اظهار.کردند.که.درواقع،.63.درصد.از.تولید.انرژی.ساالنه.باد.
در.هند.از.بادهای.موسمی.بهار.و.تابستان.به.دست.می.آید.

در.طول.40.ســال.گذشته،.این.پتانسیل.انرژی.حدود.13.

درصد.کاهش.یافته.اســت.و.انرژی.کمتری.در.این.زمان.از.

بادهای.موسمی.تولید.شــده.است..غرب.هند.که.بیشترین.

ســرمایه.گذاری.را.برای.انرژی.حاصل.از.بــاد.انجام.داده،.
بیشترین.آسیب.را.دیده.است.

  انرژی باد هم دستخوش تغییرات آب وهوایی شد
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پنجره.ایرانیان؛.فرمانده.مرکز.مقاومت.بســیج.وزارت..نیرو.گفت:.با.استفاده.از.ظرفیت.تمامی.

اقشــار.بسیج،.طرح.جهاد.روشنایی.از.امروز.آغاز.و.3000.پنل.خورشیدی.خانگی.پنج.کیلوواتی.
در.۲00.نقطه.از.مناطق.محروم.ایران.نصب.می.شود.

داوود.طارمــی.در.گردهمایی.بزرگ.بســیجیان.صنعت.آب.و.برق.با.بیان.این.که.براســاس.

این.طرح،.ســه.مسئله.کالن.کشــور.موردتوجه.قرار.گرفته.اســت،.اظهار.کرد:.مشکل.رشد.

روزافزون.مهاجرت.روســتاییان.به.شــهرها.به.دلیل.درآمد.کم.و.ناپایدار،.نیاز.به.توسعه.تولید.

بــرق.تجدیدپذیر.با.مشــارکت.بخش.خصوصی.و.هم.چنین.نیاز.به.منابع.مالی.و.مشــاغلی.با.

ســرمایه.گذاری.کم.و.درآمد.مطلوب.و.مستمر.برای.مناطق.کم.برخوردار.ازجمله.مسائلی.است.
که.در.این.حوزه.مطرح.و.راه.حل.های.مربوط.به.آن.نیز.طراحی.شده.است.

وی.با.تاکید.بر.این.مســئله.که.این.طرح.مجموعه.همکاری.وزارت.نیرو،.ســازمان.بسیج،.

بانک.های.عامل.و.....برای.حل.مشــکالت.فوق.در.نظر.گرفته.اســت،.ابــراز.کرد:.راهکاری.

اندیشیده.شــده.که.در.قالب.آن.با.استفاده.از.وام.های.توسعه.روستایی.که.از.طریق.بانک.های.

عامل.فراهم.خواهد.شــد،.می.توان.نســبت.به.احداث.نیروگاه.های.کوچک.در.منازل.مسکونی.
روستاییان.در.مناطق.کم.برخوردار.و.محروم.اقدام.کرد.

فرمانده.مرکز.مقاومت.بســیج.وزارت.نیرو.ادامه.داد:.در.این.شــرایط.روســتاییان.با.اشتغال.

بــه.نیروگاه.داری.و.فروش.برق.تولیدی.نیروگاه.های.خود.در.قالب.طرح.تشــویقی.وزارت.نیرو.

درخصوص.خرید.تضمینی.برق.تجدیدپذیر.برای.مدت.۲0.ســال،.ضمن.بازپرداخت.تسهیالت.
از.محل.فروش.برق،.از.یک.درآمد.نسبتا.خوب.و.مستمر.بهره.مند.می.شوند.

  نصب 3000 پنل خورشیدی خانگی در مناطق محروم ایران

پنجره.ایرانیان؛.محققان.دانشــگاه.علم.و.صنعت.با.عرضه.

چهار.طرح.فناورانه.موفق.به.کســب.رتبه.های.اول.و.دوم.در.
جشنواره.بین.المللی.نوآوری.انرژی.کره.جنوبی.شدند.

آرش.طاهری.در.گفت.وگو.با.ایســنا.جشــنواره.بین.المللی.

نوآوری.انــرژی.Bixpo 2018.را.کــه.در.گوانگجو.کره.

جنوبی.برگزار.شــد،.یکی.از.بزرگ.تریــن.رویدادها.در.حوزه.

انرژی.توصیف.کرد.و.افزود:.در.این.جشــنواره.شــرکت.های.

مهمی.که.در.این.حوزه.فعال.هستند.مانند.جنرال.الکتریک.و.

هووآوری.حضور.دارند.و.آخرین.نوآوری.ها.و.فناوری.های.خود.
را.به.اشتراک.می.گذارند.

وی.با.بیان.اینکه.در.این.جشــنواره.چهار.طرح.ارائه.دادیم،.

خاطرنشــان.کرد:.در.مرحله.نهایی.این.جشنواره،.54.طرح.از.

40.کشــور.جهان.راه.یافتند.که.در.این.میان.چهار.طرح.ما.از.
دانشگاه.علم.و.صنعت.ایران،.حائز.مقام.های.اول.و.دوم.شدند.
به.گفته.این.دانشجوی.دانشــکده.مهندسی.برق.دانشگاه.
علــم.و.صنعت.ایران.در.جشــنواره.بین.المللی.نوآوری.انرژی.
دو.مــدال.طال.و.دو.مدال.نقره.به.چهار.طرح.نوآوری.این.تیم.

تحقیقاتی.اعطا.شد.
طاهــری.اضافه.کــرد:.بــه.طرح.های.ســاخت.دودکش.
خورشیدی.با.سلول.خورشیدی.شفاف.و.بهینه.سازی.سیستم.
خنک.ســازی.کویل.مغناطیســی.مدال.طال.و.به.طرح.های.
خنک.ســازی.ترانســفورمر.به.وســیله.زمین.سرمایشــی.و.
تصفیه.خانه.ســیار.باقابلیت.ضدعفونی.و.میکروب.زدایی.مدال.

نقره.جشنواره.تعلق.گرفت.
این.محقق.ادامه.داد:.ســال.گذشــته.طرح.عایق.حرارتی.
با.ســلول.خورشیدی.شــفاف.منعطف.را.در.جشنواره.بیکسپو.
۲017.عرضه.کردیم.و.موفق.به.دریافت.مدال.طال.شدیم..در.
این.طرح.با.ترکیب.سلول.خورشیدی.با.نیروگاه.های.حرارتی،.
دودکش.خورشیدی.را.ساختیم..این.محقق.با.بیان.اینکه.این.
نــوع.دودکش.ها.دارای.کاربردهای.نیروگاهی.اســت،.اظهار.
کرد:.زمانی.که.شعله.ای.در.پایین.دودکش.روشن.باشد،.هوای.
گرم.به.ســمت.باالی.دودکش.که.دارای.هوای.خنک.است،.
هدایت.می.شــود.که.در.این.تبادل.هوای.گرم.با.سرد.جریانی.

ایجاد.خواهد.شد..وی.با.بیان.اینکه.درصورتی.که.توربینی.در.

مسیر.این.جریان.تعبیه.کنیم،.می.توان.از.آن.انرژی.تولید.کرد،.

یادآور.شــد:.این.دودکش.در.به.حرکت.درآوردن.توربین.ها.و.
تولید.انرژی.به.کار.برده.می.شود.

طاهری.طرح.بهینه.ســازی.سیســتم.خنک.ســازی.کویل.

مغناطیســی.را.از.دیگر.طرح.های.ارائه.شده.در.جشنواره.کره.

جنوبی.عنوان.کرد.که.حائز.مدال.طال.شــده.اســت.و.ادامه.

داد:.سیســتم.خنک.سازی.کویل.مغناطیســی.از.وسایل.رایج.

در.صنایــع.الکترونیک.و.قدرت.اســت..وی.اضافه.کرد:.در.

این.مطالعات.روش.جدیدی.را.در.داخل.سیستم.خنک.سازی.

ارائه.کردیم.که.توانســتیم.جریان.و.توان.بیشتری.نسبت.به.
کویل.های.مغناطیسی.رایج.در.کشور.و.دنیا.استحصال.کنیم.
این.محقق.دانشــگاه.علم.و.صنعت.با.اشــاره.به.طراحی.و.
ساخت.تصفیه.خانه.سیار.باقابلیت.ضدعفونی.و.میکروب.زدایی.
گفت:.از.دو.ســال.قبل.مطالعات.خــود.را.در.این.زمینه.آغاز.
کردیــم..وی.با.بیان.اینکــه.برای.تصفیــه.آب.از.دو.روش.
فیزیکی.و.شــیمیایی.استفاده.می.شــود،.ادامه.داد:.در.تصفیه.

آب.شــیمیایی.از.روش.کلرزنی.اســتفاده.می.شــود.که.این.

روش.نیاز.به.تأسیســات.وسیعی.دارد.و.ازآنجایی.که.کلر.یک.

ماده.شــیمیایی.خطرناک.است،.برای.اجرای.آن.نیاز.به.افراد.
متخصص.دارد.

طاهــری.با.تاکید.بر.اینکه.میزان.تزریق.کلر.به.آب.باید.به.

میزان.مشخصی.باشد،.در.غیر.این.صورت.خاصیت.شیمیایی.

آب.تغییر.می.کند.و.موجب.مسمومیت.مصرف.کنندگان.خواهد.

شد،.خاطرنشــان.کرد:.ازاین.رو.در.این.طرح.به.دنبال.ساخت.

دســتگاهی.بودیم.کــه.بتوان.از.آن.در.مناطــق.صعب.العبور.

اســتفاده.کرد.و.آب.تصفیه.شــده.را.تولید.کنــد،.ضمن.آنکه.

مشکالت.سیستم.های.تصفیه.آبوRO.ها.)اسمز.معکوس(.را.

نداشته.باشد..وی.دارا.بودن.فاضالب.را.از.معایب.سیستم.های.

RO.ذکر..کرد.و.ادامه.داد:.در.مناطق.شــهری.که.از.سیستم.

تصفیه.آب.اسمز.معکوس.استفاده.می.شود،.به.دلیل.فاضالب.

باالیی.که.تولید.می.کند.در.آینده.با.مشــکالتی.مواجه.خواهد.

شــد.و.این.در.حالی.اســت.که.در.دســتگاه.ساخته.شده.این.
چالش.ها.حذف.شده.است.

  ساخت دودکش خورشیدی برای تولید انرژی
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پنجره.ایرانیان؛.یک.اســتراحتگاه.در.جزایر.مالدیو.ســاخته.شــده.که.سقف.آن.با.
پنل.های.خورشــیدی.پوشیده.شده.اســت.و.بدون.نیاز.به.منابع.انرژی.دیگر.می.تواند.

برق.جزیره.را.تولید.کند.
به.گزارش.خبرگزاری.مهر.به.نقل.از.نیواطلس،.یک.شــرکت.معماری.در.نیویورک،.
اســتراحتگاهی.را.طراحی.کرده.که.در.این.اواخر.در.مالدیو.افتتاح.شــد..تمرکز.اصلی.
این.طرح.حفظ.محیط.زیســت.اســت.و.درهمین.راستا.سقف.کامل.سازه.با.پنل.های.

خورشیدی.پوشیده.شده.است.
این.شرکت.برای.طراحی.استراحتگاه.تفریحی.پنل.های.خورشیدی.را.در.طرح.کلی.
جزیره.به.کار.برده.و.امیدوار.اســت.قابلیت.های.جذب.گردشگر.با.حفظ.محیط.زیست.

را.نمایش.دهد.
به.طور.معمول.پنل.های.خورشــیدی.در.مناطقی.دورافتــاده.در.جزایر.مالدیو.قرار.
دارند.و.به.نظر.نمی.رســد.چندان.کارآمد.باشند.اما.در.Kudadoo.سقف.خورشیدی.
کامل.مشــخص.و.کار.آمد.است...سیستم.خورشیدی..این.جزیره.۳۲۰kWp.است....

kWp حداکثر.برق.تولیدی.در.سیستم.های.خورشیدی.است.
این.سیســتم.می.تواند.جزیــره.3.هکتاری.را.بدون.نیاز.به.ذخیــره.انرژی.دیگری.

مانند.بنزین.تامین.کند..عالوه.برآن.پیش.بینی.می.شــود.هزینه.نصب.کامل.سیســتم.
خورشیدی.طی.5.سال.به.طور.کامل.بازپرداخت.شود.

  استراحتگاه تفریحی با سقف خورشیدی ساخته شد

پنجره.ایرانیان؛.پژوهشــگران.دانشگاه.هاروارد.با.الهام.

از.گل.آفتابگردان،.نوعی.جایگزین.برای.پنل.خورشــیدی.
ابداع.کرده.اند.

به.گزارش.ایسنا.و.به.نقل.از.فیز،.پاهای.چسبنده.مارمولک.

گکو،.از.ســاختارهای.میکروسکوپی.مو.مانندی.پوشیده.شده.

که.به.خاطر.ترکیب.شــیمیایی.و.فیزیکــی.و.انعطاف.پذیری.

باال،.به.مارمولک.کمک.می.کننــد.به.راحتی.روی.دیوارها.و.
سقف.ها.بخزد.

دانشمندان.سعی.کرده.اند.در.آزمایشگاه،.این.ریزساختارهای.

پویا.را.با.مواد.گوناگونی.از.جمله.االستومرهای.کریستال.مایع.

)LCEs( جایگزین.کنند..االســتومرهای.کریستال.مایع.در.

اصل،.الســتیک.هایی.با.ویژگی.های.کریستال.مایع.هستند.و.

کاربردهای.جذابی.در.زمینه.نــور،.فوتونیک،.ارتباطات.از.راه.

دور.و.پزشــکی.دارند..تاکنون،.االستومرهای.کریستال.مایع.

مصنوعــی،.قادر.بــه.تغییر.در.تنها.یک.یــا.دو.بعد.بوده.اند.و.

توانایی.ســاختارها.را.برای.حرکت.در.فضا.و.گرفتن.اشــکال.
مختلف.محدود.می.کردند.

گروهی.از.دانشــمندان.موسسه.ویس.و.دانشکده.مهندسی.

و.علوم.کاربردی.جان.پاولســون.در.دانشگاه.هاروارد،.میادین.

مغناطیسی.را.برای.کنترل.ســاختار.مولکولی.االستومرهای.

کریســتال.مایع.و.ایجاد.شــکل.های.پلیمری.میکروسکوپی.
سه.بعدی،.تحت.کنترل.درآورده.اند.

یوژیانگ.یائو،.نویسنده.ارشد.این.پژوهش.گفت:.نکته.مهم.

پژوهش.این.اســت.که.ما.می.توانیم.ســاختار.مولکولی.را.با.

هم.تراز.کردن.کریستال.های.مایع.در.یک.جهت.دلخواه.و.در.

فضای.سه.یعدی.کنترل.کنیم.و.برنامه.ریزی.تقریبا.هر.شکلی.
را.با.هندسه.خود.آن.انجام.دهیم.

این.ریزساختارهای.جدید،.از.جنس.االستومرهای.کریستال.

مایع.هستند.که.در.قالب.های.دلخواه.ریخته.می.شوند.و.نسبت.
به.حرارت،.نور.و.رطوبت.واکنش.نشان.می.دهند.

پژوهشــگران.دریافتنــد.که.با.قرار.دادن.ایــن.مواد.جدید.

در.معرض.میدان.مغناطیســی،.عناصر.کریستال.مایع.درون.

االســتومرها.در.امتداد.میدان.مغناطیســی.قرار.می.گیرند.و.

ایــن.تراز.مولکولی.پس.از.اصالح.پلیمر.حفظ.می.شــود..آنها.

توانستند.با.تغییر.جهت.میدان.مغناطیسی.در.طول.این.فرآیند،.

نحوه.تغییر.شکل.های.االستومرهای.کریستال.مایع.را.هنگام.
گرم.شدن.مشخص.کنند.

به.عالوه،.االســتومرهای.کریستال.مایع.را.می.توان.با.دو.

ویژگی.واکنشــی.نســبت.به.گرما.و.نور.به.وجود.آورد..چنین.

ســاختاری،.قابلیت.پذیرفتن.شــکل.های.گوناگون.حرکت.و.
مکانیسم.های.واکنشی.را.دارد.

یکی.از.کاربردهــای.جالب.االســتومرها،.ایجاد.پنل.های.

خورشــیدی.است.که.با.ریزســاختارهایی.برای.دنبال.کردن.

نور.خورشــید.پوشیده.شــده.اند.و.مانند.گل.آفتابگردان.عمل.
می.کنند..با.این.روش،.جذب.نور.کارآمدتر.خواهد.بود.

جوانا.آیزنبرگ،.دانشجوی.فارغ.التحصیل.دانشگاه.هاروارد.و.

از.پژوهشگران.این.پروژه.گفت:.آزمایشگاه.ما.در.حال.حاضر،.

پروژه.هایــی.را.برای.کنترل.شــیمی.کریســتال.مایع.درون.

االستومرها.در.دســت.دارد.تا.رفتار.منحصربه.فردی.در.تغییر.

شکل.خود.نشان.دهند..ما.باور.داریم.که.این.ساختارهای.پویا،.
ظرفیت.استفاده.در.زمینه.های.گوناگونی.را.دارند.

  ابداع جایگزینی برای پنل خورشیدی با الهام از گل آفتابگردان
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  استفاده از الگوهای هندسی برای مسجدی در دوبی

پنجره.ایرانیان؛.مســجد.نور.در.دوبی.بر.اساس.الگوهای.هندسی.اسالمی.طراحی.
شده.است.

به.نقل.از.وبســایت.خط.معمار،.در.معماری.اسالمی،.نور.نقش.مهم.و.ضروری.در.

طراحی.فضاهای.داخلی.مساجد.و.ســایر.ساختمان.ها.دارد..این.مجموعه.ترکیبی.از.

نور.و.شــکل.را.برای.ایجاد.یک.تجربه.معنوی.بررسی.می.کند...برای.این.ساختمان.

فرم.های.هندســی.چندالیه.را.طراحی.شده.است.تا.از.ورود.نور.شدید.در.طول.روز.به.

سالن.نماز.جلوگیری.کند..نور.از.میان.سطوح.مدور.و.منحنی.و.روزنه.هایی.به.فضای.

داخلی.می.تابد..این.الگوها.براســاس.اصول.هندسی.و.از.تکرار.ساده.نقوش.هندسی.

ایجاد.می.شــوند..این.فرم.ها.عالوه.بر.اینکه.مانند.یک.فیلتر.مانع.ورود.نور.شدید.به.
داخل.اند،.همچنین.مانند.یک.سیستم.تهویه.عمل.می.کنند.و.فضا.را.خنک.می.سازند.
این.مســجد.جهت.برگزاری.نمازهای.روزانه،.نماز.جمعــه.و.همچنین.نمازهای.
عید.با.ظرفیت.7500.نفر.طراحی.شــده.است..ســالن.اصلی.رو.به.قبله.قرار.گرفته.
اســت..تراس.ها.توسط.هر.چهار.مناره.قابل.دسترسی.بوده.و.ساختمان.مسجد.را.در.

بر.می.گیرند.
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  استفاده از سنگ بازالت در نما و دکوراسیون داخلی

پنجره.ایرانیان؛.در.نما.و.دکوراسیون.داخلی.یک.ساختمان.مدرن.در.کره.جنوبی.از.
سنگ.بازالت.استفاده.شده.است.

به.نقل.از.وبسایت.خط.معمار،.این.پروژه.در.سواحل.کره.جنوبی.واقع.شده.به.تمام.

مناظر.جزایر.منطقه.دید.دارد..محیط.اطراف.بســیار.جذاب..و.دیدنی.اســت..به.طور.

طبیعی،.ارتباط.با.دریا.عامل.مهمی.در.روند.طراحی.بود،.بدین.ترتیب.طراح.سعی.کرده.
است.خانه.ای.را.طراحی.کند.تا.از.زیبایی.طبیعت.اطراف.بهره.مند.شود.

برای.لذت.بردن.از.منظره.جزایر،.بخش.های.اصلی.مانند.سالن.نشیمن.و.اتاق.خواب.

در.قسمت.جنوبی.خانه.رو.به.دریا.قرار.گرفته.است..در.نمای.جلویی.ساختمان،.بخش.

پایینی.خط.مورب.به.گونه.ای.قرار.گرفته.اســت.که.قسمت.باالیی.ساختمان.شناور.به.

نظر.می.رســد..این.امر.باعث.می.شــود.تا.حجم.پویا.به.نظر.رسد.و.تاثیر.به.سزایی.بر.

مخاطب.بگذارد..پوســته.سفید.ســاختمان،.نور.را.منعکس.کرده.و.تضاد.زیبایی.را.در.

کنار.ســنگ.های.بومی.به.کار.رفته.در.سطح.نما.ایجاد.می.کند..اتاق.و.سالن.نشیمن.

در.بخش.فرورفتگی.ســاختمان.قرار.دارد.و.باعث.می.شود.تا.ساختمان.شناور.به.نظر.

رســد.و.به.نما.عمق.بدهد.و.حس.تنشی.را.القا.کند..در.عوض.در.فصل.تابستان.این.

فضا.خنک.تر.از.سایر.بخش.ها.می.شود.و.در.فصل.زمستان.نیز.نور.مالیمی.به.فضای.

داخلی.می.تابد..در.مجموع.این.خانه.دارای.ســاختاری.ســاده.است..سنگ.بازالت.که.

ســنگ.بومی.این.منطقه.است.در.اندازه.های.متفاوتی.در.طراحی.نما.و.طراحی.داخلی.
این.خانه.به.کار.رفته.است.
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  طراحی نمای ساختمان با کد مورس

پنجره.ایرانیان؛.نمای.ساختمان.یک.گاراژ.در.آمریکا.با.حروف.کد.رمزگذاری.مورس.
طراحی.شده.است.

به.نقل.از.وبســایت.خط.معمار،.نمای.این.ســاختمان.که.یک.گاراژ.اســت.توسط.

هنرمندی.با.نام Ray King.با.حروف.کد.رمزگذاری.مورس.طراحی.شــده.اســت..

حروف.رمز.گذاری.از.خط.تیره.و.نقطه.تشــکیل.می.شــوند..این.نما.که.بر.روی.نمای.

قدیمی.ساختمان.نصب.شده.است.Horizon.نام.دارد..این.ساختمان.در.آمریکا.قرار.

گرفته.اســت.و.عبارت.کد.شــده،.جمله.ای.از.آبراهام.لینکلن،.رییس.جمهور.محبوب.
آمریکایی.هاست.
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  طراحی نمای ساختمان به همراه جایی برای نشستن

پنجره.ایرانیان؛.نمای.یک.ساختمان.در.آلمان.از.جنس.پالستیک.قابل.بازیافت.بوده.
و.در.طراحی.آن.از.بادبان.های.کشتی.الهام.گرفته.شده.است.

.EU.به.نقل.از.وبســایت.خط.معمار،.یک.گروه.معماری.به.تازگی.نمای.ســاختمان

را.در.آلمان.به.پایان.رســانیده.است..این.ساختمان.یک.ساختمان.موقت.است.و.حالت.

غرفه.مانند.دارد..نمای.این.ســاختمان،.از.جنس.پالستیک.قابل.بازیافت.است.و.برای.

کانسپت.ساخت.آن.از.بادبان.های.کشتی.الهام.گرفته.شده.است..نورپردازی.انجام.شده.

روی.نما،.سبب.می.شــود.تا.در.هنگام.شب،.با.یک.نمای.زیبا.روبه.رو.باشیم.که.بسیار.

جالب.توجه.به.نظر.می.رســد..روی.نما،.مکان.هایی.برای.نشســتن.عابران.پیاده.تعبیه.
شده.است.
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  استفاده از باله های فلزی در نمای یک ساختمان تجاری

پنجره.ایرانیان؛.در.طراحی.نمای.یک.ساختمان.در.مکزیک.ورق.های.فلزی.منحنی.بر.
روی.شیشه.مورد.استفاده.قرار.گرفته.است.

به.نقل.از.وبســایت.خط.معمار،.یک.گروه.معماری.در.شــهر.نیومکزیکو.در.کشــور.

مکزیک،.ســاختمانی.تجاری.را.طراحی.کرده.اند،.که.برای.طراحی.نمای.آن.از.ورق.های.

فلزی.منحنی.بر.روی.شیشــه.استفاده.شده.اســت..مطابق.اظهارات.تیم.معماری،.برای.

ســاخت.این.باله.های.فلزی.از.۲7۲.قطعه.ورق.آلومینیوم.اســتفاده.شده.است..عالوه.بر.

حرکت.باله.های.فلزی.بر.روی.نما،.این.ورق.های.فلزی.در.بخش.هایی.به.داخل.ساختمان.
رفته.اند.و.حرکت.خود.را.به.درون.ساختمان.ادامه.و.تا.باالترین.طبقه.امتداد.یافته.اند.
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  کاربرد خالقانه چوب در نما

پنجــره.ایرانیان؛.در.طراحی.و.معماری.خانه.ای.در.اندونزی.به.طور.خالقانه.ای.از.چوب.
در.نما.استفاده.شده.است.

به.نقل.از.وبســایت.خط.معمار،..این.خانه.در.ســال.۲017.ســاخته.شده.و.در.تقاطع.

جاده.ای.پر.تردد.واقع.شــده.است..در.خواســت.صاحبخانه.از.طراح،.ایجاد.فضایی.آرام.و.

راحت،.به.دور.از.فشــار.و.شلوغی.بود..بنابراین.برای.دســتیابی.به.هدف،.از.شیشه.های.

دوجداره.در.سراسر.فضا.استفاده.شــده.است..به.عالوه.در.نمای.بیرونی.صفحات.چوبی.

سوراخ.شده..به.کار.برده.شدند..استفاده.از.این.سطوح.در.طراحی.نما.باعث.شد.تا.فضای.
داخلی.از.بیرون.دید.نداشته.باشد.و.همچنین.نور.مالیمی.به.داخل.بتابد.

در.بخش.ورودی.خانه.یک.حوض.آب،.یک.باغچه.کوچک.و.همچنین.یک.استخر.به.

طول.10.متر.دیده.می.شود..بنا.به.درخواست.صاحبخانه.اتاق.ها.به.گونه.ای.قرار.داردند.که.
می.توان.از.باال.از.منظره.زیبا.و.آرام.پایین.خانه.از.جمله.باغچه،.استخر،.و.حوض.لذت.برد.
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  کاربرد سبک مینیمال در معماری و طراحی داخلی 

پنجره.ایرانیان؛.در.یکی.از.شــهرهای.اسپانیا.یک.ســاختمان.مسکونی.با.استفاده.از.
سبک.مینیمال.ساخته.شده.است.

به.نقل.از.وبســایت.خط.معمار،.گروه.معماری.Balzar.این.ساختمان.مسکونی.واقع.

در.شــهر.Torrevieja.اسپانیا.را.طراحی.کرده.اســت..این.منطقه.در.جنوب.سواحل.

یکی.از.شــهرهای.توریستی.این.کشور.قرار.دارد..اطراف.این.منطقه.یک.پارک.جنگلی.
وجود.دارد.

این.پروژه.مســکونی،.از.میان.زمینی.غرق.در.نور،.برای.تکمیل.چشم.انداز.این.منطقه.

ظاهر.می.شود..ســبک.به.کار.رفته.در.معماری.و.طراحی.داخلی.این.ساختمان.مینیمال.

اســت..طراحی.این.پروژه.با.محیط.ســایت.مطابقت.دارد..در.نتیجه.طراحان.یک.بنا.به.

شــکل.مثلث.همراه.با.یک.باغ.داخلی.در.مرکز.آن.طراحی.کردند..طراحی.ساختمان.به.

دنبال.هماهنگی.با.توپوگرافی.محیط.اطراف،.از.سطوح.زمین.طبیعی.تقلید.می.کند..فرم.
ساختمان.به.صورت.افقی.است.و.از.متریال.های.سفید.رنگ.استفاده.شده.است..
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  کاربرد سنگ و بتن اکسپوز در نما

پنجره.ایرانیان؛.ویالیی.مدرن.و.کم.نظیر.در.یکی.از.مناطق.روســتایی.کشور.پرتغال.ساخته.
شده.است.

به.نقل.از.وبسایت.خط.معمار،.این.پروژه.بازسازی.یک.ویالی.مسکونی.در.یکی.از.مناطق.

روســتایی.شمال.کشور.پرتغال.اســت..در.ابتدا.صاحب.خانه.قصد.داشت.که.خانه.ای.ساده،.و.

فضایی.ســاده.برای.لذت.بردن.بسازد..بنابراین.طراحان.سعی.کردند.فضایی.را.طراحی.کنند.تا.
ساده،.و.در.عین.حال.گرم.و.صمیمی.باشد.

این.خانه.شــامل.دو.طبقه.اســت..در.طبقه.همکف.فضاهای.عمومی.از.جمله.آشــپزخانه،.

ســرویس.بهداشتی،.سالن.نشــیمن.و.دفتر.خانگی.قرار.دارد..از.طریق.راه.پله.هایی.که.در.کنج.

ســالن.نشــیمن.دیده.می.شــود.می.توان.به.طبقه.باال.دسترســی.پیدا.کرد..در.این.بخش.نیز.

اتاق.های.خواب.قرار.دارد..بر.اســاس.ایده.اصلی.ســاده.بودن،.طراح.نمای.بیرون.ساختمان.را.

نیز.ساده.و.مینیمال.طراحی.کرده.است..عمده.متریال.به.کار.رفته.در.طراحی.نما.سنگ.و.بتن.
اکسپوز.است..در.مجموع.طراح.توانسته.حجمی.ساده.و.بی.نظیری.را.ایجاد.کند.



ری
عما

ر م
بـا

اخ

110

13
ه.6

ـار
شم

...
97
ن.
هم
..ب
م..

ده
واز
ل.د

سـا
ن/ 

ـا
رانی

ه ای
ـر

نج
پ

  معماری و طراحی موزه ای در اسپانیا

پنجره.ایرانیان؛.یک.مرکز.فرهنگی.در.اسپانیا.با.الهام.از.ساختار.گیاه.تنباکو.ساخته.
شده.است.

به.نقل.از.وبســایت.خط.معمار،.مرکز.فرهنگی.الگوتا،.ســاختمانی.چندعملکردی.
Nav� .است.که.دارای.فضاهای.نمایشگاهی.بوده.و.با.هدف.تاکید.بر.مرکزیت.شهر
almoral.در.اســپانیا.طراحی.شده.است..این.ساختمان.انعکاس.دهنده.هویت.این.

شهر.است.و.دارای.یک.نمایشگاه.دائمی.و.یک.موزه.است.

هندســه.این.مرکز.فرهنگی.با.توجه.به.ساختار.گیاه.تنباکو.طراحی.شده.است..در.

این.گیاه.برگ.های.شــبیه.و.متفاوت.در.یک.زمان.دیده.می.شــود.بدین.ترتیب.اصل.

تنوع.و.برابری.که.در.این.گیاه.مشــاهده.می.شــود،.کامال.در.فرم.این.ساختمان.به.
چشم.می.آید..

این.ساختمان.دارای.یک.هسته.مرکزی.برای.ارتباطات.عمودی.است..حجم.های.
شبیه.به.هم.اما.با.ارتفاع.های.متفاوت.از.این.هسته.مرکزی.بیرون.آمده.اند.
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  نمای یک ویال در اسپانیا
پنجره.ایرانیان؛.یک.معمار.اســپانیایی.با.اســتفاده.از.سنگ.و.بتن.و.اکسپوز.نمایی.

جالب.توجه.برای.یک.ویال.طراحی.کرده.است.
به.نقل.از.وبسایت.خط.معمار،.معمار.معاصر.اسپانیایی.Pablo Serrano.اخیرا.
به.تکمیل.طراحی.ویالیی.در.یکی.از.شهرهای.اسپانیا.پرداخته.است..از.ویژگی.های.

اصلی.این.پروژه،.استفاده.از.سنگ.و.بتن.اکسپوز.در.نمای.بیرونی.ویال.است..
ســنگ.Tarragona.به.عنوان.متریال.بومی.این.منطقه.به.حساب.می.آمد.و.در.
معماری.گذشــته.کاربردی.فراوان.داشته.اســت..بنابراین.طراح.تصمیم.می.گیرد.تا.
از.این.ســنگ.بومی.در.نمای.ســاختمان.و.به.عالوه.در.فضای.داخلی.طبقه.همکف.
اســتفاده.کند..طبقه.باال.به.صورت.یک.حجم.ســفید،.ناب.و.روشــن.بر.روی.پایه.
سنگی.قرار.گرفته.اســت..در.طراحی.نما.ما.شاهد.پنل.های.سفید.رنگ.هستیم.که.
به.عنوان.عایق.حرارتی.قرار.داده.شــده.اند.و.به.عالوه.از.ورود.نور.شــدید.خورشــید.

جلوگیری.می.کنند.
طبقه.همکف.شامل.فضای.عمومی.خانه.از.جمله.سالن.نشیمن،.سالن.غذاخوری،.

و.آشپزخانه.است.که.رو.به.حیاط.خلوت.باز.می.شود..
اســتفاده.از.چوب.و.متریال.طبیعی.در.فضای.داخلی.حس.گرمی.به.فضا.می.افزاید..

در.فضای.راه.پله.ها.نیز،.ما.شاهد.سنگ.های.به.کار.رفته.در.نمای.بیرون.هستیم.
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در ادامه مبحث الزامات طراحی نمای ســیمانی، به بررسی جزئیات 
اجرایی صفحات ســیمانی الیافی می پردازیم. الزم به ذکر است این 
مباحث بر اساس دستورالعمل طراحی ســازه ای و الزامات، ضوابط 
عملکردی و اجرایی نمای خارجی ساختمان ها )ضابطه شماره 714( 

تنظیم شده است.

اشــاره

)GFRC( نماهای بتنی مسلح به الیاف شیشه

جزئیات اجرای صفحات سیمانی الیافی
جزئیات.اجرایی.شــامل.مراحل.حمل،.نگــه.داری.در.محل.تولید.و.مصرف.و.نصب.

صفحات.سیمان.الیافی.در.نماست.
تولیدکننده.موظف.است.جزئیات.اجرایی.کار.با.محصول.را.تهیه.و.در.اختیار.عوامل.
اجرایی.قرار.دهد..در.این.بخش.دســتورالعمل.روش.نصب.صفحات.ســیمان.الیافی.

شرح.داده.می.شود.
زیرقاب ها )فلزی( و قطعات نگه دارنده

زیرقاب.ها.به.عنوان.نگه.دارنده.صفحات.ســیمانی.نما.مورد.استفاده.قرار.می.گیرند..
انتظارات.عملکردی.در.مورد.آنها.عبارتند.از:

-.انتقال..بار..مرده.و.زنده.تخته.ها.و.نیروهای.وارد.بر.تخته.ها.به.سازه.دیوار
-.قابلیت.انطباق.با.طرح.های.مختلف.اجراي.نما

-.تامین.الیه.هواي.پشت.صفحه.سیمانی.نما.)در.صورت.لزوم(
-.امکان.اتصال.روي.دیوار.بتنی.یا.بنایی،.یا.مشارکت.در.سازه.تشکیل.دهنده.دیوار.

)در.حالت.دیوار.خشک(
-.قابلیت.نظیم.و.ممانعت.از.تســري.ناهمواری.های.احتمالی.دیوار.بتنی،.یا.آجري.

یا.....به.سطح..نماي.نهایی
-.سادگی.و.سرعت.نصب

-.قابلیــت.تطبیق.با.روش.هــای.مختلف.اجراي.عایق.حرارتــی.و.محدود.کردن.

مجری شرکت آلوکد )کرتین وال(   

 مجری شرکت آلوکد  مجری شرکت آلوکد

)2(
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پل.های.حرارتی.ناشی.از.اتصاالت
-.دوام.مناسب.در.برابر.عوامل.جوي

-.امکان.پیش.بینی.درزهای.انبساط.و.کنترل.اثر.انقباض.و.انبساط.قطعات.نما
نبشــی.آلومینیومی.می.تواند.از.دو.قسمت.تشکیل.شود.تا.امکان.تنظیم.بیشتري.را.

فراهم.کند.
قطعات اتصال )پیچ ها، پرچ ها و...(

اتصال.نبشــی.ها.و.دیگر.پروفیل.های.نگه.دارنده.به.دیوار.بنایی.یا.بتنی.با.اســتفاده.

از.پیچ.های.خودکار.اســتیل.یا.گالوانیزه.صورت.گیرد..اتصال.صفحات.سیمانی.به.زیر.

قاب.ها.نیز.توسط.پیچ.های.استیل.)یا.گالوانیزه(.خودکار.یا.پرچ.های.آلومینیومی.انجام.

شود..توجه.به.این.نکته.ضروري.است.انتخاب.جنس.پیچ.یا.پرچ.باید.با.در.نظر.گرفتن.
جنس.زیر.قاب.ها.صورت.گیرد.

نمونه های زیرقاب ساخته شده با قطعات آلومینیومی

نمونه قطعه اتصال سپری های آلومینیومی به دیوار با امکان تنظیم 
در جهات و زوایاي مختلف

عایق حرارتی
نصب.صفحات.ســیمانی.نما.باید.به.گونه.ای.روي.زیر.قاب.ها.صورت.گیرد.که.عایق.
حرارتی.بتواند.بین.قطعات.زیرقاب.نصب.شــود..در.طراحی.و.اجراي.صفحات.سیمان.
الیافی.نما،.باید.حتی.االمکان.یک.الیه.هواي.تهویه.شده.بین.عایق.حرارتی.و.پوشش.
صفحه.ســیمانی.در.نظر.گرفته.شــود..مزایاي.این.نوع.طراحی.در.بخش.مربوط.به.

عملکرد.حرارتی.این.نوع.اجراي.نما.ارائه.شده.است..
این.روش.اجرا.امکان.اســتفاده.از.عایق.های.پشــم.معدنــی.)بدون.در.نظر.گرفتن.

تمهیدات.خاص(.را.فراهم.می.کند.
روش های اجرا

اجراي.نماي.صفحه.ســیمانی،.شامل.دو.مرحله.اجراي.زیرقاب.)زیرسازي(.و.نصب.
صفحات.سیمانی.است.

نماي.خارجی.تخته.ســیمانی.بر.روي.جدارهای.بنایی،.بتنی.و...،.می.تواند.بر.روي.

استاد.)وادار(.و.رانر.)تراک(.بدون.نیاز.به.زیرقاب،.اجرا.شود..در.این.حالت،.استادهای.

گالوانیزه.C.و.U.شــکل.متصل.شــده.به.رانر.)تراک(ها.در.محل.کف.و.سقف.که.با.

فواصل.60.ســانتی.متر.یا.کم.تر.قرار.گرفته.اند،.می.توانند.به.عنوان.زیرقاب.صفحات.

ســیمانی.تلقی.شــوند..اســتاد.و.رانر.را.می.توان.از.مقاطع.چوبی.نیز.تهیه.کرد..در.

تمامی.حاالت،.فاصله.تکیه.گاه.ها.و.ضخامت.تخته.ها.باید.به.گونه.ای.انتخاب.شــود.

که.حداکثر.تغییر.شــکل.زیرســازي.بر.اثر.بارهای.زنده.و.مــرده.از.360/1.فاصله.
تکیه.گاه.ها.کم.تر.باشد.

در.ادامه،.توضیحات.الزم.مربوط.به.هر.حالت.و.روش.اجرا.ارائه.می.شود.

نمونه نصب صفحه سیمانی به استادها و رانرهاي چوبی دیوار خارجی

یادآوري:.باید.یادآوري.شــود.که.انتقال.بارهاي.ثقلی.و.جانبی.توسط.دیوار.اصلی.

صورت.می.گیرد.و.اجزاي.تشکیل.دهنده.نماي.تخته.سیمانی.نقشی.در.آن.ایفا.نمی.کنند.

بنابراین.در.این.شــرایط،.اتصاالت.مکانیکی.بایــد.از.مقاومت.الزم.در.برابر.نیروهاي.

وارد.شــده.برخوردار.باشند..این.نیروها.می.تواند.شامل.وزن.اجزاي.تشکیل.دهنده.نما،.

تنش.های.حرارتی.و.رطوبتی.و.نیروي.اعمال.شده.بر.اثر.باد.یا.حرکات.ساختمان.باشد..

نماي.تخته.ســیمانی.باید.بتواند.در.برابر.نیروهاي.اعمال.شــده.مقاومت.کند.و.تغییر.
شکلی.کم.تر.از.مقادیر.حداکثر.تعیین.شده.داشته.باشد.

به.عبارت.دیگر،.در.تمامی.حاالت،.سیستم.زیرقاب.باید.به.گونه.ای.باشد.که.از.طرفی.

نیروهاي.ثقلی.و.جانبی.را.به.دیوار.پشت.کار.منتقل.کند.و.از.طرف.دیگر.امکان.تغییر.

شــکل.)انبساط.و.انقباض.ناشــی.از.تغییرات.دما(.را.داشته.باشد.تا.تنش.ها.به.صورت.

متمرکز.به.آن.وارد.نشده.و.خطري.براي.مجموعه.ایجاد.نشود..در.عمل،.براي.تامین.

این.انتظارات.باید.از.پروفیل.های.فلزي.یا.قطعات.چوبی.استفاده.شود.که.با.استفاده.از.

بست.های.فلزي.متعددي.به.صورت.عمودي.به.دیوار.متصل.می.شوند..در.قسمت.های.

باال.اتصال.به.گونه.ای.انجام.شــود.که.انتقال.نیروهاي.ثقلی.و.جانبی.به.دیوار.صورت.

گیرد..ولی.در.اتصاالت.پایین،.ســعی.شود.تنها.نیروهاي.جانبی.انتقال.داده.شوند.و.با.

پیش.بینی.قابلیت.حرکت.کشویی،.جابه.جایی.های.آزاد.ناشی.از.انبساط.و.انقباض.های.
حرارتی.تامین.شود..به.عبارت.دیگر،.زیرقاب.از.اتصاالت.فوقانی.آویزان.شود.

اجراي زیرقاب )زیرسازي(
براي.اجراي.زیرقاب.باید.از.پروفیل.های.اکسترود.شده.آلومینیومی،.یا.پروفیل.های.

C و.U.گالوانیزه.سرد.نوردشده،.استفاده.کرد.
اجراي زیرقاب فلزي

اجراي.زیرقاب.فلزي،.بهتر.اســت.به.دلیل.مشکل.خوردگی.در.قطعات.فوالدي،.با.

اســتفاده.از.قطعات.آلومینیومی.یا.گالوانیزه.صورت.گیرد..این.قطعات.باید.به.گونه.ای.

طراحی.و.ســاخته.شوند.که.امکان.تنظیم.را.در.شــرایطی.که.دیوار.داراي.اعوجاج.و.
ناترازي.است،.داشته.باشد.

اجراي زیرسازی با استفاده از قطعات آلومینیومی با قابلیت تنظیم 
بر روي دیوارهای خارجی

در.صورت.کاربــرد.گالوانیــزه،.از.ورقه.های.با.ضخامت.کم.تر.نســبت.به.قطعات.

آلومینیومی.استفاده.شود.تا.قطعات.به.منظور.عملکرد.بهتر.و.تغییر.شکل.کم.تر،.قابلیت.
شکل.دهی.داشته.باشند.

درصورتی.که.تغییر.شــکل.بر.اثر.بارهای.زنده.و.یا.ارتفاع.دیوار.زیاد.باشــد،.باید.از.
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صفحات.ســیمانی.با.ضخامت.بیش.تر.استفاده.شــده.یا.از.پروفیل.های.افقی.در.بین.

اســتادها.استفاده.شود.تا.در.نقش.پشــت.بند،.مقاومت.پوشش.و.زیرسازي.را.در.برابر.
لرزش.و.تغییر.شکل.افزایش.دهند.

نحوه.نصب.این.پروفیل.ها.به.گونه.ای.باشــد.که.سطحی.هم.تراز.با.صفحه.خارجی.
پانل.ایجاد.شود.و.در.صورت.نیاز،.قابلیت.اتصال.به.صفحه.سیمانی.را.داشته.باشند.

اجراي پشت بند براي تقویت موضعی زیرقاب و صفحات سیمانی

اگرچــه.جزئیات.اجرایی.مختلفی.براي.اتصال.صفحات.ســیمانی.با.زیرقاب.فلزي.

مطرح.شده،.اما.در.هر.حال.در.روش.های.جدید.باید.سعی.شود.یک.الیه.هواي.تهویه.
شده.بین.صفحه.سیمانی.و.الیه.عایق.حرارتی.در.نظر.گرفته.شود.

نصب عایق های حرارتی
نصب.عایق.حرارتی.در.زیر.کار.صفحه.ســیمانی.نما.می.تواند.به.روش.های.مختلف.

و.با.مصالح.متنوعی.صورت.پذیرد.
متداول.ترین.عایق.های.مورد.مصرف.انواع.پشم.های.معدنی.و.پلی.استایرن.منبسط.
شــده.هستند..با.توجه.به.این.نکته.که.وجود.پروفیل.های.آلومینیومی.یا.فوالدي.بین.
قطعات.عایق.حرارتی.باعث.ایجاد.پل.های.حرارتی.قابل.توجهی.می.شــود،.باید.سعی.
شود.که.اتصاالت.زیرقاب.ها.به.دیواره.پشتیبان.به.صورت.موضعی،.از.طریق.بست.های.
فلزي.کوچک.و.از.درون.)بیــن(.عایق.های.حرارتی.انجام.گرفته.و.از.اتصاالت.ممتد.
نواري.به.منظور.به.حداقل.رســاندن.پل.های.حرارتی.پرهیز.شود،.عایق.حرارتی.خود.

باید.به.کمک.اتصاالت.پیچی.به.سطح.زیر.کار.نصب.شود.

جزئیات اجزای تشکیل دهنده نمای صفحه سیمانی با زیرقاب 
چوبی )مقطع افقی(

اتصال با استفاده از بست های فلزی منقطع با کم ترین میزان پل حرارتی

اتصال با استفاده از پروفیل های فلزي سراسر و با ایجاد پل های 
حرارتی متعدد

نمایی از نحوه اجرای عایق حرارتی در پشت صفحه سیمانی با 
استفاده از اتصاالت فلزی منقطع

در.حالتی.که.ســطح.زیر.کار.صفحه.ســیمانی.از.نوع.دیوار.خشک.و.در.الیه.میانی.

داراي.عایق.ها.باشــد،.در.الیه.زیرین.صفحه.ســیمانی،.نیازي.به.اســتفاده.از.عایق.

نخواهد.بود..در.این.حالت.نصب.عایق.های.حرارتی.به.صورت.تودلی.بین.اســتادهاي.

دیوارها.صورت.می.گیرد.که.به.دلیل.وجود.استادهاي.ممتد.بین.قطعات.عایق،.پل.های.
حرارتی.قابل.توجهی.پدیدار.می.شود.

اجرای عایق حرارتی به صورت تودلی
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اجرای عایق حرارتی به صورت تودلی در بین استادهای یک دیوار خشک
.

محل.اجراي.هوابند،.در.صورت.لزوم.)بنا.به.تشخیص.طراح(.سمت.خارجی.زیرقاب.

اســت..الیه.بخاربند.نیز.در.صورت.لزوم.)بنا.به.تشخیص.طراح(.در.طرف.گرم.عایق.
حرارتی.قرار.می.گیرد.

یادآوري 1:.به.عبارت.دیگر،.در.مناطق.سردســیر،.الیه.بخاربند.در.طرف.رو.به.

داخل.عایق.حرارتی.و.در.مناطق.گرم.و.مرطوب،.در.طرف.رو.به.خارج.قرار.می.گیرد..

در.صورت.پیش.بینی.یک.الیه.هواي.تهویه.شده.در.طرف.خارجی.دیوار،.می.توان.الیه.
بخاربند.و.در.بعضی.موارد.الیه.هوابند.را.حذف.کرد.

در.تمامی.روش.های.اجرا،.عایق.حرارتی.مورد.اســتفاده.باید.غیرآب.دوست.بوده.و.
یک.فاصله.هوا.بین.عایق.و.صفحه.سیمانی.در.نظر.گرفته.شود.

یادآوري 2:.این.روش.عایق.کاری،.طبق.مقررات.ملی.جزو.روش.های.عایق.کاری.

از.خارج.محســوب.می.شــود..در.نتیجه،.در.صورتی.که.جرم.دیوار.از150کیلوگرم.بر.

مترمربع.بیش.تر.باشــد،.دیوار.جزو.دیوارهاي.سنگین.)از.نظر.صرفه.جویی.در.مصرف.

انرژي(.تلقی.می.شــود..از.طرف.دیگر،.در.صورتی.که.الیه.هوا.بین.صفحه.سیمانی.و.

عایق.در.نظر.گرفته.شــود،.دیوار.از.نظر.رفتار.در.برابر.آب.بارندگی.جزو.گروه.3.تلقی.

می.شود..اگر.اجراي.نما.با.سامانه.هم.پوشانی.قطعات.صفحه.سیمانی.انجام.شود،.دیوار.

جزو.گروه.4.خواهد.بود.که.بهترین.کارایی.را.از.این.نظر.خواهد.داشــت..الزم.به.ذکر.

است.دیوار.گروه.23در.اکثر.نقاط.کشور.عملکرد.مناسبی.در.برابر.آب.بارندگی.داشته.

و.تنها.در.مناطق.کناره.دریاي.خزر.)فقط.در.نماهاي.در.معرض.بارندگی(،.الزم.است.
از.نوع.4.یعنی.با.قطعات.نماي.داراي.هم.پوشانی،.استفاده.شود.

یادآوري ۳:.در.نظر.گرفتن.الیه.هوا،.توســط.بسیاري.از.تولیدکنندگان.صفحات.

ســیمانی،.به.عنوان.یک.الزام.در.نظر.گرفته.می.شــود.و.در.صــورت.عدم.اجراي.آن.

مســئولیتی.در.خصوص.دوام.محصول.بر.عهده.سازنده.نخواهد.بود..دلیل.اصلی.این.

امر.جلوگیري.از.ایجاد.میعان.در.پشت.صفحه.سیمانی.است.که.در.درازمدت.می.تواند.

باعث.تغییرات.ظاهري.و.حتی.خرابی.در.صفحه.سیمانی.و.به.طورکلی.دیوار.شود..الیه.

هوا.نه.تنها.باعث.جلوگیري.از.تماس.آب.ناشــی.از.میعان.با.صفحه.سیمانی.می.شود،.

بلکه.در.حالتی.که.امکان.جریان.هوا.نیز.در.نظر.گرفته.شده.باشد،.باعث.خشک.شدن.

رطوبت.احتمالی.ورودي.ناشی.از.بارندگی.و.همچنین.رطوبت.ناشی.از.میعان.در.داخل.
عایق.می.شود.

باید.توجه.داشت.که.ضخامت.الیه.هوا.به.دلیل.جریان.هواي.وارد.شده.و.اثر.آن.بر.

عملکرد.تخته.ها،.باید.به.دقت.تعیین.گردد.

عرض )عمق( حداقل مجاری تهویه الیه های هوا بر حسب فاصله 
عمودی بین مجاری ورود و خروج هوا

در.طراحی.و.اجراي.سامانه.نما.باید.دقت.کافی.در.خصوص.جزئیات.اجرایی.رعایت.

شود.تا.محل.های.ورود.و.خروج.جریان.هوا.در.تمامی.قسمت.های.نما.به.طور.صحیح.

در.نظر.گرفته.شــوند..همچنین،.اتصال.عایق.های.حرارتی.باید.به.گونه.ای.باشــد.که.

به.هیچ.وجه.از.دیوار.پشــت.جدا.نشده.و.ضخامت.طراحی.شــده.الیه.هوا.دستخوش.

تغییرات.نگردد..از.آنجا.که.هرگونه.بازشــدگی.در.عایق.کاری.نما.باعث.قطع.مســیر.

جریان.هوا.می.شــود،.در.نتیجه.الزم.اســت.تا.دریچه.هایی.در.بخش.زیر.پنجره.براي.

خــروج.هوا.و.در.بخش.باالي.آن.براي.ورود.در.نظر.گرفته.شــوند..عایق.های.مورد.

استفاده.در.این.روش.بهتراست.به.دلیل.عملکرد.بهتر.در.حین.آتش.سوزی.و.عملکرد.
صوتی.بهتر.از.نوع.عایق.های.پشم.معدنی.باشند.

در.صورتی.که.دیوار.پشت.عایق.حرارتی.مشخصات.مناسبی.از.نظر.هوابندي.داشته.

باشــد،.می.توان.از.اجراي.الیه.بخاربند.در.طــرف.گرم.عایق.حرارتی.صرف.نظر.کرد..

به.این.ترتیب،.در.صورت.محدود.بودن.نفوذپذیري.بخار.آب.دیوار،.باید.ســعی.شــود.

از.تنفس.دیوار.جلوگیري.نشــده،.در.عوض.طراحی.به.گونه.ای.انجام.شود.که.رطوبت.
احتمالی.ناشی.از.میعان.در.اثر.جریان.هوا.از.دیوار.خارج.شود.

هوابندي نما
با.توجه.به.اهمیت.صرفه.جویی.در.مصرف.انرژي،.الزم.اســت.در.طراحی.و.ساخت.
ساختمان،.نشــت.)نفوذ(.یا.جریان.های.ناخواسته.هوا.از.خارج.به.داخل.یا.بالعکس.به.
حداقل.ممکن.کاهش.یابد..در.بعضی.جدارها،.این.عملکرد.توســط.خود.دیوار.تامین.
می.شــود،.ولی.وجود.درزهاي.بین.قطعات.مختلف،.استفاده.از.یک.الیه.تکمیلی.براي.
تامیــن.این.عملکرد.را.الزامی.می.کند..در.این.حالــت،.در.اجراي.این.الیه.باید.دقت.
خاصی.معطوف.شــود.تا.اتصال.این.الیه.ها.به.یکدیگر.و.به.بازشوها.به.نحو.مطلوبی.

درزبندي.شود.

 مجری شرکت آلوکد مجری شرکت آلوکد
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معرفی
افزایش.قابل.توجه.تقاضای.انرژی.در.جهان.امروز.باعث.اعمال.فشار.قابل.توجهی.بر.شناخت.
روش.های.مناســب.و.عملی.به.منظور.صرفه.جویی.در.انرژی.شده.است..در.بخش.ساخت.وساز،.
تالش.هــای.زیادی.در.جهت.نوآوری.اصول.طراحی.با.هــدف.کاهش.مصرف.انرژی.صورت.
گرفته.است..اقدامات.فعال.و.غیرفعال.دو.رویکرد.متفاوت.برای.صرفه.جویی.در.مصرف.انرژی.
در.ســاختمان.ها.می.باشــند..اقدامات.غیرفعال.شامل.بررســی.ویژگی.های.نوآوری.شده.برای.
ساخت.وساز.پاکت،.اجرای.جرم.حرارتی.به.عنوان.ذخیره.سازی.انرژی.و.استفاده.از.تهویه.طبیعی.
با.قصد.افزایش.بهره.وری.انرژی.اســت..عــالوه.بر.این،.در.رویکرد.فعال،.ســاخت.عملکرد.
سیستم.بهینه.تهویه.مطبوع.و.اســتفاده.از.فن.آوری.های.تجدیدپذیر.در.نظر.گرفته.شده.است.
)Brychta.و.همکاران،.۲010(..اگرچه.تجزیه.و.تحلیل.مصرف.انرژی.به.شــدت.برای.پیدا.
کردن.مناسب.ترین.استراتژی.طراحی.در.هر.آب.وهوا.بسیار.مهم.است،.به.دلیل.نیاز.به.در.نظر.
گرفتن.تعامالت.میان.ســاختمان.ها،.محیط.اطراف.و.دســتگاه.های.مکانیکی.استفاده.شده.این.
کار.بســیار.پیچیده.اســت.)Fumo.و.همکاران،.2010(..الزم.به.ذکر.است.که.با.توجه.به.
تغییرات.غیرقابل.پیش.بینی.آب.وهوا.و.امکان.تغییر.در.الگوی.استفاده.از.ساختمان.و.پارامترهای.
متعدد.موجود،.حتی.دقیق.ترین.شبیه.سازی.ساختمان.نمی.تواند.مشخصات.دقیق.مصرف.انرژی.
را.ارائه.کند.و.همه.آنها.درصدی.عدم.قطعیت.قابل.قبول.را.دارا.هســتند.)اســمیت.و.همکاران،.
۲010(..یکــی.از.دقیق.ترین.برنامه.ها.برای.تجزیه.و.تحلیل.انرژی.و.شبیه.ســازی.بار.حرارتی.
انرژی.ابزار.شبیه.ســازی.بار.است.که.ترکیب.بهبودیافته.ای.از.BLAST.و DOE�2.می.باشد..
این.برنامه.مدل.ســازی.سرمایشی،.گرمایشی،.تهویه،.روشنایی.و.بسیاری.از.انرژی.های.جریان.
یافته.دیگر.در.ساختمان.است.)وزارت.انرژی.ایاالت.متحده،.۲011(..اگرچه.»به.عالوه.انرژی«.

یک.برنامه.قدرتمند.شبیه.ســازی.انرژی.است،.ولی.رابط.گرافیکی.کاربر.)GUI(.ندارد.و.وارد.

کردن.داده.ها.به.صورت.دســتی.پیچیده.است.و.ممکن.است.اشــتباهاتی.در.روند.شبیه.سازی.

صورت.بگیرد.)الیــس.و.همکاران،.۲008(..گوگل.Sketch.up.و.نرم.افزار.طراحی.D�3.با.

داشتن.توانایی.تجسم.ســازی.پیچیده.نقش.مهمی.در.ساده.سازی.فرایند.وارد.کردن.داده.ها.در.

»به.عــالوه.انرژی«.با.پالگین.طراحی.انرژی.خود.را.بازی.می.کنند..با.اســتفاده.از.این.قابلیت.

نرم.افزار،.کاربر.می.تواند.در.ابتدا.شــکل.هندســی.را.در.گــوگل.Sketch.up.ایجاد.کند.و.

ســاختمان.را.با.پنجره.های.مورد.نیازش،.درها،.دستگاه.های.ســایه.و.همچنین.اضافه.کردن.

مناطق.مورد.نیاز.اصالح.کند.و.ســپس.وارد.کردن.فایل.در.ویرایشــگر.IDF.و.اضافه.کردن.

اطالعات.دیگری.که.به.طرز.محسوسی.در.مقایسه.با.وارد.کردن.تمام.داده.ها.به.صورت.دستی.
در.انرژی.به.عالوه.ساده.تر.هستند.)الیس.و.همکاران،.۲008(.

در.این.مقاله،.ابتدا.آب.وهوای.مادرید،.اســپانیا.تجزیه.و.تحلیل.شد.و.اصول.طراحی.مناسب.

به.طورکلی.توضیح.داده.شده.است..سپس،.یک.مدل.ساده.از.یک.خانه.که.به.عنوان.یک.معیار.

انتخاب.شده.است.برای.به.دست.آوردن.اطالعات.کافی.در.مورد.تعامل.میان.ساختمان.نمونه.

و.محیط.اطراف.بررسی.شده.اســت..پس.از.آن.پنجره.دوجداره.ساختمان.معیار.اصالح.شد.با.

هدف.مقایســه.جریان.انرژی.در.مدل.اولیه.با.یک.مدل.اصالح.شــده.و.شناسایی.اثر.تغییرات.

اضافه.شده..ازاین.رو،.نخست.هندسه.معیار.در.طرح.گوگل.مدل.سازی.شد.و.در.هر.کار،.تغییرات.
ضروری.اضافه.شد.

با.توجه.به.فایل.اطالعات.آب.وهوا،.مهم.است.که.متذکر.شویم.که.برای.اجرای.شبیه.سازی.

در.»انرژی.به.عالوه«.و.همچنین.تجزیه.و.تحلیل.آب.وهوای.مادرید،.تصمیم.گرفته.شده.است.

که.از.فایل.اطالعات.آب.وهوای.گرفته.شــده.از.وب.سایت.»انرژی.به.عالوه«.که.به.عنوان.یک.

مهندس امین مویدفر مدیر واحد بازرگانی شرکت ایستاوین به همراه دکتر غزال ابراهیمی و دکتر دانیل اوگالدو دیالوگا

ساختمان با مصرف انرژی کم

 مطالعه پارامتری پنجره دو جداره

چکیده
هدف از این مقاله بررسی رفتار یک خانه واقع در شهر مادرید است که با استراتژی های مختلف طراحی به منظور بهره وری انرژی 
در ساختمان تغییر یافته است. در ابتدا، در بخش اول مقاله اطالعات عمومی در مورد تجزیه و تحلیل آب وهوایی این شهرستان آورده 
شده است و پس از آن یک معیار جریان انرژی ساختمان در نرم افزار انرژی به عالوه )Energy Plus Software( مدل سازی و شبیه 
ســازی شده است. پس از آن، خانه با اســتفاده از پنجره های دوجداره اصالح می شود به جای آنکه توسط یک پنجره تک جداره در 
یک شبیه ســازی جداگانه اصالح شود، آزمایش می شود و نتایج شرح داده و مقایسه می شوند. بر اساس تجزیه و تحلیل، استفاده از 
پنجره های دوجداره به طور قابل توجهی استراتژی موثری برای کنترل اتالف انرژی برای آب وهوای مادرید است و به طور ویژه باعث 

کاهش قابل توجهی در بار گرمایشی می شود.
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منبع.قابل.اعتماد.از.اطالعات.شناخته.شده.است.استفاده.شود.
مرحله اول: تجزیه و تحلیل آب وهوا

با.توجه.به.فایل.اطالعات.آب.وهوا.گرفته.شــده.از.وب.ســایت.»انــرژی.به.عالوه«،.عرض.

جغرافیایی.مادرید.40.45.درجه.و.طول.جغرافیایی.آن.3.55-.درجه.اســت..عالوه.بر.این،.این.

شهرســتان.58۲.متر.از.سطح.دریا.باالتر.است.و.منطقه.زمانی.استاندارد.آن.یک.ساعت.جلوتر.
از.زمان.گرینویچ.می.باشد.

در.مــورد.تغییرات.درجه.حرارت.می.توان.گفت.که.تنوع.فصلی.قابل.توجه.ای.در.مادرید.وجود.

دارد.و.این.رقم.می.تواند.حدود.40.درجه.ســانتی.گراد.در.تابستان.می.باشد.و.در.فصل.زمستان..

4-.درجه.سانتی.گراد.را.تجربه.می.کنند)شکل.1(..عالوه.بر.این.تغییرات.روزانه.حدود.۲0.درجه.

سانتی.گراد.نیز.برای.این.شهرستان.گزارش.شده.است..به.طورکلی،.می.توان.گفت.که.در.طول.

تابســتان.که.درجه.حرارت.باالتر.است،.رطوبت.نسبی.پایین.تر.است..به.عنوان.مثال،.جوالی.با.

باالترین.درجه.حرارت.متوسط.حداقل.دما.و.دسامبر.با.پایین.ترین.درجه.حرارت.حداکثر.رطوبت.
را.داراست.)50.%.و.90%.بود(.

.
شکل.1:.دمای.ماهیانه.و.منبع.-.رطوبت.مادرید:.از.Ecotect،.ابزار.آب.وهوا.

بــا.توجــه.به.باد.غالب،.می.تــوان.گفت.که.جهت.جنــوب.-غرب.و.پــس.از.آن.با.اندکی.

تفاوت.غرب.و.شــمال،.دارای.قوی.ترین.بادها.می.باشــند..عالوه.بر.این،.هیچ.تغییرات.فصلی.

قابل.توجهی.وجود.ندارد.و.همچنین.تفاوتی.بین.باد.صبح.و.بعدازظهر.در.این.شهرســتان.وجود.
ندارد.)شکل.۲(.

شکل.۲:.منبع-.باد.غالب.مادرید:.از.Ecotect،.ابزار.آب.وهوا

با.توجه.به.جدول.ســایکرومتری.ارائه.شــده.)شــکل.3(،.منطقه.راحتی.در.مادرید.بین.۲1.

درجه.ســانتی.گراد.و.۲6.درجه.سانتی.گراد.اســت،.عالوه.بر.این،.گرمایش.خورشیدی.منفعل.

می.تواند.نقش.مهمی.از.17.5.درجه.ســانتی.گراد.به.۲1.درجه.سانتی.گراد.داشته.باشد.و.تهویه.

طبیعی.تاثیر.قابل.توجهی.برای.محدوده.دمای.۲1.درجه.ســانتی.گراد.تا.30.درجه.ســانتی.گراد.

دارد..عالوه.بر.این،.در.تصویر.تاثیر.استفاده.از.جرم.حرارتی.که.می.تواند.درجه.حرارت.بین.16.
درجه.سانتی.گراد.و.33.درجه.سانتی.گراد.را.در.این.شهرستان.پوشش.دهد.ترسیم.شده.است.

.

شکل.3:.نمودار.سایکرومتری.منابع.مادرید:.از.Ecotect،.ابزار.آب.وهوا

به.منظور.دریافت.حداکثر.تابش.خورشــیدی.در.فصل.زمستان.که.حرارت.مورد.نیاز.است.و.

در.تابســتان.نیاز.نیست،.جهت.بهینه.برای.ساخت.وساز.در.مادرید.177.5.درجه.از.سمت.شمال.

است.)شکل.4(..بر.اساس.تمامی.تجزیه.و.تحلیل.آب.و.هوایی،.استراتژی.های.زیر.را.می.توان.

برای.طراحی.خانه.در.این.شهرســتان.در.نظر.گرفت:.اصول.طراحی.گرم.ماندن.مانند.استفاده.

از.جــرم.حرارتی.به.منظور.حفظ.گرمــا.و.همچنین.طراحی.حجم.های.فشــرده.که.به.معنای.

داشتن.سطوح.کمتری.برای.ساختمان.با.هدف.کاهش.پراکندگی.حرارت.در.زمستان.می.باشند،.
راه.حل.های.مناسبی.هستند.

.

شکل.4:.جهت.گیری.منابع.بهینه.مادرید:.از.Ecotect،.ابزار.آب.وهوا

مرحله دوم: شبیه سازی انرژی ساختمان
در.ایــن.بخش،.نتایج.حاصــل.از.انرژی.به.عالوه.برای.ســاختمان.معیار.انتخاب.شــده.و.

نسخه.های.اصالح.شده.نشان.داده.می.شوند.
ساختمان معیار

همان.طور.که.در.شــکل.5.نشان.داده.شده،.یک.ساختمان.ساده.با.دو.منطقه.حرارتی.)زون.

غرب.و.منطقه.شــرق(.با.اتاق.هایی.با.ابعاد.4.در.5.متر.در.طرح.و.یک.طبقه.به.ارتفاع.ســقف.

3.متر،.پنجره.ها.با.ارتفاع.1.۲.متر.و.عرض.۲.4.متر.)بدون.پنجره.در.نمای.شــمالی(.به.عنوان.
ساختمان.معیار.انتخاب.شده.است.

.

تصویر.5:.نمای.ساختمان.معیار.از.سمت.جنوب.غربی
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جدول.1.ویژگی.های.ساختمان.معیار.را.نشان.می.دهد.و.فضای.داخلی.و.دستاوردها.در.جدول.
۲.نمایش.داده.شده.است.

جدول.1:.خصوصیات.ساختمان.معیار

جدول.۲:.فضای.داخلی.و.دستاوردها

شــکل.6.جریان.انرژی.برای.عناصر.مختلف.ســاختمان.در.دو.منطقه.متفاوت.را.به.تصویر.

می.کشــد..بر.اساس.نمودار،.مناطق.غرب.و.شرق.نقش.مشابه.ای.در.به.دست.آوردن.یا.اتالف.

انرژی.به.دلیل.مصالح.ساختمانی.مشابه.دارند..همان.طور.که.نشان.داده.شده.است،.دیوارهای.

خارجی،.پنجره.ها،.ســقف.و.کف.هال.مقدار.قابل.توجهی.از.انرژی.را.از.دست.می.دهند.و.دیوار.

داخلی.در.هر.دو.منطقه.انرژی.ناچیزی.به.دست.می.آورد..عالوه.بر.این،.می.توان.فهمید.که.آن.

طبقه.دارای.بیشــترین.اتالف.انرژی.)Kw.3875(.نســبت.به.بقیه.است..پس.از.آن،.بیشترین.

مقدار.از.دست.رفتن.انرژی.به.پنجره.ها.و.سقف.تعلق.دارد.)به.ترتیب.1969.کیلووات.و.1810.

کیلــووات(..عالوه.بر.این،.دیوارهای.خارجی.انتقال.انرژی.به.خارج.را.دارند.که.با.کوچک.ترین.

نمودار.نشــان.داده.شده.اســت.)570.کیلووات(..با.توجه.به.دستاوردهای.خورشیدی،.می.توان.

گفت.که.منطقه.شرق.کمی.بیشتر.از.مناطق.دیگر.دریافت.می.کند..عالوه.بر.این،.اثر.گرمایشی.

محســوس.در.هر.دو.منطقه.از.هوا.در.مناطق.معرفی.شده.از.سیستم.های.تهویه.مطبوع.بیش.
از.اثر.خنک.کننده.است.

.

شکل.6:.جریان.انرژی.معیار
شــکل.7.مصرف.ماهیانه.انرژی.گرمایشی.و.سرمایشی.ســاختمان.معیار.را.نشان.می.دهد..
به.طورکلی،.از.اکتبر.تا.آوریل.انرژی.برای.گرمایش.مورد.نیاز.اســت.و.از.ماه.می.تا.ســپتامبر.

خنک.کننده.برای.ســاختمان.مورد.نیاز.اســت..عالوه.بر.این،.از.ماه.اول.سال.تا.ماه.5.تقاضای.

مصرف.انرژی.حرارتی.به.طور.قابل.توجهی.کاهش.می.یابد.و.پس.از.آن.به.مدت.چهار.ماه.تقریبا.

ثابت.می.ماند.و.دوباره.از.ســپتامبر.به.طرز.محسوســی.باال.می.رود.و.به.اوج.خود،.1630.49.

کیلووات.در.دســامبر.می.رســد..از.ســوی.دیگر،.در.دوره.اکتبر.تا.مارس.تقریبا.هیچ.نیازی.به.

خنک.کننــده.در.مادریــد.وجود.ندارد..بااین.حــال،.از.آوریل.تا.ســپتامبر.تقاضای.انرژی.برای.

خنک.سازی.ســاختمان.می.باشد.و.این.تقاضا.حداکثر.تعداد.1075.7۲.کیلووات.در.ماه.جوالی.
است.که.گرم.ترین.ماه.سال.در.این.شهرستان.است.

.

شکل.7:.تقاضای.انرژی.حرارتی.و.سرمایشی.معیار

ساختمان اصالح شده
در.ایــن.بخش،.پنجره.های.دوجداره.جایگزین.پنجره.تک.جداره.از.ســاختمان.معیار.
می.شــود..هدف.از.این.کار.درک.اهمیت.پنجره.های.دوجداره.و.میزان.انرژی.مورد.نیاز.
برای.ســرمایش.و.گرمایش.ســاختمان.بعد.از.تغییر.پنجره.تک.جداره.با.دوجداره.هایی.

است.که.دارای.یک.شکاف.هوا.بین.دو.الیه.از.شیشه.است.
شــکل.8.جریان.انــرژی.ای.که.از.عناصر.ســاختمان.عبور.می.کنــد،.مقدار.انرژی.
خورشــیدی.و.همچنین.میزان.گرمایش.و.ســرمایش.انتقال.یافته.را.نشــان.می.دهد..
بــا.توجه.به.نمــودار،.پنجره.های.دوجداره،.اثر.قابل.توجهــی.در.اتالف.انرژی.از.طریق.
پنجره.ها.دارند.و.همچنین.در.منطقه.انتقال.یافته.خورشــیدی.اســت.که.در.مقایسه.با.
معیــار.مقدارش.کاهش.یافته.اســت.)از.5566.۲3.کیلووات.به.4086.64.برای.منطقه.
غرب.و.از.5711.6۲.تا.4119.56.برای.منطقه.شرق(..با.توجه.به.کاهش.اتالف.حرارت.
از.1969.37.کیلــووات.تا.451.3۲.کیلووات.بــرای.منطقه.غرب.و.1964.36.کیلووات.
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مستمر.مانیتور.شوند.

متن.اولین.گزارش.رسمی.تیم.فنی.حقیقت.یاب.درباره.

منشا.انتشــار.بوی.نامطبوع.در.شهر.تهران.به.شرح.زیر.

اســت.که.با.توجه.به.ادامه.انجام.تحقیقات.در.این.زمینه.
این.گزارش.در.آینده.تکمیل.خواهد.شد.

.بــرای.اولین.بار.در.تاریخ.تهران،.بویی.نامطبوع.بیش.

از.10.منطقه.تهران.را.درگیر.خود.کرد..عصر.چهارشنبه،.

1۲.دی.مــاه.1397.به.طــور.بی.ســابقه.در.تهران،.بوی.

مشمئز.کننده.ای.در.سطح.وسیعی.در.شهر.تهران.پخش.

شد.که.موجب.ناراحتی.و.اذیت.تعدادی.از.ساکنان.تهران.

شد..بوی.نامطبوع.طبق.گفته.تعدادی.از.مردم.در.مناطق.

مختلف.در.حدود.ســاعات.منتهی.به.شــب.به.حداکثر.

شدت.خود.رسید..در.حوالی.عصر.این.بو.با.دود.و.آلودگی.

ناشی.از.ترافیک.مخلوط.شده.و.حس.ناراحتی.خاصی.را.
به.رهگذران.تعدادی.از.مناطق.تهران.می.داد.

بوی.مشــمئز.کننده.در.مناطق.مختلف.تهران.از.جمله.

مناطق.۲،.6،.7،.11،.1۲.و.19.پخش.و.احســاس.شــد..

این.بو.در.محالت.و.نقاطــی.همچون.زعفرانیه،.میدان.

آرژانتین،.میدان.فاطمی،.خیابان.ظفر،.عبدل.آباد،.خیابان.

بهشتی،.میدان.گمرک،.نارمک،.خیابان.فلسطین،.میدان.

هفت.تیر.و.ســیدخندان.با.شدت.بیشتری.به.مشام.رسید..

همچنین.بــوی.نامطبوع.در.بخش.هایی.از.محدوده.های.

میرزای.شــیرازی،.چهارراه.ولیعصر،.سهروردی،.آزادی،.

میدان.ولیعصر،.بلوار.کشــاورز.و.شــیخ.فصل.اهلل.نوری.

بــه.میزان.قابل.توجه.)اما.نه.به.شــدت.منطقه.1۲(.هم.

گزارش.شــد..موارد.زیر.را.می.توان.به.عنوان.فرض.های.
منشا.بوی.نامطبوع.در.تهران.مد.نظر.قرار.داد.

ـ.مرکاپتــان:.گاز.طبیعــی.فاقد.رنگ.و.بو.اســت..با.

هدف.ایمنی.در.مقابل.گاز،.مســئوالن.شرکت.گاز.طبق.

اســتاندارد،.درصد.معینی.از.مــاده.مرکاپتان.را.که.بوی.

تند.و.شــدیدی.دارد.با.گاز.مخلوط.می.کنند..با.مسئوالن.

فنی.شــرکت.گاز.استان.تهران.ارتباط.حاصل.شد.و.آنها.
هرگونه.نشتی.گاز.را.به.طور.کامل.رد.کردند.

ـ.لوله.فاضالب:.اعالم.شد.که.لوله.فاضالب.شکسته.و.

نشت.مواد.و.پخش.بو.به.این.سبب.بوده.است..این.مورد.

از.سوی.مسئوالن.شرکت.آب.و.فاضالب.رد.و.اعالم.شد.

که.اساسا.حادثه.ای.که.به.شکستگی.لوله.های.فاضالب.
منجر.شده.باشد.در.روز.حادثه.گزارش.نشده.است.

ـ.پخــش.فرآورده.های.نفتی:.طبق.گفته.مســئوالن.

شــرکت.پخش.فرآورده.های.نفتی،.اساســا.ماده.ای.که.

بتواند.بویی.شــبیه.بوی.پخش.شده.در.تهران.در.مورخه.

1۲.دی.ماه.تولید.کند.وجود.نداشته.است..بنابراین.منشا.
بو.ناشی.از.محصوالت.شرکت.پخش.منتفی.است.

ـ.اعالم.شــد.که.هیچ.گونــه.حادثــه.ای.در.محدوده.

پاالیشگاه.رخ.نداده.و.بوی.خاصی.در.محوطه.آنها.پخش.
نشده.است.

ـ.بر.اســاس.اعالم.مسئوالن.شرکت.مترو،.با.توجه.به.

دیواره.هــای.بتنی.تونل.های.مترو،.امکان.به.وجود.آمدن.

و.تولید.و.پخــش.گاز.های.با.بوی.نامطبوع.اساســا.در.

نزد.آنها.موجود.نیســت..این.اعالمیه.بر.این.اســاس.از.

طرف.شرکت.مترو.صادر.شــد.که.عده.ای.گفته.بودند،.

منشــا.بو،.ایستگاه.ملت.خط.مترو.)واقع.در.خیابان.ملت.

بین.خیابان.های.سعدی.در.غرب.و.مصطفی.خمینی.در.
شرق(.است.

ـ.اینورژن.)وارونگی(.هوا:.واضح.است.که.اینورژن.در.

روزهای.مختلف.فصل.سرما.و.در.همه.سال.ها.در.شهر.

تهران.رخ.می.دهد،.اگر.چنین.عامل.اســتداللی.درست.

باشــد.باید.این.پدیده.پخش.بو،.تکراری.بوده.باشد.در.

حالی.که.برای.اولین.بار.اســت.که.در.تهران.و.آن.هم.

در.این.ســطح.وسیع.این.بوی.مشــمئز.کننده.احساس.
شده.است.

ـ.فاضالب.ســاختمان.پالســکو:.اعالم.شد.که.در.اثر.

حفــاری.گمانه.های.محاطــی.و.نگهبــان.گودبرداری.

ساختمان.آتی.پالســکو.به.مخزن.فاضالب.قدیمی.این.

ســاختمان.در.عمق.حدود.۲1.متری.)از.سطح.خیابان(.

برخورد.کرده.که.به.دلیل.قدمت.مخزن.و.تجمع.گازهای.



13
ه.6

ـار
شم

...
97
ن.
هم
..ب
م..

ده
واز
ل.د

سـا
ن/ 

ـا
رانی

ه ای
ـر

نج
پ

122

ش
زار

گـ

فاضالبی.با.ایجاد.مســیر.حفاری.گمانه،.گازهای.تجمع.

یافته.بسیار.بدبو.در.فضا.پخش.و.در.این.سطح.وسیع.در.

شهر.تهران.گسترده.شده.است..مشخص.شد.که.خروج.

گاز.بدبو.از.گمانه.دســتی.در.حال.حفاری.این.ساختمان.

صحت.داشته.و.مدت.خروج.گاز.از.ساعت.حدود.16:00.

روز.1۲.دی.ماه.به.مدت.۲.ساعت.طول.کشیده.است..اما.

اینکه.این.حجم.گاز.منتشر.شده.از.فاضالب.چاه.پالسکو.

بتواند.بخش.وسیعی.از.تهران.را.تحت.پوشش.قرار.دهد،.
جای.تردید.دارد!

ـ.سوزاندن.پسماندها.و.زباله.ها.در.کهریزک:.این.مورد.

از.ســوی.مدیرعامل.سازمان.مدیریت.پسماند.شهرداری.

تهران.تکذیب.شــد..اعالم.شد.که.از.آنجا.که.گزارش.ها.

از.انتشار.بوی.نامطبوع.در.محدوده.مرکزی.شهر.تهران.

حکایت.می.کند.و.گزارشی.از.سوی.ساکنان.جنوب.شهر.

دریافت.نشده.بنابراین.منبع.این.بو.هیچ.ارتباطی.به.مرکز.

پردازش.و.دفع.پسماند.آرادکوه.که.در.پهنه.جنوبی.تهران.
و.در.نزدیکی.کهریزک.واقع.شده.است،.ندارد.

ـ.آتشفشــان.دماونــد:.در.لحظات.اولیــه.پخش.بوی.

نامطبوع.در.سطح.شهر.تهران،.ارتباط.این.بو.با.آتشفشان.

دماوند.مطرح.شد..طبق.اســتعالم.از.رئیس.هواشناسی.

مازندران.که.جهت.باد.را.از.غرب.به.شرق.اعالم.کردند؛.

یعنی.از.ســمت.تهران.به.دماوند.و.نیز.طبق.استعالم.از.

مسئوالن.شهر.گزنک.و.مسئوالن.پایگاه.های.هواشناسی.

اطراف.قله،.اعالم.شــد.که.آنومالی.خاصی.از.نظر.خروج.

گاز.و.افزایش.آن.به.طور.چشــمی.مشــاهده.نمی.شود...

بنابراین.ارتباط.گســترش.بوی.نامطبــوع.در.تهران.در.

مورخه.1۲.دی.ماه.1397.با.فعالیت.آتشفشــانی.دماوند.
منتفی.است.

ـ.منشــا.تکتونیکــی.و.وضعیــت.لرزه.خیــزی:.بوی.

مشمئز.کننده.پخش.شده.در.تهران،.یا.منشا.انسان.ساخت.

باید.داشــته.باشد.یا.منشــا.طبیعی..بررسی.های.به.عمل.

آمــده.تا.لحظه.تدوین.این.گزارش،.نشــان.می.دهد.که.

منشا.حوادث.مرتبط.به.عوامل.غیرطبیعی.هرکدام.یکی.

پس.از.دیگری.نفی.و.تکذیب.شــده.اند..بررســی.خرد.

لرزه.های.رخ.داده.در.تهران.و.اطراف.آن.)همراه.با.کلیه.

خردلرزه.های.زیر.۲.5(.در.مدت.زمانی.یک.ماهه.اخیر.و.

به.ویــژه.در.روزهای.نزدیک.به.روز.1۲.دی.ماه.که.بوی.

نامطبوع.در.تهران.پخش.شد،.رفتار.غیر.عادی.و.تجمع.

خوشــه.ای.معنی.داری.را.نشــان.نمی.دهد..هرچند.عدم.

تجمــع.رخداد.ها.هم.نمی.تواند.نافع.رخداد.زلزله.بزرگ.تر.

باشــد.ولی.به.عنوان.یک.پیش.نشانگر.مهم.باید.مد.نظر.
قرار.گیرد.

در.بررسی.و.تفسیر.علت.یا.علل.پخش.بوی.نامطبوع.

در.شــهر.تهران.باید.یک.نکته.اساسی.مورد.نظر.باشد..

اینکه.»این.حادثه.در.شهر.تهران،.سابقه.نداشته.است«.

بر.این.اساس.رویدادهای.تکرارپذیر.مانند.وارونگی.هوا،.

اثر.سوزاندن.زباله.ها،.آلودگی.هوا.و.مواردی.از.این.قبیل.

نمی.توانــد.علت.ایجاد.و.پخش.این.بو.باشــد..تحقیقات.

نشان.می.دهد.در.ســاعت.19:۲5.روز.1۲.دی.ماه.طبق.

آمار.شرکت.کنترل.کیفیت.هوای.تهران،.شاخص.کیفی.

لحظه.ای.هوای.تهران.میانگین.عدد.144.را.نشــان.داد.

که.هوای.پایتخت.در.آن.ساعت.در.آستانه.شرایط.ناسالم.

برای.همه.گروه.ها.قرار.گرفت..شــاخص.کیفیت.هوای.

تهران.در.۲4.ســاعت.بعد.روز.1۲.دی.ماه.با.شــاخص.

میانگین.74.در.شرایط.سالم.قرار.گرفت..این.امر.معرف.

دامنــه.گاز.آالینده.بوده.که.تا.لحظه.تدوین.این.گزارش.

خصوصیات.شــیمیایی.گاز.آالینــده.به.طور.دقیق.اعالم.
نشده.است.

برای.یافتن.دلیل.و.علت.اصلی.پخش.بوی.نامطبوع،.

دو.حوزه.اصلی.علل.انسان.ســاختی.و.علل.طبیعی.مورد.

توجه.قرار.می.گیرد..از.میان.علل.احتمالی.انسان.ساخت،.

موارد.فوق.الذکر.خودبه.خود.حذف.می.شــوند..تنها.دلیل.

قابل.اســتناد.محتمل.خروج.گاز.های.بدبو.از.گمانه.های.

محل.احداث.ساختمان.پالسکو.است..طبق.بررسی.های.

میدانی.و.صحت.ســنجی.ها،.ساعت.رخداد.خروج.گاز.از.

گمانه.ها.16:15.روز.1۲.دی.ماه.بوده.اســت.که.با.تاریخ.

و.ســاعت.پخش.و.گســتردگی.بو.تطابق.دارد..ابهامی.

که.در.این.نتیجه.گیری.موجود.است،.امکان.گستردگی.

تا.این.حد.وســیع.برای.گازهــای.متصاعده.از.چاه.ها.و.

مخازن.فاضالبی.یک.ســاختمان.است.که.مسئله.را.با.
ابهام.همراه.می.سازد.

در.میان.عوامل.طبیعی.محتمل.منشــا.بو،.همان.گونه.

که.ذکر.شــد،.گازهای.آتشفشــانی.دماوند،.نمی.توانند.

منشــا.ایجاد.این.بوی.پخش.شده.در.سطح.شهر.تهران.

باشند.)به.دلیل.جهت.وزش.باد.و.نیز.بازدیدهای.چشمی.

همکاران.هواشناسی.استان.مازندران.از.قله.و.دامنه.های.

آن(،.بنابراین.تنها.فرضیه.مطرح.در.کنار.فرضیه.های.رد.

شده.یا.غیرقابل.پذیرش.در.شرایط.فعلی،.فرضیه.مربوط.

به.»شــرایط.و.وضعیت.لــرزه.ای.و.عوامل.تکتونیکی«.

برای.منشــا.بوی.نامطبوع.در.تهران.است..مبنای.این.

فرضیه.بر.این.اســت.که.بر.اثر.تنشی.که.بر.یک.گستره.

وارد.می.شود،.الیه.های.زمین.متراکم.تر.می.شوند.و.این.

کار.در.الیه.های.فوقانی.و.سطحی.به.آزاد.شدن.گازها.و.
هوای.محبوس.در.خلل.و.فرج.نهشته.ها.منجر.می.شود.
.اما.شــواهد.برای.این.فرضیه.چندان.قوی.و.مستدل.
نیســتند..بر.اســاس.داده.های.لرزه.نگاری.مورد.خاصی.
از.بی.هنجاری.لرزه.ای.نگاشــت.نشده.است..سطح.آب.
زیرزمینی.و.دمای.آن.از.ســوی.مسئوالن.مرتبط.مشابه.
حالت.قبل.اعالم.شد.و.لذا.داده.خاصی.برای.تقویت.این.
فرضیه.موجود.نیســت.و.تا.ابزارها.و.ایستگاه.های.ثبت.
پیش.نشانگرهای.زلزله.برای.کالن.شهر.تهران.راه.اندازی.
نشــوند،.این.قبیل.فرضیه.ها.محک.نخواهند.خورد،.اما.
در.هر.حــال.به.عنوان.یک.فرضیه.ایــن.گزینه.نباید.از.
نظر.دور.باشــد..این.امر.با.توجه.به.حساسیت.و.اهمیت.
شــهر.تهران.و.اهمیت.رخداد.زلزله.در.آن.بسیار.مهم.و.

اساسی.است.

نسبت »بو« و تحرک گسل ها
.50.روز.قبل.از.زلزله.3/.7.ریشــتری.کرمانشــاه.در.
تاریخ.۲1.آبان.ماه.سال.گذشته،.انتشار.بوی.نامطبوع.در.
بخش.هایی.از.مناطق.شــهر.کرمانشاه.به.تشکیل.جلسه.
ستاد.مدیریت.بحران.و.آغاز.تحقیقات.درخصوص.منشا.
انتشــار.بوی.نامطبوع.در.این.شهر.منجر.شد..خبری.که.
در.تاریخ.اول.مهرماه.96.در.خبرگزاری.ایرنا.منتشــر.شد.
حکایت.از.آن.دارد.که.در.آن.مقطع.زمانی.انتشار.بوی.بد.
و.آزاردهنده.ای.در.مناطقی.از.شــهر.کرمانشاه.به.تماس.
شهروندان.با.دستگاه.های.دولتی.و.مدیریت.شهری.برای.
رسیدگی.به.وضعیت.به.وجود.آمده.منجر.شد..مسئوالن.
مدیریت.بحران.کرمانشاه.در.حین.انجام.تحقیقات.خود.
در.ایــن.زمینه.برخی.عوامل.را.به.عنوان.منشــا.احتمالی.
انتشار.بوی.نامطبوع.در.شهر.کرمانشاه.شناسایی.کردند؛.
آنچه.به.عنوان.مظنونان.انتشــار.بوی.نامطبوع.در.هوای.
شهر.کرمانشاه.در.سال.گذشــته.معرفی.شد.با.برخی.از.
عوامل.احتمالی.مطرح.در.پرونده.انتشار.بوی.نامطبوع.در.
شــهر.تهران.یکسان.است..احتمال.انتشار.بوی.نامطبوع.
در.ســطح.شــهر.با.منشا.فاضالب.شــهری،.تاسیسات.
شــرکت.های.گاز،.پاالیشــگاه.و....برخی.از.این.عوامل.
هستند؛.با.این.تفاوت.که.آنچه.هم.اکنون.به.عنوان.فرضیه.
بدخیــم.درباره.احتمال.ارتباط.تحرکات.گســلی.و.زلزله.
تهران.با.انتشــار.بوی.نامطبوع.در.پایتخت.مطرح.است.
هیچ.گاه.در.زمان.انتشار.بوی.نامطبوع.در.شهر.کرمانشاه.
به.عنوان.عامل.ایجاد.کننده.بو.مطرح.نشد..از.زمان.وقوع.
زمین.لرزه.مهیب.کرمانشــاه،.50.روز.بعد.از.انتشار.بوی.
نامطبوع.در.این.شــهر،.تاکنون.هیچ.گزارش.مســتند.و.
رهیافت.علمی.درباره.وجود.یا.نبود.رابطه.بین.انتشار.بوی.
نامطبوع.در.کرمانشــاه.در.مهر.ماه.سال.گذشته.و.زلزله.
مهیب.در.این.استان.در.۲1.آبان.ماه.همان.سال،.50.روز.
بعد،.ارائه.و.منتشــر.نشده.اســت..با.این.حال.موضوعی.
که.در.حال.حاضر.در.ارتباط.با.انتشــار.بوی.نامطبوع.در.
شهر.تهران.مطرح.اســت.آن.است.که.باید.منشا.انتشار.
بو.از.بین.دســت.کم.دو.فرضیه.مرتبط.با.پیش.نشانگری.
زلزله.یا.ایجاد.بو.با.منشا.فاضالب.ساختمان.پالسکو.طی.
روزهای.آینده.و.در.ادامه.تحقیقات.تیم.فنی.حقیقت.یاب.

و.مدیریت.بحران.شهر.تهران.شناسایی.شود.
علی.بیت.اللهی،.رئیس.بخش.زلزله.شناسی.مهندسی.و.
خطرپذیری.مرکز.تحقیقات.راه،.مسکن.و.شهرسازی.در.
این.باره.معتقد.است.هر.نوع.حدس.و.گمان.در.ارتباط.با.
عامل.ایجاد.کننده.بوی.نامطبوع.در.شهر.تهران.باید.ابتدا.
مورد.توجه.قرار.بگیرد.و.براساس.منطق.علمی.مورد.تامل.
و.مطالعه.واقع.شود..این.مطالعات.باید.به.گونه.ای.انجام.
شــود.که.فرضیات.مطرح.شده.براســاس.دالیل.علمی.
و.کارشناســی.یا.با.قاطعیت.رد.شــوند.یا.به.قدری.مورد.
مطالعه.و.بررسی.واقع.شوند.که.در.نهایت.بتوان.یکی.از.
آنها.را.به.عنوان.منشــأ.ایجاد.بوی.نامطبوع.و.انتشار.آن.
در.سطح.شهر.معرفی.و.در.مورد.آن.تصمیم.گیری.کرد.
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پنجره.ایرانیان؛.عضو.هیات.علمی.پژوهشــگاه.بین.المللی.زلزله.شناسی.و.مهندسی.زلزله.با.

تاکید.بر.اینکه.هر.3000.تا.3500.ســال.یکبار.گسل.شــمال.تهران.گسیخته.می.شود،.گفت:.

از.۲300.ســال.گذشته.پیرامون.تهران.زلزله.هایی.به.ویژه.بر.روی.گسل.شمال.تهران.رخ.داده.
است،.ولی.هیچ.کدام.از.آنها.در.تهران.نبوده.است.

به.گزارش.ایســنا،.دکتر.مهدی.زارع.در.نشســت.زلزله.تهران.قبل.و.پس.از.زلزله،.با.اشاره.

به.زلزله.های.تهران،.با.بیان.اینکه.تهران.منطقه.ای.اســت.که.پیرامون.آن.گسل.های.شناخته.

شــده.ای.قرار.دارد،.افزود:.از.سال.1175.شمســی.آغامحمدخان.قاجار.این.منطقه.را.پایتخت.

اعــالم.کرد.که.در.آن.زمان.تنها.در.حوالی.ری.بود،.ولی.امروزه.این.شــهر.تا.کوه.های.توچال.
پیش.رفته.است.

وی.با.اشــاره.به.زلزله.های.مهم.شــهر.تهران،.ادامه.داد:.زلزلــه.310.میالدی.اولین.زلزله.
تاریخی.ایران.است.که.از.طرف.یونانی.ها.ثبت.شده.و.دارای.مستندات.تاریخی.است.

عضو.هیات.علمی.پژوهشگاه.بین.المللی.زلزله.شناسی.و.مهندسی.زلزله.با.اشاره.به.زلزله.های.

805.میالدی.و.958.میالدی.در.طالقان،.ادامه.داد:.در.۲300.ســال.گذشــته.پیرامون.تهران.

زلزله.هایی.به.ویژه.بر.روی.گســل.های.شمال.تهران.رخ.داده،.ولی.هیچ.کدام.از.این.زلزله.ها.در.
تهران.نبوده.است.

زارع.با.طرح.این.ســوال.که.چرا.در.۲300.قبل.و.به.ویژه.50..ســال.گذشته.زلزله.مهمی.در.

تهران.رخ.نداده.و.لرزه.خیزی.چندانی.بر.گســل.شــمال.تهران.مشــاهده.نمی.شود،.ادامه.داد:.

مطالعات.ما.نشــان.می.دهد.در.30.هزار.ســال.گذشته.پهنه.گسل.شــمال.تهران،.9.زلزله.با.

بزرگای.باالی.7.را.تجربه.کرده.اســت..به.گفته.وی،.هر.3000.تا.3500.ســال.یکبار.گســل.
شمال.تهران.گسیخته.می.شود.

زارع.با.تاکید.بر.اینکه.گســل.شــمال.تهران.از.3۲00.سال.قبل.در.حال.سکون.بوده.است،.

ادامه.داد:.طبیعت.به.گونه.ای.اســت.که.هر.چه.در.گذشــته.رخ.داده.باشــد،.این.دوره.نیز.رخ.
خواهد.داد.

این.محقق.زلزله.شــناس.با.تاکید.بر.اینکه.خطر.زلزله.در.تهران.تنها.منحصر.به.گسل.شمال.

تهران.نمی.شــود،.یادآور.شد:.گسل.مشــاء.از.35.کیلومتری.تهران.عبور.می.کند،.عالوه..بر.آن.

گســل.های.جنوب.تهران.شامل.گسل.پیشوا،.ایوانکی.و.ری.همچنین.گسل.ماهدشت.در.کرج.
نیز.تهران.را.تحت.تاثیر.قرار.می.دهند.

وی.با.اشــاره.به.وضعیت.ساخت..و.ســازها.در.تهران،.افزود:.شهر.لواسان.به.عنوان.یکی.از.

شــهرهای.مهم.استان.تهران.با.حدود.19.هزار.نفر.جمعیت.بر.روی.گسل.شمال.واقع.است.و.
این.گسل.تا.روستای.کالن.که.به.گسل.مشاء.می.رسد،.ادامه.دارد.

این.محقق.زلزله.با.تاکید.بر.اینکه.محل.تالقی.گسل.شمال.تهران.و.مشاء.در.10.کیلومتری.

شمال.شهر.جدید.پردیس.واقع.است،.خاطرنشان.کرد:.تالقی.دو.گسل.امری.بسیار.مهم.است؛.
زیرا.حرکت.یک.گسل.موجب.القای.حرکت.گسل.دیگر.می.شود.

وی.اظهار.کرد:.بر.اســاس.مطالعه.ای.که.بر.روی.آهنگ.باال.آمدن.لبه.گســل.مشاء.انجام.

شــد،.مشاهده.کردیم.4.میلی.متر.در.ســال.این..گسل.باال.می.آید.که.مطالعات.دیگر.این.امر.را.
تایید.کرد.

زارع.بــا.انتقاد.از.آغاز.شبه.مدرنیســم.در.دهه.40.خورشــیدی.در.کالنشــهر.تهران،.گفت:.

ســاخت.بناهای.بلند.روی.ترانشه.های.)افتگاه.ها.و.گودبرداری.ها(.بزرگ.ریسک.زلزله.را.برای.

ســاختمان.ها.افزایش.می.دهد؛.زیرا.در.تهران.مسئله.تشــدید.ساختگاه.به.دلیل.جنس.خاک.و.

توپوگرافــی.داریم..یعنی.اگر.در.اطراف.تهران.هم.زلزله.ای.رخ.دهد،.این.ســاختمان.های.بلند.
تکان.های.ناشی.از.زلزله.را.بیشتر.احساس.می.کنند.

زارع.با.اشاره.به.وجود.7.رود.ـ.دره.در.تهران،.افزود:.عالوه.بر.آن.ساخت.و.سازها.در.ولنجک.

در.پهنه.گســل.شمال.تهران.رخ.داده.و.پارکینگ..تله.کابین.توچال.بر.روی.صفحه.های.گسل.

شــمال.تهران،.همچنین.شــهرک.پلیس.و.واحد.علوم.و.تحقیقات.دانشگاه.آزاد.نیز.روی.این.
گسل.بنا.شده.اند.

وی.با.تاکید.بر.اینکه.در.طول.85.سال.توسعه.شهر.تهران.در.جهت.تخریب.فضای.طبیعی.

و.گســترش.زمین.های.ناامن.در.تهران.بوده.اســت،.اضافه.کرد:.این.در.حالی.است.که.ساالنه.
100.تا.۲00.هزار.نفر.به.جمعیت.آن.اضافه.می.شود.

وی.با.بیان.اینکه.در.ســال.های.اخیر.در.مناطق.اطراف.تهران.چون.شــریف.آباد.و.جوادآباد.

ورامین.زلزله.هایی.روی.داده.اســت،.ادامه.داد:.مســکن.مهر.قرچک.روی.گسل.پیشوا.ساخته.

شــده؛.پژوهش.ها.نشان.می.دهد.گسل.پیشوا.در.محدوده.قرچک.زیر.آبرفت.ها.پوشیده.است.و.
در.شمال.قرچک.به.کهریزک.می.رسد.

زارع.بــا.تاکید.بر.اینکه.در.حلقه.50.کیلومتری.بیرون.شــهر.تهــران.7.میلیون.نفر.زندگی.

می.کنند،.بر.ضرورت.توجه.به.ریسک.زلزله.در.نواحی.حاشیه.ای.تاکید.و.با.اشاره.به.گسل.های.

جنوب.تهران،.خاطرنشــان.کرد:.در.جنوب.تهران.مساله.تشدید.بر.اثر.خاک.نرم.را.هم.داریم،.

به.گونه.ای.که.پس.از.هر.رخداد.لرزه.ای.ســطح.جنبش.زمین.در.این.منطقه.3.تا.4.برابر.بیش.

از.مناطق.مرکزی.و.شمال.تهران.قابل.انتظار.است..از.این.رو.بلندمرتبه.سازی.روی.خاک.های.
نرم.اقدامی.نابخردانه.است؛.زیرا.موجب.تمرکز.جمعیت.زیاد.در.منطقه.می.شود.

بافت های فرسوده ناشی از کاهش کیفیت در ساخت وساز
عضو.هیات.علمی.پژوهشــگاه.زلزله.با.اشاره.به.وجود.بافت.فرسوده.در.تهران،.گفت:.بافت.
فرســوده.غیر.از.بافت.های.فرســوده.موجود.و.ساختمان.های.قدیمی،.شــامل.ساختمان.های.

بلندمرتبه..بی.کیفیتی.هم.می.شود.که.به.تازگی.ساخته.شده.و.می.شوند.
وی.اضافــه.کرد:.متخصصان.ســازه.ســازمان.نظام.مهندســی.تهران.در.بررســی.بعضی.
بتن.ریزی.های.ســاخت.و.ســازهای.ســال.97.روی.مقاومت.بتن.ریزی.های.این.ساختمان.ها.
مشــاهده.کرده.اند.مقاومت.الزم.را.ندارد؛.زیرا.مقاومت.بتن.در.حداقل.۲5.مگاپاســکال.قابل.
انتظار.اســت.که.این.میزان.در.ساختمان.های.خراب.شــده.سرپل.ذهاب.11.مگاپاسکال.و.در.

بعضی.مناطق.تهران.در.سال.97.حدود.5.تا.6.مگاپاسکال.گزارش.شده.است.
مدیریت بحران و انواع آن

دکتر.زارع.در.مورد.مدیریت.بحران.پیشــگیرانه.با.تاکید.بر.اینکه.این.امر.بیشتر.پیشگیرانه.و.

بر.سلسله.مراتبی.استوار.اســت،.اظهار.کرد:.مدل.های.مختلف.مدیریت.بحران.وجود.دارد.که.

مثال.مدل.توسکالوسا.یکی.از.معروف.ترین.آنها.و.مشتمل.بر.4.مرحله.است..وی.ادامه.داد:.این.
مراحل.شامل.سانحه،.پاسخ.و.بازسازی،.پیشگیری.و.آمادگی.است.

زارع.افزود:.در.این.مدل.حتما.باید.سلسله.مراتب.فرماندهی.و.سازماندهی.داشته.باشیم،.ولی.

در.مواقع.بحران.به.ویژه.در.کالنشهرها.گاه.سلسله.مراتب.از.بین.می.رود.و.بی.نظمی.)آنارشی(.
خواهیم.داشت.

وی.نتیجــه.گیری.کرد:.در.این.موارد.مدل.های.جدید.مدیریت.بحران.مطرح.می.شــود.که.

مشــخصات.آن.عبارت.از.خودمختاری،.اعتماد،.توانمندسازی،.شفافیت.است..این.ویژگی.ها.در.
جهت.ممانعت.از.استمرار.بی.نظمی.و.شرایط.آشوبناک.است.

در نشست زلزله تهران عنوان شد:

فعالیت گسل شمال تهران هر ۳ هزار تا ۳۵۰۰ سال
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ششمین گردهمایی بزرگ مسئوالن دولت و 
مدیران بنگاه های برتر اقتصاد ایران برگزار شد؛

تقدیر از وین تک 
در همایش حمایت از 

تولید ملی )حاتم(
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مجموعــه.وین.تک.در.ششــمین.گردهمایی.بزرگ.مســئوالن.دولــت.و.مدیران.

بنگاه.هــای.برتر.اقتصاد.ایران.با.نام.جشــنواره.حمایت.از.تولیــد.ملی.)حاتم(.به.عنوان.

شــرکت.برتر،.تندیس.زرین.این.جشــنواره.را.دریافت.کرد..این.رویداد.کشــوری.روز.

چهارشــنبه.19.دی.ماه.سال.جاری.با.حضور.رضا.رحمانی.وزیر.صنعت،.معدن.و.تجارت.

و.مدیران.برندهای.برگزیده.صنعت.و.اقتصاد.ایران.از.31.اســتان.کشور.در.محل.سالن.
همایش.های.بین.المللی.صداوسیما.برگزار.شد.

همایش.حمایت.از.تولید.ملی.که.هر.سال.با.مشارکت.دولت.و.مجلس.برگزار.می.شود.

با.تمرکز.بر.محور.ارزیابی.نقش،..جایگاه.و.توانمندی.های.بالقوه.و.بالفعل.ســازمان.های.

ملی.و.نیز.بنگاه.های.اقتصادی.ایرانی.در.افزایش.تولید.ناخالص.داخلی.نسبت.به.معرفی.

و.تجلیل.از.مدیران.ارزش.آفرین.کشور.در.بخش.های.خصوصی.و.دولتی.اقدام.می.کند..

شــرکت.وین.تک.به.عنوان.یکی.از.بزرگ.ترین.مجموعه.هــای.تولید.پروفیل.دروپنجره.

یو.پی.وی.ســی.در.کشــور.برای.چندمین.سال.پیاپی.در.این.جشــنواره.ملی.برگزیده.

و.از.زحمات.مدیریت.این.مجموعه.تقدیر.شــده.اســت..در.این.مراسم.مهندس.زرگر.

به.نمایندگی.از.مهندس.کاوه.خداپرســت،.مدیرعامل.مجموعه.وین.تک.تندیس.زرین.
همایش.حاتم.را.از.دستان.وزیر.صنعت،.معدن.و.تجارت.دریافت.کرد.

در.جشــنواره.حاتم.سال.97،.وزیر.صنعت،.معدن.و.تجارت،.معاون.رئیس.جمهوری.و.

رئیس.سازمان.امور.اداری.و.اســتخدامی.کشور،.ریاست.اداره.ثبت.اسناد.کشور،.معاون.

قوه.قضاییه،.معاونین.وزارت.صنعت،.معدن.و.تجارت،.نمایندگان.کمسیون.کار.مجلس.

شورای.اســالمی،.مدیریت.ســازمان.مدیریت.صنعتی،.رئیس.سازمان.ملی.بهره.وری،.

مســئولین.اتاق.ایران.و.آلمان،.مســئولین.اتــاق.بازرگانی.ایــران.و.جمعی.از.مدیران.
کارشناسان.و.متخصصان.عرصه.صنعت.و.تولید.کشور.حضور.داشتند.

همچنین.بر.اســاس.اعالم.برگزارکنندگان.این.جشنواره.از.برگزیدگانی.که.صالحیت.

و.شایستگی.شــان.در.همراهی.با.کشور.در.مقاطع.خطیر.و.حساس.اقتصادی.بر.مبنای.

اســناد.باالدستی.و.سیاســت.های.ابالغی.اقتصاد.مقاومتی،.به.واســطه.اسناد.مثبت.و.

مشاهدات.عینی.احراز.شود،.در.قالب.اعطای.دیپلم.افتخار.و.نشان.عالی.درجه.یک.لیاقت.
و.ارزش.آفرینی.ملی.در.سه.محور.سیاسی،.اقتصادی.و.فرهنگی.قدردانی.خواهد.شد.

 درخواست تحقیق و تفحص از بانک ها بی نتیجه مانده است
علیرضا.محجوب،.نماینده.مجلس.شــورای.اســالمی.و.یکــی.از.برگزارکنندگان.
همایــش.حمایت.از.تولیــد.ملی.در.ابتدای.این.همایش.ضمــن.خوش.آمد.گویی.به.
حضار.با.اشــاره.به.لزوم.هدایت.نقدینگی.به.ســمت.واحدهای.تولیدی.ملی،.نقش.
بانک.های.توسعه.ای.را.در.تامین.مالی.بنگاه.های.صنعتی.و.واحدهای.تولیدی.داخلی.

حائز.اهمیت.دانست.
نماینده.مردم.تهران.در.مجلس.شــورای.اســالمی،.گفت:.باوجود.عملکرد.ناصحیح.
برخی.بانک.ها،.درخواست.تحقیق.و.تفحص.نمایندگان.از.بانک.ها.بی.نتیجه.مانده.است.
محجوب.افزود:.شــماری.از.نمایندگان،.از.عملکرد.بانک.ها.در.حمایت.از.تولید.ملی.
انتقاد.داشــتند،.اما.تالش.موثری.برای.کنترل.این.وضع.دیده.نمی.شــود..محجوب،.
مســیر.تولید.را.بسیار.دشوار.دانســت.و.گفت:.اکنون.بخش.زیادی.از.ثروت.در.دست.
کســانی.قرار.دارد.که.هیچ.زحمتی.برای.آن.نکشیده.اند.که.این.موضوع،.مشکل.ساز.
اســت..این.نماینده.مجلس.افزود:.اکنون.بسیاری.از.صنایع.و.معادن.به.مشکالت.آنی.

و.آتی.مبتال.شده.اند.
محجوب.سود.بانکی.را.به.زیان.بخش.تولید.دانست.و.گفت:.انتظار.داریم.بانک.هایی.
که.برای.اقتصاد.کشور.مشکل.سازی.می.کنند،.تعطیل.شوند..وی،.برخورد.قوه.قضائیه.
با.افراد.ســودجو.در.اقتصاد.کشور.را.مورد.قدردانی.قرار.داد.و.گفت:.کانون.های.اصلی.

که.همان.بانک.ها.هستند،.مورد.غفلت.قرارگرفته.اند.
محجوب.کنترل.ســود.بانکی.دســتوری.را.غیرعملی.ترین.سیاســت.پولی.و.مالی.
دانســت.و.افزود:.افرادی.که.از.بانک.ها.اســتقراض.می.کنند،.چگونه.می.توانند.سود.
بانکی.را.به.نفع.تولید.اصالح.کنند..توقف.اســتقراض.از.بانک،.ســود.بانکی.را.به.نفع.

تولید.کاهش.می.دهد.
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اطالق همه مشکالت به دولت، ساده اندیشی است
معاون.رئیس.جمهوری.و.رئیس.ســازمان.اداری.و.اســتخدامی.کشور.که.به.عنوان.
سخنران.بعدی.در.ششمین.جشنواره.ملی.حمایت.از.تولید.ملی.در.سالن.همایش.های.
صداوســیما.حضور.یافته.بود،.گفت:.اینکه.همه.مشکالت.را.به.دولت.منتسب.کرده.و.

نقش.خود.و.دیگران.را.نادیده.بگیریم،.ساده.اندیشی.است.
جمشید.انصاری.افزود:.همه.ما.در.یک.کشتی.سواریم.و.باید.با.عمل.به.تکالیف.خود.
اجازه.دهیم.کشــور.به.اهداف.خود.دست.یابد..وی.تاکید.کرد.در.همه.کشورها.نهادی.
به.نام.دولت.اداره.امور.را.بر.عهده.دارد.اما.اکنون.در.یک.دوگانه.غلط.»دولت-.بخش.

خصوصی«.قرارگرفته.ایم.
انصــاری.از.این.دیدگاه.که.دولت.را.مانــع.بخش.خصوصی.توصیف.می.کند،.انتقاد.
کرد.و.گفت:.این،.دوگانه.ای.غلط.اســت؛.زیرا.امکان.دارد.بخش.خصوصی.در.مقابل.

بنگاه.های.دولتی.تعریف.شود؛.درحالی.که.این.دیدگاه.اشتباه.است.
معاون.رئیس.جمهوری.تغییر.در.این.نگاه.را.خواســتار.شــد.که.»دولت.مانع.است«.
و.افزود:.دولت.برآمده.و.برآیند.نظر.آحاد.جامعه.اســت.و.بر.اســاس.قوانین.و.مقررات.
وظیفه.تســهیلگری.امور.همه.بخش.ها.را.بر.عهده.دارد.و.آحاد.جامعه.نیز.بر.اســاس.

قوانین.و.مقررات.با.تصمیم.خود.دولت.را.مشخص.می.کنند.
انصــاری.با.تاکید.بر.این.که.بخش.خصوصی.باید.در.چارچوب.تعریف.شــده.اقدام.و.
برای.حل.مشــکالت.در.این.قالب.عمل.کند،.گفــت:.اینکه.اداره.دولت.را.با.مدیریت.
یک.بنگاه.همانند.قلمداد.می.کنند.اشــتباه.اســت..در.هیچ.جای.جهان.دولت.و.نظام.
اداری.قابل.تعطیل.شدن.نیست.و.از.اقتضائات.است.که.باید.به.کار.خود.ادامه.دهد.

تغییر تفکر، پیش فرض بهبود بهره وری است
رئیس.سازمان.ملی.بهره.وری.دیگر.سخنران.همایش.حاتم.بود.که.با.حضور.بر.روی.
سن.گفت:.»برخی.مسئوالن.هنوز.اعتقاد.جدی.به.افزایش.بهره.وری.ندارند«.و.بهبود.

این.فرآیند.نیازمند.»تغییر.فکری«.است.
فاطمه.پهلوانی.در.جشنواره.ملی.حاتم.)حمایت.از.تولید.ملی(.در.سالن.همایش.های.
صداوسیما.تاکید.کرد:.باید.35.درصد.از.رشد.هشت.درصدی.کشور.از.طریق.افزایش.
بهره.وری.محقق.شــود.اما.اکنون.85.درصد.رشد.اقتصادی.از.محل.انباشت.سرمایه،.
هشت.درصد.از.محل.اشتغال.و.تنها.هفت.درصد.از.محل.بهره.وری.محقق.می.شود.

بــه.گفته.وی،.ایران.در.کنار.بنگالدش،.نپــال.و.ویتنام.در.رتبه.های.آخر.بهره.وری.

آســیا.قرار.دارد،.درحالی.که.پاکستان.4۲.درصد.رشد.خود.را.از.محل.بهره.وری.محقق.
کرده.است.

پهلوانی.بهترین.راهکار.تحقق.ســرمایه.گذاری.خارجی.با.توجه.به.شــرایط.سیاسی.

موجود.را.بهره.وری.عنوان.کرد.و.افزود:.وضعیت.اقتصاد.کشور.از.سال.1970.تا.۲015.
به.لحاظ.بهره.وری.تغییر.چندانی.نکرد.

وی.از.کیفیت.آموزش.انتقاد.کرد.و.گفت:.گرچه.ســطح.تحصیالت.نیروی.کار.باال.
رفته.اما.کیفیت.نامناسب.آموزش.ها.سبب.شده.است.بهره.وری.محقق.نشود.

به.گفته.این.مسئول،.تک.بعدی.شدن.دانش.آموزان.در.اثر.نامناسب.بودن.آموزش.ها.

از.مشکالت.جدی.کشور.است؛.زیرا.توانمندسازی.و.مهارت.آموزی.در.سیستم.آموزشی.
دیده.نمی.شود.

رئیس.سازمان.ملی.بهره.وری.از.وضعیت.نابسامان.آمار.بهره.وری.در.کشور.خبر.داد.

و.گفت:.در.چنین.وضعیتی.دعوت.مدیران.دولتی.و.بخش.های.خصوصی.به.هوشیاری.

یک.ضرورت.اســت..بنگاه.های.اقتصادی.برای.رســیدن.به.بهــره.وری.مطلوب.باید.
تالش.بیشتری.کنند.

دولت رقیب بخش خصوصی دیده نشود
بهروز.نعمتی،.سخنگوی.هیات.رئیسه.مجلس.شورای.اسالمی.در.ششمین.جشنواره.
حمایــت.از.تولید.ملی.اظهار.کرد:.تولیدکنندگان،.امروز.تنها.هســتند.و.تا.آنها.حرکت.
نکنند.هیچ.اتفاق.جدیدی.نخواهد.افتاد..چشم.همه.دستگاه.ها.به.تولیدکنندگان.است.

تا.چرخ.زنگ.زده.اقتصاد.را.به.حرکت.دربیاورند.
نعمتی.اظهار.داشــت:.با.توجه.به.منویات.مقام.معظم.رهبری.در.سال.97.حمایت.از.
تولید.ملی.به.معنای.یک.شــعار.نیست.بلکه.یک.استراتژی.در.پیشبرد.اقتصاد.مقاومتی.
بر.مبنای.دانش.و.دانایی.است..همان.طور.که.مبادله.کاال.و.خدمات.در.بین.کشورهای.
جهان.از.سابقه.طوالنی.برخوردار.است.حمایت.از.تولید.هم.ریشه.در.تاریخ.جوامع.دارد.
وی.افــزود:.برخــی.محدودیت.های.گمرکی.هم.در.جهت.حمایــت.از.تولید.انجام.
می.شــود.تا.امنیت.بیشتری.در.بازارها.داشــته.باشیم..با.گسترش.رقابت.بین.دولت.ها.
و.کشــورها.به.این.نتیجه.رســیده.اند.که.تولیدکنندگان.باید.در.مقابل.رقبای.خارجی.
حمایت.شوند.ازاین.رو.ایجاد.مانع.برای.رقبای.خارجی.برای.ورود.به.بازار.کشورها.یک.
رویکرد.حمایتی.اســت..تولیدکنندگان.داخلی.پول.حاصل.از.فروش.را.مجدد.در.تولید.

استفاده.می.کنند.که.این.امر.در.جهت.حفظ.منافع.ملی.است.
نعمتی.تاکید.کرد:.عدم.حمایت.دولت.از.تولیدکنندگان.در.مقابل.رقبای.خارجی.باعث.
ایجاد.بیکاری.و.عدم.اشــتغال.زایی.می.شود.که.ما.متاسفانه.شاهد.همین.امر.هستیم..
دستگاه.های.حاکمیتی.من.جمله.دولت.و.مجلس،.سیاست.های.و.مقررات.پول.مرتبط.

با.صنایع.را.در.راستای.کمک.به.بازارهای.داخلی.و.تولید.باید.پیش.ببرند.
وی.افزود:.هرچه.سطح.آگاهی.درخصوص.حمایت.از.تولید.ملی.باال.برود.کشور.به.
ســمت.اقتصاد.مقاومتی.پیش.می.رود..در.تمام.اقتصادهای.رشد.یافته.نمی.توان.مثالی.
آورد.که.مردم.محصوالت.خارجی.را.به.داخلی.ترجیح.دهند..در.برخی.کشــورها.مانند.
فرانسه.مردم.حاضر.هســتند.برای.تولید.داخلی.بیش.از.5.تا.10.درصد.پول.بیشتری.

پرداخت.کنند.
ســخنگوی.هیات.رئیسه.مجلس.شورای.اسالمی.تصریح.کرد:.ارتباط.دولت.و.بازار.
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سیاستی.اســت.که.می.توان.از.آن.برای.ارتقای.تولید.داخل.بهره.برد..دولت.به.عنوان.

دســت.یاری.دهنده.بازار.شــرایط.را.برای.تولید.فراهم.می.کند..قانون.حمایت.از.تولید.
داخل.باید.به.نحوی.باشد.تا.دولت.رقیب.بخش.خصوصی.دیده.نشود.

نعمتی.عنوان.کرد:.برای.پیشــبرد.این.اهداف.سه.رکن.وجود.دارد.که.رکن.اول.این.

اســت.که.دولت.موظف.اســت.به.لحاظ.اقتصادی،.قانونی.و.فرهنگی.زمینه.را.برای.

تولید.فراهم.کند.و.با.محدود.کردن.واردات.و.جلوگیری.از.قاچاق.کاال.عرصه.را.برای.

کاالهــای.داخلی.باز.کند..ما.باید.به.تولیدکننده.داخلی.فرصت.دهیم.اما.در.مناقصه.ها.
موانع.بسیاری.بر.سر.راه.آنها.می.گذاریم.

وی.افزود:.دخالت.نابجای.دستگاه.ها.و.نهادهای.متعدد.حاکمیتی.و.ضعف.حاکمیت.

قانون،.بی.ثباتی.سیاســت.های.اقتصادی.و.نااطمینانی.اقتصاد،.فساد.در.دستگاه.های.

اداری.و.اقتصادی.و.ناکارآمدی.نظام.مالی.از.مشــکالت.عمده.بر.سر.راه.تولید.است..

نوسانات.نرخ.ارز.مهم.ترین.چالش.پیش..روی.صنعت.و.اقتصاد.کشور.است..در.ماه.های.
اخیر.ما.شاهد.تحریم.ها.و.ضعف.در.بازاریابی.خارجی.هستیم.

این.نماینده.مجلس.در.ادامه.تصریح.کرد:.دومین.رکن.خود.تولیدکنندگان.هســتند.

که.با.باال.بردن.کیفیت.و.پایین.آوردن.قیمت.تمام.شــده.خود.موازنه.تولید.را.در.بازار.

ایجاد.کنند.و.با.نامالیمات.بازار.را.خالی.نکنند..در.جریان.فرهنگ.ســازی.به.مردم.و.

رسانه.ها.نیازمندیم.تا.به.تولید.ملی.کمک.کنند..مردم.می.توانند.با.مطالبات.به.حق.خود.
تولیدکنندگان.را.وادار.به.تولید.باکیفیت.کنند.

نعمتی.گفت:.مراجع.تقلید.و.جامعه.روحانیت.هم.نقش.پررنگی.در.این.زمینه.دارند.و.

می.توان.از.آنها.بهره.جست..ما.به.هم.افزایی.تمام.دستگاه.ها.نیازمندیم.تا.شعار.حمایت.

از.تولید.ملی.تحقق.یابد..الگو.شدن.رفتار.مسئوالن.درزمینه.استفاده.از.کاالی.داخلی.
از.نکات.مهمی.است.که.باید.در.راستای.این.کار.انجام.شود.

ســخنگوی.هیات.رئیسه.مجلس.شورای.اســالمی.خاطرنشان.کرد:.تولیدکنندگان.

امروز.تنها.هســتند.و.تا.آنها.حرکت.نکنند.هیچ.اتفاق.جدیدی.نخواهد.افتاد..چشــم.
همه.دستگاه.ها.به.تولیدکنندگان.است.تا.چرخ.زنگ.زده.اقتصاد.را.به.حرکت.دربیاورند.
مقام اول جهان در ثبت مالکیت معنوی برای تولیدکنندگان ایرانی

دکتر.احمد.تویسرکانی.راوری،.رئیس.سازمان.ثبت.اسناد.و.امالک.کشور.و.سخنران.

بعدی.بود.که.در.این.همایش.به.ایراد.سخن.پرداخت..وی.گفت:.ایران.در.سال.۲018.

میالدی،.مقام.نخســت.اقبال.به.ثبت.مالکیت.معنوی.از.ســوی.صنعتگران.جهان.را.
کسب.کرد.

تویسرکانی.افزود:.رشد.تقاضای.ثبت.نشان.تجاری.در.سال.۲018،.مقام.اول.جهان.
را.برای.تولیدکنندگان.داخلی.به.همراه.داشته.است.

رئیس.سازمان.ثبت.اســناد.و.امالک.کشور،.با.بیان.اینکه.نسبت.رشد.ثبت.مالکیت.

معنوی.در.سال.۲018.نسبت.به.سال.قبل،.موجب.شد.ایران.مقام.اول.جهان.را.در.این.

زمینه.کسب.کند،.اظهار.داشت:.این.رشد،.نشان.دهنده.اقبال.ارزشمند.صنعت.گران.به.
ثبت.مالکیت.معنوی.است.

تویســرکانی.راوری،.ادامه.داد:.از.تالش.این.ســازمان.برای.تســهیل.امور.برای.

تولیدکنندگان.خبر.داد.و.گفت:.اکنون.بســیاری.از.فرآیندهای.دســت.و.پاگیر.گذشته.

ساده.ســازی.شده.است..وی.افزود:.بسیاری.از.فرآیندها.در.گذشته،.مانع.بزرگی.بر.سر.
راه.تولیدکنندگان.بود،.اما.امروز.الکترونیکی.شدن.امور.موردتوجه.قرار.گرفته.است.

رئیس.ســازمان.ثبت.اسناد.و.امالک.کشور،.بیان.داشت:.در.بخش.ثبت.شرکت.ها.و.
تعیین.نام.بانک.های.اطالعاتی.خوبی.ایجاد.و.در.اختیار.متقاضیان.قرار.گرفته.است.

تویســرکانی.راوری،.در.ادامه.گفت:.امروز.این.ســازمان.در.هر.بخش،.راهبردهای.

مشــخص.تعریف.کرده.و.همین.امر.موجب.خروج.از.تاریکخانه.گذشــته.شده.است..

وی.پیرامون.تالش.این.ســازمان.برای.شفاف.سازی.بیشتر.توضیح.داد:.اقتصاد.سالم.

با.شفافیت.محقق.می.شــود.به.همین.دلیل،.تالش.این.سازمان،.شفاف.سازی.بیشتر.
امور.است.

رئیس.ســازمان.ثبت.اسناد.و.امالک.کشور،.گفت:.سیاســت.دستگاه.قضا،.حمایت.

از.تولید.ملی.اســت،.اما.پایبندی.مفرط.به.قوانین.و.مقررات.مشکل.ســاز.شده.است..

تویسرکانی.راوری،.افزود:.گاهی.قوانین.و.مقرراتی.اجرا.می.شود.که.دست.و.پای.تولید.
ملی.را.می.بندد.و.ضرورت.دارد.نسبت.به.اصالح.آنها.اقدام.کرد.

وي.ضرورت.تحقق.اقتصاد.مقاومتی.را.مورد.تاکید.قرار.داد.و.گفت:.اقتصاد.مقاومتی.
غیردولتی،.راه.نجات.از.شرایط.موجود.است.و.اقتصاد.مقاومتی.با.شعار.محقق.نمی.شود.
رئیس.سازمان.ثبت.اسناد.و.امالک.کشور،.کارآفرینان.را.بهترین.افراد.جامعه.دانست.
و.گفت:.اکنون.کشور.در.جنگ.اقتصادی.قرار.دارد.و.برای.پیروزی.در.این.جنگ،.باید.

از.کارآفرینان.به.شکل.جدی.حمایت.شود.
دکتر.تویســرکانی،.با.انتقاد.از.تفاوت.اهداف.بر.روی.کاغذ.و.واقعیت،.ســاختارهای.
معیوب.را.از.عوامل.این.موضوع.دانست.و.گفت:.اجازه.حضور.مردم.در.اجرای.اقتصاد.

مقاومتی.داده.نشده.و.باید.به.شکل.اساسی.برای.این.مهم.چاره.اندیشی.شود.
وی،.ضرورت.تناســب.خروجی.سرمایه.گذاری.ها.با.ســرمایه.گذاری.های.انجام.شده.
را.مــورد.تاکید.قــرار.داد.و.گفت:.نبود.همخوانی.دراین.ارتباط.از.عوامل.مشــکل.زای.
اقتصادی.محسوب.می.شود.و.از.سوی.دیگر.خصوصی.سازی.در.کاغذ.خوب.اجرا.شده،.

اما.در.عمل،.مشخصه.دیگری.دارد.
تولیدکننده افتخارآفرین است

بهروز.فروتن،.کارآفرین.برتر.صنعت.غذایی.کشــور.در.ششــمین.جشــنواره.حاتم.

)حمایــت.از.تولید.ملی(.که.برای.حضور.در.پنل.تخصصی.بر.روی.ســن.رفته.بود.با.

اجازه.از.مسئوالن.برگزارکننده.به.صورت.انتقادی.پشت.تریبون.سخنرانی.قرار.گرفت.

و.گفت:..همه.ســخنرانان.تولیدکنندگان.را.مقصر.دانستند،.بیش.از.نیم.قرن.است.که.

در.حال.تالش.هســتم.و.اولین.مدال.افتخار.من.این.اســت.که.در.سال.6۲.به.عنوان.

زالوصفت.معرفی.شدم.۲5.ســال.پیش.بانک.های.دولتی.از.دادن.وام.امتناع.کردند.و.

بانک.های.خصوصی.در.این.زمینه.پیش.قدم.شــدند.اما.بعد.از.آن.پول.ندادند.و.همین.
امر.باعث.شد.صندوق.ها.به.راه.افتاد.

وی.افزود:.در.جوامعی.که.بانک.ها.رشد.کنند.پیشرفتی.حاصل.نخواهد.شد.بانک.ها.

یا.باید.تولید.سود.کنند.یا.تولید.ثروت.داشته.باشند.و.این.کارها.را.سخت.تر.کرده.است..
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راه.های.قانون.گذاران.ناصحیح.بوده.است.و.تقصیر.تولیدکننده.نیست..ما.افتخارآفرین.
هستیم.و.قانون.گذار.نیستیم.

فروتن.تاکید.کرد:.فرق.ما.با.دولتی.ها.این.است.که.آنها.بودجه.دارند.و.خرج.می.کنند.

اما.باید.اول.کســب.درآمد.کنیم.و.بعد.خرج.کنیم..بزرگ.ترین.مصیبت.کشور.ما.نفت.

است.اگر.نفت.نبود.ما.اصالتی.را.که.در.طول.تاریخ.داشتیم.احیا.می.کردیم..نفت.ما.را.
تن.پرور.و.از.تولید.دور.کرده.است.

فروتن.خاطرنشان.کرد:.ما.نباید.هیجانی.عمل.کنیم،.ما.می.ایستیم.و.باور.داریم.که.

این.اتفاقات.تلخی.که.صورت.گرفته.توســط.تولیدکنندگان.حل.خواهد.شد..این.که.ما.

مشکالتی.داریم.درست.است.ولی.باید.نیمه.خالی.را.دید.چراکه.عدم.مدیریت.صحیح.

و.ناکارآمد.باعث.آن.شده.است..صنعت.ما.پس.از.انقالب.پیشرفت.کرده.اما.مشکالتی.

وجود.دارد.و.مهم.ترین.مشــکل.ما.این.است.که.مســیر.غلطی.را.در.پیش.گرفته.ایم..
امروز.مثبت.گرایی.را.از.ما.گرفته.اند.اما.ما.به.تفکر.غلط.دست.نخواهیم.زد.

وی.افزود:.سخنگوی.مجلس.شورای.اسالمی.می.فرمایند.که.اگر.نامالیمت.کوچکی.

پیش.آمد.کوتاه.نیایند.و.عرصه.را.خالی.نکنند.اما.مشــکالت.تولید.کوچک.نیســت.و.

عزت.ما.بر.این.اســت.که.تولید.برقرار.باشــد..در.آلمان.و.در.زمان.جنگ.جهانی.دوم.

کارخانه.ها.را.با.یک.فرانک.واگذار.کردند.اما.اینجا.ســرخود.عمل.شد..تولیدکنندگان.
نیمه.پر.لیوان.هستند.و.بخش.خالی.در.حال.آزار.ما.است.

بنیان.گــذار.کارخانه.بهروز.تصریح.کرد:.اگر.ژاپن.به.جایی.رســید.به.خاطر.این.بود.

که.در.زمان.جنگ.40.درصد.از.منازل.را.تبدیل.به.مراکز.تولیدی.کردند.ما.در.کشــور.

مشــکل.آب.نداریم.بلکه.مشکل.ما.مدیریت.آب.اســت..ما.14.اقلیم.در.ایران.داریم.

4.ســاعت.فاصله.با.اروپــا.داریم.و.بهترین.مکان.گردشــگری.را.در.اختیار.داریم.که.
می.توانیم.تبادالت.بسیاری.در.این.زمینه.داشته.باشیم.اما.مدیریتی.وجود.ندارد.

وی.افزود:.مقام.معظم.رهبری.اگر.صحبتی.کردند.حکم.منشــور.و.یک.اندیشــه.را.

دارد.اما.قرار.نیســت.هر.وقت.مشکلی.پیش.آمد.از.زیر.بار.آن.شانه.خالی.کنید.و.تنها.

فرمایشــات.مقام.معظم.رهبری.را.بیان.کنید..ما.ســفیران.تالش.و.غیرت.این.کشور.

هســتیم.و.مسئولیت.همه.چیز.را.پذیرفته.ایم..قطار.درســت.بوده.اما.ریل.گذاری.غلط.
داشته.ایم.ما.نباید.خودمان.را.گم.کنیم.و.باید.برای.سرافرازی.ایران.تالش.کنیم.

ضرورت ایجاد دادگاه های ویژه کارآفرینان
محمد.موسوی،.کارآفرین.بزرگ.ایرانی.و.بنیان.گذار.برند.فیروز.که.800.نفر.معلول.

را.در.کارخانه.خود.به.کار.گرفته.است.از.دیگر.سخنرانان.این.همایش.بود.
موســوی.در.بخشی.از.سخنرانی.خود.گفت:.ببینید.بعد.از.جنگ.جهانی.کشورهایی.
مانند.آلمان.چگونه.به.کارآفرینی.اهمیت.دادند؛.چه.امتیازی.برای.کارآفرینی.با.رویکرد.

اجتماعی.داشته.ایم.
.این.کارآفرین.برتر.افزود:.ما.مولدیم..منابع.کشــور.با.دســتان.کارآفرین.به.چرخه.
اقتصادی.وارد.می.شود؛.همان.طوری.که.چهل.سال.است.دادگاه.ویژه.روحانیت.وجود.
دارد.چرا.به.واسطه.اینکه.ما.مولد.کشور.هستیم.دادگاه.ویژه.کارآفرینان.تشکیل.نشده.

است..سرمایه.گذاری.اقتصادی.چرا.در.کشور.ضعیف.است؟.چون.ما.حامی.نداریم.
تقدیر از یک صد مجموعه برتر همایش حاتم

در.ادامــه.همایش.تعدادی.از.کارآفرینان.و.صاحبــان.برندهای.معتبر.ملی.تجارب.

خــود.را.در.حوزه.توســعه.صنعتی.با.مخاطبان.همایش.در.میان.گذاشــتند..در.پایان.

جشــنواره.با.دعوت.از.رضا.رحمانی،.وزیر.صنعــت،.معدن.تجارت،.علیرضا.محجوب،.

نماینــده.و.عضو.کمیســیون.کار.و.امور.اجتماعی.مجلس،.جمشــید.انصاری،.معاون.

رئیس.جمهوری،.بهروز.فروتن،.مدیرعامل.صنایع.غذایی.بهروز.و.خانم.پهلوانی،.رئیس.

سازمان.بهره.وری.دعوت.شد.تا.با.حضور.بر.روی.سن.و.اهدای.تندیس.زرین.ششمین.

جشنواره.ملی.حاتم.از.یک.صد.شرکت.برتر.بخش.خصوصی.به.سبب.تولید.ویژه.ملی.
قدردانی.کنند.



گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با 
مدیرعامل طال پروفیل ارس؛

زندگی نو با پنجـره
ویتـا      نـوا

شــرکت طال پروفیل ارس تولیدکننده پروفیــل در و پنجره 
یو.پی.وی.ســی با نام تجاری »VITA NOVA« در ســال 
1۳9۳ توســط مهندس محمدرضا میــراب در منطقه آزاد 
ارس )جلفا( تاســیس و راه اندازی شده است. ایشان که از 
ســال 1۳۵۳ مقیم کشور آلمان اســت فارغ التحصیل رشته 
برق و انرژی اســت و تاکنون در رشته های مختلفی از جمله 
فعالیت های تولیدی، ماشــین آالت و صنایع شیمیایی فعالیت 
کرده اســت. مهندس میراب که یکی از پیشکسوتان صنعت 
یو.پی.وی.سی در کشور و مدیرعامل شرکت مشترک ایتالیا، 
 Consulting for Business in iran آلمان، ترکیه و ایرانی با نــام
است، پیش از تاسیس شــرکت طال پروفیل از سهامداران 
گروه صنعتی میراب پروفیل در تبریز بود. تجربه ۳۳ ســاله 
بنیان گذار شرکت طال پروفیل ارس در کشور آلمان، پشتوانه 
محکمی برای این مجموعه اســت که محصول خود را با نام 
تجاری »ویتا نوا« به معنــای زندگی نو که تلفیقی از طراحی 
ایتالیایی و تکنولوژی آلمانی و اتریشــی است، به بازار ایران 
ارائــه می کند. کارخانــه ویتا نوا دارای ۵ خط اکســترودر با 
دســتگاه های cincinnati و قالب های تکنوپالست است که با 
ظرفیت تولید ساالنه 7۵۰۰ تن فعالیت می کند. این مجموعه 
با بهره گیری از متخصصان اروپایی و ایرانی و به کارگیری 
بهترین ماشــین آالت و قالب های روز دنیا تالش می کند 
تا محصولی با کیفیت قابل قبــول به مصرف کننده ایرانی 

عرضه کند.
نشریه پنجره ایرانیان در راستای معرفی شرکت ها و مدیران 
برتر صنعت یو.پی.وی.ســی گفتگویی با مهندس محمدرضا 
میراب، مدیرعامل پرتالش مجموعه طال پروفیل ارس انجام 

داده است که در ادامه توجه شما را به آن جلب می کنیم:

اشــاره
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 برای شــروع گفتگو ابتدا مختصری درباره خودتان و ســابقه 
فعالیتتان در صنعت یو.پی.وی.سی بیان کنید.

محمدرضا.میراب.هستم.فارغ.التحصیل.رشته.مهندسی.برق.و.انرژی.که.مدت.زمان.

زیادی.است.در.خارج.از.ایران.زندگی.و.کار.می.کنم..تقریبا.از.13.سال.پیش.وارد.این.

صنعت.شدم.و.از.ابتدای.شروع.به.کار.گروه.صنعتی.میراب.پروفیل.به.عنوان.سهامدار.

در.این.مجموعه.مشغول.فعالیت.بودم.که.تا.سال.1393.این.همکاری.ادامه.داشت.و.

از.آن.تاریخ.تاکنــون.هیچ.گونه.ارتباط.کاری.با.این.مجموعه.ندارم..پس.ازآن.با.توجه.

به.تجربه.و.دانشی.که.در.این.صنعت.به.دست.آورده.بودیم.و.با.همفکری.و.همراهی.

برخی.دوستان.متخصص.و.کارشناس.در.خارج.از.کشور.تصمیم.گرفتیم.این.تجربه.و.

دانش.را.در.مجموعه.دیگری.به.کار.گیریم..بر.همین.اساس.با.مطالعه.مناطق.مختلف.

و.بررسی.های.کارشناسی.به.این.نتیجه.رسیدیم.که.مجموعه.طال.پروفیل.ارس.را.در.
منطقه.آزاد.تجاری.ارس.)جلفا(.راه.اندازی.کنیم..مجموعه.طال.پروفیل.ارس.در.کمتر.
از.یک.سال.به.بهره.برداری.رسید.و.ما.توانستیم.با.به.کارگیری.بهترین.ماشین.آالت.
روز.دنیا.در.این.صنعت،.یعنی.ماشین.آالت.برند.cincinnati.اتریش.و.توان.و.
تجربه.نیروی.کار.جوان.ایرانی.پروفیل.یو.پی..وی.سی.با.نام.تجاری.»ویتا.نوا«.

را.به.بازار.عرضه.کنیم.
 با توجه به این که شما جزو اولین افرادی 

بودیــد که در  این صـــنعت در داخـــل 
کشــور فعالیت کردید و تجربیاتی 

نیــز در خارج از 
داشتید؛  کشــور 

تفاوت هایی  چــه 
در فضــای کاری این 

خارج  و  داخل  در  صنعت 
از کشور شاهد بودید؟

از.سوال.خوبی.که.پرسیدید.
بسیار.سپاســگزارم..واقعیت.این.است.که.

فعالیت.تولیــدی،.صنعتی.و.اقتصادی.
در.داخــل.کشــور.بــا.آن.چیزی.که.

ما.در.ســایر.نقــاط.دنیا.ســراغ.داریم.
بســیار.متفاوت.اســت.به.ویژه.برای.
افــرادی.مانند.ما.کــه.مدت.زمان.
زیــادی.را.خارج.از.کشــور.زندگی.

کردیــم.و.به.یک.باره.تصمیم.گرفتیم.یک.فعالیــت.تولیدی.صنعتی.را.
کــه.تا.حدود.زیادی.نوپا.بود.در.داخل.آغاز.کنیم.این.تفاوت.ها.بســیار.چشــمگیر.
بود..بااین.حال.چون.نیاز.به.این.صنعت.در.داخل.کشــور.به.شدت.احساس.می.شد،.
بــا.برنامه.ریزی.هایی.که.با.تعدادی.از.دوســتانمان.در.آلمان.و.ترکیه.انجام.دادیم.
تصمیم.گرفتیم.باوجود.همه.سختی.ها.و.مشکالت.این.اقدام.را.انجام.دهیم..تالش.
ما.از.روز.اول.تا.امروز.که.پس.از.13.ســال.کار.و.تجربه.پروفیل.ویتا.نوا.را.به.بازار.
عرضه.می.کنیــم.بر.این.بود.که.همه.دانش.و.تجربه.ای.که.از.این.صنعت.در.خارج.

از.کشــور.وجود.دارد.را.به.ایران.بیاوریم.و.محصولــی.تولید.کنیم.که.ضمن.رعایت.

تمامی.اســتانداردهای.جهانی،.جوابگوی.نیاز.مصرف.کننده.ایرانی.از.لحاظ.کیفیت.و.
قیمت.نیز.باشد.

 چه عاملی باعث شد باوجود همه این مشکالت به فکر تاسیس و 
راه اندازی مجموعه تولید پروفیل یو.پی.وی.سی بیفتید؟

واقعیت.این.اســت.برای.ما.هم.سخت.بود.که.بخواهیم.باوجود.این.مشکالت.در.

ایران.کار.کنیم.ولی.همان.طور.که.توضیح.دادم.خودمان.را.در.مقابل.مردم.کشورمان.

و.نیازی.که.به.این.صنعت.دارند.مســئول.می.دانستیم.لذا.با.همکاری.دوستان.خبره.

و.اهل.فنی.که.در.داخل.و.خارج.از.کشــور.داشتیم.توانســتیم.در.مدت.زمان.بسیار.

کوتاهــی.قطعه.زمینی.در.منطقه.آزاد.تجاری.ارس.آماده.کنیم.و.ظرف.یک.ســال.

خط.تولید.پروفیل.یو.پی.وی.سی.بانام.تجاری.ویتا..نوا )VITA NOVA(.را.که.در.

زبان.ایتالیایی.به.معنای.زندگی.نو.اســت.در.مجموعه.طال.پروفیل.ارس.به.مرحله..
بهره.برداری.برسانیم.

 بــه چه دلیل منطقه آزاد ارس را برای احــداث کارخانه ویتا نوا 
انتخاب کردید؟

به.هرحال.مناطق.آزاد.تجاری.یک.سری.امتیازات.ویژه.مانند.معافیت.های.مالیاتی،.

دسترســی.راحت.تر.به.گمرکات.و.مناطق.مرزی.جهت.واردات.مواد.اولیه.و.صادرات.

محصول.و....نسبت.به.ســایر.مناطق.دارند.که.باعث.می.شود.سرمایه.گذاری.در.این.

مناطق.راحت.تر.باشــد..بااین.حال.این.مناطق.مشکالت.خاص.خودشان.را.نیز.دارند.

که.امیدواریم.با.همکاری.هایی.که.مســئوالن.و.مدیران.این.مناطق.با.تولیدکنندگان.

و.ســرمایه.گذاران.دارند.این.مشکالت.روزبه.روز.کمتر.شود..ضمن.این.که.منطقه.آزاد.

ارس.بــه.دلیل.نزدیکــی.به.مرز.ترکیه.و.همچنین.مراوداتی.کــه.ما.با.صنعتگران.و.

بازرگانان.این.کشــور.داریم.برای.ما.از.درجه.اهمیت.و.اولویت.بیشــتری.برخوردار.

بــود..در.مجموع.وجود.این.امتیازات.در.مناطق.آزاد.تجاری.به.نفع.مشــتریان.و.

مصرف.کنندگان.نهایی.اســت.چراکه.باعث.می.شــود.محصوالت.را.با.قیمت.
مناسب.تری.دریافت.کنند.

 چند خط اکسترودر در کارخانه طال پروفیل فعال 
اســت و ظرفیت تولید این مجموعه درحال حاضر چه 

میزان است؟
کارخانــه.ویتا.نوا.در.
زمینــی.به.مســاحت.
احداث. مترمربع. 16هزار.
.5 درحال.حاضــر. و. شــده.
خط.اکســترودر.ماشــین.آالت.
بــا. .c i n c i n n a t i
ظرفیت.تولیــد.ماهانه.450.تا.
500.تن.پروفیل.یو.پی.وی.ســی.در.این.
مجموعه.فعال.اســت..تعــداد.68.نفر.
نیــروی.فنی.در.ســه.نوبت.کاری.۲1.
نوا. ویتا. یو.پی.وی.ســی. پروفیــل. نوع.
شامل.سیستم.های.سری.60،.کشویی.
و.بازســازی.را.تولیــد.و.روانه.بازار.
می.کننــد..در.برنامه.توســعه.ای.که.
برای.مجموعه.ویتا.نوا.تدوین.شــده.است.در.نظر.داریم.تعداد.3.خط.
اکسترودر.دیگر.نیز.تا.پایان.سال.97.به.خطوط.تولید.اضافه.کنیم..این.خطوط.که.
از.برند.cincinnati.هستند.به.منظور.تولید.پروفیل.های.سری.70.تهیه.شده.و.

به.زودی.به.مجموعه.افزوده.می.شوند.
 پروفیل ویتا نوا دارای چه استانداردهایی است؟

محصولی.که.در.یک.کشــور.تولید.می.شــود.الزم.است.که.استاندارد.ملی.آن.

کشور.را.داشته.باشــد.و.اصال.برای.من.پذیرفتنی.نیست.که.برخی.همکاران.این.

ادعا.را.مطرح.می.کنند.که.محصولشــان.دارای.استاندارد.اروپا )CE(.یا.RAL.و....

اســت!.آیا.این.استانداردها.در.ایران.شــعبه.یا.مرکزی.برای.رسیدگی.و.کنترل.مداوم.
این.موضوع.دارد؟!.

ما.اگر.بتوانیم.اســتاندارد.ملی.ایران.را.که.با.دقت.و.حساســیت.فراوان.و.با.توجه.

بــه.نیازهای.بومی.و.اقلیمی.ایران.تهیه.و.تدوین.شــده.اســت.رعایت.کنیم.مطمئنا.

محصولی.بــا.کیفیت.قابل.قبول.تولید.کرده.ایم.که.برای.عرضه.به.تمام.مناطق.ایران.

مناسب.اســت.و.اصال.نیازی.به.داشتن.اســتانداردهای.خارجی.نداریم..پروفیل.ویتا.

نوا.باافتخار.دارای.نشــان.اســتاندارد.ملی.ایران.است.و.به.دلیل.سختگیری.هایی.که.

خودمان.در.رعایت.اصول.اســتاندارد.و.نکات.فنی.داریم.به.کیفیت.محصولمان.ایمان.
داریم.و.تاکنون.به.دنبال.گرفتن.سایر.استانداردها.نیز.نبوده.ایم.
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گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیریت شرکت آبایان صنعت؛

آبایان
 پنجره ای به گستره آسمان

 پیشــینه و تاریخچه تاسیس و نحوه شــکل گیری فعالیت گروه 
تولیدی آبایان صنعت را بیان کنید؟

با.توجه.به.اعالم.تحقیقات.ســازمان.بهینه.ســازی.مصرف.ســوخت.در.ایران،.در.

حــدود.45درصد.از.اتالف.انرژی.از.طریق.دروپنجره.صورت.می.گیرد..درواقع.بخش.

ساختمان.با.داشتن.سهم.حدود.35.درصدی.در.مصرف.انرژی.یکی.از.صنایعی.است.

که.ســهم.باالیی.را.در.این.زمینه.به.خود.اختصاص.داده.اســت..با.باالرفتن.قیمت.

حامل.هــای.انرژی.از.یک..طرف.و.محدود.بودن.برخی.از.منابع.تامین.انرژی،.امروزه.

بحــث.جلوگیری.از.هدررفــت.انرژی.یکی.از.مهم.تریــن.دغدغه.های.ملی.دولت.و.

مردم.است..ازاین.رو.در.این.راستا.گروه.تولیدی.آبایان.پروفیل.با.پیشینه.ای.درخشان.

در.ایــن.عرصه.کارخانه.ای.به.مســاحت.۲0.هزار.مترمربــع.در.زمینه.تولید.پروفیل.

گروه تولیدی آبایان صنعت در ســال 1۳89 با هدف صرفه جویی در مصرف انرژی و رفع نیاز فعاالن صنعت ساختمان فعالیت خود را 
در زمینه تولید دروپنجره یو.پی.وی.سی آغاز کرد. این مجموعه صنعتی پس از چند سال فعالیت و کسب تجارب ارزنده در این عرصه 
اقدام به راه اندازی کارخانه تولید پروفیل یو.پی.وی.ســی با برند »آبایان پروفیل« کرد. کارخانه آبایان پروفیل که با ظرفیت 4هزار تن 
در ســال و با 7 قالب اصلی در شهرک صنعتی شــماره دو دزفول احداث شد، در نظر دارد در فاز دوم با افزایش خطوط تولید و اضافه 
کردن 8 قالب تکمیلی دیگر ظرفیت تولیدش را به 8 هزار تن در سال برساند. سیاست اصلی گروه آبایان صنعت از ابتدا بر پایه کیفیت، 
اســتاندارد تولید و رعایت حقوق مصرف کننده بوده که به همین منظور با به کارگیری ماشــین آالت مدرن و پیشرفته به همراه پرسنل 
متخصص و کارآزموده، محصولی باکیفیت را تولید و به بازار عرضه کرده اســت. نشــریه پنجره ایرانیان در این شماره خود به سراغ 
گروه تولیدی آبایان پروفیل رفته و گفتگویی با امیر مسگرنژاد، مدیریت این مجموعه موفق انجام داده است. در ادامه توجه شما را به 

مشروح این گپ و گفت جلب می کنیم:

اشــاره
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دروپنجره.های.دوجداره.یو.پی.وی.ســی.با.ظرفیتی.بالغ.بر.4هزار.تن.در.سال.و.با.7.

قالب.اصلی.در.شهرک.صنعتی.شماره.دو.شهرستان.دزفول.راه.اندازی.کرد..این.واحد.

تولیدی.با.داشــتن.استراتژی.های.توسعه.بازار.قصد.دارد.تا.پایان.سال.97.با.افزودن.

8.قالــب.تکمیلی.ظرفیت.تولیدش.را.به.دو.برابر.میزان.فعلی.و.معادل.8.هزار.تن.در.
سال.برساند.

 در حال حاضر کیفیت پروفیل آبایان در چه سطحی قرار دارد؟
افزایش.کیفیت.هدف.اول.آبایان.پروفیل.اســت.که.با.استفاده.از.مواد.اولیه.باکیفیت.
و.مطــرح.اروپایی،.با.درصد.خلوص.باال.توانســته.ایم.در.مدتی.کوتاه.جایگاهی.باال.و.
باکیفیت.داشته.باشیم..در.این.راستا.آبایان.پروفیل.با.تکمیل.کادر.و.پرسنل.کارآزموده.
خود.در.واحد.کنترل.کیفی،.آزمایشگاه.و.تولید.از.زمان.ورود.مواد.تا.زمان.میکس.مواد.
و.درنهایت.تولید.و.بســته.بندی،.تست.های.مخصوصی.را.در.نظر.گرفته.که.تماما.زیر.

نظر.مدیران.قسمت.های.مربوطه.به.بهترین.نحو.انجام.می.شود.
 محصوالت آبایان پروفیل تاکنون چه گواهینامه و استانداردهایی 

دریافت کرده است؟
پروفیــل.آبایان.دارای.گواهی.ایزو.9001.سیســتم.مدیریت.کیفیت.و.ایزو.1000۲.
مدیریت.مشتری.مداری.و.همچنین.استاندارد.اجباری.است..پروفیل.آبایان.همچنین.

دارای.10.سال.ضمانت.واقعی.است.که.معادل.آن.نزد.بیمه.ایران.بیمه.شده.است.
 چــه برنامه ای بــرای به روزرســانی و ارتقای ســطح کیفی 

محصوالتتان دارید؟
همان.طور.که.قبال.اشــاره.کردم.پروفیل.آبایان.هــر.روز.از.نظر.کیفیت.در.جایگاه.
باالتری.قرار.گرفتــه.و.محبوبیت.باالیی.در.بین.مصرف.کنندگان.پیدا.کرده.اســت،.
به.طوری.که.با.پیش.بینی.های.به.عمل.آمده.پروفیل.آبایان.در.نیمســال.اول.سال.آینده.
از.لحاظ.کیفیت.و.گسترش.آن.در.کشور.)برندینگ(.جزو.5.پروفیل.اول.کشور.خواهد.
شــد..درحال.حاضر.توان.تولید.مجموعه.4هزار.تن.در.ســال.است.که.با.چشم.اندازی.
مشخص.و.اهداف.تعیین.شده.و.با.گسترش.شبکه.های.فروش.داخلی،.از.جمله.داشتن.
نمایندگانی.های.قدرتمند.با.انبارش.بســیار.قوی.در.کشور.و.همچنین.رایزنی.هایی.که.
با.تجار.خارجی.جهت.صادرات.محصول.به.کشــورهای.عراق،.پاکستان،.عمان.انجام.
شده.است،.با.توسعه.خطوط.و.افزایش.تولید.به.ظرفیتی.معادل.دو.و.سه.برابر.ظرفیت.

فعلی.خواهیم.رسید.
 با توجه به شــرایط خاصی که این روزها بر اقتصاد مملکت حاکم 
است شرایط فعلی بازار و صنعت دروپنجره را چگونه ارزیابی می کنید؟ 

مهم ترین عوامل موثر بر بازار را چه می دانید؟
متاسفانه،.شرایط.بد.اقتصادی.در.ابتدای.سال.1397.باعث.توقف.فعالیت.واحدهای.
تولیدی.بســیاری.شــد..با.این.حال،.آبایان.پروفیل.در.این.وضعیت.توانست.با.حفظ.
مشــتریان.خود.و.همچنین.تامین.نیازهای.آنها.شــرایط.مناسبی.را.ایجاد.کند..به.نظر.

می.رسد.وضعیت.خوبی.در.انتظار.صنعت.دروپنجره.باشد..با.اجبار.دولت.به.بهینه.سازی.

مصرف.ســوخت.و.الزامات.اســتفاده.از.پنجره.دوجداره.ازیک.طرف.و.از.طرف.دیگر.

مقرون.به.صرفه.بودن.پروفیل.یو.پی.وی.ســی.نسبت.به.سایر.پروفیل.ها،.این.صنعت.
روز.به.روز.گسترش.خواهد.یافت.

 چه تمهیداتی برای گذار از بحران فعلی بازار کشــور )تحریم ها، 
تورم، نوســانات قیمــت ارز، گرانی و کمبود مــواد اولیه، رکود بازار 
مسکن و...( اندیشیده اید؟ وضعیت فروش در این شرایط چه تفاوتی 

با شرایط عادی دارد؟
تابه.حال.بحران.تحریم.ها،.تورم.و.نوســانات.نتوانســته.برکیفیت.ما.اثر.منفی.بگذارد..
در.چند.ماه.اخیر.فشــارهای.زیادی.به.خاطر.نوسانات.بازار.و.تهیه.مواد.اولیه.به.شرکت.
وارد.شــد.اما.به.هیچ.وجه.باعث.نشــد.تا.بر.کیفیت.محصوالت.ما.خدشه.ای.وارد.شود.و.
شــاید.یک.علت.ثبات.و.ماندگاری.مشــتریان.همین.باشد..خیلی.از.واحدهای.تولیدی.
برای.حفظ.تولید.و.پایین.کشیدن.قیمت،.هر.موادی.را.با.هر.کیفیتی.برای.تولید.استفاده.
کردند.که.نتیجه.ای.جز.نارضایتی.مشتری.در.برنداشت..قیمت.ها.فقط.به.صورت.مقطعی.
می.تواند.مشــتری.را.حفظ.کند.و.در.آینده.کوتاه.سابقه.بدی.برای.تولیدکننده.و.نماینده.
به.جا.می.گذارد..ما.در.بخش.بازرگانی.مدیران.کارآمدی.داریم.که.از.منابع.مختلف.برای.
تهیه.مواد.اولیه.باکیفیت.و.باثبات.برنامه.ریزی.هایی.داشــته.اند.و.همچنین.توانایی.های.

زیادی.درخصوص.تامین.مواد.حتی.در.شرایط.تحریم.و.بحران.دارند.
 مجموعه آبایان صنعت در چه شــهرهایی نمایندگی فروش دارد؟ 

نحوه اعطای نمایندگی فروش به چه صورت است؟
درحال.حاضر.نمایندگان.بسیار.توانمندی.در.اســتان.های.همدان،.تهران،.کرمانشاه،.
هرمزگان،.مرکزی،.خوزســتان،.کردســتان،.آذربایجان.غربی،.آذربایجان.شرقی،.قم،.
کهگیلویه.و.بویراحمد،.یزد،.فارس،.خراســان.جنوبی،.خراسان.رضوی،.بوشهر،.اردبیل،.
البــرز.و....داریم.که.ضمن.قدردانی.از.زحمات.بی.وقفه.این.نمایندگان،.به.حضورشــان.
اعالم.می.کنیم.که.خبرهای.خوب.و.امیدبخشی.در.راه.است،.با.شروع.تبلیغات.رسانه.ای.
در.بهمن.و.اســفندماه.به.همراه.حمایت.های.آبایان.پروفیل.از.نمایندگان.عزیز.و.به.تبع.
آن،.آشــنایی.بیشتر.هم.وطنان.با.این.محصول.باکیفیت.و.ماندگار،.به.فروش.مطلوب.و.

منافع.مشترکی.خواهیم.رسید.
 وضعیت فعلی و آینده بازار و صنعت دروپنجره یو.پی.وی.ســی را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
پروفیل.یو.پی.وی.سی.به.دلیل.دارا.بودن.مزایای.خاص.خود،.از.جمله.عایق.مناسب.
و.مقرون.به.صرفه.بودن.آن.می.تواند.گزینه.بســیار.مناســبی.برای.ســاخت.دروپنجره.
باشــد،.گاهی.پروفیل.هایی.ارزان.قیمت.و.به.مراتب.بی.کیفیت.به.همراه.مونتاژ.نامناسب.
می.توانند.دیدگاه.و.تصور.بدی.بــرای.مصرف.کننده.نهایی.به.جای.بگذارند.که.این.امر.

می.تواند.برای.آینده.این.محصول.بسیار.خطرناک.باشد.
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رونمایی از جدیدترین محصول مجتمع صنایع فناور پالستیک سپاهان؛

یو.پی.وی.سی رنگی سی فور پروفیل 

»مجتمع صنایع فناور پالســتیک ســپاهان« فعالیت خود را در ســال 1۳84 با هدف تولید اجزا و مصالح ساختمانی از جنس پلیمر در 
شــهرک صنعتی نجف آباد واقع در اســتان اصفهان آغاز کرد. این مجتمع درحال حاضر در مســاحتی بالغ  بــر 7۰ هزار مترمربع و با 
بهره گیری از بزرگ ترین مجموعه خطوط اکســتروژن به عنوان یکی از تولیدکنندگان پیشتاز در زمینه تولید قطعات پلیمری ساختمانی 

در کشور فعالیت می کند.
یکی از مهم ترین و کلیدی ترین راهبردهای فناور پالســتیک ســپاهان، پاسخ شایسته به ســه نیاز فعاالن صنعت ساختمان شامل 
پروفیل های یو.پی . وی. ســی دروپنجره )با برند سی فور(، پانل های دیوارپوش و سقف کاذب یو.پی.وی.سی )با برند سی پان( و درهای 

داخلی ساختمان )با برند سی در( از جنس وود پلیمر است.
پروفیل در و پنجره سی فور پس از یک دهه حضور موفق در بازار و شناخت دقیق و از نزدیک نیاز مصرف کننده و مشکالت پروفیل های 
در و پنجره یو.پی.وی.ســی و در راستای خط مشی اصلی خود یعنی »نوآوری«، اقدام به تولید و عرضه محصولی جدید و منحصربه فرد 
کرده که »پروفیل رنگی ســی فور« نام گرفته اســت. واحد تحقیق و توســعه مجتمع صنایع فناور پالستیک سپاهان به عنوان یکی از 
پویاترین و فعال ترین واحدهای این مجموعه، پس از ســال ها تحقیق و آزمایش، به تولید پروفیل دروپنجره یو.پی.وی.ســی رنگی 
طرح دار با طرح های مختلف چوب و... دست یافته و این دانش جدید را که جایگزین بسیار مناسب تری ازلحاظ کیفیت و قیمت برای 
پروفیل های روکش دار است به مرحله تولید رسانده است. برای معرفی بیشتر این محصول جدید و آشنایی مخاطبان نشریه با خواص 
و مزایای پروفیل رنگی ســی فور، گفتگویی با آقای مهندس حمید مــرادی، مبتکر این محصول نوین و مدیرعامل مجتمع صنایع فناور 

پالستیک سپاهان انجام داده ایم که مشروح این گفتگو را در ادامه با هم می خوانیم:

اشــاره
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 پروفیل رنگی سی فور چیست؟ برای آشنایی 
مخاطبــان به صورت مختصر ایــن محصول را 

معرفی کنید.
پروفیل.های.رنگــی.دروپنجره.برند.ســی.فور.به.صورت.
پروفیل.با.مغز.ســفید.و.روکش.اختصاصی.رنگی.طرح.دار.
تولید.شده.اســت..تکنولوژی.استفاده.شده.در.این.محصول.
که.برای.اولین.بار.در.دنیا.در.ســاخت.این.محصول.به.کار.
گرفته.شده.اســت.به.طور.کامل.در.اختیار.این.شرکت.بوده.
و.پس.از.ســال.ها.تحقیق.و.بررسی.و.همچنین.طی.کردن.
آزمایش.هــای.مختلف.آب.و.هوایی.داخلــی.و.خارجی.به.

مرحله.تولید.رسیده.است.
 پروفیل رنگی سی فور چه مزایا و برتری هایی 

نسبت به پروفیل های رنگی روکش دار دارد؟
ازجملــه.مواردی.که.می.توان.به.عنــوان.دالیل.برتری.و.
مزایای.پروفیل.های.رنگی.سی.فور.در.مقایسه.با.پروفیل.های.

روکش.دار.به.آنها.اشاره.کرد.ازاین.قرارند:
مقاومت.بســیار.بــاال.در.برابــر.نور.خورشــید:.یکی.از.
مشــکالت.اصلی.پروفیل.های.یو.پی.وی.سی،.تغییر.رنگ.
آنها.در.مجاورت.نور.خورشــید.اســت.که.باعث.شده.اقبال.
برخی.مشتریان.را.تا.حدودی.ازدست.داده.و.آنها.را.به.سمت.
انواع.دیگر.دروپنجره.نظیر.آلومینیوم.متمایل.ســازد..جنس.
روکش.پروفیل.رنگی.ســی.فور.به.گونه.ای.است.که.در.برابر.
نور.آفتاب.و.شــرایط.آب.و.هوایی.مقاومت.بســیار.باالیی.
داشته.و.در.آزمون.های.صحرای.آریزونای.آمریکا.دوره.ثبات.
رنگ.بســیار.باالیی.از.خود.نشان.داده.است..این.طول.عمر.
در.شرایط.نرمال.آب.و.هوایی.به.۲0.سال.خواهد.رسید..در.
صورتیکــه.طول.عمر.پروفیل.های.لمینت.)روکش(.شــده.
معمول.بازار..5.تا.8.ســال.بوده.و.پس.از.مدتی.از.پروفیل.

جدا.شده.و.تغییر.رنگ.خواهند.داد.
طرح.هــای.بســیار.شــکیل:.روکش.هــای.اختصاصی.

ســی.فور.در.انواع.طرح.های.چوب،.تک.رنگ،.فانتزی.و.....

قابل.ارائه.بوده.که.هایگالس.بودن.و.وضوح.تصویر.بســیار.

باالتر.نســبت.به.روکش.های.موجود.در.بازار،.چشم.نوازی.

قابل.توجه.و.برتری.به.رخ.کشــنده.ای.را.به.ارمغان.می.آورد..

همچنین.عدم.نیاز.به.یک.مرحله.اضافه.برای.روکش.کردن.
پروفیل.سفید.نیز.مزیت.دیگر.این.روش.تولید.است.

قیمت.بســیار.مناســب:.قیمت.این.نــوع.پروفیل.رنگی.

به.گونه.ای.تعیین.شده.که.مزیت.بسیار.چشمگیری.در.برابر.

پروفیل.های.روکش.دار.معمول.بازار.خواهد.داشت.و.صرفه.
اقتصادی.قابل.توجهی.را.به.مشتریان.هدیه.می.دهد.

 چرا باید پروفیل رنگی سی فور را جایگزین 
پروفیل های سفید کنیم؟

ـ.پروفیل.رنگی.ســی.فور.در.مقایسه.با.سایر.

پروفیل.هــا.به.ویژه.پروفیل.های.ســفید.از.

جذابیــت.و.زیبایی.ظاهری.بیشــتری.

برخــوردار.اســت..تنــوع.رنگــی.

ایجادشده.در.نمای.ساختمان.های.

بــودن.ظاهر. جدیــد.و.خاص.

پروفیل.رنگی.سی.فور.در.نمای.

مهم. بسیار. دلیل. ســاختمان.

دیگری.برای.به.کارگیری.این.
نوع.پروفیل.است.

و. مناسب. بســیار. قیمت. ـ.

پروفیل. قیمــت. بــه. نزدیک.

سفید.عامل.دیگری.است.که.در.

مصرف. و. انتخاب. مقایسه،. مقام.

پروفیل.های.سفید.را.بدون.توجیه.و.
دور.از.منطق.خواهد.کرد.

ـ.مقاومــت.بــاال.و.طول.عمر.بســیار.

طوالنی.تر.پروفیل.های.رنگی.سی.فور.در.مقابل.

پروفیل.های.ســفید.عامل.دیگری.است.که.مصرف.

این.نوع.پروفیل.را.اقتصادی.و.هوشمندانه.خواهد.کرد؛.مثال.

طول.عمر.یک.پروفیل.سفید.درجه.1.در.شرایط.نرمال.آب.

و.هوایی.5-8.ســال.خواهد.بود.اما.طول.عمر.پروفیل.های.

رنگی.ســی.فور.در.شــرایط.نرمال.آب.و.هوایی.نزدیک.به.
۲0.سال.است.









































































نشریـه پنجره ایرانیـان
ماهنامه تخصصی صنعت در و پنجره و بهینه سازی انرژی ایران

168 ........... گفتگــو بــا مدیرعامــل آلــوم کاردینــه

آلومینیــوم  یــع  صنا مــل  مدیرعا بــا  گفتگــو 
170 ............................................... واالد
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گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیرعامل آلوم کاردینه؛

راهی بیابیم یا راهی بسـازیم

شــرکت آلوم کاردینه بانام تجاری آلوکد از ســال 1۳86 فعالیت خود را در تهران آغاز کرده است. شرکت آلوکد با بیش از یک دهه سابقه در زمینه 
طراحی، ســاخت و اجرای نما و پوسته خارجی ســاختمان های مســکونی، تفریحی، صنعتی، تجاری و... با بهره گیری از بهینه ترین و جدیدترین 
نوآوری های صنعت ســاختمان در دنیا، خدمات متنوعی به مشتریان خود ارائه می دهد. شــرکت آلوکد عالوه بر محصوالت تولیدی خود، هم زمان با 
چندین کارخانه ترک و اروپایی در ارتباط بوده و در پروژه های خود بنا به درخواســت خریدار نسبت به تهیه سیستم های موردنظر اقدام می کند. این 
شــرکت در سال 2۰14 با شرکت sima cephe مجری سیســتم های آلومینیومی قرارداد همکاری مشترک امضا کرده و هم اکنون پروژه هایی را در 
ایران و کشــورهای همسایه در حال اجرا دارد. شرکت آلوکد همچنین با همکاری شرکت FTI�Facade Testing Institute در پروژه های بزرگ در 
ایران، ســرویس و خدماتی مانند انجام تســت های نما، دروپنجره و یراق آالت را با تایید استاندارد CE اروپا ارائه می کند. مهندس شهرام علیزاده، 
مدیرعامل فرهیخته و پرتالش آلوکد چندین ســال است که همکاری مستمری با واحد تحریریه پنجره ایرانیان داشته و با نگارش مقاله های فنی و 
تخصصی متعدد و مختلفی در حوزه نما و دروپنجره، نقش مهمی در زمینه آگاهی بخشــی و ارتقای مهارت های فنی فعاالن این عرصه داشــته است. 
واحد تحریریه پنجره ایرانیان همواره سپاســگزار زحمات ایشان بوده و امیدوار است این همکاری تداوم داشته باشد. در ماه گذشته فرصتی پیش 

آمد تا گفتگویی با این مدیر موفق داشته و از چندوچون فعالیت های این مجموعه باخبر شویم. در ادامه این گفتگو را باهم می خوانیم:

اشــاره

 در خصــوص فعالیت های تــازه آلوکد 
توضیح دهید.

ابتدا.الزم.اســت.به.دو.موضوعی.کــه.با.این.گفتگو.

هم.زمان.شــده.است.اشاره.ای.داشــته.باشم..نخستین.

موضوع.ســانحه.دلخــراش.واژگون.شــدن.اتوبوس.

حامل.دانشــجویان.واحد.علوم.و.تحقیقات.دانشگاه.آزاد.

اسالمی.است.که.باعث.کشته.و.مصدوم.شدن.تعدادی.

از.دانشجویان.عزیز.شــد.که.من.هم.این.حادثه.ناگوار.

را.به.همه.بازماندگان.تســلیت.عرض.می.کنم..از.سوی.

دیگر.این.ایام.مصادف.شــده.با.آغاز.سال.نوی.میالدی.

که.این.مناسبت.را.نیز.به.عموم.مسیحیان.جهان.به.ویژه.

هم.وطنان.مسیحی.تبریک.و.تهنیت.می.گویم.و.امیدوارم.

سال.۲019.ســالی.سرشار.از.صلح.و.آرامش.برای.همه.
جهانیان.باشد.

.همان.طور.که.می.دانید.شــرکت.آلوکد.چندین.سال.

اســت.در.زمینه.محصوالت.و.مصنوعات.آلومینیوم.در.

صنعت.ساختمان.و.نما.فعالیت.می.کند.و.عالوه.بر.لوورها،.

سرامیک.ها.و.مصنوعات.رایج.آلومینیومی.مورد.استفاده.

در.نمای.ساختمان،.مدت.دو.سال.است.که.در.زمینه.نوع.

خاصی.از.لوورها.و.مش.ها.که.در.نمای.ساختمان.به.کار.

گرفته.می.شود.فعالیت.بیشــتری.داریم..دو.دلیل.عمده.

برای.این.کار،.یعنــی.پرداختن.به.مش.ها.و.یا.لوورهای.

ویژه.نما،.داشــتیم.که.اولین.دلیل.مبحث.سرعت.عمل.

و.زیبا.بــودن.این.متریال.بوده.که.جدیــدا.در.خارج.از.

کشور.نیز.بسیار.مورد.توجه.واقع.شده.است.و.بحث.دیگر.

مربوط.به.اقتصادی.بودن.و.قیمت.مناسب.این.محصول.

است.به.گونه.ای.که.صرفه.اقتصادی.مناسبی.دارد.به.ویژه.

برای.پروژه.هایی.که.حجم.باالیــی.از.این.محصول.را.

اســتفاده.می.کنند..لوور.ها.در.نما.به.صورت.پوشش.نما.

تاکنون.توســط.مجموعه.آلوکد.برای.اولین.بار.در.ایران.

در.دو.پروژه.در.شــهر.تهران.مورد.اســتفاده.قرار.گرفته.

اســت..در.این.پروژه.ها.که.نمای.ساختمان.ها.به.صورت.

کامل.با.لوور.پوشــیده.شده.اند.یک.مورد.به.صورت.لوور.

عمودی.و.دیگری.به.صورت.لوور.افقی.کار.شــده.است..

این.نوع.لوور.یک.سیستم.اختصاصی.است.که.مجموعه.

آلوکد.مدت.دو.ســال.روی.طراحــی.و.تولید.آن.وقت.
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صــرف.کرد.و.هم.اینک.آن.را.با.موفقیت.مورداســتفاده.

قــرار.می.دهد..بحث.دیگر.مربوط.به.مش.ها.و.اســترچ.

متال.ها.اســت.که.هرچند.مــا.تولیدکننده.این.محصول.

نیستیم.اما.مباحث.مربوط.به.طراحی.و.اجرای.آن.را.در.
مجموعه.آلوکد.انجام.می.دهیم.

 این لوورها چه مزایای خاصی دارند؟
همان.طور.که.اشــاره.کردم.ایــن.محصوالت.عالوه.
بر.زیبایی.ظاهری.فوق.العاده.ای.که.دارند.بســیار.سبک.
هســتند.و.این.مزیــت.با.توجه.به.مهــم.بودن.مبحث.
سبک.ســازی.در.ساختمان.بســیار.مورد.توجه.معماران.
و.کارفرمایان.اســت..عالوه.بر.اجرای.سریع.و.آسان.تر،.
لوورها.نسبت.به.سایر.مصنوعات.آلومینیومی.که.در.نما.
به.کار.گرفته.می.شوند.قیمت.مناسب.تری.دارند.و.از.نظر.

اقتصادی.نیز.بسیار.به.صرفه.تر.هستند.

 وضعیت کلــی بازار آلومینیــوم به ویژه 
نمای ساختمان  در  که  آلومینیومی  مصنوعات 
بــه کار می رود بــا توجه به شــرایط فعلی 

اقتصادی چگونه است؟
همان.طــور.که.خودتان.نیز.در.مقــاالت،.گفتگوها.و.
مطالــب.مختلف.نشــریه.پنجره.ایرانیــان.بارها.به.این.
موضوع.پرداخته.ایــد،.مهم.ترین.نکته.ای.که.می.توان.به.
آن.اشــاره.کرد.این.اســت.که.عوامــل.متعدد.داخلی.و.
خارجی.در.به.وجود.آمدن.وضع.موجود.در.بازار.آلومینیوم.
تاثیرگذار.بوده.و.نمی.تــوان.فقط.یک.یا.دو.عامل.را.در.
این.مسئله.دخیل.دانست..این.مسئله.در.همه.جای.دنیا.
وجود.دارد.ولی.در.کشــور.ما.با.توجه.به.شــرایط.خاص.
که.حاکم.اســت.متاســفانه.عوامل.خارجی.در.به.وجود.
آمدن.بحران.های.اقتصادی.نقش.تعیین.کننده.ای.دارند..
به.عنوان.مثال.مواردی.مانند.برجام.یا.تحریم.ها،.هرکدام.
می.توانند.تاثیــرات.جداگانه.ای.در.رونق.یا.رکود.اقتصاد.
کشور.از.خود.بر.جای.بگذارند..برجام.می.توانست.نقش.
بســیار.مثبتی.در.بهبود.شــرایط.اقتصادی.کشور.داشته.
باشــد.ولی.متاسفانه.دست.هایی.در.کار.بود.که.نگذاشت.

این.اتفاق.مثبت.بیفتد.و.با.برهم.زدن.برجام.هزینه.های.

هنگفت.و.صدمات.جبران.ناپذیــری.به.اقتصاد،.صنعت.

و.تجارت.کشور.وارد.شــد..طبیعی.است.در.این.شرایط.

تمامی.بخش.هــای.صنعت.و.اقتصــاد.مملکت.درگیر.

مشکالت.عدیده.ای.می.شوند.و.صنعت.ساختمان.نیز.از.

اثرات.مخرب.این.شــرایط.در.امان.نخواهد.ماند..ما.نیز.

به.عنوان.جزئی.از.مجموعه.بزرگ.صنعت.ســاختمان.از.

این.شرایط.و.رکودی.که.بر.صنعت.ساختمان.حاکم.شده.

متاثریــم..به.عنوان.مثال.با.نگاهی.بــه.آمار.می.بینیم.که.

تعداد.پروانه.های.ســاختمانی.صادرشده.در.سال.گذشته.

نسبت.به.ســال.های.قبل.کاهش.چشمگیری.داشته.و.

میزان.کار.ما.در.بخش.پنجره.و.نما.نیز.به.همین.نسبت.
با.کاهش.مواجه.شده.است.

 شــما برای گذر از این شرایط بحرانی 
پیشنهادی  چه  و  اندیشیده اید  تمهیداتی  چه 
در صنعت  هم صنفی هایتان  و  همکاران  برای 

دروپنجره و نما دارید؟
همان.طور.که.ما.در.زندگی.عادی.و.مســائل.روزمره.
خودمان.هم.باید.برای.شرایط.مختلف،.پالن.های.الف،.
ب.و.....طراحی.کنیم.تا.در.صورت.ایجاد.مشــکل.برای.
پالن.الف.بتوانیم.آن.مسئله.را.با.پالن.ب.پوشش.دهیم؛.
در.مســائل.کاری.شرکت.نیز.باید.چنین.سیاستی.اتخاذ.
کنیم.تــا.در.صورت.ایجاد.شــرایط.بحرانی.و.به.وجود.
آمدن.یک.مشــکل.بتوانیم.مجموعه.را.سرپا.نگهداریم..
افــراد.و.مجموعه.های.موفق.نیز.همــواره.از.این.ترفند.
تبعیت.می.کنند.و.برای.هر.پروســه.کاری.چندین.پالن.
و.برنامــه.اجرایی.در.نظر.می.گیرند.تا.هیچ.عاملی.باعث.
توقف.کار.و.پیشــرفت.آنها.نشود..ما.در.مجموعه.آلوکد.
نیــز.از.این.اصل.غافل.نبودیم.و.بــا.توجه.به.تجربیات.
خود.در.ســال.گذشــته،.برای.فعالیت.شرکت.در.سال.
جاری.چندین.طــرح.و.برنامه.تهیــه.و.تدوین.کردیم..
به.عنوان.مثال.ما.در.مجموعه.آلوکد.در.سال.های.گذشته.
چندان.به.پروژه.های.دولتی.به.ســبب.مشکالت.خاصی.
که.این.نــوع.پروژه.ها.دارند،.توجه.و.عالقه.ای.نشــان.
نمی.دادیم.ولی.با.توجه.به.شــرایط.خاصی.که.امســال.
با.آن.مواجه.هســتیم.این.موضوع.را.در.دستور.کار.قرار.
دادیم.که.خوشبختانه.توانستیم.با.گرفتن.چندین.پروژه.
بزرگ.دولتی،.مشکالت.مجموعه.را.پوشش.دهیم..یکی.
دیگــر.از.راهکارهایی.که.در.شــرایط.خاص.و.بحرانی.
می.تواند.به.روند.فعالیت.شــرکت.ها.کمک.کند.معرفی.
محصوالت.جدید.اســت.به.ویژه.محصوالتی.که.ازنظر.
اقتصادی.و.قیمت.تمام.شــده.برای.مصرف.کننده.و.بازار.

هدف.مقرون.به.صرفه.باشد..
مثالی.کــه.در.این.مورد.می.توانم.به.آن.اشــاره.کنم.
پنجره.های.لوالیی.اســت.که.ما.توانســتیم.با.ارائه.این.
محصــول.به.گونه.ای.کــه.قیمت.تمام.شــده.آن.کامال.
اقتصادی.و.حتی.نزدیک.به.قیمت.پنجره.یو.پی..وی..سی.
باشــد.مصرف.کنندگان.زیــادی.را.به.اســتفاده.از.این.
محصــول.ترغیــب.کنیم..انضبــاط.مالــی.و.کاهش.
هزینه.های.جاری.شــرکت.که.بــا.همراهی.و.همیاری.

تمامــی.همکارانمان.صورت.گرفت.نیز.از.دیگر.مواردی.

بود.که.توانســت.در.گذر.از.شرایط.ســخت.اقتصادی.
امسال.کمک.حال.مجموعه.آلوکد.باشد.

 به نظر شما آیا توجه به تبلیغات می تواند 
به بهبود شرایط کمک کند و درمجموع نگاه 
شما و ســایر شــرکت های همکار به مقوله 

تبلیغات چگونه است؟
امروزه.تبلیغات.یکی.از.دروس.و.حتی.رشته.های.مهم.
دانشگاهی.است.که.در.سراسر.دنیا.نگاه.و.توجه.ویژه.ای.
به.آن.می.شود..مطمئنا.تبلیغات.یکی.از.مهم.ترین.ابزارها.
برای.فروش.بهتر.هر.کاالیی.است.و.بدون.تبلیغات.هیچ.
شرکتی.نمی.تواند.از.یک.سطحی.باالتر.برود..متاسفانه.
برخی.از.شرکت.های.همکار.ما.به.علت.این.که.به.صورت.
سنتی.احداث.شــده.و.همچنان.به.همان.صورت.اداره.
می.شوند.برنامه.مدونی.برای.پرداختن.به.تبلیغات.ندارند..
تعداد.شــرکت.هایی.که.به.صورت.سندیکایی.و.علمی.
فعالیت.می.کنند.و.سیاست.های.مشخصی.برای.بخش.
تبلیغــات.دارند.بســیار.اندک.اســت..از.ســوی.دیگر.
امروزه.شــاهد.این.هســتیم.که.محصــوالت.جدید.و.
تکنولوژی.های.مدرنی.به.خصوص.در.بخش.آلومینیوم.
وارد.بازار.شده.اند.درحالی.که.بسیاری.از.مصرف.کنندگان.
و.جامعه.هیچ.گونه.شــناختی.از.این.محصوالت.ندارند.
لذا.الزم.اســت.کــه.شــرکت.های.آلومینیومی.در.این.
زمینه.تجدیدنظر.کــرده.و.پرداختن.به.بخش.تبلیغات.

را.جدی.تر.بگیرند.
 با این تفاســیر، چشــم انداز و دورنمای 
فعالیت صنفی صنعــت دروپنجره را چگونه 
می بینید و پیش بینی تان برای آینده بازار این 

صنعت چیست؟
ســوال.بسیار.سختی.است.و.جواب.دادن.به.آن.آسان.
نیســت.چون.همان.طور.که.در.ابتدا.بیان.کردم.موارد.و.
مســائل.مختلفی.دست..به..دست.هم.می.دهند.تا.شرایط.
اقتصــادی.بازار.را.رقم.بزنند.و.نمی.توان.همه.این.موارد.
را.پیش.بینی.و.بررسی.کرد..گاهی.ما.با.توجه.به.تجارب.
و.اندوخته.های.قبلی.و.شــخصی.مان.در.صنعت،.نتیجه.
خاصــی.را.پیش.بینی.می.کنیم.ولــی.درنهایت.می.بینیم.
مسائلی.خارج.از.حیطه.اختیار.و.آگاهی.ما.به.وجود.آمده.
به.گونه.ای.که.نتیجه.نهایی.را.کامال.دســتخوش.تغییر.
کرده.است!.به.عنوان.مثال.شاید.به.نظر.برسد.خارج.شدن.
آمریکا.از.ســوریه.و.عراق.و.دیگر.کشورهای.منطقه.در.
سال.۲019.فرصت.مناســبی.برای.صنعت.و.اقتصاد.ما.
به.وجــود.خواهد.آورد.ولی.از.ســوی.دیگر.امکان.دارد.
همین.مســئله.بــا.توجه.به.تحرکات.برخی.کشــورها،.
مسائلی.که.در.کنگره.و.سنای.امریکا.می.گذرد.و.مسئله.
برجــام.و.تحریم.ها.کامال.به.ضرر.ما.تمام.شــود.و.هیچ.
اتفاق.مثبتی.برای.ما.دربر.نداشته.باشد..با.همه.این.ها.ما.
همواره.به.بهبود.اوضاع.خوش.بین.هســتیم.و.امیدواریم.
سال.آینده.سالی.سرشــار.از.موفقیت.و.سربلندی.برای.
تمامی.ایرانیان.به.ویژه.همکاران.ما.در.بخش.خصوصی.

و.صنعت.دروپنجره.و.نما.باشد.

  مجری شرکت آلوکد

  مجری شرکت آلوکد
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گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با
 مدیرعامل صنایع آلومینیوم واالد

واالد؛ 
نشانگر کیفیت و نوآوری 

صنایع آلومینیوم واالد یکی از شــرکت های فعــال در زمینه تولید 
انواع سیستم های دروپنجره و نمای آلومینیومی در کشور است. این 
شــرکت که فعالیت رسمی خود را از ســال 1۳7۳ آغاز کرده است 
هم اینک و در بیست وچهارمین سال فعالیتش توانسته با به کارگیری 
دســتگاه های مدرن، مواد اولیــه باکیفیت، نیروی فنــی باتجربه و 
آموزش دیده و رعایت اصول حرفه ای و استاندارد تولید مصنوعات نما 
و دروپنجره آلومینیومی، محصوالت و خدمات قابل قبولی به مشتریان 
ارائه دهد. اســتفاده از دست آاوردهای واحد تحقیق و توسعه و توجه 
ویژه به مبحث طراحی و محاسبه در فرایند تولید محصول، مجموعه 
واالد و محصوالتش را از بسیاری از شرکت های همکار متمایز کرده 
است. روی هم  رفته کیفیت و نوآوری دو شاخصه ای است که واالد را 
در بازار ایران برجسته ساخته است. برای نمونه، سیستم اسالیدینگ 
پانوراما محصولی جدیدی اســت که اخیرا شرکت واالد عرضه کرده 
و قرار است در دهمین نمایشــگاه دروپنجره تهران از آن رونمایی 
کند. نشــریه پنجره ایرانیان در راســتای معرفی شرکت های موفق 
صنعت دروپنجره و نمای آلومینیوم این بار به ســراغ شرکت واالد 
رفته و گفتگویی با آقای محمدحسین فریور، مدیرعامل پرتالش این 
مجموعه انجام داده است. در ادامه مشروح این گپ و گفت را باهم 

می خوانیم:

اشــاره

 مختصری درباره شرکت واالد و پیشینه فعالیت آن توضیح دهید.
البته.سابقه.فعالیت.و.شروع.کار.من.در.صنعت.آلومینیوم.به.سال.های.ابتدایی.دهه.1360.
و.مشــخصا.سال.1361.بازمی.گردد،.اما.صنایع.آلومینیوم.واالد.فعالیت.رسمی.اش.را.از.سال.
1373.آغاز.کرده.است..در.آن.سال.ها.اولین.فعالیت.من.در.کارگاه.ساخت.دروپنجره.آلومینیوم.
بود.و.پس.از.آن.در.کارگاهی.که.آنودایز.آلومینیوم.انجام.می.داد.به.کار.مشــغول.شــدم..در.
ادامه،.مدتی.نیز.حدود.دو.سال..در.واحد.طراحی.و.قالب.سازی.فعالیت.کردم..کار.فروش.نیز.
ازجمله.کارهایی.بود.که.در.ادامه.تجربه.کردم.تا.نهایتا.در.ســال.1373.که.مجموعه.واالد.
را.تاســیس.کرده.و.تا.امروز.با.این.شــرکت.کارهای.مختلف.و.متنوعی.را.انجام.داده.ایم..از.
دو.ســال.پیش.با.خرید.یک.شرکت.اکسترودر،.خط.تولید.پروفیل.و.سیستم.های.اختصاصی.
خودمان.را.راه.اندازی.کرده.ایم..چون.احســاس.می.کردیم.میان.پروفیل.ها.و.سیســتم.های.
تولید.داخل.و.حتی.کشــورهای.همسایه.و.منطقه.با.نمونه.های.اروپایی.و.کشورهای.سرآمد.
صنعت.دروپنجره.و.نما.از.نظر.کیفی.فاصله.نســبتا.زیادی.وجود.دارد.تالش.کردیم.با.تولید.
محصولی.باکیفیت.و.مطابق.استانداردهای.جهانی.این.فاصله.را.کمتر.کنیم..درمجموع.مدت.
36-35.ســال.در.این.صنعت.و.شاخه.های.مختلف.آن.کسب.تجربه.کرده.ایم.و.در.همه.این.
سال.ها.ارتقاء.سطح.کیفی.کار.و.محصول.مهم.ترین.و.اصلی.ترین.دغدغه.و.هدف.ما.بود..در.
برهه.هایی.از.زمان،.قیمت.و.شرایط.خاص.بازار.به.ما.فشار.آورده.ولی.هیچ.گاه.نخواستیم.به.

خاطر.شرایط.سخت.بازار.و.قیمت.ها.و.مشکالت.مالی.از.کیفیت.کارمان.بزنیم.
 درحال حاضر چه محصوالت و سیســتم هایی در مجموعه واالد تولید و 

عرضه می شود؟
مجموعه.واالد.سیستم.ها.و.محصوالت.بسیار.متنوعی.دارد.ولی.نکته.ای.که.در.اینجا.حائز.
اهمیت.بوده.و.الزم.اســت.به.آن.اشــاره.کنم.این.است.که.در.کار.ما.و.برای.یک.مجموعه.
موفق.در.صنعت.دروپنجره.و.نما،.تعداد.و.تنوع.سیســتم.ها.نکته.خیلی.مهمی.نیســت.بلکه.
موضــوع.مهم.تر.برای.ما.توجه.به.فاکتورهایی.مانند.دیزاین.و.طراحی.سیســتم،.آب.بندی.و.
هوابندی.آن،.چیدمان.و.اتصاالت.سیســتم،.رفتارهای.سیســتم.در.مقابل.فشار.هوا،.باد.و.
بارندگی،.نحوه.نصب.و.اجرا.و.سایر.مولفه.هایی.است.که.به.کارایی.و.کیفیت.نهایی.سیستم.
منجر.می.شــوند..در.مجموع.در.میان.فاکتورها.و.مولفه.های.یک.محصول.با.کیفیت،.نوع.و.
کیفیت.پروفیل.درصدی.از.کل.اســت.که.البته.از.اهمیت.خاص.خودش.نیز.برخوردار.است.

ولی.به.تنهایی.کافی.نیست.
 آیــا مجموعه واالد محصول جدیدی در آینــده نزدیک به بازار عرضه 

خواهد کرد؟
بله،.در.ادامه.نوآوری.های.گلوبالوم،.محصول.جدیدی.به.نام.سیستم.اسالیدینگ.پانوراما.و.
با.نام.اختصاری.GS160 PD.داریم.که.همزمان.با.برگزاری.دهمین.نمایشگاه.دروپنجره.
و.صنایع.وابسته.تهران.در.غرفه.صنایع.آلومینیوم.واالد.رونمایی.خواهد.شد..سیستم.پانوراما.
به.سیســتم.هایی.اطالق.می.شود.که.دیدی.وســیع،.کامل.و.تقریبا.بدون.محدودیت.ابعادی.



13
ه.6

ـار
شم

...
97
ن.
هم
..ب
م..

ده
واز
ل.د

سـا
ن/ 

ـا
رانی

ه ای
ـر

نج
پ

175

گو
گفت

داشته.باشند.و.فقط.وزن.هر.لنگه.با.توجه.به.توانایی.محدود.استفاده.کننده.در.جابه.جا.کردن.

آن.در.حالت.دســتی.می.تواند.حدود.400.کیلو.باشد.که.آن.هم.با.سیستم.کشنده.برقی.که.
می.تواند.به.این.سیستم.اضافه.شود.به.حدود.700.کیلوگرم.قابل.ارتقاست.

 به نظر شــما در تولید و اجرای یک سیستم نمای موفق شامل پنجره، 
پوسته فلزی، شیشه، اتصاالت و... چه عواملی موثر است؟

برای.اجرای.موفق.یک.سیســتم.مثل.پنجره.چندین.عامل.از.جمله.طراحی.و.محاســبه،.

نوع.پروفیل،.نحوه.تولید.و.مونتاژ،.یراق.آالت.و.سرانجام.نحوه.نصب.تاثیرگذارند..اگر.در.یک.

پروســه.تولید.هرکدام.از.این.موارد.پنج.گانه.دارای.کیفیتی.در.حد.95.درصد.باشند.و.تنها.5.

درصد.ضعف.داشته.باشند.این.گونه.نیست.که.سیستم.ما.در.پایان.دارای.کیفیتی.معادل.95.

درصد.باشــد.بلکه.در.کار.تولید.خطاهای.هر.مرحله.با.هم.جمع.میشوند..به.عنوان.مثال.اگر.

پروفیل.5.درصد.ضعیف.باشــد،.یراق.آالت.5.درصد.ضعیف.باشــند.و.به.همین.منوال.بقیه.

موارد.نیز.5.درصد.از.کیفیت.الزم.را.نداشته.باشند.سیستم.نهایی.ما.دارای.کیفیتی.معادل.75.

درصد.خواهد.بود؛.یعنی.به.تعبیری.در.این.فرمول،.ضعف.ها.و.کاستی.ها.باهم.جمع.می.شوند.
و.حتی.در.مواردی.باعث.تشدید.و.تصاعدی.شدن.ضعف.سیستم.می.شوند.

 مجموعه واالد برای دستیابی به سطح قابل قبولی از کیفیت در اجرای 
این سیستم ها از چه ظرفیت هایی برخوردار است؟

مجموعــه.صنایع.آلومینیوم.واالد.درحال.حاضر.دارای.60.تا.65.نفر.نیروی.کار.مســتقیم.

اســت.که.از.این.میــزان،.تعداد.10.نفر.در.بخش.اداری،.10.نفــر.در.بخش.های.تحقیق.و.

توسعه.)R&D( و.فنی.و.طراحی.فعالیت.می.کنند.و.بقیه.در.بخش.تولید.و.نصب.مشغول.به.

کار.هســتند..همان.طور.که.توضیح.دادم.از.ابتدای.فعالیت.مجموعه.واالد.ارائه.کار.و.عرضه.

محصول.باکیفیت.و.مطابق.با.اســتانداردهای.ملــی.و.جهانی.از.اصلی.ترین.اولویت.هایمان.

بــوده.و.تاکنون.نیز.به.این.اصــل.پایبند.بوده.ایم..به.عنوان.مثال،.یک.مورد.از.مواردی.که.در.

طراحی.سیســتم.های.دروپنجره.و.نما.باید.رعایت.شود.را.اینجا.توضیح.می.دهم..وارد.شدن.

آب.بــه.درون.پنجره.آلومینیومی.یکی.از.موارد.اجتناب.ناپذیر.اســت.اما.این.که.چگونه.این.

آب.را.کنترل.و.به.بیرون.از.سیســتم.هدایت.کنیم،.مستلزم.این.است.که.در.هنگام.طراحی.

پروفیل.و.سیســتم.به.این.موضوع.دقت.و.توجه.ویژه.داشــته.باشیم..مبحثی.به.نام.»پرس.

اکوالیزیشــن«.یا.به.عبارتی.متعادل.سازی.فشــار.هوای.درون.و.بیرون.سیستم.وجود.دارد.

که.در.مورد.آب.بندی.و.اینکه.تخلیه.آب.به.ســهولت.انجام.گیرد.می.بایســت.رعایت.شود..

مجموعه.واالد.یکی.از.معدود.شرکت.ها.در.ایران.است.که.در.طراحی.سیستم.هایش.به.این.

موضوع.می.پردازد..این.مورد.و.مواردی.از.این..دســت.که.در.مجموعه.واالد.با.حساســیت.

ویژه.ای.به.آنها.پرداخته.می.شود.باعث.شده.محصوالت.ما.در.سطح.قابل.قبولی.از.کیفیت.و.
استاندارد.به.مشتریان.و.بازار.ارائه.شوند.

 در بحث نما چه اســتانداردها و ویژگی های خاصی در مجموعه واالد 
رعایت می شود؟

نمای.ساختمان.هم.یک.سیستم.است.مانند.سیستم.پنجره.با.این.تفاوت.که.نما.در.سطح.

و.حجم.بیشتری.اجرا.می.شود..به.همین.دلیل.میزان.فشار.هوا،.باد.و.باران.روی.آن.نیز.بیشتر.

است.و.محاسبه.دقیق.این.فاکتورها.در.طراحی.نما.بسیار.مهم.است..همچنین.نوع.و.جنس.

شیشه.ایی.که.در.نما.استفاده.می.شود.چون.نسبت.به.پنجره.در.سطح،.حجم.و.ارتفاع.بیشتری.

به.کار.گرفته.می.شود.دارای.حساسیت.های.ویژه.ای.است.که.باید.به.آنها.توجه.بیشتری.کرد..

ضمن.این.که.در.طراحی.و.محاسبات.مربوط.به.نما.باید.فاکتورهایی.مثل.ضریب.انقباض.و.

انبساط.مواد،.زلزله.و.حرکت.های.ساختمان.را.نیز.در.نظر.گرفت..به.عنوان.مثال.ما.در.طراحی.

و.اجرای.سیســتم.های.پوسته.خارجی.و.نما.یک.سری.»براکت«.داریم.که.به.کارگیری.آنها.

این.امکان.را.به.نما.و.ســاختمان.می.دهد.که.تــا.5.میلی.متر.تلورانس.حرکتی.و.جابه.جایی.
نسبت.به.هم.داشته.باشند.و.درعین.حال.سیستم.لطمه.ای.نبیند.

 همان طور که می دانید چند سالی اســت میزان عالقه مندی و کشش 
جامعه به نماهای آلومینیومی و شیشه ای زیاد شده است. فکر می کنید این 
وضعیت تا چه زمانی ادامه داشــته و به نظر شما آیا می توان انتظار داشت 

در آینده متریالی جایگزین این سیستم شود؟
با.توجه.به.یک.ســری.ویژگی.هایی.که.این.سیســتم.دارد.از.جمله.زیبایی.و.تنوع.باالی.
طرح.و.رنگ،.ماندگاری.و.اســتحکام.باال،.سرعت.عمل.در.طراحی،.اجرا.و.نصب،.سرویس.

و.نگهداری.آسان.و.برتری.های.دیگری.که.آلومینیوم.نسبت.به.سایر.متریال.ها.و.سیستم.ها.

دارد،.بعید.اســت.به.این.زودی.شــاهد.جایگزینی.متریال.دیگری.باشیم..بد.نیست.به.این.

موضوع.هم.اشاره.ای.داشته.باشم.که.متاسفانه.یک.سری.قوانین.در.مراجع.باالدستی.صنعت.

ســاختمان.تصویب.می.شوند،.مانند.ممنوعیت.استفاده.از.شیشه.در.بیش.از.40.درصد.سطح.

نما.که.به.جای.حل.مشــکالت.موجود.به.پاک.کردن.صورت.مسئله.می.پردازند.که.امیدواریم.

در.آینده.کمتر.شاهد.چنین.مواردی.باشیم..ما.اگر.قوانین.دقیق.و.جامعی.داشته.باشیم.و.در.

اجرای.این.قوانین.و.نظارت.بر.حسن.اجرای.آن.نیز.سختگیری.کنیم.بسیاری.از.مشکالتمان.
حل.می.شود.

 با توجه به عضویت و ریاست شما در انجمن در، پنجره و نمای استان 
تهران، مقداری درباره فعالیت ها و اهداف این انجمن توضیح دهید.

فعالیت.هر.انجمن.با.چند.گروه.در.ارتباط.است؛.گروه.اول.اعضاء.انجمن.و.صنف.مربوطه،.

گروه.دوم.مخاطبان.انجمن.شــامل.کارفرمایان،.مشــتریان.و.عموم.جامعه.و.گروه.ســوم.

کســانی.که.احتماال.در.آینده.وارد.صنف.و.انجمن.می.شــوند..ما.باید.کارهایمان.را.در.نوع.

ارتباط.و.مراوده.با.این.گروه.های.مرجع.تعیین.و.تدوین.کنیم..مهم.ترین.بحث.در.این.میان.

پرداختن.به.مباحث.آموزشــی.و.آگاهی.رسانی.است..واقعیت.این.است.که.همه.ما.در.بخش.

آموزش.و.دانش.کاری.ضعیف.هســتیم..بسیاری.از.ما.و.همکاران.ما.که.سال.هاست.در.این.

صنعت.فعالیت.می.کنیم.هنوز.بسیاری.از.مسائل.فنی.مربوط.به.کارمان.را.یا.کمتر.می.دانیم.

یــا.کمتر.رعایت.می.کنیم..کارفرمایانی.که.با.ما.کار.می.کنند.عموما.نمی.دانند.چه.محصولی.

می.خواهند.یا.باید.بخواهند..کســی.که.می.خواهد.وارد.این.صنف.شود.باید.قبل.از.ورود.به.

این.رشــته.بسیاری.از.آموزش.ها.را.ببیند.و.با.آگاهی.وارد.کار.و.فعالیت.شود..به.همین.دلیل.

کارگروه.آموزش.انجمن.یکی.از.مهم.ترین.واحدهای.انجمن.است.که.روی.فعالیت.های.آن.

حساسیت.ویژه.ای.وجود.دارد..دیگر.کارگروه.های.انجمن.مثل..استاندارد.یا.کارگروه.حقوقی.

هم.در.زمینه.های.مرتبط.فعالیت.هایی.را.انجام.داده.اند.و.به.نتایج.قابل.قبولی.دست.یافته.اند.

اما.با.همه.این.تفاسیر.من.معتقدم.که.انجمن.بسیار.نوپا.و.در.مراحل.اولیه.شکل.گیری.است.
و.مقداری.زمان.الزم.است.تا.به.سطح.متناسبی.از.تاثیرگذاری.برسد.

 بــا توجه به همین میــزان از فعالیت و در این مدت دو ســالی که از 
تاســیس انجمن می گذرد میزان استقبال فعاالن صنف دروپنجره و نما از 

انجمن چگونه بوده است؟
واقعیت.این.اســت.با.توجه.به.ظرفیت.این.صنف،.میزان.استقبال.از.انجمن.چندان.قابل.
قبول.نبوده.اســت..البته.این.موضوع.دالیــل.متعددی.دارد.و.بازهم.تاکید.می.کنم.که.برای.
این.موضوع.نیز.ما.به.زمان.نیاز.داریم.و.انجمن.در.مراحل.اولیه.شــکل.گیری.اســت.و.همه.
باید.به.این.روند.کمک.کنند..یک.مقدار.هم.در.بحث.تبلیغات.و.اطالع.رســانی.نیاز.اســت.
تحرک.بیشــتری.صورت.گیرد.تا.همه.دوســتانی.که.وقت.کافی،.عالقه.و.توانایی.دارند.در.
کارگروه.های.مختلف.انجمن.حضور.پیدا.کنند.و.با.توجه.به.سلسله.مراتب.و.وظایفی.که.برای.

هر.واحد.تعیین.شده.به.سایر.اعضاء.و.همکاران.خدمات.رسانی.صورت.گیرد.
 بــا توجه به اتفاقات متعدد و اخباری که این روزها از صنعت آلومینیوم 

کشور شنیده می شود چشم انداز کلی این صنعت را چگونه می بینید؟
واقعیت.این.اســت.که.اصوال.چشم.انداز.روشن.و.مشــخصی.در.این.مسئله.وجود.ندارد..
همان.طــور.که.می.دانید.آلومینیــوم.از.جمله.فلزات.مهم.و.پرمصرفی.اســت.که.در.صنایع.
مختلفی.مثل.خودروســازی،.ساختمان.و.....استفاده.می.شــود.به.همین.دلیل.میزان.سرانه.
مصرف.آلومینیوم.در.هر.کشــور.یکی.از.شاخصه.های.ســنجش.میزان.رشد.و.پیشرفت.آن.
کشــور.اســت..درحال.حاضر.این.عدد.در.ایران.چیزی.در.حدود.5.کیلوگرم.است.درحالی.که.
این.رقم.برای.کشــور.ترکیه.در.3.ســال.پیش.۲4.کیلوگرم.بوده.است..مورد.دیگری.که.در.
صنعت.آلومینیوم.ما.وجود.دارد.بحث.خام.فروشــی.و.صادرات.مواد.اولیه.آلومینیوم.است.که.
متاســفانه.از.چند.جهت.به.اقتصاد.و.صنعت.ما.ضربه.وارد.می.کند..درحالی.که.تولید.داخلی.
مــا.کفاف.مصرف.داخلی.مان.را.نمی.دهد.صادرات.این.مــواد.به.صورت.خام.اصال.توجیهی.
ندارد.و.عجیب.تر.این.که.همین.مواد.که.به.صورت.خام.از.کشور.خارج.می.شود.در.کشورهای.
دیگر.به.محصول.تبدیل.شده.و.با.قیمت.باالتری.به.کشور.برمی.گردد..مجموعه.این.عوامل.
باعث.می.شــود.ما.چشــم.انداز.روشنی.برای.این.صنعت.متصور.نباشــیم.مگر.این.که.اتفاق.

خارق.العاده.ای.بیفتد.و.قوانینی.تصویب.شود.که.این.شرایط.را.تغییر.دهد.
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نگاهی به غلط نویسی واژه درب:

درب یا در

هر.صنف.و.حرفه.ای.با.پدیده.ها.و.موارد.خاصی.ارتباط.نزدیک.دارد.و.از.این.جهت.این.موارد.
برای.افراد.شاغل.در.آن.صنف.اهمیت.می.یابد؛.اهمیتی.بیشتر.از.سایر.افراد.جامعه..برای.مثال،.
فعاالن.صنف.در.و.پنجره.ساز،.ارتباط.بسیار.بیشتری.از.بقیه.مردم.با.»در«.دارند..از.این.جهت.
به.نظر.می.رســد.که.حساسیت.خاصی.هم.نسبت.به.آن.باید.داشته.باشند،.در.حالی.که.می.بینیم.
حتی.در.نحوه.نام.بردن.آن.میان.شــاغالن.این.صنعت.اختالف.نظر.هســت:.برخی.می.گویند:.

»در«.و.برخی:.درب..واقعا.کدام.یک.از.این.دو.واژه.صحیح.هستند؟
تفاوت.»در«..با.»درب«..یکی.از.آن.مسائلی.است.که.در.آغاز.ساده.و.کم.اهمیت.به..نظر.می.رسد..

اما.بســته.به.نوع.نگاه.ما.به.زبان،.حکم.های.متفاوتی.درباره..آن.می.توان.صادر.کرد..شاید.پیش.خود.
بگویید.که.با.این.رکود،.چه.کســی.به.فکر.درســت.بودن.واژه.درب.یا.در.اســت..اگر.زین.پس.فقط.از.

واژه.»در«.استفاده.کنیم.در.فروش.ما.تاثیر.دارد.یا.قدرت.خرید.مردم.افزایش.می.یابد؟.ما.نیز.از.همه.این.
مســائل.آگاهیم،.اما.در.واقع.در.این.مطلب.به.بهانه.»در«.و.درب.می.خواهیم.تلنگری.به.خودمان.بزنیم..

اینکه.درب.از.چه.اصالتی.برخوردار.اســت،.مهم.نیست،.مهم.دل.مشغولی.ما.از.رواج.غلط.نویسی.گسترده.در.
زبان.فارسی.است..چندان.خوشایند.به.نظر.نمی.رسد،.افرادی.که.حرفه.اصلی.آنها.ساخت.و.تولید.»در«.است،.

در.نوشتن.نام.آن.دچار.خطا.باشند..
قدمت استعمال واژه »در« 

با.بررســی.متون.ادبی.و.فرهنگ.لغاتی.همچون.دهخدا،.معین،.عمید.و.فرهنگ.فارسی.پی.می.بریم.که.کاربرد.واژه.
»در«،.فراوان.و.بســیار.کهن.می.باشد..در.حالی.که.واژه.درب.قدمت.چندانی.ندارد..ضمن.اینکه.واژه.درب.در.هیچ.ترکیبی.

به.کار.نرفته.است..اصوال.معلوم.نیست.دقیقا.چه.زمانی.و.چرا.واژه.درب.به.جای.کلمه.»در«..مورد.استفاده.قرار.گرفته.است.
جالب.اینکه.واژه.درب.فقط.در.زبان.نوشتاری.به.کار.می.رود.و.در.زبان.گفتاری.کاربردی.ندارد.

اما.در.لغتنامه.های.فارســی.چه.معنایی.برای.درب.ذکر.شده.اســت؟.علی.اکبر.دهخدا.در.لغتنامه.خود.این.معانی.را.برای.واژه.درب.قید.
کرده.اســت:.»در.بزرگ.کوچه،.دروازه.کالن،.دروازه،.مضیق.و.تنگنای.در.کوه.و.جای.خشــک.کردن.خرما«..و.چنین.توضیح.می.دهد:.»به.مناسبت.

دروازه.شهر،.محله.و.نواحی.داخل.شهر.در.مجاورت.هر.دروازه.به.نام.همان.دروازه.نامیده.شده.است.مانند.درب.ری.و.درب.قزوین«..همچنین.

اشاره: این مقاله پیش تر در شماره 1۰۰ نشریه پنجره 
ایرانیان منتشر شده بود. اما از آنجا که این اشتباه همچنان 
در میان فعاالن صنعت دروپنجره رواج دارد، بر آن شدیم 
تا یک بار دیگر این نوشــتار را از نظر مخاطبان ارجمند 

پنجره ایرانیان بگذرانیم.
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به.یکی.از.قدیمی.ترین.استعمال.های.واژه.درب.اشاره.می.کند؛.در.کتاب.تاریخ.قم.که.متعلق.به.سده.جهارم.هجری.است.آمده:.»قم.
را.چند.راه.است.و.چند.درب.و.چند.میدان«..روشن.است.که.در.این.متن.نیز.درب.به.معنای.دروازه.به.کار.رفته.است.

بــه.همین.ترتیب،.فرهنگ.معین،.فرهنگ.عمید.و.فرهنگ.فارســی.نیز.این.معانی.بــرای.واژه.درب.ذکر.کرده.اند:.».در.بزرگ،.دروازه،.دروازه.
فراخ.و.دروازه.شهر.یا.قلعه«.

اما.تعریفی.که.دهخدا.از.»در«.ارائه.داده.اســت:.»آنچه.از.قطعات.تخته.یا.از.صفحات.آهن.و.غیره.ســازند.مربع.مستطیل.
به.قامت.آدمی.یا.خردتر.یا.بلندتر.و.به.پهنای.گزی.یا.کمتر.یا.بیشــتر.و.داخل.چهارچوبی.به.پاشــنه.یا.لوال.نصب.کنند.و.

بر.مدخل.یا.مخرج.خانه،.ســرا،.اطاق،.راهرو.و.جز.آن.کار.گذارند.تا.مانع.درآمدن.و.در.رفتن.کســی.یا.چیزی.باشد.و.
آن.گاهی.به.دو.پاره.اســت.)به.دو.لت.یا.به.دو.مصراع(.و.گاه.به.یک.پاره.)یک.لت،.یا.یک.مصراع(.و.هر.لت.بر.
پاشنه.بگردد.تا.فراز.و.باز.شود.یا.گشاد.و.بست.آن.به.وسیله.لوال.باشد.که.بدان.در.را.به.چهار.چوب.دوزند.«

به.نظر.می.رســد.این.تعریف.با.آنچه.که.در.صنعت.ما.به.همراه.پنجره.ســاخته.می.شــود.کامال.مطابقت.
دارد..ضمن.اینکه.همانطور.که.مشــاهده.می.کنید.لغتنامه.نویسان.برای.تعریف.درب.از.واژه.»در«.استفاده.

کرده.اند..که.این.امر.خود.نشان.دهنده.اصالت.این.واژه.است.
در.واقع،.در.هیچ.منبع.و.مرجعی.مجوز.استفاده.از.درب.به.جای.»در«.یافت.نشد..البته.به.جز.صنایع.

خودروسازی.خودمان.)درب.خودرو.باز.است(!!
.واقعا.این.»ب«.از.کجا.آمده.است؟.چه.کسی.نخستین.بار.از.درب.استفاده.کرد؟.معلوم.نیست.

امــا.ظاهرا.دو.نظریه.کلی.دربــاره.اصالت.واژه.درب.وجود.دارد:.برخی.این.واژه.را.عربی.می.دانند.
و.بعضی.غیر.عربی.

از.نظر.عده.ای.از.محققان،.اصل.واژه.درب.عربی..اســت.و.شــاهد.آنها.نیز.استفاده.از.جمع.این.

کلمه.به.صورت.دروب،.در.برخی.از.متن.ها.بوده.است..این.نظریه.بیان.می.کند:.»واژه.درب.که.

اخیرا.در.زبان.فارســی.رایج.گردیده.عربی.است.و.از.کلمه..دروازه.فارسی.گرفته.شده.است.و.

به.همان.معنای.دروازه.در.عربی.به.کار.می.رود.و.اســتفاده.آن.به.معنای.در،.در.زبان.فارسی.

کامال.غلط.می.باشد.و.متاسفانه.به.علت.جهل.برخی.از.زبان.شناسان.فارسی.در.دوران.اخیر.
در.زبان.فارسی.رایج.گردیده.است«.

.اما.دهخدا.اندکی.با.این.نظر.مخالفت.دارد.و.می.نویســد:.».اصل.دروب.عربی.نیســت.

و.عــرب.آن.را.در.معنی.ابواب.به.کار.برده.اســت،.لذا.مداخل.تنگ.بالد.روم.را.نیز.دروب.

گفته.اند؛.چون.آنها.بســان.دروازه.ای.بود.که.بدان.منتهی.می.شد.و.در.این.معنی.از.قدیم.
استعمال.شده«.

.اما.جالب.اینکه.هیچکدام.از.این.دو.نظریه.متفاوت،.اســتعمال.درب.به.جای.»در«.را.
مجاز.نمی.دانند.

کاربرد در و درب
اجــازه.دهید.کاربردهای.این.دو.واژه.را.نیز.بررســی.کنیم..در.خصــوص.واژه.»در«.به.
نمونه.هــای.فراوانی.برمی.خوریــم،.از.ترکیبات.مختلف.گرفته.تــا.ضرب.المثل.های.قدیمی..
ترکیبات.بســیار.پرکاربردی.مانند.درگاه،.سردر،.دردار،.دربست،.دربازکن،.دربه.در،.بی.دروپیکر.و.
غیره،.همگی.از.واژه.»در«.ترکیب.شده.اند..همچنین.ضرب.المثل.های.بسیاری.را.می.توان.یافت.
که.با.استفاده.از.»در«.ساخته.شده.اند؛.مانند:.در.را.از.پاشنه.در.آوردن؛.در.دروازه.را.می.توان.بست،.
دهان.مردم.را.نمی.توان.بســت؛.خدا.در.و.تخته.را.خوب.به.هم.جور.می.کند؛.همیشــه.در.به.روی.

یک.پاشنه.نمی.چرخد؛.هر.چه.زد.به.در.بسته.خورد؛.همه.درها.به.روی.او.باز.است؛.و.غیره.
این.در.حالی.اســت.که.وقتی.به.ســراغ.بررســی.کاربردهای.درب.می.پردازید،.فقط.با.جمله.های.
انگشت.شــمار.و.نسبتا.جدیدی.روبه.رو.می.شــوید:.درب.خودرو.باز.است؛.لطفا.درب.را.آهسته.ببندید؛.

تحویل،.درب.منزل؛.و.تولید.درب.و.پنجره.
مقایســه.کاربرد.وســیع.و.قدیمی.»در«.در.مقایسه.با.درب،.کامال.نشــان.می.دهد.که.امروزه.درب.در.

معنای.اصلی.خود.به.کار.نمی.رود.
رسمی جلوه دادن متن با استفاده از کلمه درب!

واقعا.واژه.درب.چرا.به.جای.کلمه.»در«.نشســته.اســت؟.با.بررسی.هایی.که.انجام.دادیم.به.نظر.می.رسد.در.ابتدا.
برای.تفاوت.گذاشــتن.میان.»در«.به.معنای.»آنچه.که.بر.ورودی.یک.بنا.یا.مکانی.بسته.نصب.شده.است«،.با.»در«.

حرف.اضافه،.درب.وارد.متون.گردیده.اســت..شاهد.آن.هم.اینکه.شــما.هیچگاه.در.زبان.گفتاری.کلمه.درب.به.گوشتان.
نخورده.است..ظاهرا.در.ادامه،.استعمال.درب.به.عنوان.یک.پرستیژ.و.رسمی.نویسی.عمومیت.بیشتری.یافته.است.

به.هرحال،.بر.اساس.بررسی.های.انجام.شده.به.این.نتیجه.رسیدیم.که.کاربرد.واژه.درب.به.جای.کلمه.»در«.قطعا.نادرست.است..
شاید.کاربرد.کلمه.درب.توسط.صنف.ها.و.حرفه.های.دیگر.به.جایی.برنخورد،.اما.به.نظر.می.رسد.ما.که.در.عنوان.صنعتمان.این.کلمه.آمده.

است،.پسندیده.و.منطقی.نباشد.واژه.ای.با.هویتی.مجهول..و.غلط.را.به.کار.بریم.
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گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیرعامل شرکت هونام ابزار نوین

هونام ابزار؛ یک دهه تالش و خدمت

 ضمن معرفی شــرکت هونام ابــزار نوین، در ارتباط با روند رشــد آن 
توضیحاتی ارائه بفرمایید.

شــرکت.هونام.ابزار.نوین.در.سال.1387.و.با.هدف.تامین.نیاز.بازار.به.یراق.آالت.دروپنجره.

یو.پی..وی..ســی.و.با.اخذ.نمایندگی.از.شــرکت.آلمانی.جی.یو.)GU(.شروع.به.فعالیت.کرده.و.

در.ادامه.با.توجه.به.نیاز.بازار.با.شرکت.های.آکادو.)ACCADO(.و.سچیل )SECIL( ترکیه.
همکاری.کرده.است.

در.ســال.های.اخیر.و.با.گرایش.سازندگان.ســاختمان.های.مسکونی.و.اداری.به.پنجره.های.

آلومینیوم.ترمال.بریک.شرکت.هونام.ابزار.نوین.نیز.اقدام.به.اخذ.نمایندگی.انحصاری.از.شرکت.

MASTER.ایتالیا.کرده.و.هم.اکنون.یراق.آالت.این.برند.با.کیفیت.ایتالیایی.را.به.صورت.به.روز.
از.انبار.عرضه.می.کند..

 آیا به مناســبت دهمین سال تاسیس شــرکت هونام ابزار نوین برنامه 
ویژه ای برای ارتقاء خدمات خود داشته اید؟

البته.که.شــرکت.هونام.ابزار.نوین.ارتقاء.خدمــات.و.کیفیت.را.هرگز.منوط.به.تاریخ.خاصی.

نکرده.است.و.همواره.سعی.داشته.ایم.تا.با.ارائه.خدمات.بهتر.موجبات.رضایت.مشتری.را.فراهم.

آوریم؛.اما.اگر.بخواهم.از.مورد.خاصی.صحبت.کنم.می.توانم.مژده.دهم.که.همکاران.عزیز.من.

در.بخش.فنی.شــرکت.در.حال.نصب.ماشــین.آالت.و.ایجاد.کارگاه.آموزش.تولید.دروپنجره.و.

نصب.یراق.آالت.هستند.و.طی.ماه.آتی.شاهد.شروع.فعالیت.های.متمرکز.آموزشی.خود.خواهیم.

بود..الزم.به.ذکر.اســت.این.برنامه.در.راستای.رسالت.آموزشی.و.تربیت.نیروی.کارآمد.جهت.

تولیــد.دروپنجره.و.نصب.یراق.آالت.اســت.و.تمامی.گروه.های.مختلف.صنفی.و.دانشــگاهی.
می.توانند.از.آن.بهره.مند.شوند..

در.راستای.این.رسالت.آموزشی.شــرکت.اقدام.به.افتتاح.سایت.اینترنتی.جدید.نیز.

کرده.است..تا.آن.دسته.از.همکارانی.که.به.هر.دلیل.امکان.استفاده.از.امکانات.کارگاه.

آموزشــی.را.ندارند.بتوانند.ابهامات.فنی.خود.را.از.طریق.آموزش.های.مجازی.موجود.

در.سایت.رفع.کنند..همچنین.مشــتریان.می.توانند.از.طریق.همین.سایت.سفارشات.

خرید.و.یا.درخواســت.خدمات.پس.از.فروش.و.هرگونه.پیشــنهاد.یــا.انتقاد.را.با.ما.

در.میان.بگذارند..از.فعالیت.های.دیگر.ما.در.ســال.جاری.طراحی.و.اجرای.شــوروم.

یراق.آالت.آلومینیوم.MASTER.بوده.که.مشــتریان.عزیــز.می.توانند.از.نزدیک.با.
عملکرد.یراق.آالت.مختلف.MASTER.آشنا.شوند..

شــرکت هونام ابزار نوین از بزرگترین شرکت های توزیع کننده یراق آالت دروپنجره آلومینیوم و یو.پی. وی. سی در کشور است که قبال 
نیز چندین بار از طریق نشریه پنجره ایرانیان به تولیدکنندگان محترم معرفی شده است. این شرکت با اخذ نمایندگی از چهار شرکت 

اروپایی توانسته سبد کاملی از محصوالت را گرد هم آورد و از این طریق نیاز مشتریان را پاسخگو باشد.
به مناســبت دهمین سال تاسیس شرکت هونام ابزار نوین، گپ کوتاهی با آقای علیرضا تقی زاد امیر شمس مدیرعامل محترم شرکت 
داشــتیم تا ضمن معرفی بیشتر شرکت هونام ابزار نوین، در ارتباط با برنامه های آتی شرکت برای خدمت رسانی بهتر به مشتریان نیز 

با ایشان گفت گویی داشته باشیم.

اشــاره
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 با توجه به اینکه در طول ســال های فعالیت شرکت، چندین بار تصمیم 
گرفته اید محصوالت جدید را هم به سبد خود اضافه کنید آیا امکان اینکه بار 

دیگر چنین تصمیمی گرفته شود وجود دارد؟
درواقع.هدف.ما.جلب.رضایت.حداکثری.تولیدکنندگان.محترم.دروپنجره.اســت.و.در.گذشته.
نیــز.با.رعایت.اصول.محصوالتی.به.ســبد.کاالیی.ما.اضافه.شــده.که.امــروز.به.آنها.افتخار.
می.کنیم..اگر.قرار.بر.این.باشــد.بنا.بر.نیاز.مشــتریان.بار.دیگر.وارد.همکاری.با.شرکت.خاصی.
شــویم.حتما.در.ابتدا.فاکتور.کیفیت.و.پس.از.آن.فاکتورهای.قیمت.و.خدمات.پس.از.فروش.و.
تامین.به.موقع.را.مد.نظر.قرار.خواهیم.داد،.چراکه.به.تجربه.و.با.اســتفاده.از.نظر.تولیدکنندگان.
محترم.دروپنجره.و.سایر.همکارانمان.دریافته.ایم.که.این.فاکتورها.ارکان.اساسی.کسب.رضایت.

مشتری.هستند.
 اگر امکان دارد در مورد این ارکان بیشتر صحبت کنید.

همان.طور.که.عرض.کردم.چهار.رکن.کیفیت،.قیمت،.خدمات.پس.از.فروش.و.تامین.به.موقع.

در.کنار.هم.نقش.اساســی.در.کسب.رضایت.مشتری.دارند.و.ضعف.هریک.از.این.چهار.رکن.
سبب.نارضایتی.مشتری.خواهد.بود.

 اما به هرحال با افزایش کیفیت، قیمت نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
مطلبی.که.شــما.می.فرمایید.هم.درست.اســت.و.هم.در.مواردی.ممکن.است.اشتباه.باشد..
وقتــی.از.کیفیت.باال.و.قیمت.مناســب.صحبت.می.کنیم.لزومــا.از.پایین.ترین.قیمت.ممکن.
صحبت.به.میان.نمی.آوریم.کامال.مشخص.است.که.همه.برندهای.آلمانی.یا.ایتالیایی.با.توجه.
به.کیفیت.مــواد.اولیه.و.کیفیت.تولید،.قیمتی.باالتر.از.برندهای.ترک.موجود.در.بازار.دارند.اما.
در.بین.این.برندها.حتما.هســتند.برندهایی.که.با.افزایش.کیفیت.سبب.افزایش.اقبال.مشتریان.
و.به.تبع.آن.افزایش.میزان.تولید.و.کاهش.قیمت.نســبت.به.همتایان.خود.شده.اند..مسیری.که.
در.ســالیان.اخیر.شاهد.بوده.ایم.که.برخی.برندهای.ترک.نیز.از.آن.تبعیت.کرده.اند..ما.معتقدیم.
تولیدکنندگان.دروپنجره.بهترین.کارشناسان.تشخیص.کیفیت.ملزومات.مختلف.پنجره.هستند.
و.درنهایت.ایشان.می.توانند.قضاوت.خوبی.از.تناسب.قیمت.و.کیفیت.محصوالت.داشته.باشند.
 با توجه به تاکیدتان بر مسئله کیفیت محصوالتی که ارائه می کنید، قاعدتا 

باید گارانتی و خدمات پس از فروش مطلوبی نیز داشته باشند.
بله.خوشبختانه.همین.طور.اســت.برندهای.GU.آلمان.و.MASTER.ایتالیا.مطابق.عرف.
برندهای.اروپایی.محصوالت.خود.را.به.مدت.5.سال.گارانتی.می.کنند.و.برند.آکادو.نیز.گارانتی.

1۲.ساله.برای.محصوالت.خود.در.نظر.گرفته.است.
 و در مورد خدمات پس از فروش؟

اگر.نگاه.درســتی.به.مبحث.خدمات.در.فروش.داشته.باشیم.این.خدمات.شامل.همه.مراحل.

فروش.می.شوند..ارائه.اطالعات.صحیح.فنی.قبل.از.فروش.برای.اینکه.مشتری.تصمیم.بگیرد.

که.آیا.محصول.ارائه.شــده.همان.محصول.مطلوب.پنجره.ساخته.شده.است،.شامل.اطالعات.

صحیح.در.مورد.تحمل.وزن،.میزان.بازشو،.نوع.بازشو.و.تناسب.یراق.آالت.با.پروفیل.مورد.نظر،.

اطالعات.صحیح.در.مورد.قیمت.محصوالت.در.حین.فروش.و.اطالعات.و.مشاوره.دقیق.نصب.

و.نگهداری.از.محصول.خریداری.شــده.بخش.اصلی.خدمات.صحیح.به.مشتری.خواهند.بود.و.

در.بخش.دیگر.خدمات.پس.از.فروش.شامل.ارائه.خدمات.بلندمدت،.مانند.مشاوره.برای.تنظیم.

دوباره.یراق.آالت.پس.از.اســتفاده.طوالنی.مــدت،.و.در.آخر.تعویض.یراق.آالت.معیوب.مطابق.
گارانتی.شرکت.های.تولیدکننده.خواهد.بود.

 آیا مشکالت اخیر اقتصادی تاثیری بر عملکرد شرکت داشته است؟
قطعا.مشــکالت.اقتصادی.که.از.اواخر.سال.گذشته.شروع.شده.و.امسال.به.اوج.خود.رسید،.
تاثیر.بسزایی.در.عملکرد.همه.شرکت.ها.داشته.که.ما.نیز.از.آن.مستثنا.نبوده.ایم.و.مهم.تر.از.آن،.
این.مشــکالت.باعث.عدم.توانایی.جهت.برنامه.ریزی.های.میان.مدت.و.بلندمدت.شده.اند..زیرا.
هیچ.گونه.افقی.از.رویدادهای.اقتصادی.آینده.متصور.نیســتیم.اما.با.یاری.و.مساعدت.همکاران.
تولیدکننده.دروپنجره.و.البته.اجرای.سیاســت.های.انقباضی.توانسته.ایم.تا.حدودی.مسیر.خود.

را.هموار.سازیم..
 فکر می کنید این مشکالت تا چه حد بر تولیدکنندگان فشار آورده است؟
همان.طور.که.گفتم.مشکالت.چند.وقت.اخیر.گریبان.همه.اقشار.جامعه.را.گرفته.است.مانند.
دایره.ای.اســت.که.هر.کدام.از.ما.در.قسمتی.از.آن.قرار.گرفته.ایم.و.هیچ.گروهی.از.آن.مستثنا.
نیســت..تولیدکنندگان.نیز.که.حلقه.نهایی.تولید.پنجره.بوده.و.با.مصرف.کننده.نهایی.در.ارتباط.

هستند.قطعا.بار.زیادی.از.این.مشکالت.را.بر.دوش.می.کشند.
 برای حمایت از تولیدکنندگان دروپنجره چه برنامه هایی داشته اید؟

واقعیت.امر.این.اســت.که.مشکالت.به.وجود.آمده.فشــاری.را.بر.صنف.وارد.آورده.که.جز.

همــکاری.همگانی.راه.حلی.برای.عبور.از.این.بحران.وجود.ندارد..همان.طور.که.تولیدکنندگان.

محتــرم.دروپنجره.وظیفه.توجیه.مشــتری.نهایی.در.ارتباط.با.افزایــش.قیمت.ها.را.به.عهده.

داشته.و.این.بار.را.از.روی.شانه.های.باقی.صنف.برداشته.اند،.ما.نیز.با.به.حداقل.رساندن.منافع.

تجاری.خود.از.طرفــی.و.قراردادن.محصوالت.باکیفیت.با.قیمت.عادالنه.در.اختیار.نمایندگان.

منطقه.ای.از.ســوی.دیگر،.ســعی.کرده.ایم.تا.محصول.را.با.کمترین.قیمت.به.دست.مشتریان.

برســانیم.دراین.بین.کاهش.دادن.قیمت.ها.هم.زمــان.با.کاهش.مقطعی.نرخ.ارز.و.لحاظ.کردن.

تخفیفات.فصلی.و.جشنواره.ای.همانند.جشنواره.یلدا.کارهایی.بوده.که.شرکت.هونام.ابزار.نوین.

در.حد.بضاعت.خود.برای.مشــتریان.انجام.داده.است..اما.نباید.فراموش.کنیم.که.شرکت.های.

تولیدکننده.و.توزیع.کننده.نیز.خود.با.مشــکالت.مختلفی.درگیرند.که.حل.آنها.انرژی.و.هزینه.

زیادی.بر.شــرکت.ها.تحمیل.می.کند.و.همین.امر.گاهی.سبب.می.شود.دست.این.شرکت.ها.در.
توزیع.محصوالت.با.کیفیت.باال.و.قیمت.پایین.بسته.باشد.

 با توجه به تاثیر سیاســت های وارداتی و گمرکی دولت در فعالیت های 
اقتصادی، فکر می کنید اجرای چه سیاســت هایی می تواند به بهبود شرایط 

کمک کند؟
به.نظر.من.در.ابتدا.سیاست.های.گمرکی.و.وارداتی.دولت.باید.بر.اساس.دیدگاه.های.صحیح.
بلندمدت.برنامه.ریزی.شوند.و.در.ادامه.باید.در.زیرشاخه.های.این.سیاست.توجه.شود.تا.با.اجرای.
صحیح.و.سریع.قوانین.و.حذف.بوروکراسی.اداری،.اقالم.وارداتی.الزم.به.موقع.وارد.کشور.شوند.
تا.کارگاه.ها.و.کارخانه.های.تولیدی.کوچک.از.حرکت.بازنایســتند..این.درست.است.که.اولویت.
باید.تولید.باشــد.اما.در.زمانی.که.تولیدی.وجود.نــدارد.برای.مثال.در.صنعت.یراق.آالت،.آنچه.
کمک.کننده.است.داشتن.اســتراتژی.صحیح.برای.واردات.و.تسریع.دسترسی.تولیدکنندگانی.

است.که.به.این.محصوالت.نیاز.دارند.
 در ارتباط با تولید صحبت شد، آیا هونام ابزار نوین برنامه ای برای تولید 

در داخل دارد؟
آنچه.مســلم.اســت.همه.ما.عالقه.مندیم.با.بهره.گیری.از.دانش.فنی.و.نیروی.انسانی.ایرانی.
کاالی.باکیفیت.تولید.کرده.و.عالوه.بر.عرضه.آن.به.بازار.ایران.به.صادرات.نیز.فکر.کنیم..اما.
واقعیت.این.است.که.اگر.امروز.بخواهیم.با.کیفیت.محصوالت.خارجی.موجود.در.بازار.به.تولید.
مشغول.شویم.باید.حجم.تولیدی.حداقل.برابر.با.این.شرکت.ها.داشته.باشیم.تا.قیمت.تمام.شده.
محصوالت.متناسب.شود.و.از.طرفی.عدم.وجود.زیرساخت.های.الزم.برای.صادرات.و.از.سوی.
دیگر.مشــکالت.ریزودرشت.ازجمله.مشــکالت.واردات.مواد.اولیه.و.نگاه.مصرف.کننده.نهایی.
به.کیفیت.جنس.ایرانی،.باعث.شــده.امکان.تولید.با.این.حجم.میســر.نباشد.و.عمال.تولید.در.
زمان.حال.منطقی.به.نظر.نمی.رسد..البته.راه.دیگر.نیز.کاهش.قیمت.تمام.شده.از.طریق.کاهش.
کیفیت.اســت.که.به.نظر.من.تجربه.انواع.صنایع.بزرگ.و.کوچک.در.ایران.نشان.داده.که.این.
تفکر.نه.از.لحاظ.اقتصادی.مقرون.به.صرفه.اســت.و.نه.از.لحاظ.اخالقی.کار.درستی.است.و.در.

نهایت.نیز.منتج.به.موج.منفی.عدم.استفاده.از.محصوالت.تولید.داخل.خواهد.شد.
 وجود انجمن ها و سندیکاها چگونه می تواند سودمند واقع شود؟ 

قطعــا.یک.انجمن.قدرتمند.می.تواند.بازوی.شــرکت.های.تولیدکننده.و.تامین.کننده.باشــد..

رایزنی.برای.ایجاد.موانع.قانونی.به.منظور.جلوگیری.از.واردات.و.عدم.اســتفاده.از.یراق.آالت.و.

یا.پروفیل.های.بی.کیفیت،.ایجاد.بســتر.مناســب.تبلیغات.در.نمایشگاه.های.داخلی.و.خارجی.و.

معرفی.انواع.محصوالت.با.کیفیت.و.در.گام.های.بعدی.رایزنی.برای.ایجاد.بستر.مناسب.صادرات.

محصوالت.تولیدی.کشور.به.کشورهای.همسایه.می.تواند.تنها.بخشی.از.فعالیت.هایی.باشد.که.
یک.انجمن.یا.سندیکای.قدرتمند.توانایی.انجام.آن.را.دارد.

 از تبلیغات صحبت کردید برنامه شما برای تبلیغات چیست؟
ما.هم.همچون.سایر.شرکت.ها.از.انواع.شیوه.های.تبلیغات.بهره.می.بریم.برگزاری.همایش.ها.
حضور.در.نمایشگاه.های.مختلف.و.معرفی.شرکت.از.طریق.نشریات.تخصصی.همچون.نشریه.
پنجره.ایرانیان.از.این.دست.شیوه.ها.هستند..اما.نگاه.موشکافانه.تر.ما.همواره.به.تبلیغاتی.است.
که.مشتریان.شــرکت.انجام.داده.و.ما.را.به.هم.صنفان.خود.معرفی.می.کنند..در.واقع.اطمینان.
داریم.ارائه.خدمات.خوب.هم.باعث.حفظ.مشتری.و.هم.سبب.یافتن.مشتریان.جدید.خواهد.بود.
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"زاماک".اصطالحی.اســت.که.در.صنعت.دروپنجره.سازی.نسبتا.رایج.شده.است.و.بعضی.
از.مونتاژکنندگان.به.برخی.از.قطعات.مورد.استفاده.در.تولید.پنجره.ها.زاماک.می.گویند..ظاهرا.
مانند.برخی.از.کاالها.که.با.ورود.خود.به.بازار.با.خطا.در.نامیدن.خود.روبه.رو.می.شدند،.زاماک.
نیز.در.شــرف.چنین.خطایی.قرار.گرفته.اســت..می.دانیم.که.در.گذشته.نخستین.تولیداتی.که.
وارد.بازار.مصرف.می.شــدند،.به.اشــتباه.نام.برند.یا.کارخانه.تولیدی.خود.را.می.گرفتند..برای.
مثال.واژگانی.مانند.زیراکس،.تاید،.ریکا،.اســکاچ،.لیپتون،.سامسونت.و.نسکافه.نام.برندهای.
خاصی.هستند.که.مدت.ها.و.حتی.امروز.نیز.برای.نامیدن.دستگاه.کپی،.پودر.لباسشویی،.مایع.
ظرفشــویی،.بافته.ظرفشویی،.چای.کیســه.ایی،.کیف.اداری.و.قهوه.فوری.در.جامعه.به.کار.

برده.می.شوند..
اما.داســتان.زاماک.اندکی.متفاوت.اســت..زاماک.برند.یا.نام.کارخانه.خاصی.نیســت،.بلکه.

زاماک.جنس.این.قطعات.است.که.رفته.رفته.در.حال.تبدیل.شدن.به.یک.غلط.عام.است.
در.واقع.زاماک.یک.نوع.آلیاژ.است.که.برخی.از.قطعات.مورد.استفاده.در.صنعت.ما.از.جنس.
آن.ساخته.شده.اند..در.اینجا.بد.نیست.اندکی.با.این.آلیاژ.آشنا.شویم.و.مزایای.آن.را.در.صنعت.

خود.بدانیم.
عناصر.اصلی.آلیاژ.زاماک.عبارتند.از.روی،.آلومینیوم،.مس،.منیزیم..البته.آهن،.کادمیم،.قلع،.
نیــکل،.کرم.و.منگنز.نیز.به.مقادیر.اندک.در.آن.به.کار.می.روند..اما.پایه.اصلی.و.اســاس.آلیاژ.
زاماک.روی.است..روی.عنصری.است.با.رنگ.سفید.با.درخشش.آبی.یا.نقره.ای..ساختار.روی.

نگاهی به اشتباهات رایج در صنعت دروپنجره :

آیا زاماک شما همان زاماک است؟

اشاره: این مقاله پیش تر در شــماره 1۰۰ نشریه پنجره ایرانیان 
منتشر شــده بود. اما از آنجا که این اشتباه همچنان در میان فعاالن 
صنعت دروپنجره رواج دارد، بر آن شدیم تا یک بار دیگر این نوشتار 

را از نظر مخاطبان ارجمند پنجره ایرانیان بگذرانیم.

دارای.ساختار.کریستالی.بلوری.فشرده.می.باشد..نقطه.ذوب.روی.419.و.نقطه.جوش.آن.906.
درجه.سانتیگراد.می.باشد.

در.واقــع.آلیاژ.ریختگی.روی.با.نــام.زاماک.یکی.از.معروف.ترین.آلیاژهای.روی.بوده.و.در.3.
درجه.زاماک.۲،.زاماک.3.و.زماک.5.طبقه.بندی.می.شوند.

اما.عناصر.تشکیل.دهنده.زاماک.تاثیرات.مختلفی.بر.ویژگی.های.این.آلیاژ.دارند..تاثیرات.این.
عناصر.را.به.شرح.زیر.می.توان.خالصه.کرد:

روی:.هرچه.میزان.این.فلز.در.زاماک.بیشــتر.باشــد،.میزان.اســتحکام.این.آلیاژ.نیز.بیشتر.

می.شــود،.همچنین.مقاومت.به.خوردگی.را.نیز.افزایش.می.دهــد..مهمترین.قابلیت.آلیاژهای.

روی.حفظ.ابعاد.و.دقت.ابعادی.آن.می.باشد.که.در.صنایع.مکانیکی.و.الکتریکی،.اتومبیل.سازی،.
اسباب.بازی.و.پوشش.ها.برای.جلوگیری.از.خوردگی.)گالوانیزه(.مورد.استفاده.قرار.می.گیرد.

آلومینیوم:.این.عنصر.باعث.افزایش.استحکام.کششی،.مقاومت.به.خزش،.استحکام.به.ضربه.

)در.اصطالح.چکش.خوار.بودن(.و.ســختی.روی.می.شــود..و.میزان.این.آلیاژ.در.زاماک.میان.

3/4.تا.5/3.درصد.اســت..اگر.این.میزان..آلومینیوم.زاماک.بیش.از.5.درصد.باشد،.شکنندگی.
آن.نیز.باالتر.خواهد.بود.

مس:.این.عنصر.در.زاماک.دو.اثر.مهم.ایجاد.می.کند؛.افزایش.اســتحکام.کششی،.خزشی.و.

سختی.و.همچنین.افزایش.مقاومت.به.خوردگی..میزان.مس.موجود.در.آلیاژ.زاماک.چیزی.در.
حدود.یک.درصد.می.باشد.

منیزیــم:.ســختی.آلیاژ.را.افزایش.می.دهد،.اما.اســتحکام.به.ضربه،.درصــد.ازدیاد.طول.و.

همچنین.ســیالیت.مذاب.آلیاژ.را.کاهش.می.دهد..در.عین.حال.منیزیم.خاصیت.اکسیژن.زدایی.
دارد..همچنین.این.عنصر.مقاومت.به.خوردگی.را.افزایش.می.دهد..

زاماک.در.بازار.ایران.به.اشــتباه.به.نام.ســرب.خشک.نیز.مصطلح.شده.است.و.به.گونه.ای.

ارتباط.این.آلیاژ.را.با.ســرب.القا.می.کند..در.واقع.ســرب.خشــک.آلیاژی.اســت.از.سرب.و.

انتیموان،.در.حالی.که.آلیاژ.زاماک.هیچ.ارتباطی.با.ســرب.ندارد..همانطور.که.اشــاره.شد.این.

.)Zamac.یا.Zamak(.ســاخته.می.شــود.و.کلمه.زامــاک.)Zinc(.آلیاژ.بر.پایه.فلز.روی

.،)Aluminium(.مخفف.چهار.عنصر.اصلی.تشکیل.دهنده.این.آلیاژ.یعنی.روی،.آلومینیوم

منیزیم.)Magnesium(.و.مس.)Copper(.می.باشــد..از.آنجایی.که.واژه.مس.در.آلمانی.
Kupfer.است،.بنابراین.زاماک.به.دو.صورت.zamak.و.zamac.نوشته.می.شود.

معمــوال.تفاوت.انواع..زاماک،.در.میــزان.مس.موجود.در.آن.بوده.و.ســایر.عناصر.آلیاژی.

ترکیبات.نسبتا.ثابتی.دارند..مثال.مس.موجود.در.زاماک.۲،.یک.درصد؛.در.زاماک.3.این.میزان.

0.75.درصــد؛.و.در.زاماک.5.عنصر.مس.به.میزان.1.۲5.درصد.اســت..در.زاماک.4.که.فاقد.
منیزیم.است،.میزان.مس.به.3.درصد.می.رسد.

آلیاژ.زاماک.بیشــتر.در.قطعاتی.کاربرد.دارد.که.تحت.فشــار.هســتند.مانند.دســتگیره.در.

اتومبیل.ها..همچنین.به.خاطر.زیبایی.این.آلیاژ،.در.ســاخت.قطعات.تزئینی.مانند.اسباب.بازی.ها.
و.برخی.زیورآالت.و.بدلیجات.نیز.استفاده.می.شود.

اما.کاربرد.زاماک.در.صنعت.دروپنجره.چیســت؟.همانطور.که.اشــاره.شد.زاماک.در.قطعاتی.

که.تحت.فشــار.قرار.می.گیرند،.کارایی.بسیار.مطلوبی.دارد..از.این.جهت.در.ساخت.یراق.آالت.
پنجره.دوجداره.و.همچنین.دستگیره.ها.به.کار.می.رود.

البته.شــاید.هیچ.ایرادی.نداشته.باشد.که.به.هر.قطعه.ای.بگوییم.زاماک،.و.هیچ.تفاوتی.هم.

در.کیفیت.پنجره.تولیدی.ما.به.وجود.نیاید؛.همانطور.که.هنوز.بســیاری.به.دســتمال.کاغذی.

می.گویند.کلینکس،.و.همچنان.این.محصول.کارایی.خود.را.از.دست.نداده.و.هنوز.هم.می.توان.

با.آن.عمل.تمیز.کردن.را.انجام.داد..اما.از.سوی.دیگر،.هیچ.ایرادی.هم.نخواهد.داشت.اگر.به.

واژگان.و.مفاهیمی.که.روزانه.به.کار.می.بریم،.اندکی.بیاندیشیم.تا.خدایی.نکرده،.روزی.به.یک.
قطعه.از.جنس.استیل،.نگوییم.زاماک.
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234

درج نیازمندی ها در سایت
و نشریه پنجره ایرانیان

رایگـان می باشد

نیازمندی های پنجره

جویای کار 
جویای کار )آقا( با سوابق: 

3 سال فروش پروفیل یو. پی. وی. سی
3 سال فروش در و پنجره یو. پی.وی. سی

2 سال تولید در و پنجره 
شماره تماس:  09392739584

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

BD 2030  کد دستگاه
2- دستگاه فرز جا قفل کابان نو داخل جعبه تاریخ ساخت 

DE 4060 2013 کد دستگاه
شماره تماس: 09156008069        0513-8449269

آگهی استخدام
شرکت بانیان صنعت در نظر دارد جهت توسعه فعالیت های 

خود کارشناس فروش استخدام نماید.
شماره تماس: 09128698498       021-46896118

آگهی استخدام
شرکت دیدگاه نوین در نظر داردبراي تكمیل کادر فروش 
خود نسبت به استخدام یك همكار فروش و یك کارشناس 

فروش اقدام نماید.
ارسال رزومه: 09303001023      تماس:  021-55519859

آگهی فروش
دستگاه تزریق چســب بوتیل با برند liva ترکیه به 

فروش می رسد.
شماره تماس: 09157095983

آگهی فروش

فروش ست دو سر مرات کار کرده با تمیز کن 

شماره تماس:   09332270368

روحش شاد و یادش گرامی

جناب آقای سینا زرنیخی
مدیر عامل محترم شرکت کرفت مولر

بدین وسیله درگذشــت پدر گرامیتان را به شــما و خانواده 
محترمتان صمیمانه تســلیت گفته و برای آن عزیز رحمت و 

مغفرت واسعه مسئلت می کنیم.
ما را در غم خود شریك بدانید
مدیر عامل و سردبیر پنجره ایرانیان

روحش شاد و یادش گرامی

جناب آقای امیر شیری

مدیر عامل محترم موسسه پنجره ارتباط ایرانیان

بدین وسیله درگذشــت پدر گرامیتان را به شما و 

خانواده محترمتان صمیمانه تسلیت گفته و برای آن 

عزیز رحمت و مغفرت واسعه مسئلت می کنیم.

ما را در غم خود شریك بدانید

کارکنان پنجره ایرانیان

روحش شاد و یادش گرامی

جناب آقای امیر شیری
مدیر عامل محترم موسسه پنجره ارتباط ایرانیان

بدین وسیله درگذشــت پدر گرامیتان را به شــما و خانواده 
محترمتان صمیمانه تســلیت گفته و برای آن عزیز رحمت و 

مغفرت واسعه مسئلت می کنیم.
ما را در غم خود شریك بدانید
از طرف شرکت وین بست


















































