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ماهنامه تخصصی صنعت در و پنجره و بهینه سـازی انــرژی

 مقاله ها و دیدگاه های مندرج لزوما بیانگر  
دیدگاه ماهنامه پنجره ایرانیان نیست.
 پنجره ایرانیان مسئولیتی در قبال محتوای آگهی ها ندارد.
  نشریه در انتخاب و ویرایش متون آزاد است. 
 استفاده از مطالب و آگهی های نشریه بدون مجوز
 کتبی و یا ذکر ماخذ قابل پیگرد قانونی می باشد.

صاحب  امتیاز: موسسه پنجره ارتباط ایرانیان

مدیر عامل و رئیس هیات مدیره: امیر شیری

مدیر مسئول: منصور مرادی حقیقی

شورای سردبیری: امیر شیری، احسان مصحفی
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ساناز میرزایی، مهدی ملکی

 مدیر تبلیغات: عاطفه شفقت

بخش تبلیغات: مهدی ملکی

 طراح و صفحه آرا: کیوان یزدانی

 امور مشترکین: عاطفه شفقت
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مفتخریم.که.در.ســال.نوی.خورشــیدی.همچنان.در.خدمت.اهالی.پرتوان.

صنعت.دروپنجره.کشــورمان.هســتیم.و.امیدواریم.سال.1398.برای.تک.تک.

شــما.حامیان.همیشــگی.پنجره.ایرانیان،.ســالی.پر.برکت.و.سرشار.از.نعمت.

و.رحمت.باشــد..هرچند.در.همین.ابتدای.ســال.قهر.طبیعت.دســت.به.دست.

قصورات.انســانی.داد.و.بخش.های.وسیعی.از.کشــور.عزیزمان.را.در.ماتم.فرو.

برد.و.هموطنان.بســیاری.را.در.سوگ.عزیزانشــان.نشاند..در.همین.جا.ضمن.

همدردی.با.تمام.ایرانیان.مصیبت.زده،.آرزو.می.کنیم.این.حوادث.سبب.هشیاری.

دست.اندرکاران.شــده.تا.با.برنامه.ریزی.های.علمی.و.تاش.بی.وقفه.به.جبران.

کاســتی.های.موجود.برخیزند؛.باشد.که.دیگر.شــاهد.فجایعی.از.این.دست.در.
ایران.عزیزمان.نباشیم.

سالی.که.گذشت،.انبوهی.از.نامایمات.و.وقایع.تلخ.را.به.همراه.داشت.که.در.

این.میان.نابسامانی.های.اقتصادی.بیشترین.فشار.را.بر.مردم.کشورمان.تحمیل.

کرد..کاهش.شدید.و.شگفت.انگیز.ارزش.پول.ملی.و.به.تبع.آن.تورم.سرسام.آور،.

روزهای.ســختی.را.برای.ایرانیان.بــه.ارمغان.آورد.و.آینده.ای.مبهم.را.در.پیش.

چشــمان.ایشان.ترسیم.و.نگرانی.های.بسیاری.را.برای.سال.1398.ایجاد.کرد..

روی.هم.رفته.وقایع.ســال.گذشته.نشان.داد.که.اولویت.نخست.کشور.همچنان.
مسئله.اقتصاد.است.

از.همین.رو.بوده.اســت.که.مقام.معظم.رهبری.با.دوراندیشــی.خاص.خود.

نام.گذاری.امســال.را.نیز.به.سان.چند.سال.گذشــته.به.عنایت.به.حوزه.اقتصاد.

انجام.داده.و.ســال.1398.را.ســال.رونق.تولید.نام.نهادند..در.بخشــی.از.پیام.
نوروزی.ایشان.آمده.است:

»مشــکل.اساسی.کشور،.همچنان.مشــکل.اقتصادی.است؛.به.خصوص.در.

این.ماه.های.اخیر،.مشــکات.معیشتی.مردم.زیاد.شد..بخشی.از.این.ها.مربوط.

به.مدیریت.های.نارسا.در.زمینه..مسائل.اقتصادی.است.که.این.ها.حتما.بایستی.

جبران.بشود..برنامه.هایی.وجود.دارد،.تدابیری.اندیشیده.شده.که.ان.شاءاه.این.

تدابیر.در.طول.سال.جاری،.سالی.که.امروز.از.این.لحظه.شروع.می.شود،.بایستی.

به.ثمر.بنشــیند.و.مردم.آثار.آن.را.احساس.کنند..آنچه.من.عرض.می.کنم،.این.

است.که.مسئله..فوری.کشور.و.مسئله..جدی.کشور.و.اولویت.کشور.فعا.مسئله..

»اقتصاد«.اســت..در.مسئله..اقتصاد.مسائلی.که.داریم.زیاد.است:.بحث.کاهش.

ارزش.پول.ملی.یک.مســئله..مهم.است،.بحث.قدرت.خرید.مردم.همین.جور،.

حـل مشـکات کشـور 
در گـرو رونـق تولـید
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 مهندس امیر شیری 
عضو شورای سر دبیری
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بحث.مشکل.کارخانجات.و.کم.کاری.و.احیانا.تعطیلی.بعضی.از.کارخانه.ها.از.این.قبیل.است..

این.ها.مشکات.است..آنچه.من.مطالعه.کردم.و.از.نظر.کارشناس.ها.استفاده.کردم،.کلید.این.
همه،.عبارت.است.از.»توسعه..تولید.ملی«.

ایشان.در.تدوام.خط.سیری.که.از.سه.سال.گذشته.آغاز.کرده.و.اقتصاد.مقاومتی.و.حمایت.

از.کاای.ایرانی.را.سرلوحه.فعالیت.های.کان.کشوری.قرار.داده.بودند،.امسال.را.سال.رونق.
تولید.نام.نهادند..در.بخش.دیگری.از.پیام.ایشان.آمده.است:

»سال.1397.را.ما.سال.»حمایت.از.کاای.ایرانی«.اعام.کردیم..نمی.توانم.بگویم.که.این.

شــعار.به.طور.کامل.عملی.شــد،.اما.می.توانم.بگویم.این.شعار.به.صورت.وسیعی.مورد.توجه.

قرار.گرفت.و.در.بسیاری.از.موارد،.این.شعار.از.سوی.مردم.مورد.استقبال.قرار.گرفت.و.عمل.

شد.و.همین.قطعا.تاثیر.خواهد.داشت..امسال.مسئله..»تولید«.مطرح.است..می.خواهم.مسئله..

تولیــد.را.به.عنوان.محور.فعالیت.قرار.بدهم.....تولید.اگــر.چنانچه.به.راه.بیفتد،.هم.می.تواند.

مشــکات.معیشتی.را.حل.کند،.هم.می.تواند.استغناء.کشور.از.بیگانگان.و.دشمنان.را.تامین.

کند،.هم.می.تواند.مشکل.اشتغال.را.برطرف.کند،.هم.حتی.می.تواند.مشکل.ارزش.پول.ملی.را.

تا.حدود.زیادی.برطرف.کند..لذاست.که.مسئله..تولید.به.نظر.من.مسئله..محوری.امسال.است؛.

لذا.من.شعار.را.امســال.این.قرار.دادم:.»رونق.تولید«..باید.همه.تاش.کنند.تولید.در.کشور.

رونق.پیدا.کند..از.اول.ســال.تا.آخر.سال.ان.شاءاه.این.معنا.به.صورت.چشمگیری.در.کشور.
محسوس.باشد..اگر.این.]طور[.شد،.امیدواریم.که.ان.شاءاه.حل.مشکل.اقتصادی.راه.بیفتد.«
با.توجه.به.فرمایشات.ایشان،.جان.گرفتن.تولید.در.کشور.بی.شک.نیازمند.عوامل.متعددی.
اســت.که.باید.مورد.توجه.قرار.گیرد؛.در.این.میان.اشتغال.و.امنیت.شغلی.در.سایه.تولید.به.
وجود.می.آید.و.تولید.ملی.مقدمه.ای.بر.اشتغال.زایی،.کارآفرینی.و.افزایش.بهره.وری.در.تمامی.
عرصه.ها.به.شــمار.می.رود.که.بهبود.وضعیت.اجتماعی،.رفاه.زندگی.مردم.و.رشد.و.توسعه.

اقتصاد.کشور.را.موجب.می.شود.
همچنین.با.تولید.و.رونق.بخشــیدن.به.آن.می.توان.شــاهد.ثمرات.مختلفی.بود.که.از.آن.
جمله.کاهش.وابســتگی.به.نفت.و.درآمدهای.نفتی.اســت..در.شــرایطی.که.با.بحران.های.
اقتصادی.مواجه.هســتیم،.هرچه.تولید.رونق.گیــرد،.کاا.و.خدمات.ایرانی.هم.رونق.خواهد.
یافت.و.به.دنبال.آن،.اشتغال،.بنگاه.های.تولیدی،.نیروی.کار.و.سرمایه.های.انسانی.نیز.تقویت.

و.حفظ.خواهند.شد.
اکنون.که.رونق.تولید.به.عنوان.دســتورکار.اصلی.مدیریت.کان.کشور.تعیین.شده.است،.

حرکت.در.چارچوب..سیاست.های.کلی.اقتصاد.مقاومتی.امری.حیاتی.و.ضروری.است.تا.بتوان.

اقتصاد.کشور.را.در.برابر.تکانه.های.خارجی.حفظ.کرد..در.چنین.شرایطی.راه.حل.مشکات.از.
دریچه.تولید.می.گذرد..مهمترین.مولفه.در.درون.زایی.اقتصاد.مسئله.رونق.تولید.داخلی.است.
درواقع،.تولید.داخلی.ستون.فقرات.اقتصاد.مقاومتی.است،.ازاین.رو.اگر.تولید.ملی.در.کشور.
رونق.گیرد.و.وابســتگی.به.کااهای.مصرفــی.و.کااهای.راهبردی.کاهش.پیدا.کند.میزان.

اثرگذاری.ساح.پولی.نیز.به.شدت.کاهش.پیدا.خواهد.کرد.
تجربه.نشــان.می.دهد.وابستگی.کشور.در.تامین.نهاده.های.تولید.در.تامین.اقام.راهبردی.
و.کااهای.اساسی،.همان.نقطه.آسیب.پذیری.خواهد.بود.که.می.تواند.لطمات.جبران.ناپذیری.
را.بر.پیکره.اقتصاد.کشــور.وارد.سازد..ازاین.رو.تمامی.اقشار.جامعه.برای.تحقق.شعار.امسال.

وظایفی.بر.عهده.دارند.
در.این.میان.نهادهای.دولتی.باید.با.رفع.موانعی.مانند.بروکراســی.پیچیده.اداری.از.پیش.
پــای.تولیدکنندگان،.تخصیص.یارانه.به.تولید،.کاهش.مالیات.تولیدکنندگان،.انتقال.فناوری.
تولید.به.کشــور.اعم.از.ســخت.افرازی.و.نرم.افزاری،.تمرکز.همه.لوازم.و.قوانین.بر.افزایش.
ســود.حداکثری.تولید،.زمینه.سوق.دادن.سرمایه.های.خاموش.و.راکد.جامعه.به.سمت.تولید.

را.فراهم.آورند.
در.عین.حال.دولت.باید.مقابله.با.قاچاق.کاا.را.جدی.تر.از.گذشــته.دنبال.کند.و.هیچ.گونه.
اغماضی.در.این.زمینه.روا.ندارد.تا.دیگر.شــاهد.اشــباع.بازار.از.اجناس.دارای.مشابه.داخلی.
نباشیم..همچنین.رقابتی.کردن.تولید.با.در.نظرگرفتن.جوایز.و.تسهیاتی.برای.تولیدکنندگان.
نمونه،.اختصاص.تســهیات.بانکی.برای.رونق.تولیــد.و.تخصیص.اعتبارات.برای.پا.گرفتن.

تولیدکنندگانی.نوپا.از.مهمترین.اقدامات.عملی.در.این.زمینه.به.شمار.می.آید.
مردم.نیز.با.اقبال.به.اجناس.داخلی،.ترجیح.اســتفاده.از.کاای.ســاخت.داخل.با.مشــابه.
خارجی.آن،.به.گردش.درآوردن.سرمایه.های.راکد.خود.در.چرخه.تولید.و.جا.انداختن.فرهنگ.
مصــرف.کاای.ملی.و.همچنین.تاش.حداکثری.برای.افزایــش.تولید.چه.در.زمینه.تولید.
صنعتی،.کشــاورزی،.مشــاغل.خانگی.می.توانند.به.رونق.و.شکوفایی.تولید.در.کشور.کمک.

شایان.توجهی.کنند.
به.هرحال،.امیدواریم.امســال.بخش.های.مختلف.جامعه.دست.به.دست.هم.داده.و.در.کنار.
هم.تولید.را.در.کشــورمان.رونق.بخشند.تا.شاهد.رفع.مشــکات.موجود.و.شکوفایی.حوزه.

اقتصاد.در.کشور.عزیزمان.باشیم..
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مجموعه.پنجره.ایرانیان.فرا.رســیدن.سال.نو.و.دمیده.شدن.روح.طراوت.در.کالبد.

طبیعــت.را.به.تمامی.هموطنان.عزیز،.به.ویژه.اهالی.صنعت.در.و.پنجره.و.فعاان.این.
عرصه.شادباش.می.گوید.

.آرزو.می.کنیم.ســال.1398.خورشیدی،.سالی.سرشار.از.شادکامی،.بهروزی.و.رونق.
اقـتصادی.برای.همه.شما.عزیزان.و.همـراهان.همیشگی.پنجره.ایرانیان.باشـد.

  فرخنده میاد بهار مبارک

پنجره.ایرانیان؛.جانمایی.غرفه.های.ویژه.یازدهمین.نمایشگاه.بین.المللی.دروپنجره.و.
صنایع.وابسته.تهران.آغاز.شد.

به.گزارش.پنجره.ایرانیان.به.نقل.از.روابط.عمومی.ستاد.برگزاری.نمایشگاه،.جانمایی.

غرفه.های.ویژه.یازدهمین.دوره.نمایشگاه.بین.المللی.دروپنجره.و.صنایع.وابسته.تهران.

که.از.تاریخ.18.تا.۲1.تیرماه.1398.در.محل.دائمی.نمایشــگاه.های.بین.المللی.تهران.
برگزار.می.شود،.آغاز.شد.

تعیین.مکان.غرفه.های.ویژه.خارج.از.روال.معمول.انتخاب.اینترنتی.انجام.می.شود..

لیکــن.با.توجه.بــه.اینکه.تعداد.متقاضیان.غرفه.های.ویژه.بیشــتر.از.ظرفیت.و.تعداد.

موجود.این.غرفه.ها.اســت.لذا.از.سوی.ستاد.برگزاری.نمایشگاه،.اولویت.زمانی.پیش.

ثبت.نام،.ماک.واگذاری.غرفه.های.ویژه.خواهد.بود..زمان.جانمایی.اینترنتی.متقاضیان.

غرفه.هــای.عادی.که.پیش.ثبت.نام.خود.را.جهت.حضور.در.نمایشــگاه.انجام.داده.اند.
به.زودی.اطاع.رسانی.خواهد.شد.

بــا.توجه.به.اینکه.جانمایی.شــرکت.کنندگان.به.صورت.آناین.و.از.طریق.ســایت.

اینترنتی.نمایشــگاه.انجام.می.پذیرد،.متقاضیانی.که.زودتر.پیش.ثبت.نام.خود.را.انجام.

داده.باشــند.در.مرحله.اول.امکان.جانمایی.خواهند.داشت..سایر.متقاضیان.در.لیست.
رزرو.قرار.می.گیرند.و.پس.از.پایان.جانمایی.متقاضیان.سری.اول.جانمایی.خواهند.شد.

  آغاز جانمایی غرفه های ویژه یازدهمین نمایشگاه دروپنجره تهران

پنجره.ایرانیان؛.ســومین.نمایشگاه.خصوصی.فعاان.صنعت.ســاختمان.با.عنوان.
»بنای.برتر.۲019«.با.حمایت.هافمن.در.مشهد.برگزار.شد.

بــه.گزارش.پنجره.ایرانیــان.به.نقد.از.روابط.عمومی.شــرکت.هافمن،.زنگ.افتتاحیه.

سومین.نمایشــگاه.خصوصی.فعاان.صنعت.ســاختمان.با.عنوان.بنای.برتر.۲019.با.
حمایت.هافمن.روز.یکشنبه.۲8.بهمن.ماه.97.در.محل.هتل.پارس.مشهد.به.صدا.درآمد.
در.آیین.افتتاحیه.این.نمایشگاه.که.با.سخنرانی.جناب.پروفسور.صدریا،.عضو.کمیته.
داوری.جایزه.معماری.آقاخان.۲004.و.۲007.شــروع.شد؛.جناب.آقای.مهندس.پژوم،.
رئیس.انبوه.ســازان.استان.خراسان.رضوی.در.ســخنانی.از.خانواده.بزرگ.هافمن.به.

جهت.حمایت.از.کانون.انبوه.سازان.در.جای.جای.ایران.اسامی.تشکر.کرد..
در.این.نمایشــگاه.همایش.های.تخصصی.نیز.با.حمایت.هافمن.برگزار.شد.که.یکی.
از.این.همایش.ها.»جنبش.جهانی.به.ســوی.ساختمان.ســبز«.بود..این.همایش.30.
بهمن.ماه.هم.زمان.با.روز.سوم.نمایشگاه.با.حضور.مهندسان.گرید.1.مشاور،.مهندسان.
و.کارفرمایان.صنعت.ســاختمان.و.همچنین.مهندس.حمیدیه،.مدیرعامل.هافمن.و.با.
ســخنرانی.پروفسور.صدریا.و.مهندس.مغربی،.عضو.هیات..علمی.دانشگاه.فردوسی.و.

همچنین.سخنرانی.مهندس.مشیرفر،.مدیر.فروش.هافمن.برگزار.شد.

گفتنی.اســت،.این.نمایشــگاه.در.4.روز.و.با.حضور.برندهای.معتبر.و.شناخته.شده.

صنعت.ســاختمان.انجام.پذیرفت.و.درنهایت.روز.چهارشــنبه.یکم.اسفندماه.مراسم.

اختتامیه.این.نمایشگاه.با.حضور.تمام.غرفه.داران.در.محل.سالن.همایش.هتل.پارس.

مشهد.برگزار.شد..در.این.مراسم.از.آقای.حمیدیه،.مدیرعامل.شرکت.هافمن.به.جهت.

حمایت.همه.جانبه.خود.از.صنعت.ســاختمان.و.این.نمایشــگاه،.با.اهدا.لوح.و.تندیس.
تجلیل.به.عمل.آمد.

  حضور خانواده هافمن در نمایشگاه بنای برتر 2019 مشهد
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پنجره.ایرانیان؛.در.ســومین.جشــنواره.انتخاب.مهندســان.نمونــه،.مدیران.برتر.و.

کارآفرینان.شایســته.استان.آذربایجان.شرقی،.شرکت.هافمن.به.عنوان.شرکت.نمونه.
استانی.انتخاب.شد.و.مدیرعامل.هافمن.لوح.و.تندیس.این.جشنواره.را.دریافت.کرد.
به.گزارش.پنجره.ایرانیان.به.نقل.از.روابط.عمومی.هافمن،.سومین.جشنواره.انتخاب.
مهندســان.نمونه.و.مدیران.برتر.و.کارآفرین.اســتان.آذربایجان.شــرقی.در.تاریخ.4.
اسفندماه.سال.97.هم.زمان.با.بزرگداشت.روز.مهندس.در.مرکز.همایش.فنی.وحرفه.ای.
شــماره.3.با.حضور.مدیران.ارشد.کشوری.و.استانی.و.چهره.های.شاخص.با.مشارکت.
استانداری.آذربایجان.شرقی،.اداره.کل.راه.و.شهرسازی.و.سازمان.نظام.مهندسی.برگزار.
شــد..در.این.جشنواره.شرکت.هافمن.به.دلیل.توانمندی.و.اشتغال.زایی.برای.جوانان،.
به.عنوان.شرکت.نمونه.استانی.انتخاب.شد.و.مدیرعامل.این.مجموعه،.آقای.مهندس.

حمیدیه.نیز.به.عنوان.»مدیر.برتر.و.کارآفرین.شایســته«،.لوح.و.تندیس.جشــنواره.را.
دریافت.کرد.

  مدیرعامل هافمن لوح و تندیس جشنواره را دریافت کرد

پنجره.ایرانیان؛.در.نخســتین.جشنواره.دانش.و.پژوهش.ســازمانی.دانشگاه.شهید.
بهشتی.از.مدیرعامل.هافمن.با.اهدا.لوح.و.تندیس.تقدیر.شد.

به.گزاش.روابط.عمومی.هافمن،.»نخســتین.جشــنواره.دانش.و.پژوهش.سازمانی.

با.رویکرد.ارزش.آفرینی.بر.اســاس.مدل.سازمان.های.یادگیرنده«.که.روز.پنجشنبه.۲.

اسفندماه.1397.با.حضور.استادان.دانشگاه،.پژوهشگران،.صنعتگران.و.دانشجویان.در.

تاار.همایش.دانشکده.علوم.اقتصادی.و.سیاسی.دانشگاه.شهید.بهشتی.برگزار.شد.از.
مهندس.حمیدیه،.مدیرعامل.هافمن.با.اهدا.لوح.و.تندیس.ویژه.تقدیر.به.عمل.آمد.

دکتر.حمیدیــه،.مدیرعامل.هافمن.این.موفقیت.را.باکمــال.افتخار.به.تمامی.اعضا.

خانــواده.بزرگ.هافمن.تقدیم.کرده.و.کســب.این.افتخــارات.را.مدیون.تاش.های.
بی.شائبه.تمامی.اعضا.خانواده.بزرگ.هافمن.دانست.

گفتنی.اســت،.در.این.نشست.مهندس.مشــیرفر،.مدیر.فروش.هافمن.به.نیابت.از.
مهندس.حمیدیه.لوح.و.تندیس.این.جشنواره.را.دریافت.کرد.

  مدیرعامل هافمن مورد تقدیر قرار گرفت

پنجره.ایرانیان؛.جشــن.عید.نوروز.آذربایجان.با.حمایت.هافمن.و.حضور.استادان.و.
دانشجویان.آذربایجانی.در.دانشگاه.صنعتی.شریف.برگزار.شد.

با.حمایت.شــرکت.هافمن،.جشن.عید.نوروز.باستانی.با.حضور.میهمانان.و.جمعی.از.

اســتادان.و.دانشجویان.آذربایجانی.دانشگاه.صنعتی.شریف.روز.دوشنبه.۲0.اسفندماه.
سال.جاری.در.سالن.جابر.ابن.حیان.این.دانشگاه.برگزار.شد.

در.این.مراســم.که.با.همکاری.معاونت.فرهنگی.و.تاش.دانشجویان.آذربایجانی.

دانشگاه.صنعتی.شــریف.تدارک.دیده.شده.بود.گروه.موسیقی.اصیل.آذری.با.اجرای.

آهنگ.های.ســنتی.لحظات.شــاد.و.مفرحی.برای.مدعوین.فراهــم.کردند..تقدیر.از.

پرفســور.محمودیان.استاد.بازنشسته.دانشــکده.ریاضیات.دانشگاه.صنعتی.شریف.و.

جلسه.پرسش.و.پاســخ.با.مهندس.حسین.عبدی،.کارآفرین.برتر.آذربایجانی.از.دیگر.

بخش.های.این.جشــن.بود..در.بخش.دیگری.از.این.جشن،.مسابقه.دانشجویی.»شعر.
یادت.نره«.برگزار.شد.و.به.نفر.برتر.جایزه.ای.از.طرف.برگزارکنندگان.اهدا.شد.

گفتنی.است،.هافمن،.تولیدکننده.پروفیل.دروپنجره.یو.پی.وی.سی.حامی.برگزاری.
این.جشن.دانشجویی.بود.
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پنجره.ایرانیان؛.در.نخســتین.همایش.تجلیــل.از.چهره.های.موفق.عرصه.صنعت.و.
تجارت.استان.البرز.از.شرکت.بهینه.گستر.فراتاب.)پروفیل.کاتیا(.تجلیل.شد.

در.نخســتین.همایش.تجلیل.از.چهره.های.موفق.عرصه.صنعت.و.تجارت.اســتان.

البرز.از.مهندس.علیرضا.فاح،.مدیرعامل.شــرکت.بهینه.گســتر.فراتاب،.تولیدکننده.

پروفیل.های.دروپنجره.یو.پی.وی.ســی.بانام.تجاری.کاتیا.با.اهداء.لوح.و.تندیس.ویژه.
تجلیل.به.عمل.آمد.

نخســتین.همایش.تجلیــل.از.چهره.های.موفق.عرصه.صنعت.و.تجارت.اســتان.البرز.

روز.چهارشــنبه.10.بهمن.ماه.1397.با.حضور.مدیران.ارشــد.استانی،.صنعتگران،.تجار.و.
بازرگانان.استان.در.تاار.شهیدان.نژاد.فاح.شهر.کرج.برگزار.شد.

این.همایش.توســط.معاونت.اســتانداری.البرز.و.فرمانداری.ویژه.شهرستان.کرج.و.با.

همکاری.و.مشــارکت.اتاق.بازرگانی،.صنایع،.معادن.و.کشاورزی.البرز،.سازمان.فرهنگی،.

ورزشــی.و.اجتماعی.شهرداری.کرج،.بازرگانی.کوروش.و.موسسه.فرهنگی.هنری.سیمای.

هنر.ایرانیــان.به.منظور.تجلیل.از.چهره.های.برتر.و.موفق.صنعت.و.تجارت.اســتان.البرز.
برگزار.شد.

گفتنی.است،.شرکت.بهینه.گستر.فراتاب.با.هدف.ارتقای.سطح.کیفی.مصالح.ساختمانی،.

استفاده.بهینه.از.سرمایه.های.ملی.و.نیروی.متخصص.داخلی.و.بهینه.سازی.مصرف.انرژی.

در.سال.139۲.تاسیس.و.پس.از.احداث.کارخانه،.فضاهای.اداری.و.آزمایشگاهی.و.انتقال.

دانش.فنی.روز.دنیا.و.ماشــین.آات.تولیدی،.در.سال.1395.فعالیت.خود.را.درزمینه.تولید.

پروفیل.های.دروپنجره.یو.پی.وی.ســی.بانام.تجاری.»کاتیا«.در.شهرک.صنعتی.اشتهارد.
آغاز.کرد.

  از پروفیل کاتیا تجلیل شد

پنجره.ایرانیان؛.اعضای.ســندیکای.صنایع.آلومینیــوم.از.دو.کارخانه.فعال.صنعت.
آلومینیوم.در.شهرک.صنعتی.کاوه.در.شهر.ساوه.بازدید.کردند.

اولیــن.کارخانه.که.اعضای.هیات..مدیره.ســندیکای.صنایع.آلومینیوم.از.آن.بازدید.

کردند.شــرکت.آلومینیوم.پارس.بود..آلومینیوم.پارس.در.مساحت.330.هزار.مترمربع.

در.ســال.1353.راه.اندازی.شد.و.محصوات.متنوعی.ازجمله.ورق.و.کویل.آلومینیوم،.
آلومینیوم.و.فویل.چاپ.شده.جهت.بسته.بندی.تولید.می.کند.

همچنین.تولید.ورق.های.با.فرم.های.سینوسی.و.ذوزنقه.ای.برای.استفاده.در.صنعت.

ســاختمان،.فویل.برای.ظروف.آلومینیومی.یک.بارمصرف،.بســته.بندی.محصوات.
دارویی.و.لبنی.و.لوله.های.چند.جداره.نیز.از.محصوات.این.کارخانه.است.

اعضای.هیات..مدیره.ســندیکا.ضمن.بازدیــد.از.بخش.های.مختلف.کارخانه.اعم.از.

کوره.های.ذوب.و.3.کستر.و.بخش.نورد،.بخش.کانورتینگ.)چاپ.روی.فویل(،.تولید.

ظروف.یک.بارمصرف،.رنگ.آمیزی.کویل.و.انبار.این.کارخانه.با.مدیران.این.شــرکت.

جلسه.هم.اندیشی.برگزار.کرده.و.با.مسائل.و.مشکات.آن.ها.نیز.آشنا.شدند..پس.ازآن.
هیات..مدیره.سندیکا.راهی.شرکت.آلوم.کابل.کاوه.شدند.

آلوم.کابل.کاوه.در.مســاحت.۲0000.مترمربع.بنا.شده.است.که.به.تولید.هادی.های.

آلومینیومی،.آلومینیوم.آلیاژی.و.هادی.مســی.می.پردازد..این.شرکت.محصول.خود.را.

از.شرکت.آلومینیوم.کوهرنگ.زاگرس.تامین.می.کند.که.در.آن.شرکت.نیز.مدیرانی.از.

خانواده.رحمانی.حضور.دارند.از.محصوات.این.شرکت.می.توان.به.سیم.و.کابل.های.

.ACSR.قدرت.و.هادی.ها.و.کابل.های.هوایی.ازجملــه.هادی.های.آلومینیوم.آلیاژی
کابل.های.خودنگهدار.با.هسته.فوادی.اشاره.کرد..

پس.از.بازدید.جلس.های.بین.مدیران.این.شــرکت.و.اعضای.هیات..مدیره.سندیکا.

برگزار.شــد..در.این.جلسه.مدیران.شرکت.به.مشکات.ناشی.از.عدم.ثبات.قیمت.که.
سبب.از.دست.رفتن.بازار.صادراتی.به.عراق.شده.است.اشاره.کردند.

  بازدید هیات  مدیره سندیکای آلومینیوم از شهرک صنعتی ساوه
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پنجره.ایرانیان؛.مســعود.حکیمی،.مدیرعامل.شــرکت.آاکس.ایران.در.ســومین.
جشنواره.مهندسان.نمونه.استان.آذربایجان.شرقی.مورد.تقدیر.قرار.گرفت.

روز.یکشنبه.5.اسفندماه.1397.به.مناســبت.بزرگداشت.خواجه.نصیرالدین.طوسی.

و.روز.مهنــدس،.از.90.مهندس.نمونه.جوان.و.پیشکســوت.آذربایجان.شــرقی.در.

حوزه.ســاختمان.تجلیل.شد..سومین.جشــنواره.انتخاب.مهندسان.نمونه.با.محوریت.

اقتصاد.مقاومتی.در.صنعت.ساختمان،.با.انتخاب.مهندسان.نمونه.استان.در.رشته.های.

مهندســی.عمران،.معماری،.شهرســازی،.برق،.ترافیک،.نقشــه.برداری،.مکانیک،.

پژوهشگران.نمونه،.مدیران.موفق.و.شرکت.های.موفق.در.حوزه.ساختمان.و.مهندسان.
برتر.کارآفرین.در.استان.برگزار.شد.

در.این.همایش.همچنین.دومین.جشن.گل.ریزان.ویژه.آزادسازی.مهندسان.زندانی.
جرائم.غیرعمد.و.محکومین.مالی.به.مناسبت.روز.مهندس.برگزار.شد.

  از مدیرعامل شرکت آاکس ایران تجلیل شد

پنجره.ایرانیان؛.واحد.فروش.شــرکت..ساتیان.صنعت.از.تاریخ.17.فروردین.ماه.سال.
98.به.ساختمان.انبار.این.شرکت.انتقال.یافت.

واحد.فروش.شرکت..ساتیان.صنعت.از.17.فروردین.ماه.سال.جاری.به.ساختمان.انبار.

این.شــرکت.واقع.در.جاده.قدیم.قم،.پایین.تر.از.شصت.متری.شورآباد،.خیابان.شهید.
مدنی،.پاک.36.انتقال.پیدا.کرد.

گفتنی.است،.شرکت.ساتیان.صنعت.ازجمله.بزرگ.ترین.مجموعه.هایی.است.که.در.

زمینه.عرضه.انواع.یراق.آات.و.ملزومات.دروپنجره.و.به.عنوان..نماینده.رسمی.چندین.
برند.برتر.خارجی.در.کشور.فعالیت.می.کند.

  انتقال واحد فروش شرکت  ساتیان به ساختمان انبار

پنجره.ایرانیان؛.شرکت.آتا.پاست.پیشرو.پایتخت.از.کلیه.بازدیدکنندگان.غرفه.این.
شرکت.در.نمایشگاه.دروپنجره.تویاپ.ترکیه.تقدیر.و.تشکر.به.عمل.آورد.

شــرکت.آتا.پاســت.پیشــرو.پایتخت،.تولیدکننــده.پروفیل.ترکیبــی.آلومینیوم.

و.یو..پی..وی.ســی.آلوپویــن.بــا.برپایی.غرفه.در.نمایشــگاه.بین.المللــی.دروپنجره.

تویــاپ)ISTANBUL.WINDOW.Fair 2019(.از.15.تــا.18.اســفندماه.

1397.در.شــهر.استانبول.پذیرای.عموم.بازدیدکنندگان.و.فعاان.صنعت.دروپنجره.از.

سراسر.دنیا.بود..نمایشگاه.پنجره.تویاپ.استانبول مهم.ترین.نمایشگاه.تجاری.صنعت.

پنجره.در.منطقه.اوراســیا.است..نمایشــگاه.پنجره.تویاپ.استانبول.طیف.گسترده.ای.

از.محصوات.از.قبیل.پنجره.هــا،.پروفیل.های.پنجره،.انواع.کرکره،.مواد.خام.اولیه.و.

محصوات.و.لوازم.کمکی،.مکانیســم،.سیستم.های.نما،.عایق.و.آلومینیوم.-.فناوری.

پردازش.کامپوزیت.را.ارائه.می.دهد..نمایشــگاه.پنجره.استانبول،.با.نمایشگاه.شیشه.و.
در به.صورت.هم.زمان.برگزار.می.شود.

گفتنی.است،.شرکت.آتا.پاســت.پیشرو.پایتخت،.تنها.تولیدکننده.پروفیل.ترکیبی.
آلومینیوم.و.یو..پی..وی.سی.با.نام.تجاری.آلوپوین.در.ایران.است.

  تقدیر از بازدیدکنندگان غرفه آلوپوین در نمایشگاه تویاپ ترکیه
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شــرکت.تولیدی.صنعتی.پروفیل.دیوا.در.اجــاس.»طرح.انتخاب.ملی«.مفتخر.به.
دریافت.سیمرغ.زرین.و.لوح.تقدیر.شد.

شــرکت.تولیدی.صنعتی.پروفیل.دیوا.در.بزرگ.ترین.اجاس.استراتژی.های.توسعه.

خدمات،.تولیدات.و.صادرات.برترین.شــرکت.های.ایران،.نشــان.ملی.رتبه.نخســت.

برترین.محصول.محافظ.در.برابر.آلودگی.صوتی.و.محیطی.در.صنعت.دروپنجره.را.با.
دریافت.سیمرغ.زرین.و.لوح.تقدیر.به.خود.اختصاص.داد.

اجاس.»طرح.انتخاب.ملی«.با.موضوع.توســعه.اســتراتژی.های.سرمایه.گذاری،.

تولید.و.صادرات.برترین.شــرکت.های.ایران.و.بررســی.نقش.آفرینــی.مناطق.آزاد.و.

ویژه.اقتصادی.در.دوران.تحریم.با.حضور.مشاور.رئیس.جمهوری.و.دبیر.شورای.عالی.

مناطق.آزاد.و.ویژه.اقتصادی،.معاون.توســعه.کارآفرینی.و.اشتغال.وزارت.تعاون.کار.و.

رفاه.اجتماعی.و.جمعی.از.نمایندگان.مجلس.روز.یکشنبه.1۲.اسفندماه.سال.جاری.در.
سالن.همایش.های.صداوسیما.برگزار.شد.

در.این.اجاس.که.می.تــوان.از.آن.به.عنوان.بزرگ.ترین.اجاس.اســتراتژی.های.

توسعه.خدمات،.تولیدات.و.صادرات.برترین.شرکت.های.ایران.یاد.کرد،.مرتضی.بانک.

دبیر.شورای.عالی.مناطق.آزاد.و.ویژه.اقتصادی،.عیسی.منصوری.معاون.وزیر.تعاون،.

کار.و.رفاه.اجتماعی.در.امور.توســعه.کارآفرینی.و.اشتغال،.سیده.حمیده.زرآبادی.عضو.

کمیسیون.صنایع.و.معادن.مجلس.شورای.اسامی،.مصطفی.کواکبیان.نماینده.مردم.

تهران.در.مجلس.شــورای.اسامی.حضور.داشــتند،.از.مهندس.شجاعی.مدیرعامل.

شــرکت.تولیدی.صنعتی.پروفیل.دیوا.و.این.مجموعه.به.عنوان.شرکتی.نوآور.درزمینه.

تولید.ملی.و.مدیریت.خاق.با.اهدای.لوح.تقدیر.و.سیمرغ.زرین.تجلیل.شد.
در.این.مراســم.مشاور.رئیس.جمهوری.در.اجاس.»طرح.انتخاب.ملی«.اعام.کرد.
که.دولت.10.روز.پیش.آیین.نامه.بورس.بین.الملل.را.که.بورس.پنجم.کشــور.اســت،.

تصویب.کرد.
مرتضی.بانک،.مشــاور.رئیس.جمهوری.و.دبیر.شــورای.عالــی.مناطق.آزاد.و.ویژه.
اقتصادی.با.بیان.این.که.ســرمایه.بورس.بین.الملل.هم.داخلی.و.هم.خارجی.و.احتماا.
مشــارکت.دو.طرف.50.درصد.اســت،.اظهار.کرد:.مهم.ترین.دلیل.راه.اندازی.بورس.
پنجم.این.اســت.که.فعالیت.های.آن.با.مکانیسم.ها.و.زبان.بین.المللی.انجام.می.شود.و.

ضمانت.های.قوی.در.کنار.خود.دارد.
وی.با.اشاره.به.اینکه.مهم.ترین.عامل.افزایش.سرمایه.گذاری،.کاهش.ریسک.است،.
از.سرمایه.گذاری.130.هزار.میلیارد.تومانی.در.مناطق.آزاد.در.پنج.سال.گذشته.و.117.

میلیارد.دار.صادرات.در.این.مدت.در.این.مناطق.خبر.داد.
بانک.همچنین.از.ایجاد.نیم.میلیون.شــغل.در.مناطق.آزاد.تاکنون.خبر.داد.و.گفت:.
۲600.واحد.صنعتی،.خدماتی.و.گردشگری.در.مناطق.آزاد.مشغول.به.کار.هستند.و.6.

میلیارد.دار.سرمایه.گذاری.خارجی.انجام.شده.است.
گفتنی.است،.شــرکت.تولیدی.و.صنعتی.دیوا،.تولیدکننده.پروفیل.های.دروپنجره..
یو..پی..وی..سی.و.محصوات.چوب.پاســت.)WoodPlast( از.آذرماه.1387.
در.زمینی.به.مســاحت.5.هکتار.در.شهرک.صنعتی.بندپی.شرقی.بابل.شروع.به.کار.

کرده.است.

 PDF Compressor Free Version  سیمرغ زرین بر شانه دیوا نشست
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 )Italtecno s.r.l(.پنجره.ایرانیان؛.شرکت.شیلر.نماینده.رسمی.و.انحصاری.ایتال.تکنو
آغاز.فعالیت.این.شرکت.معظم.ایتالیایی.را.در.ایران.اعام.کرد.

بنا.بر.اخبار.رســیده.به.پنجره.ایرانیان،.شرکت.شــیلر.فرایند.پارس.نماینده.رسمی.و.

انحصاری.ایتال.تکنو.ایتالیا.در.ایران،.با.افتخار.ورود.محموله.مواد.آنادایزینگ.تولید.این.

شرکت.را.به.ایران.اعام.می.دارد..متخصصان.و.مشاوران.فنی.شرکت.ایتال.تکنو.آماده.
ارائه.خدمات.مشاوره.و.راه.اندازی.جهت.خریداران.گرامی.خواهند.بود..

گفتنی.اســت،.شرکت.ایتال.تکنو.ایتالیا.یکی.از.قدیمی.ترین.و.قوی.ترین.شرکت.های.

فعــال.در.صنعت.آلومینیوم.دنیا.اســت.کــه.در.حوزه.های.مختلفی.مانند.اکســتروژن.

آلومینیوم،.کســتینگ،.آنادایزینگ.و.....فعالیت.می.کند..ایتال.تکنو.یکی.از.پیشــگامان.

تولید.مواد.آنادایز.و.الکتروکالرینگ.با.فرمواسیون.کاما.پیشرفته.و.انحصاری،.طراح.و.
سازنده.خطوط.آنادایزینگ.با.ماشین.آات.مدرن.انحصاری.و.خدمات.مشاوره.ای.است.

  ایتال تکنو به ایران آمد

پنجره.ایرانیان؛.شــرکت.مهسان.صنعت.محصول.جدید.خود.را.با.نام.لوای.آرتمن.
به.بازار.عرضه.کرد.

محصول.جدید.شرکت.مهسان.صنعت.با.نام.آرتمن،.از.جنس.آلیاژ.فواد.با.روکش.

پاستیکی.مقاوم.و.یکی.از.باکیفیت.ترین.لواها.در.صنعت.یو.پی.وی.سی.ایران.است..

این.لوا.که.دارای.طول.90.میلی.متر.اســت.در.اندازه.ای.ارائه.می.شــود.که.می.توان.

از.آن.هــم.به.عنوان.لوای.پنجره.و.هم.لوای.در.اســتفاده.کرد..لوای.آرتمن.دارای.

روکش.پاســتیکی.بسیار.مقاومی.است.که.با.اضافه.کردن.نوعی.پلی.وینیل.کلراید.و.

پلی.کربنات.تولید.شده.و.کاما.قابل.رقابت.با.لواهای.زاماک.و.فلزی.و.با.کیفت.تر.از.

لواهای.پاستیکی.موجود.در.بازار.است..ساختار.داخلی.لوای.آرتمن.که.با.استقبال.
زیادی.در.بازار.روبرو.شده.از.جنس.گالوانیزه.است.

.کیفیت.بی.نظیر،.عدم.خمیدگی،.عدم.زنگ.زدگی،.قیمت.مناسب.و.رقابتی.همراه.با.

گارانتی.10.ساله.به.صورت.واقعی.)در.صورت.شکستن(.از.دیگر.مزایای.این.محصول.
منحصربه.فرد.است.

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

  عرضه محصول جدید شرکت مهسان صنعت

پنجره.ایرانیان؛.شــرکت.فناوری.داده.پویشــگر.جهت.فعال.شــدن.هرچه.سریع.تر.

نســخه.های.موبایــل.MasterWin،.این.اپلیکیشــن.را.در.درگاه.جدیدی.تحت.
عنوان.اناردونی.قرار.داده.است.

کاربران.گوشــی.های.اپل.)سیستم.عاملiOS.(.می.توانند.آخرین.ورژن.)1.51(.این.

اپلیکیشــن.را.از.این.درگاه.دانلود.کنند..برای.این.کار،.ازم.است.در.ابتدا.نسخه.قبلی.

را.از.گوشــی.همراه.خود.حذف.کرده.و.ســپس.برای.نصب.اپلیکیشــن.اقدام.کنند..

درصورتی.که.قصد.بازیابی.اطاعات.برنامه.قبلی.را.دارید.بهتر.است.ابتدا.پوشه.دیتا.را.
برداشته.و.سپس.برنامه.را.حذف.کرده.و.در.پوشه.برنامه.جدید.بازیابی.کنید.

گفتنی.است،.شــرکت.فناوری.داده.پویشــگر.تولیدکننده.نرم.افزارهای.تخصصی.
صنعت.دروپنجره،.شیشه.و.صنایع.وابسته.است.

 PDF Compressor Free Version  عرضه نسخه iOS نرم افزار MasterWIn در اناردونی
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پنجره.ایرانیان؛.شرکت.پنجره.آسا.از.سوی.سازمان.حامیان.حقوق.مصرف.کنندگان.
معرفی.و.مورد.تجلیل.قرار.گرفت.

در.این.مراســم.که.در.اتاق.بازرگانی،.صنعت.و.معدن.اســتان.اصفهان.برگزار.شد،.

این.واحد.به.پاس.رعایت.حقوق.مصرف.کنندگان.بر.اساس.شاخص.هایی.مانند.رعایت.

ضوابط.قیمت.گذاری،.نداشتن.زیان.مالی،.تولید،.اطاع.رسانی.قیمت.به.مصرف.کننده،.

رعایت.ضوابط.فروش.اقســاطی،.رضایت.مشتری.و.کیفیت.و.خدمات.پس.از.فروش.
انتخاب.شد.

رئیس.سازمان.صنعت،.معدن.و.تجارت.استان.اصفهان.در.این.مراسم.گفت:.نهادینه.

کردن.فرهنگ.احترام.و.رعایت.حقوق.مصرف.کنندگان.و.تشــویق.واحدهای.تولیدی.

و.خدماتی.به.حمایت.موثر.از.حقوق.مصرف.کنندگان.از.طریق.فعالیت.های.تشویقی.و.
ترغیبی.از.مهم.ترین.اهداف.برگزاری.این.همایش.است.

اسرافیل.احمدیه.افزود:.تجلیل.از.شرکت.های.حامی.حقوق.مصرف.کنندگان.درواقع.

گرامیداشــت.خدمات.شرکت.هایی.است.که.در.مسیر.حمایت.از.حقوق.مصرف.کننده،.
خدمات.و.اقدامات.خوب.و.مناسبی.ارائه.می.کنند.

وی.با.بیان.این.که.کیفیت.مناسب.به.عنوان.یکی.از.مهم.ترین.شاخص.های.انتخاب.

شرکت.ها.محسوب.می.شود.اضافه.کرد:.بنگاه.های.اقتصادی.باید.محصول.یا.خدمت.
با.کیفیت.مناسب.و.قیمت.عادانه.را.در.فضای.رقابتی.و.سالم.ارائه.کنند.

وی.همچنیــن.مهم.ترین.علــل.نارضایتــی.مصرف.کنندگان.را.بــازار.غیررقابتی.

و.نامتوازن،.شــبکه.توزیع.ســنتی.و.تعدد.واســطه.ها،.توجه.کمتر.بــه.قوانین.حقوق.

مصرف.کننــدگان،.غیرفعال.بودن.برخی.تشــکل.های.مردم.نهاد.و.اســتقبال.برخی.
فروشندگان.از.گرانی.برشمرد.

رئیس.انجمن.حمایت.از.حقوق.مصرف.کنندگان.اســتان.اصفهان.نیز.در.این.مراسم.
گفت:.تولیدکننده.و.مصرف.کننده.در.برابر.هم.حقوق.و.تکالیفی.بر.عهده.دارند.

ابراهیم.جلیلی.افزود:.تولیدکننده.و.فروشنده.وظایف.و.تعهداتی.در.راستای.کمیت.و.
کیفیت.ارائه.کاا.و.خدمات.به.مصرف.کننده.برعهده.دارند.

وی.با.بیان.این.که.شــفافیت.در.اقتصاد.اداری.یکی.از.حقوق.مصرف.کنندگان.است.

که.باید.موردتوجه.جدی.قرار.گیرد.اظهار.داشت:.مجموعه.های.اداری.برای.شفافیت،.
باید.اطاع.رسانی.دقیقی.هم.داشته.باشند.

در.بخش.دیگری.از.مراســم.رئیس.اتاق.اصناف.اصفهان.نیز.در.این.مراسم.رعایت.

حقوق.مصرف.کننده.را.نیازمند.فرهنگ.سازی.در.جامعه.دانست.و.گفت:.نهادینه.کردن.

فرهنگ.رعایت.حقوق.مصرف.کننده.و.تولیدکننده.با.فرهنگ.ســازی.در.جامعه.انجام.
خواهد.شد.

رســول.جهانگیری.با.بیان.این.که.همه.تولیدکنندگان.هــم.به.نوعی.مصرف.کننده.

هســتند.افزود:.تولید.و.ارائه.کاای.باکیفیت.و.مرغوب.مهم.ترین.شیوه.رعایت.حقوق.

مصرف.کنندگان.محسوب.می.شود.
ســعید.کســائی.فر.مدیرعامل.شرکت.پنجره.آســا.نیز.در.این.مراسم.اظهار.داشت:.
شــرکت.پنجره.آسا.با.طراحی.مقاطع.دروپنجره.و.نمای.مدرن.و.به.عنوان.تولیدکننده.
برتر.کشــوری.با.کیفیتی.رقابتی.با.محصوات.خارجی.تولیدات.خود.را.در.راســتای.

رضایت.مشتریان.و.مصرف.کنندگان.خود.طراحی.و.برنامه.ریزی.کرده.است.
وی.افزود:.این.شــرکت.به.عنوان.یک.شــرکت.خدمات.محور،.پاسخگویی.به.نیاز.
مشــتریان.در.زمان.مدت.گارانتی.و.بعدازآن.را.وظیفه.سازمانی.خود.می.داند..موفقیت.
حاضــر.نیز.جز.با.اعتماد.مشــتریان.و.تاش.همکاران.و.نمایندگان.این.شــرکت.در.

سراسر.کشور.به.دست.نیامده.است.
گفتنی.است،.شرکت.پنجره.آسا.اردیبهشت.ماه.امسال.هم.زمان.با.اختتامیه.پنجمین.
کنفرانس.بین.المللی.آلومینیوم.ایران.به.عنوان.یکی.از.تولیدکنندگان.برتر.کشــوری.و.
در.راستای.ویژگی.های.بارز.تعالی.سازمانی.از.طرف.سندیکای.آلومینیوم.ایران.معرفی.

شد.و.با.دریافت.لوح.»تعالی.سازمانی«.موردتقدیر.قرار.گرفت.

  تجلیل از پنجره آسا به پاس حمایت از حقوق مصرف کنندگان

پنجره.ایرانیان؛.شرکت.پرس.متال.)Press Metal(،.تقاضا.برای.فلز.آلومینیوم.
را.در.سال.۲019،.بیش.از.موجودی.این.فلز.در.بازار.پیش.بینی.می.کند.

به.گزارش.پنجره.ایرانیان.به.نقل.از.هوشــمندنیوز،.به.گفته.این.شرکت،.با.توجه.به.

پیشــبرد.برنامه.های.اقتصادی.در.چین،.مصرف.آلومینیوم.این.کشور.در.سال.۲019.
نیز.افزایش.خواهد.یافت.

همچنین.پرس.متال.معتقد.اســت.در.صورتی.که.برزیل.ظرفیت.تولید.آلومینای.خود.
را.افزایش.ندهد،.بازار.آلومینیوم.با.مشکل.افزایش.قیمت.آلومینا.روبه.رو.خواهد.شد.

  پیش بینی پرس متال از بازار آلومینیوم در سال 2019
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پنجره.ایرانیان؛.مدیر.کارخانه.آلومینیوم.پارس.گفت:.با.توجه.به.شرایط.بازار.اگر.دو.شرکت.

هرمزال.و.المهدی.بخواهند.وارد.بازار.شــوند،.با.عرضه.های.منظم.این.دو.شرکت،.قیمت.ها.
متعادل.می.شود.

افشــین.مقتدر.عنوان.کرد:.ایرالکو،.هرمزال.و.المهدی.شــرکت.هایی.هستند.که.در.ایران.

شــمش.تولید.می.کنند.که.دو.شــرکت.هرمزال.و.المهدی.تــا.پیش.ازاین.بخش.عمده.ای.از.

تولید.شــمش.خود.را.در.برابر.واردات.پودر.آلومینا.به.عنوان.مواد.اولیه.شمش.آلومینیوم.صادر.
می.کردند.و.عرضه.های.بسیار.محدودی.در.بورس.کاا.داشتند.

مقتدر.در.ادامه.عنوان.کرد:.اما.در.چند.وقت.گذشته.این.دو.شرکت.عرضه.ای.در.بورس.کاا.

نداشــته.و.از.سوی.دیگر.واردات.ممنوع.شده.است.که.همین.موضوع.سبب.شده.نرخ.شمش.

داخلی.به.شــدت.افزایش.یابد.و.در.یک.هفته.گذشته.شــاهد.افزایش.5.هزارتومانی.شمش.

آلومینیوم.در.هر.کیلو.باشــیم،.به.گونه.ای.که.شــمش.آلومینیوم.از.کیلویی.۲۲.هزار.تومان.به.

۲7.هزار.تومان.رسیده.است.
مدیر.کارخانه.آلومینیوم.پارس.با.اشاره.به.وضعیت.بازار.توضیح.داد:.ازآنجاکه.بازار.با.عرضه.
محدود.شــمش.روبه.رو.است.و.دیگر.نیز.وارداتی.ندارد،.تقاضا.افزایش.یافته.و.همین.موضوع.
سبب.افزایش.قیمت.ها.شده.است.که.امیدواریم.با.عرضه.این.دو.شرکت،.هم.نیاز.بازار.تامین.

شود.و.هم.قیمت.ها.به.تعادل.برسد.
مقتدر.در.ادامه.عنوان.کرد:.نیاز.کشــور.به.360.هزار.تن.شــمش.آلومینیوم.اســت.که.تا.

پیش.ازاین.30.درصد.آن.در.برابر.تهیه.مواد.اولیه.صادر.می.شد.
وی.در.پاسخ.به.این.پرسش.که.اگر.واحد.آلومینیوم.جنوب.و.جاجرم.به.مرحله.تولید.برسند.
تا.چه.اندازه.می.توانند.پاســخگوی.نیاز.داخل.باشند،.گفت:.واحدهای.تولید.آلومینیوم.نیاز.به.
تامین.پودر.آلومینا.به.عنوان.مواد.اولیه.دارند.و.اگر.فکری.برای.تامین.مواد.اولیه.آن.ها.نشود،.

با.مشکل.روبه.رو.می.شوند..البته.سازمان.ایمیدرو.از.هم.اکنون.به.فکر.تامین.آلومینا.است.

  با عرضه مستمر آلومینیوم، قیمت ها متعادل می شود

پنجره.ایرانیان؛.وزیر.صنعت،.معدن.و.تجارت.با.اشــاره.به.رتبه.18ایران.در.تولید.

آلومینیــوم.جهان،.اظهار.کرد:.بــا.افتتاح.کارخانه.آلومینیوم.امــرد،.رتبه.ایران.به.
14ارتقا.می.یابد.

به.گزارش.ایسنا،.رضا.رحمانی.چهارشنبه.اول.اسفند.در.بازدید.از.کارخانه.آلومینیوم.

امرد،.این.طرح.را.موتور.محرک.توســعه.اقتصادی.بسیاری.از.صنایع.کشور.دانست.
که.در.فاز.نخست.آن.تولید.300.هزار.تن.شمش.آلومینیوم.پیش.بینی.شده.است.

وی.با.اشــاره.به.پیشرفت.75.درصدی.این.کارخانه،.افزود:.عملیات.اجرایی.کارخانه.

آلومینیوم.امرد.با.اعتبار.یک.میلیارد.و.۲00.میلیون.داری.و.سرمایه.گذاری.مستقیم.
در.حال.انجام.است.

وزیر.صنعت،.معدن.و.تجارت.با.بیان.اینکه.ظرفیت.تولید.آلومینیوم.کشور.در.برنامه.

ششــم.800.هزار.تن.است،.خاطرنشان.کرد:.با.راه.اندازی.فاز.های.جدید،.هدف.گذاری.
دولت.بیشتر.از.این.رقم.و.معادل.یک.و.نیم.میلیون.تن.خواهد.بود.

رحمانی.با.یادآوری.این.موضوع.که.ایران.در.تولید.فواد.جلوتر.از.کشور.های.ایتالیا.

و.فرانسه.است،.گفت:.در.فواد.رتبه.دهم.دنیا.و.در.تولید.مس.نیز.با.اجرای.پروژه.های.
جدید.در.جمع.10.کشور.تولیدکننده.مس.قرار.خواهیم.گرفت.

به.گفتــه.وی،.کارخانه.ذوب.آلومینیوم.جنوب.چهارمین.کارخانه.تولید.آلومینیوم.در.

کشور.و.بزرگ.ترین.و.مدرن.ترین.کارخانه.تولید.آلومینیوم.و.آنود.در.خاورمیانه.است.و.
چهار.هزار.و.500.نفر.نیرو.در.دو.شیفت.کاری.در.حال.تکمیل.این.کارخانه.هستند.

وزیر.صنعت،.معدن.و.تجارت.یادآور.شــد:.مقرر.شــده.که.کارخانه.آلومینیوم.امرد.

در.نیمه.اول.ســال.آینده.به.بهره.برداری.برســد.و.یک.هزار.و.۲00.نفر.در.فاز.اول.آن.
مشغول.به.کار.شوند.

 PDF Compressor Free Version  ارتقای چهار پله ای رتبه ایران در تولید آلومینیوم



ما 
 و ن

جره
ر پن

بـا
اخ

54

13
ه.9

مـار
..ش

.98
ت.

هش
ردیب

م..ا
زده

.دوا
ـال

/ س
ان

نیـ
یرا

ره ا
جـ

پن

پنجره.ایرانیان؛.بیست.و.دومین.نمایشــگاه.بین.المللی.صنعت.ساختمان،.معماری.و.عمران،.
صنایع.سرمایشی.و.گرمایشی.ایران.ـ.مشهد.تیرماه.سال.جاری.برگزار.می.شود.

بیست.و.دومین.نمایشگاه.بین.المللی.صنعت.ساختمان،.معماری.و.عمران،.صنایع.سرمایشی.

و.گرمایشــی.ایران.از.4.تا.7.تیرماه.1398.در.محل.دائمی.نمایشــگاه.بین.المللی.مشهد.برگزار.

می.شود..این.نمایشگاه.که.در.دوره.های.گذشته.با.استقبال.گسترده.فعالین.این.حوزه.در.فضایی.

بالغ.بر.چهل.وپنج.هزار.مترمربع.در.ســالن.های.سرپوشیده.و.فضای.باز.برگزارشده.است،.امسال.
نیز.در.همین.وسعت.و.متراژ.برگزار.خواهد.شد.

گفتنی.است،.با.عنایت.به.کمبود.فضای.نمایشگاهی.از.مشارکت.کنندگان.محترم.درخواست.
می.شود.در.اسرع.وقت.نسبت.به.تکمیل.فرم.ثبت.نام.و.ارسال.آن.به.ستاد.برگزاری.اقدام.کنند.

  بیست و دومین نمایشگاه صنعت ساختمان مشهد

پنجره.ایرانیان؛.درآمد.خالص.شرکت.روسی.روسال.در.سال.۲018.به.1/698.میلیارد.
دار.افزایش.یافت.

به.گزارش.پنجره.ایرانیان.به.نقل.از.هوشــمندنیوز،.ایــن.رقم.حاکی.از.افزایش.39.
درصدی.سود.شرکت.نسبت.به.سال.۲017.است.

همچنین.درآمد.کلی.شــرکت.در.سال.۲018،.نیز.با.3/1.درصد.رشد.نسبت.به.سال.

۲017.به.10/۲8.میلیارد.دار.رسید..این.در.حالی..است.که.درآمد.کلی.شرکت.در.سال.
۲017،.9/969.میلیارد.دار.بوده.است.

علت.افزایش.ســود.این.شرکت.در.سال.۲018،.رشد.7/۲.درصدی.قیمت.آلومینیوم.
در.بورس.فلزات.لندن )LME( گزارش.شده.است.

بر.اساس.این.گزارش،.متوسط.قیمت.یک.تن.آلومینیوم.در.سال.۲018،.۲110.دار.
بوده.است.حال.آنکه.متوسط.قیمت.آلومینیوم.در.سال.۲017،.1968.دار.بوده.است.
در.ماه.آوریل.سال.۲018،.شرکت.روسی.روسال،.دومین.تولیدکننده.بزرگ.آلومینیوم.
در.جهان،.در.لیست.ســیاه.ایاات.متحده.قرار.گرفت.و.تحریم.های.بسیاری.علیه.این.

شرکت.اعمال.شد.

  افزایش سود روسال با وجود تحریم های ایاات متحده

پنجره.ایرانیان؛.اســتاندار.مرکزی.با.بیان.اینکه.700.دیگ.قدیمی.ایرالکو.تعویض.شد.
گفت:.98.درصد.سوخت.نیروگاه.شازند.با.انرژی.پاک.تامین.می.شود.

به.گزارش.تسنیم،.سید.علی.آقازاده.در.نخستین.همایش.استانی.صنعت.و.خدمات.سبز.

استان.مرکزی.با.اشاره.به.اقدامات.انجام.شده.در.راستای.حفاظت.از.محیط.زیست.استان.

اظهار.داشــت:.با.تاش.تولیدکنندگان.و.صنعتگران.استان.مرکزی.شاهد.کاهش.تعداد.

روزهای.آلوده.این.کان.شــهر.هستیم.به.گونه.ای.که.در.شهرستان.اراک.تعداد.روزهای.

آلوده.از.68.روز.به.48.روز.معادل.۲0.درصد.کاهش.پیدا.کرده،.همچنین.روزهای.آلوده.
سال.گذشته.نیز.نسبت.به.سال.قبل.از.آن.حدود.30.درصد.کاهش.داشته.است.

وی.افزود:.در.ســال.95.درمجموع.105.روز.آلوده.داشــتیم،.هم.اکنون.50.درصد.از.

صنایع.بزرگ.استان.که.زمانی.منشا.آلودگی.بودند.بر.اساس.گواهی.منابع.قانونی،.اصاح.
و.به.صنعت.سبز.تبدیل.شده.اند.

اســتاندار.مرکزی.تصریح.کرد:.در.6.سال.گذشته.شــاهد.بودیم.که.50.درصد.انرژی.

نیروگاه.شــازند.از.مازوت.تامین.می.شد.که.هم.اکنون.با.فعالیت.و.اقدامات.دولت.تدبیر.و.
امید.98.درصد.سوخت.این.صنعت.از.انرژی.پاک.تامین.می.شود.

آقازاده.بیان.کرد:.در.آلومینیوم.سازی.اراک.)ایرالکو(.دیگ.های.قدیمی.وجود.داشت.که.

با.اقدامات.و.همکاری.های.انجام.شــده.در.استان.700.دیگ.قدیمی.ایرالکو.در.این.مدت.
استاندارد.سازی.و.با.دیگ.های.جدید.تعویض.شده.اند.

وی.اضافه.کرد:.با.توجه.به.ظرفیت.و.پتانســیل.های.اســتان،.بایــد.تولیدکنندگان.و.

مســئوان.استان.با.انرژی.بیشتر.و.بهره.گیری.از.ظرفیت.های.استان.در.راستای.برطرف.

کردن.مشکات.معیشتی.و.دغدغه.های.مردم.تاش.کنند.تا.در.شرایطی.که.فروش.نفت.

با.مشکل.روبه.رو.شده.با.حمایت.از.بخش.خصوصی.زمینه.افزایش.صادرات.محصوات.
این.بخش.فراهم.شود.

  ۷00 دیگ قدیمی ایرالکو تعویض شد
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پنجره.ایرانیان؛.شــرکت.تریمت.که.تولیدکننده.آلومینیوم.در.آلمان.اســت،.از.تقاضای.
قدرتمند.این.فلز.در.امسال.میادی.که.بیش.از.۲.ماه.از.آغاز.آن.گذشته،.خبر.می.دهد.

بــه.گزارش.روزگار.معدن.به.نقل.از.رویترز،.این.رشــد.تقاضــا.بیش.از.همه.برآمده.از.
جایگزینی.آلومینیوم.با.فلزی.مانند.فواد.و.ماده.ای.مانند.پاستیک.است.

کشــورهای.صنعتی.با.هدف.سبک.سازی.صنایع.و.کاهش.آسیب.های.زیست.محیطی،.
آلومینیوم.را.جایگزین.مناسبی.برای.۲.ماده.یادشده.می.دانند.

تومــاس.روتِر،.از.اعضای.هیات.مدیره.تریمت،.تولیدکننده.آلمانی.آلومینیوم،.از.افزایش.

جهانی.تقاضا.برای.این.فلز.در.امســال.میادی.خبر.داده.و.دراین.باره.می.گوید:.پیش.بینی.

ما.این.اســت.که.در.امسال.میادی،.تقاضا.برای.آلومینیوم.چشمگیر.باشد،.درحالی.که.در.

ماه.های.پایانی.ســال.گذشــته.با.تعرفه.های.گمرکی.که.از.سوی.آمریکا.اعمال.شده.و.بر.

جریان.های.تجاری.تاثیر.گذاشته.بود،.شرایط.در.بازارهای.منطقه.ای.بسیار.سخت.تر.از.آن.
به.نظر.می.رسید.که.بتوان.پیش.بینی.دقیقی.درباره.آن.ارائه.داد.

در.مارس.)اســفند(.ســال.گذشــته،.آمریکا.تعرفه.های.10.درصدی.بــر.آلومینیومی.

اعمــال.کرد.که.از.چین.و.اروپا.به.آمریکا.وارد.می.شــود..همچنیــن.تحریم.هایی.که.بر.

شــرکت.روسال،.تولیدکننده.آلومینیوم.روسیه.اعمال.شد.به.این.معنا.بود.که.تریمت.یک.
عرضه.کننده.مهم.اکسید.آلومینیوم.را.برای.واحدهای.ذوب.از.دست.داده.است.

تریمت.ادعا.می.کند.که.این.شــرکت.این.توانایی.را.داشت.که.عرضه.اکسید.آلومینیوم.

را.برای.ســایت.های.تولیدی.خود.در.شــرایط.امن.نگه.دارد.اما.روتر.دراین.باره.به.رویترز.

می.گوید:.درباره.اعمال.تحریم.های.آمریکا.بر.روســال.یک.توافق.محکم.و.مثبت.برقرار.

شــده.که.برای.تولید.آلومینیوم.در.اروپا.و.جهان.اتفاقی.مهم.به.شــمار.می.آید.اما.شرایط.

کنونی.با.راهکارهای.موقت.به.بازار.جهانی.که.همچنان.ناپایدار.و.بی.ثبات.اســت،.تزلزل.
بیشتری.وارد.می.آورد.

او.می.افزاید:.اینکه.شرکت.در.امسال.بتواند.به.تولید.کامل.برسد،.به.این.بستگی.دارد.که.

بهای.مواد.خام.و.آلومینیوم.در.یک.قانون.و.قاعده.جای.بگیرد..بخش.آلومینیوم.در.سطح.

جهان.به.دلیل.افزایش.بهای.آلومینیوم.دچار.مشکل.شده.است.و.این.افزایش.بها.برآمده.
از.توقف.تولید.در.یک.واحد.تصفیه.آلومینا.به.نام.آلونورت.در.برزیل.است.

این.واحد،.بزرگ.ترین.واحد.ذوب.جهان.به.شــمار.می.آید..در.این.بازه.زمانی.از.ســال،.

بهای.آلومینا.به.دایل.گوناگون.بااست.اما.هیچ.گاه.تاثیر.خود.را.در.بهای.آلومینیوم.نشان.

نمی.دهد.و.تا.زمانی.که.این.افزایش.بها.ادامه.داشته.باشد،.می.تواند.مانع.استفاده.کامل.از.

ظرفیت.آلومینیوم.شود.اما.انتظار.ما.بر.این.مبناست.که.این.موقعیت.در.چند.ماه.آینده.به.

حالت.عادی.بازگردد..این.در.حالی.اســت.که.در.پی.تنش.تجاری.چین.و.آمریکا.واردات.

قراضه.آلومینیوم.آمریکا.به.چین.در.حال.کاهش.است.و.این.اتفاق.به.ایجاد.این.حدس.و.
گمان.ها.منجر.شده.که.آمریکا.قراضه.بیشتری.به.اروپا.خواهد.فروخت.

واردات.قراضه.آلومینیــوم.چین.همچنین.به.دلیل.اســتانداردهای.جدید.محافظت.از.

محیط.زیســت.این.کشور.در.حال.کاهش.است..این.اســتانداردها.از.ماه.جاری.در.چین.

اعمال.می.شوند..روتِر.همچنین.می.گوید:.شمار.عرضه.کنندگان.قراضه.به.نسبت.بااست.

و.ما.تاکنــون.از.آمریکا.قراضه.آلومینیوم.خریداری.نکرده.ایم.و.درحال.حاضر.هم.این.کار.

را.نمی.کنیم..البته.در.صورت.پیش.آمدن.شــرایط.آن،.مانع.انجام.این.کار.نمی.شــویم.اما.
درحال.حاضر.هیچ.زمینه.ای.برای.انجام.آن.وجود.ندارد.

او.خاطرنشــان.می.کند:.واحدهــای.تولیدی.کارخانه.تریمت.در.آلمان.در.ســال.مالی.

۲017/۲018.میــادی.)1396/1397.خورشــیدی(.6۲5.هزار.تــن.آلومینیوم.اولیه.و.
آلومینیوم.بازیافتی.تولید.کردند.

سال.مالی.این.شرکت.منتهی.به.30.ژوئن.)9.تیر(.است..این.میزان.تولید.برابر.با.میزان.
تولید.سال.مالی.گذشته.این.شرکت.و.برابر.با.ظرفیت.کامل.تولید.آن.است.

واحد.تولید.تریمت.در.فرانســه.نیز.140.هزار.تن.آلومینیوم.اولیه.تولید.کرد؛.رقمی.که.
نسبت.به.سال.پیش.از.آن.تغییری.نداشت.

ایــن.عضو.هیــات.مدیره.تریمنــت.همچنین.به.رویتــرز.توضیــح.می.دهد:.صنعت.

خودروسازی،.اصلی.ترین.عامل.محرک.رشد.تقاضای.آلومینیوم.است.و.خودروهای.برقی.
نیز.شتاب.بیشتری.به.این.حرکت.می.بخشند.

.همچنین.تقاضا.از.ســوی.بخش.انرژی.در.حال.رشد.است.و.انتظار.تقاضای.پایدار.از.
سوی.بخش.ساخت.وساز.و.بسته.بندی.را.نیز.داریم.

امیرحسین.بابایی،.کارشناس.بازرگانی.خارجی.شرکت.نورد.آلومینیوم.نیز.در.تکمیل.این.

خبــر.در.گفت.وگو.با.روزگار.معدن.اظهــار.می.کند:.آلومینیوم.به.عنوان.فلزی.که.در.طیف.

گوناگونی.از.صنایع.کاربرد.دارد،.در.کشورهای.صنعتی.همواره.با.تقاضای.مطلوب.روبه.رو.

بوده.اســت.و.توســعه.اقدامات.نوآورانه.مانند.تولید.خودروهای.برقی.در.سطح.جهان.به.
رشد.این.تقاضا.دامن.می.زند.

این.در.حالی.اســت.که.عاوه.بر.صنایع.خودرو،.انرژی.و.ساخت.وساز،.تقاضای.صنعت.
بسته.بندی.هم.به.دلیل.اجتناب.از.استفاده.از.پاستیک،.بیشتر.شده.است.

همچنین.آلومینیوم.به.دلیل.تجدیدپذیر.و.ســبک.بودن.در.صنایع.گوناگون،.جایگزین.
مناسبی.برای.پاستیک.است.

وی.می.افزاید:.از.طرفی.دیگر.سرانه.مصرف.آلومینیوم.در.یک.کشور.نشان.دهنده.رشد.

اقتصادی.آن.است..درنتیجه.چون.در.سطح.جهان،.امنیت.و.ثبات.بیشتری.نسبت.به.چند.

سال.گذشته.برقرار.شده.و.به.دنبال.آن،.رونق.اقتصادی.اتفاق.افتاده.است،.چنین.رویه.ای.
می.تواند.به.پیشرفت.صنایع.و.رشد.مصرف.فلزات.ازجمله.آلومینیوم.بینجامد.

نمونــه.ای.از.این.ثبات.را.می.تــوان.در.عراق.عنوان.کرد؛.وقتی.این.کشــور.به.عنوان.

دومین.تولیدکننده.بزرگ.نفت.جهان.در.امنیت.باشد،.صنایع.آن.توسعه.خواهند.یافت.که.

بــه.دنبال.آن.مصرف.فلزات.پایه.ازجمله.آلومینیوم.توســعه.می.یابد.و.رقم.بزرگی.را.وارد.
اقتصاد.جهانی.می.کند.

او.در.پاســخ.به.این.پرسش.که.با.توجه.به.افزایش.تقاضا.برای.آلومینیوم.و.سایر.فلزات.

پایه.مانند.مس،.آیا.می.توان.امســال.را.همراه.با.رونق.اقتصادی.دانســت،.پاسخ.داد:.این.

اتفاق.بســته.به.این.است.که.آمریکا.در.اعمال.سیاست.های.تعرفه.ای.خود.چه.رویه.ای.را.
اتخاذ.کند.تا.امکان.تبادات.اقتصادی.در.جهان.آسان.تر.باشد.
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پنجره.ایرانیان؛.حمله.سایبری.به.شرکت.Norsk.Hydro.که.یکی.از.بزرگ.ترین.
تولیدکنندگان.آلومینیوم.در.جهان،.سبب.توقف.فعالیت.این.شرکت.شد.

بــه.گــزارش.مایــن.نیــوز،.شــرکت.Norsk.Hydro،.یکــی.از.بزرگ.ترین.

تولیدکنندگان.آلومینیوم.در.جهان،.روز.گذشته.اعام.کرد:.حمله..شدید.سایبری.برخی.

از.زیرســاخت.های.آن.را.تخریب.کرده.اســت..این.شــرکت.مجبور.شد.تا.بعضی.از.
عملیات.های.خود.را.به.حالت.دستی.تغییر.دهد.

یکی.از.مدیران.این.شــرکت.در.کنفرانسی.مطبوعاتی.اعام.کرد:.حمله.سایبری.از.
طریق.باج.افزار.LockerGoga.انجام.شده.است.

به.گفته.این.شــرکت،.حمله.ســایبری.بر.ایمنی.کارکنان.تاثیرگذار.نبوده.است،.اما.

شــبکه.های.رایانه.ای.شــرکت.براثر.یک.آلودگی.باج.افزاری.تحت.تاثیر.قرارگرفته.اند..

باج.افزار.موردنظر.در.رایانه.های.هدف.قرار.گرفته.اســت.و.کارکنان.آن.در.نیمه.شــب.
متوجه.آلودگی.شده.اند.

تاثیر.حمله.ســایبری.به.حدی.شدید.بوده.اســت.که.کل.شبکه.جهانی.این.شرکت.

آلومینیوم.ســازی.از.کار.افتاده.است.و.عملیات.های.اداری.و.تولید.متوقف.شده.اند..این.

شــرکت.بنا.دارد.تا.به.وسیله.پشتیبان.های.تهیه.شده،.سیســتم.های.آلوده.را.به.حالت.

قبلی.بازگرداند.
این.شــرکت.یکی.از.بزرگ.ترین.تولیدکنندگان.آلومینیوم.جهان.است.که.در.بیش.
از.50.کشــور.فعالیت.دارد..این.شرکت.دومین.شــرکت.نروژی.است.که.موردحمله.
ســایبری.شدید.قرار.می.گیرد،.در.سال.گذشته.هکرهای.چینی.به.ارائه.دهنده.سرویس.

ابری.Visma.نروژ.نفوذ.کرده.بودند.

  توقف فعالیت  یک شرکت آلومینیوم سازی پس از حمله باج افزاری 

پنجره.ایرانیان؛.مجمع.فوق.العاده.سهامداران.مجتمع.آلومینیم.المهدی.با.حضور.95.
درصد.سهامداران.برگزار.و.کرسی.های.جدید.هیات.مدیره.آن.مشخص.شد.

بــه.گزارش.فارس،.مجمع.فوق.العاده.ســهامداران.مجتمع.آلومینیوم.المهدی.صبح.

روز.دوشــنبه.13.اســفندماه.97.برگزار.و.نمایندگان.هیات.مدیره.جدید.این.شرکت.
مشخص.شدند.

بر.اساس.این.گزارش.مجمع.شــرکت.آلومینیوم.المهدی.صبح.امروز.با.حضور.95.

درصد.سهامداران.رســمیت.یافت.و.پس.ازآن.وارد.دستور.جلسه.برای.تعیین.اعضای.

هیات.مدیره.شد،.به.طوری.که.از.مجموع.5.کرسی.هیات.مدیره.این.شرکت،.تخصیص.

تعداد.4.کرســی.به.گروه.مپنا.و.یک.کرسی.نیز.به.شرکت.آلومینیوم.خاتم.وابسته.به.
شرکت.سرمایه.گذاری.توسعه.صنعتی.به.تصویب.مجمع.رسید.

به.گفته.یک.سهامدار.حاضر.در.مجمع،.محمد.علی.محمدی.مالک.شرکت.های.فرو.

آلیاژ.گنو.و.توســعه.معادن.جنوب.به.عنوان.خریدار.قبلی.مجتمع.آلومینیوم.المهدی.و.
طرح.هرمزال.غایب.بود.

به.این.ترتیب.پس.از.گذشــت.حدود.3.ســال.کشمکش.بر.ســر.واگذاری.مجتمع.

آلومینیــوم.المهدی.و.طرح.هرمزال،.با.برگزاری.ایــن.مجمع.و.تعیین.اعضای.هیات.
مدیره.جدید.این.شرکت.اصل.چهل.و.چهاری.به.حاشیه.های.آن.پایان.داده.شد.

.مجتمع.آلومینیوم.المهدی.و.طرح.هرمزال.از.ســوی.سازمان.خصوصی.سازی،.پس.

از.خلع.ید.و.عدم.ایفای.تعهدات.شــرکت.فرو.آلیاژ.گنو.متعلق.به.محمد.علی.محمدی.

به.شرکت.مدیریت.پروژه.های.نیروگاهی.)مپنا(.واگذار.شده.است.
سازمان.خصوصی.سازی.اگرچه.توضیحی.پیرامون.نحوه.تسویه.این.معامله.با.گروه.
مپنا.نداده،.اما.دلیل.لغو.واگذاری.مجتمع.المهدی.به.علی.محمدی.را.عدم.ایفای.برخی.
تعهدات.از.ســوی.شرکت.فروآلیاژ.گنو.به.عنوان.خریدار.قبلی.سهام.شرکت.آلومینیوم.

المهدی.و.طرح.هرمزال.عنوان.کرده.است.
گزارش.های.غیررســمی.دراین.باره.حاکی.اســت:.گروه.مپنا.مطالبــات.بزرگی.از.
مجموعه.وزارت.صمت.دارد.و.بر.این.اســاس.مقرر.شده.اقساط.و.وجه.معامله.73.36.
درصد.از.سهام.کنترلی.مجتمع.آلومینیوم.المهدی.و.100.درصد.طرح.هرمزال.از.محل.

تهاتر.بدهی.و.مطالبات.گروه.مپنا.با.دولت.تسویه.شود.
همچنین.اقساط.یورویی.وام.جعاله.بانک.صنعت.و.معادن.نیز.از.محل.مطالبات.گروه.

مپنا.از.بانک.صنعت.و.معدن.یا.مطالبات.از.وزارت.نیرو.تسویه.شود.
عاقه.مندی.گروه.مپنا.برای.مالکیت.مجتمــع.آلومینیوم.المهدی.نیاز.به.محصول.
استراتژیک.این.شرکت.در.ساخت.نیروگاه.ها.و.همچنین.راه.اندازی.کوره.تولید.آلیاژی.
آلومینیوم.با.ظرفیت.تولید.۲5.تن.در.روز.اعام.شده.که.می.تواند.این.مجتمع.را.از.خام.

فروشی.شمش.آلومینیوم.نجات.دهد.
بر.اســاس.اطاعیه.سازمان.خصوصی.سازی،.شــرکت.فروآلیاژ.گنو.تحت.مالکیت.
محمد.علی.محمدی.طی.ســه.سال.گذشته.تنها.بابت.3.83.درصد.از.کل.سهامی.که.
در.اواخر.اســفندماه.1394.و.باوجود.هیاهوی.بسیار.به.وی.باارزش.یک.هزار.و.751.
میلیارد.تومان.واگذار.شــده.توانسته.پول.دولت.را.پس.بدهد.و.درنهایت.بلوک.73.36.
درصدی.سهام.کنترلی.مجتمع.آلومینیوم.المهدی.و.100.درصد.طرح.هرمزال.به.این.
معدن.دار.به.دلیل.عدم.ایفای.تعهدات.دوباره.و.به.ظاهر.بدون.طی.تشــریفات.قانونی.

مزایده.به.گروه.مپنا.واگذار.شده.است.
ســهامدار.کنترلی.گروه.مپنا.شــرکت.ســرمایه.گذاری.صنایع.بــرق.و.آب.صبا.با.
47.56.درصد.ســهام.متعلق.به.مجموعه.وابسته.به.وزارت.نیرو.است.و.پس.ازآن.نیز.
ســرمایه.گذاری.کارکنان.گروه.مپنا.با.11.07.درصد.ســهام.و.بانک.پاسارگاد.با.5.56.
درصد.سهام.در.کنار.سهام.عدالت.اصلی.ترین.سهامداران.عمده.آنرا.تشکیل.می.دهند.

  جزئیات مجمع آلومینیم المهدی و پایان حاشیه ها
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پنجره.ایرانیان؛.چین.با.تولیــد.33.میلیون.تن.آلومینیوم.در.صدر.تولیدکنندگان.این.
ماده.معدنی.در.سال.۲018.قرار.گرفت.

به.گزارش.دنیای.معدن.به.نقل.از.وبســایت.سازمان.مطالعات.زمین.شناسی.آمریکا.

)USGS(،.تولید.آلومینیوم.چین.در.ســال.گذشته.میادی.به.33.میلیون.تن.رسید.و.

این.کشور.همچنان.در.صدر.تولیدکنندگان.برتر.این.ماده.معدنی.ایستاد..این.میزان.در.
سال.۲017.میادی،.3۲.میلیون.و.300.هزار.تن.به.ثبت.رسید.

همچنین.تولید.جهانی.آلومینیوم.از.59.میلیون.و.400.هزار.تن.در.ســال.۲017.به.
60.میلیون.تن.در.سال.۲018.افزایش.یافت.

همچنین.روســیه.و.هند.با.اختاف.چشمگیر.نســبت.به.چین،.هرکدام.با.تولید.3.
میلیون.و.700.هزار.تن.آلومینیوم.در.رتبه.دوم.جای.گرفتند.

از.ســوی.دیگر،.کانادا.و.امارات.متحده.عربی.با.تولید.۲.میلیون.و.900.هزار.تن.و.

۲.میلیــون.و.600.هزار.تن.به.ترتیــب.در.رتبه.های.چهارم.و.پنجم.در.تولید.این.ماده.
معدنی.قرار.گرفتند.

  چین در صدر تولیدکنندگان آلومینیوم جهان در سال 2018

پنجره.ایرانیان؛.خط.5.ایرالکو.که.از.تابستان.97.جهت.بازسازی.از.مدار.تولید.خارج.
شده.بود.به.مدار.تولید.بازگشت.

خط.5.ایرالکو.که.از.تابســتان.97.جهت.بازســازی.از.مدار.تولید.خارج.شده.بود.با.

همت.و.تاش.متخصصان.شــرکت.بزرگ.آلومینیوم.ایران.به.مدار.تولید.بازگشت.و.
در.حال.راه.اندازی.است.

.با.تاش.پرســنل.زحمتکش.ایرالکو.از.هفته.گذشــته.چند.دیگ.این.خط.به.مدار.

تولید.وارد.شده.و.طبق.برنامه.سایر.دیگ.ها.نیز.در.حال.ورود.به.مدار.هستند.با.تکمیل.
بارگیری.این.خط.ظرفیت.تولید.ایرالکو.15000.تن.افزایش.خواهد.یافت.

این.خطوط.دارای.سیســتم.کنترل.آلودگی.و.کمترین.بازنشــر.مواد.فرار.را.دارد.و.

توسط.سیســتم.تغذیه.نقطه.اي.آلومینا.انجام.می.گیرد.و.نسبت.به.سیستم.قبلي.پرت.

پودر.آلومینا.به.حداقل.مي.رسد..همچنین.در.این.سیستم.با.تغییرات.در.طراحی.سلول.
حدود.15.درصد.در.مصرف.انرژی.صرفه.جویی.می.شود.

  خط ۵ ایرالکو پس از نوسازي به مدار تولید بازگشت

پنجره.ایرانیان؛.عضو.هیات.مدیره.ســندیکای.صنایع.آلومینیوم.گفت:.عرضه.مستمر.
و.کافی.شمش.آلومینیوم.در.بورس.کاا.می.تواند.در.به.تعادل.رساندن.بازار.موثر.باشد.
آریا.صادق.نیــت..حقیقی،.درباره.عرضه.هرمزال.و.المهدی.و.تاثیر.آن.بر.بازار،.اظهار.
کرد:.تا.پیش.ازاین.عرضه.شمش.آلومینیوم.در.بورس.کاا.به..طور.محدود.انجام.می.شد..
شــرکت.ایرالکو.عرضه.های.نامنظمی.داشت.و.شــرکت.های.هرمزال.و.المهدی.نیز.

عرضه.ای.نداشتند..البته.عرضه.های.ایرالکو.مدتی.است.مستمر.و.منظم.شده.است.
حقیقی.در.ادامه.خاطرنشــان.کرد:.هم.اکنون.شرکت.های.هرمزال.و.المهدی.پس.از.
واگذاری.دوباره.آن.ها.قرار.است.که.به.طور.منظم.وارد.بورس.کاا.شده.و.عرضه.داشته.
باشند.که.این.موضوع.می.تواند.جانی.دوباره.به.بازار.بدهد.و.مشکل.صنایع.پایین.دست.

را.تا.حدی.برطرف.کند.
وی.در.ادامه.توضیح.داد:.البته.اگر.بازار.بورس.از.داان.گرفته.شــود.شــمش.با.نرخ.

مناسب.در.دست.مصرف.کننده.قرار.می.گیرد.
عضو.هیات.مدیره.سندیکای.صنایع.آلومینیوم.در.ادامه.خاطرنشان.کرد:.البته.اگر.واحد.

جاجرم.نیز.وارد.مدار.تولید.شود.مشکل.تامین.نیاز.داخلی.به.طور.کامل.برطرف.می.شود.
حقیقی.همچنین.در.پاسخ.به.این.پرسش.که.عرضه.کافی.در.بورس.کاا.تا.چه.اندازه.
بر.نرخ.شــمش.آلومینیوم.تاثیرگذار.خواهد.بود،.گفت:.به.یقین.عرضه.مســتمر.و.کافی.

شمش.آلومینیوم.در.بورس.کاا.می.تواند.در.به.تعادل.رساندن.قیمت.ها.موثر.شود.

  بازار آلومینیوم به تعادل می رسد
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پنجره.ایرانیان؛.محققان.یکی.از.شرکت.های.فناور.به.نانو.عایق.هایی.دست.یافتند.که.موجب.

کاهش.مصرف.انرژی.سیستم.گرمایشــی.و.سرمایشی.در.تابستان.و.زمستان.می.شود،.ضمن.
آنکه.به.دلیل.عمر.مفید.باا،.قابل.استفاده.در.نمای.ساختمان.است.

به.گزارش.ایســنا،.با.توجه.به.افزایش.تعرفه.های.انرژی،.ضروری.است.که.غیر.از.پنجره.ها،.

دیوارهای.ســاختمان.نیز.در.برابر.گرما.و.ســرما.عایق.شــوند..روش.هــای.گوناگونی.برای.
عایق.سازی.ساختمان.وجود.دارد،.ولی.اقتصادی.بودن.اجرای.چنین.روش.هایی.با.اهمیت.است.
در.این.راستا.یکی.از.شرکت.های.فناور،.اقدام.به.تولید.رنگ.عایق.نانو.ساختار.کرده.است.که.
می.تواند.با.ضخامت.کم.و.هزینه.مقرون.به.صرفه.نســبت.به.سایر.روش.ها.اقدام.به.عایق.سازی.

سطوح.کند.
این.رنگ.بر.اصول.محافظت.از.گرما.برای.طوانی.مدت.ســاخته.شده.و.اثر.کلی.آن.به.این.
صورت.اســت.که.هوا.در.تخلخل.های.موجود.در.نانو.مواد.به.کاررفته.در.ترکیب.رنگ.محبوس.

می.شود.و.سبب.بروز.ویژگی.عایق.شدن.این.محصول.شده.است.
رزین.مورداستفاده.در.ترکیب.این.محصول.دارای.هدایت.حرارتی.کم.است،.ضمن.آنکه.این.
رنگ.دارای.مقاومت.باا.در.برابر.اکسیداســیون.اســت.و.برای.جلوگیری.از.انتقال.حرارت.در.

دیوارها.مورداستفاده.قرار.می.گیرد.
اســتفاده.از.این.رنگ.در.نمای.داخلی.ســاختمان.باعث.می.شود.گرمایی.که.به.روش.تابش.
به.ســطح.برخورد.می.کند،.بازتابیده.شــده.که.این.امر.موجب.کاهش.اتاف.انرژی.در.داخل.
ساختمان.در.زمستان.خواهد.شد..استفاده.کمتر.از.سیستم.گرمایشی.در.زمستان.و.استفاده.کمتر.

از.سیستم.خنک.کننده.در.تابستان.از.مزایای.این.نانو.عایق.به.شمار.می.رود.
این.نانو.عایق.همچنین.قابل.کاربرد.در.نما.اســت؛.چراکه.سالیان.طوانی.می.تواند.عمر.کند.
و.نماهای.تمیز.و.بدون.رنگ.پریدگی.ایجاد.کند..این.رنگ.قادر.است.آلودگی.هایی.که.بر.روی.

آن.ایجاد.می.شود.را.با.اشعه.UV.اکسید.و.متاشی.کند.
چســبندگی.باا.از.دیگر.مزایای.این.عایق.است،.به.گونه.ای.که.احتمال.جدا.شدن.از.سطح،.
ورق.شدگی.و.ریختگی.را.به.حداقل.می.رساند..خشک.شدن.سریع.نسبت.به.رنگ.های.معمول،.
پایــه.آب.بدون.نیــاز.به.حال.و.قابلیت.اضافه.کردن.رنگ.دانه.هــای.پایه.آب.برای.تبدیل.به.

رنگ.های.متنوع.از.دیگر.مزایای.این.محصول.است.

  عرضه نانو عایق های نمای ساختمان که موجب کاهش مصرف انرژی می شود

پنجره.ایرانیان؛.پس.از.جدایی.انگلســتان.از.اتحادیــه.اروپا،.بازار.فلزات.با.تحوات.
زیادی.روبه.رو.خواهد.شد.

به.گزارش.هوشــمندنیوز،.جدایی.انگلســتان.از.اتحادیه.اروپــا.که.طی.هفته.های.

آتــی.صورت.خواهد.گرفت،.باعث.توقف.یا.کندشــدن.صادرات.آلیاژ.آلومینیوم.ثانویه.
انگلستان.به.اتحادیه.اروپا.خواهد.شد.

بسیاری.از.تولیدکنندگان.آلیاژ.ثانویه.در.انگلستان.به.علت.نامشخص.بودن.شرایط.

صادرات.پس.از.جدایی.انگلســتان.از.اتحادیه.اروپا،.از.ابتدای.ماه.مارس.صادرات.خود.

را.به.کشورهای.اروپایی.متوقف.کرده.اند..به.گفته.این.صنعتگران،.در.صورت.پرداخت.
مالیات،.صادرات.به.اروپا.منفعت.نخواهد.داشت.

در.گذشــته.با.توجه.به.توافق.اعضای.اتحادیه.اروپا،.هیچ.گونه.تعرفه.مالیاتی.شامل.

آلیاژ.ثانویه.آلومینیومی.نمی.شد.اما.با.ترک.اتحادیه.اروپا.توسط.انگلستان.در.تاریخ.۲9.
ماه.مارس،.توافق.تجارت.آزاد.میان.انگلستان.و.اتحادیه.اروپا.لغو.می.گردد.

انگلستان.یکی.از.بزرگ.ترین.تولیدکنندگان.آلیاژ.ثانویه.محسوب.می.شود.به.طوری.که.

آلیاژ.ثانویه.آلومینیومی.این.کشور،.نقش.بسزایی.در.بسیاری.از.صنایع.بزرگ.اروپا.دارد..

آلیاژ.۲۲6.و.۲39.تولیدشده.در.این.کشور،.در.صنعت.خودرو.مورداستفاده.قرار.می.گیرد..

تنها.در.ســال.۲015،.انگلســتان.1/۲.میلیارد.پوند.)ارزی(.محصوات.آلومینیومی.به.
اتحادیه.اروپا.صادر.کرد.

درصورتی.که.تولیدکنندگان.آلیاژ.ثانویه.در.انگلســتان.نتوانند.با.توجه.به.تعرفه.های.

مالیاتی.اعمال.شــده،.محصول.خود.را.به.اروپا.صادر.کنند،.با.خطر.تعطیلی.واحدهای.
تولیدی.روبه.رو.خواهند.شد.

شــرکت.خودروســازی.هوندا.با.توجه.به.شــرایط.به.وجود.آمده.در.بازار.آلومینیوم.

انگلستان،.اعام.نموده.که.واحد.تولیدی.خود.را.در.سویندون.انگلستان.تا.سال.۲0۲1.
تعطیل.خواهد.کرد.

  افزایش تعرفه مالیات بر واردات آلومینیوم انگلستان به اتحادیه اروپا
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باشــگاه.آلومینیوم:.رئیس.هیات.عامل.ایمیدرو.از.برنامه.ریزی.برای.تولید.۲50.هزار.

تن.آلومینا.در.جاجرم.طی.ســال.جدید.خبر.داد.و.گفت:.نخستین.شمش.آلومینیوم.در.

روزهای.پایانی.سال.گذشته.به.وزن.1000.پوند.در.جاجرم.تولید.شد..به.گفته.وی،.در.

فاز.نخســت.ظرفیت.تولید.40.هزار.تن.آلومینیوم.توسط.این.مجموعه،.در.مدار.تولید.
قرار.می.گیرد.

به.گزارش.باشــگاه.آلومینیوم.به.نقل.از.روابط.عمومــی.ایمیدرو،.خداداد.غریب.پور.

ســرمایه.گذاری.ارزی.و.ریالــی.این.طرح.را.94.میلیون.یــورو.و.۲10.میلیارد.تومان.
اعام.کرد.

غریب.پور.اظهار.کرد:.میزان.ظرفیت.تولیــد.آلومینیوم.جاجرم.در.فازهای.بعدی.به.
1۲0.هزار.تن.خواهد.رسید.

وی.با.اشــاره.به.میزان.اشــتغال.زایی.در.کارخانه.آلومینیوم.جاجــرم.گفت:.میزان.

اشتغال.زایی.مستقیم.در.معادن،.کارخانه.آلومینا.و.همچنین.کارخانه.آلومینیوم.3.هزار.
نفر.و.به.طور.غیرمستقیم.به.10.هزار.نفر.رسیده.است.

معاون.وزیر.صنعت،.معدن.و.تجارت.با.اشاره.به.بومی.سازی.تجهیزات.این.مجموعه،.

اعام.کرد:.30.درصد.تجهیزات.کارخانه.بومی.سازی.شده.است.و.امکان.داخلی.سازی.
دیگر.تجهیزات.وجود.دارد.

وی.درباره.انجام.عملیات.اکتشــاف.اظهار.داشــت:.درحال.حاضــر.برنامه.حفاری.

اکتشــافی.توسط.شــرکت.آلومینای.ایران.با.40.هزار.متر.افزایش،.به.140.هزار.متر.
رسیده.و.بدین.ترتیب.میزان.ذخایر.قطعی.بوکسیت.به.38.میلیون.تن.رسیده.است.

  برنامه تولید 2۵0 هزار تن آلومینا در جاجرم در سال 98

پنجره.ایرانیــان؛.عضــو.هیات.مدیره.ســندیکای.صنایع.آلومینیوم.ایران.مدعی.شــد.که.

کارشناســی.صنعت.بیمه.در.زمان.بســتن.قرارداد.با.فعاان.صنعت.آلومینیوم.دارای.نواقصی.

بوده.که.از.روی.نداشتن.علم.شرکت.های.بیمه.از.این.صنعت.نیست.و.به.صاح.شرکت.های.
بیمه.هست.که.این.گونه.برخورد.کنند.

به.گــزارش.پنجره.ایرانیان.به.نقل.از.اقتصاد.آناین،.آریا.صادق.نیت.حقیقی.با.بیان.اینکه.

رقم.باایی.از.ســرمایه.آنها.مواد.اولیه.اســت،.توضیح.داد:.شــرکت.های.بیمه.هنگام.بستن.

قرارداد.بیمه.آتش.ســوزی.با.فعــاان.صنعت.آلومینیوم.می.گویند.که.مــواد.اولیه.موجود.در.

کارخانه.باید.تحت.پوشــش.بیمه.باشد،.درحالی.که.آلومینیوم.در.دمای.750.درجه.سانتی.گراد.
ذوب.می.شود.و.یک.آتش.سوزی.کارخانه.ای.نمی.تواند.به.آن.صدمه.بزند.

وی.مدعی.شد:.شرکت.های.بیمه.برای.باا.بردن.رقم.حق.بیمه.ای.که.می.گیرند.این.کار.را.

می.کنند،.زیرا.حداقل.علم.و.توضیحاتی.که.می.دهیم.برای.درک.این.مســئله.کفایت.می.کند،.

این.یک.نقص.در.کارشناســی.بیمه.در.رابطه.با.صنعت.آلومینیوم.هست.و.شرکت.های.بیمه.
هزینه.اضافی.برای.ما.می.تراشند.

عضو.هیات.مدیره.سندیکای.صنایع.آلومینیوم.ایران.اظهار.کرد:.از.سوی.دیگر.شرکت.های.

بیمه.در.مناقصات.و.اتفاقات.ناشــی.از.افزایش.و.کاهش.قیمت.ما.را.پوشش.نمی.دهند،.نیاز.

داریم.که.شــرکت.های.بیمه.قراردادها.را.بیمه.کنند.و.هر.مشــکلی.که.در.غالب.این.قرارداد.

پیش.بیایید،.پرداخت.آن.را.تضمین.کنند،.مانند.اتفاقی.که.در.مورد.صندوق.ضمانت.صادرات.
انجام.می.شود.

نیت.حقیقی.ادامه.داد:.صنعت.آلومینیوم.تشــنه.حضور.فعال.تر.شــرکت.های.بیمه.اســت،.

در.قراردادهــای.داخلی،.مناقصات.و.فروش.های.مدت.دار،.جای.خالی.بیمه.حس.می.شــود.و.
می.طلبد.که.شرکت.های.بیمه.این.موضوع.را.بررسی.کنند.

وی.با.اشاره.به.اینکه.با.شرکت.های.بیمه.مختلفی.قرارداد.بسته.اند.گفت:.»سعی.کردیم.از.

موسســاتی.استفاده.کنیم.که.خدمات.مناسب.تری.دارند،.اما.همه.شرکت.های.بیمه.برای.کم.

کردن.خســارت.و.عدم.پرداخت.بهانه.های.مختلفی.می.آورند،.همچنین.فرانشیزهای.زیادی.
دارند.و.بااستثنا.در.پرداخت.خسارت.تاخیر.دارند.

عضو.هیات.مدیره.ســندیکای.صنایع.آلومینیوم.ایران.در.رابطه.با.بیمه.های.تکمیل.درمان.

مورداســتفاده.صنف.متبوع.خود.عنوان.کرد.که.همه.پرســنل.آن.ها.از.خدمات.بیمه.تکمیل.
درمان.گایه.داشته.و.تعداد.استفاده.کنندگان.این.بیمه.نامه.هرسال.کم.تر.می.شود.

فعاان.صنعت.آلومینیوم.همانند.ســایر.صنایع.از.خدمات.بیمه.ای،.مانند،.بیمه.مســئولیت،.
حمل.ونقل،.آتش.سوزی،.تکمیل.درمان.استفاده.می.کنند.

  شرکت های بیمه برای ما هزینه اضافه می تراشند!
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پنجره.ایرانیان؛.سخنگوی.کمیسیون.اصل.نود.مجلس.گفت:.در.پی.ورود.کمیسیون.

اصــل.90.مجلس.و.بازدید.میدانی.از.آلومینیوم.المهدی.به.تخلفات.جدیدی.دســت.
یافتیم.که.در.پرونده.وجود.نداشت.

به.گزارش.مشرق،.بهرام.پارسایی.سخنگوی.کمیسیون.اصل.نود.مجلس.گفت:.در.

پی.ورود.کمیسیون.اصل.90.مجلس.و.بازدید.میدانی.از.آلومینیوم.المهدی.به.تخلفات.

جدید.دست.یافتیم؛.یعنی.تخلفاتی.که.در.پرونده.وجود.نداشت.ولی.به.صورت.میدانی.
به.آنها.دست.پیدا.کردیم.

ســخنگوی.کمیســیون.اصل.نود.مجلس.افزود:.با.فشــارهایی.که.این.کمیسیون.و.
سازمان.های.نظارتی.آورند.خوشبختانه.قرارداد.واگذاری.آلومینیوم.المهدی.فسخ.شد.

وی.در.خصوص.تخلفات.صورت.گرفته.در.این.شــرکت.اظهار.داشــت:.35.هزار.تن.

شمش.آلومینیوم.در.این.شرکت.به.عنوان.امانی.بوده.است.که.در.بازدید.میدانی.مشاهده.
شد.این.شمش.ها.وجود.ندارند.و.به.بهانه.تهاتر.با.اداره.برق.از.شرکت.خارج.شده.اند.

پارسایی.اضافه.کرد:.همچنین.حدود.100.هزار.تن.آند.سوخته.در.شرکت.آلومینیوم.

المهدی.بود.که.مشــخص.نیســت.پس.از.واگذاری.چه.به.سر.آنها.آمده.است..ضمن.

این.که.تعهداتی.که.خریدار.آلومینیوم.المهدی.در.قابل.ایمیدرو.داشــتند،.این.تعهدات.
انجام.نشده.و.تعهداتی.هم.که.در.مقابل.بانک.ها.داشتند.نیز.انجام.نشده.است.

سخنگوی.کمیسیون.اصل.نود.مجلس.ادامه.داد:.از.سوی.دیگر.تعطیلی.حدود.۲00.

کوره.ذوب.در.شــرکت.آلومینیوم.المهدی.یکی.دیگر.از.این.موارد.است.که.رخ.داده.و.
راه.اندازی.مجدد.آن.ها.هزینه.بسیار.سنگینی.به.این.شرکت.وارد.می.کند.

وی.با.تاکید.بر.این.که.ســازمان.خصوصی.ســازی.را.در.چند.مورد.مقصر.می.دانم،.

تصریح.کرد:.نخست.این.که.این.ســازمان.بیشتر.به.سمت.واگذاری.واحدهای.موفق.

رفته.است..دوم.این.که.از.لحاظ.ارزش.گذاری.و.قیمت.گذاری.کارشناسان.ایراداتی.وارد.

است.و.سوم،.نحوه.برگزاری.مزایده.است.که.به.عنوان.مثال.شرکت.آلومینیوم.المهدی.

با.مشارکت.تنها.یک.نفر.واگذار.شده.که.این.موضوع.می.تواند.ایجاد.شائبه.کند.
پارسایی.افزود:.احساس.می.کنم.نهادهای.نظارتی.باید.نظارت.خود.را.خیلی.جدی.تر.

کنند.و.مجلس.هم.باید.ورود.جدی.تر.به.این.مباحث.کند.
وی.گفت:.به.این.نتیجه.رســیده.ایم.که.باید.پروژه.های.دیگری.را.که.احتماا.دارای.
چنین.مشکلی.هستند،.کمیســیون.اصل.نود.مجلس.به.صورت.میدانی.به.آن.ها.ورود.
کند..بر.این.اساس.از.سازمان.بازرسی.کل.کشور.استعامی.انجام.داده.ایم.تا.پروژه.های.

مشکل.دار.در.خصوص.واگذاری.ها.را.با.پرونده.به.ما.معرفی.کنند.
سخنگوی.کمیســیون.اصل.نود.مجلس.تاکید.کرد:.این.کمیسیون.مصمم.بر.حفظ.
بیت.المال.بعد.از.فســخ.قــرارداد.واگذاری.ها.و.بازدید.میدانــی.از.دیگر.واگذاری.ها.و.
تخلفاتی.اســت.که.ســازمان.خصوصی.ســازی.انجام.داده.و.عمده.آن.ها.رها.کردن.

واحدهای.مختلف.پس.از.واگذاری.است.که.به.آن.ها.اشاره.نشده.است.

  کشف تخلفات جدید در واگذاری آلومینیوم المهدی

پنجره.ایرانیان؛.شهریار.طاهرپور.به.جای.محمدمهدی.مستقیمی.به.عنوان.مدیرعامل.جدید.
مجتمع.آلومینیوم.جنوب.معرفی.شد.

شــهریار.طاهرپور.و.محمدمهدی.مستقیمی.هر.دو.عضو.هیات.مدیره.این.مجتمع.هستند..

از.ســوابق.طاهرپور.می.توان.به.مدیریت.عاملی.در.شرکت.های.المهدی.و.ایرالکو.اشاره.کرد..
آخرین.پست.ایشان.سرپرستی.سازمان.ایدرو.بوده.است.

محمدمهدی.مســتقیمی.نیز.به.عنوان.نایب.رئیس.هیات.مدیــره.مجتمع.آلومینیوم.جنوب.
معرفی.شد.

شرکت.مجتمع.صنایع.آلومینیوم.جنوب.)سالکو(.در.سال.۲003.میادی.در.راستای.اهداف.

توســعه.صنایع.انرژی.بر.و.باهدف.صادرات،.رفع.فقر،.افزایش.اشــتغال.و.اســتفاده.بهینه.از.

منابع.عظیم.گازی.کشــور.از.طریق.ســاخت.یک.کارخانه.ذوب.آلومینیوم.با.ظرفیت.تقریبی.

یک.میلیون.تن.در.سال.در.سه.فاز.جداگانه.تأسیس.شد..چشم.انداز.این.شرکت.تبدیل.شدن.به.

بزرگ.ترین.تولیدکننده.آلومینیوم.در.کشور.و.قرار.گرفتن.در.جمع.4.تولیدکننده.برتر.آلومینیوم.

در.خاورمیانه.از.طریق.توســعه.ظرفیت.تولیــد.آلومینیوم.جهت.ایجاد.ارزش.افزوده.در.بخش.
انرژی.و.دسترسی.به.بازارهای.صادراتی.است.

 PDF Compressor Free Version  جابجایی در مدیریت مجتمع آلومینیوم جنوب
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پنجره.ایرانیان؛.دونالد.ترامپ.جمعه.هفته.گذشــته.اعام.کــرد.که.از.زمان.اعمال.
تعرفه.های.مالیاتی.تاکنون،.قیمت.آلومینیوم.1۲.درصد.کاهش.داشته.است.

با.وجــود.اظهارات.ترامپ.مبنی..بر.کاهش.قیمت.آلومینیوم،.اعمال.تعرفه.ها.موجب.

شــده.که.پرمیوم.آلومینیوم.در.ایاات.متحده.۲6.درصد.افزایش.یافته.و.کاهش.قیمت.
آلومینیوم.را.جبران.کند.

ترامپ.همچنین.معتقد.اســت.که.با.اعمال.تعرفه.های.مالیاتی،.فرصت.های.شغلی.

بســیاری.ایجاد.کرده.است،.اما.هم.زمان.انســتیتوی.آلومینیوم.آمریکا.اعام.کرد.که.

باوجود.ایجاد.۲05.فرصت.شغلی.جدید.در.شرکت.سنتری.آلومینیوم.طی.سال.گذشته.

)۲018(،.اما.شــرکت.آلکوا.مجبور.به.اخراج.600.نیروی.کاری.خود.طی.سال.گذشته.
شده.است.

  تناقض میان صحبت های ترامپ و اخبار واصله از بازار آلومینیوم

پنجره.ایرانیان؛.برخی.از.کارشناسان.صنعت.آلومینیوم.معتقدند.که.به.زودی.طرح.های.

مالیاتی.اعمال.شــده.بر.واردات.آلومینیوم.و.فواد.از.طرف.ایاات.متحده،.حذف.شده.و.
یا.کاهش.خواهند.یافت.

به.گزارش.هوشــمندنیوز،.بنا.بر.اخبار.منتشرشــده،.طی.چند.هفتــه.آینده،.در.ابتدا.

تعرفه.های.موجود.برای.کشــور.کانادا.حذف.خواهند.شــد.و.پــس.ازآن،.تعرفه.های.
اعمال.شده.برای.سایر.کشورها.کاهش.یافته.و.یا.حذف.خواهند.شد.

در.این.خصوص.وادمیر.پوتین،.رئیس.جمهور.روســیه،.در.یک.مصاحبه.مطبوعاتی.

اظهار.داشــت:.عملکردهای.اقتصادی.دونالد.ترامپ،.یکی.پس.از.دیگری.با.مشــکل.
مواجه.شده.و.ازاین.رو.به.دنبال.راه.حلی.برای.رفع.مشکات.خود.است.

برخــی.دیگر.نیــز.اعتقاد.دارند.کــه.ترامپ.با.ایــن.تفکر.طی.6.مــاه.به.اقتصاد.

ایاات.متحده.ضربه.های.ســنگینی.وارد.ســاخته.و.در.عمل.به.دنبال.آغاز.یک.جنگ.
اقتصادی.بوده.است.

  تعرفه های مالیاتی آلومینیوم امریکا حذف می شود

پنجره.ایرانیــان؛.فرمانــدار.جاجرم.گفت:.تکمیــل.زنجیره.تولیــد.و.ایجاد.صنایع.

پایین.دســتی.آلومینا.یکی.از.نیازهای.بخش.تولید.و.رونق.اقتصادی.در.این.شهرستان.

اســت.و.در.این.زمینه.60.شــرکت.برای.ایجاد.واحدهای.پایین.دستی.صنعت.شمش.
قابل.راه.اندازی.است.

به.گزارش.ماین.نیوز،.رضا.آذری.اظهار.داشــت:.ایجاد.صنایع.پایین.دســتی.آلومینا.

در.این.شهرســتان.در.اولویت.ما.اســت.و.تاش.داریم.تا.برای.افزایش.ارزش.افزوده،.
زنجیره.تولید.صنایع.بزرگ.تکمیل.شود.

وی.تصریــح.کرد:.آلومینای.ایــران.به.عنوان.کارخانه.مادر.در.شهرســتان.جاجرم.
فرصتی.است.تا.صنایع.دیگر.به.عنوان.صنایع.پایین.دستی.ایجاد.شود.

فرماندار.جاجرم.خاطرنشــان.کرد:.نخســتین.شمش.آلومینا.ســال.گذشته.تولید.و.
بهره.برداری.شد.و.امید.است.افتتاح.این.واحد.مهم،.بهار.امسال.محقق.می.شود.

به.گزارش.ایرنا،.تولید.پایه.کاتالیســت.آلومینا.مورداســتفاده.در.صنعت.نفت.و.گاز،.

تولید.ســولفات.آلومینیوم.از.هیدرات.مورداســتفاده.در.صنعت.تصفیه.آب.و.فاضاب،.

تولید.نانو.آلومینا.مورداســتفاده.در.صنایع.نفت.و.گاز،.تولید.آهک.هیدراته.موردنیاز.در.

صنایع.شــیمیایی،.ظرف.چینی،.شیشه.و.ســیمان.ازجمله.صنایع.پایین.دستی.شرکت.
آلومینا.است.که.می.تواند.ایجاد.شود.

مجتمع.آلومینای.جاجرم.در.150.کیلومتری.جنوب.بجنورد.و.5.کیلومتری.شــمال.
شهر.جاجرم.واقع.شده.است.که.در.سال.1375.به.بهره.برداری.رسید.

  ۶0 شرکت زیرمجموعه شمش در جاجرم قابل راه اندازی است
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پنجره.ایرانیــان؛.رئیس.هیات.عامل.ایمیدرو.از.تولید.نخســتین.شــمش.کارخانه.پن
آلومینیوم.جاجرم.خبر.داد..

به.گزارش.پنجره.ایرانیان.به.نقل.از.روابط.عمومی.سازمان.توسعه.و.نوسازی.معادن.

و.صنایع.معدنی.ایران.)ایمیدرو(،.خداداد.غریب.پور.دراین.باره.گفت:.با.همت.و.تاش.

شــبانه.روزی.کلیه.مدیران،.مهندسان.و.کارگران.پروژه.شمش.آلومینیوم.جاجرم.،.روز.
۲1.اسفندماه.شمش.هزار.پوندی.در.دیگ.شماره.1006.سالن.احیا.تولید.شد.

وی.با.یادآوری.اینکه.فرایند.تولید.ذوب.از.روزهای.ابتدایی.هفته.جاری.آغاز.شــده.

بود،..اظهار.داشــت:.مشــعل.دیگ.های.واحد.احیای.این.کارخانه.در.روزهای.گذشته.
روشن.شد.و.سپس.به.مرحله.ذوب.رسید.

غریب.پور.یادآور.شد:.طرح.تولید.آلومینیوم.جاجرم.که.از.دهه.گذشته.متوقف.مانده.

بود.در.دولت.یازدهم.و.توســط.ایمیدرو.به.عنوان.یکی.از.صنایع.استراتژیک.کشور.در.
دستور.کار.اجرا.قرار.گرفت.به.طوری.که.از.سال.94.دوباره.فعال.شد.

وی.ادامه.داد:.پس.از.برجام.و.گشایش.های.بین.المللی،.تامین.مالی.و.تجهیزات.این.
کارخانه.سرعت.گرفت.و.فاز.نخست.آن.تکمیل.شد.

رئیس.هیات.عامل.ایمیدرو.تصریح.کرد:.ســرمایه.گذاری.ارزی.و.ریالی.این.طرح.به.
ترتیب.94.میلیون.یورو.و.۲10.میلیارد.تومان.است.

وی.ادامه.داد:.میزان.اشتغال.مســتقیم.این.کارخانه.400.نفر.و.غیرمستقیم.۲000.
نفر.است.

غریب.پور.خاطرنشــان.کرد:.ازجملــه.مزیت.های.این.کارخانــه،.هم.جواری.آن.با.
کارخانه.آلومینا.و.تامین.آسان.مواد.اولیه.برای.تولید.شمش.آلومینیوم.است.

وی.افزود:.ظرفیت.فاز.نخست.طرح.تولید.آلومینیوم.جاجرم.40.هزار.تن.است.و.در.
فازهای.بعدی.)فاز.دوم.و.سوم(.به.1۲0.هزار.تن.می.رسد.

  نخستین شمش آلومینیوم جاجرم تولید شد

پنجره.ایرانیان؛.سخنگوی.ســازمان.تعزیرات.حکومتی.با.تشریح.اقدامات.ملی.این.

ســازمان.گفت:.برای.متخلفان.در.سراسر.کشور.جریمه.های.میلیاردی.در.نظر.گرفته.

شده.است.
به.گزارش.فارس،.سید.یاسر.رایگانی.سخنگوی.سازمان.تعزیرات.در.نشست.خبری.

در.سازمان.تعزیرات.استان.تهران.به.سواات.خبرنگاران.پاسخ.داد.
رایگانی.ضمن.بیان.گزارشی.از.روند.رسیدگی.به.پرونده.های.ارجاع.شده.به.سازمان.
تعزیرات.پرداخت.و.گفت:.با.اشــاره.به.قرار.تحت.تعقیب.و.نتیجه.شــکایت.سازمان.
حمایت.از.مدیر.شرکت.آلومینیوم.هرمزگان.گفت:.با.شکایت.سازمان.حمایت.از.حقوق.
مصرف.کنندگان.مدیر.شــرکت.آلومینیوم.المهدی.از.حیث.اتهام.عدم.اجرای.ضوابط.
قیمت..گذاری.و.تودیع.شــمش.آلومینیوم.به.وزن.ســی.و.شش.هزار.تن.تحت.تعقیب.

شعبه.پنجم.بدوی.تعزیرات.حکومتی.شهرستان.بندرعباس.قرار.گرفت.
وی.افزود:.پس.از.احضار.متهم.و.انجام.تحقیقات.ازم،.شــعبه.رسیدگی.کننده.وی.
را.بــه.پرداخت.مبلغ.7.هزار.و.943.میلیارد.ریــال.جریمه.نقدی.محکوم.کرد.اما.رای.
صادره.فعا.با.دســتور.موقت.صادره.از.دیوان.عدالــت.اداری.در.حال.توقف.عملیات.

اجرایی.است.

  محکومیت 8 هزارمیلیاردی مدیر آلومینیوم المهدی

پنجره.ایرانیان؛.نوزدهمین.نمایشــگاه.تخصصی.صنعت.ساختمان.و.صنایع.وابسته.
مازندران.خردادماه.98.برگزار.می.شود.

نوزدهمین.نمایشگاه.تخصصی.صنعت.ساختمان.و.صنایع.وابسته.مازندران.از.۲1.تا.

۲4.خردادماه.ســال.جاری.در.محل.دائمی.نمایشگاه.های.بین.المللی.مازندران.واقع.در.
قائم.شهر،.جنب.پل.تار.برگزار.می.شود.

نوزدهمین.نمایشــگاه.تخصصی.صنعت.ســاختمان.و.صنایع.وابسته.مازندران.از.

ســاعت.17.تا.۲۲.روزهای.یادشــده.پذیرای.عموم.عاقه.منــدان.و.فعاان.صنعت.
ساختمان.است.

  نوزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان مازندران
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پنجره.ایرانیان؛.مدیرکل.حفاظت.محیط.زیســت.استان.مرکزی.با.اشاره.به.حکم.قطعی.دادگاه.

دیوان.عدالت.اداری.گفت:.بر.اســاس.این.حکم.محیط.زیســت.عــوارض.آایندگی.ایرالکو.را.
مطالبه.خواهد.کرد.

به.گزارش.پنجره.ایرانیان.به.نقل.از.ماین.نیوز،.رضا.میرزایی.در.نشســت.زیســت.بوم.استان.

مرکزی.با.موضوع.بررسی.اثرات.فعالیت.های.شرکت.معدنی.اماح.ایران.بر.تااب.میقان.اظهار.

کرد:.امروز.همه.به.آلودگی.شرکت.آلومینیوم.ایران.اذعان.دارند.و.تاکنون.14.پرونده.قضایی.در.

این.راستا.تشــکیل.شده.است،.سال.95.سازمان.محیط.زیست.محکوم.شد.و.شرکت.گفت.که.

عوارض.آلودگی.پرداخت.نمی.کنند،.اما.ســه.هفته.قبل.حکم.قطعی.دادگاه.بدوی.دیوان.عدالت.

اداری.صادر.شــد.که.ماک.تشــخیص.آلودگی.سازمان.محیط.زیست.اســت.و.باید.عوارض.
آایندگی.مطالبه.شود.

وی.با.بیان.اینکه.تا.امروز.چراغ.خاموش.در.این.مســیر.حرکت.شــد،.افزود:.باوجوداینکه.از.

همه.دســتگاه.های.مرتبط.خواسته.شد.که.مستندات.خود.را.جهت.آایندگی.شرکت.آلومینیوم.

ایــران.ارائه.کنند،.اما.هیچ.دســتگاهی.مســتندات.خود.را.ارائه.نکرد،.همــه.اذعان.کردند.که.

بیماری،.مشــکات،.سرطان.ناشی.از.فعالیت.های.این.شرکت.وجود.دارد،.اما.مدرکی.ارائه.نشد.

و.حتی.دانشــگاه.علوم..پزشکی.که.در.این.راستا.پژوهش.داشــتند.یک.برگه.مستند.در.اختیار.
محیط.زیست.قرار.ندادند.

میرزایی.با.اشــاره.به.انجام.مکاتبات.محرمانه.ای.با.دادســتانی.اراک.گفت:.دادســتان.اراک.

شــخصا.و.طی.نامه.ای.محرمانه.از.همه.دستگا.ه.های.مرتبط.اجرایی.خواستار.مستندات.شد،.اما.

مجدد.مســتندی.ارائه.نشد،.برای.پیگیری.قضایی.برعلیه.یک.مجموعه.آاینده.باید.مستندات.

ارائه.شود..باید.برای.هر.صحبتی.در.حوزه.محیط.زیست.مستندات.و.مدرک.ارائه.شود.و.کمک.
کنید.که.محیط.زیست.تنها.نباشد.

وی.تصریح.کرد:.حفظ.محیط.زیســت.وظیفه.همگانی.است..در.مورد.تااب.میقان.اقدامات.

انجام.شده.است.و.باید.برای.هر.موضوعی.دایل.منطقی.ارائه.شود،.متولی.صدور.مجوز.فعالیت.

معادن.و.برداشــت.از.معادن.سازمان.صنعت،.معدن.و.تجارت.است،.محیط.زیست.با.کدام.ابزار.

میزان.برداشــت.شرکت.اماح.بسنجد؟.آیا.این.ابزار.در.اختیار.سازمان.قرار.دارد؟.آیا.در.ابتدای.

امر.اســتعامی.از.محیط.زیست.صورت.می.گیرد؟.حکم.توقف.فعالیت.معدنی.دریافت.می.شود،.
اما.آیا.این.حکم.اثربخش.و.ادامه.دار.خواهد.بود؟

مدیرکل.حفاظت.محیط.زیست.استان.مرکزی.با.تاکید.بر.اینکه.آیا.قبل.از.استقرار.یک.واحد.

صنعتی.و.یا.فعالیت.یک.معدن.از.جوامع.محلی.و.مردم.نظرخواهی.می.شود.یا.خیر؟.بیان.کرد:.

به.عنوان.مثال.تمام.مجوزهای.قانونی.برای.ایجاد.ســایت.پسماند.ساوه.صادر.شده.است.و.حاا.
امروز.مردم.می.گویند.ما.نمی.خواهیم.و.اجازه.نمی.دهیم.

وی.گفت:.تصمیم.گیری.باید.بر.اســاس.قانون،.مســتندات.باید.صورت.گیرد،.550.هزار.تن.

پسماند.شرکت.اماح.معدنی.ایران.در.تااب.میقان.اراک.به.تااب.بازگردانده.شد،.امسال.نیز.

یک.میلیون.تن.برگشت.داده.شد.چه.کسی.از.این.حرکت.مثبت.شرکت.اماح.و.یا.تاش.های.

محیط.زیست.استان.صحبت.کرد؟
میرزایی.با.بیان.اینکه.به.اعضای.شــورای.شهر.اراک.می.گوییم.وضعیت.پسماندهای.عفونی.
شــهر.را.مشــخص.کنید.می.گویند.محیط.زیســت.بروند.به.دنبال.تعیین.تکلیف.ریزگردها.و.
وضعیت.شــرکت.اماح،.افزود:.هرکس.باید.در.جایگاهی.که.قرار.دارد.کارش.را.درست.انجام.
دهد،.محیط.زیســت.به.عنوان.متولی.امر.محیط.زیست.استان.وظایف.خود.را.انجام.داده.است.و.

آنچه.از.دستمان.برمی.آید،.انجام.می.دهیم.
وی.با.اشــاره.به.وضعیت.برج.پرنده.نگری.تااب.میقان.اراک.گفت:.این.برج.در.سال.139۲.
در.زمان.مدیریت.دکتر.انصاری.احداث.شــد.و.امروز.ما.با.ســازمان.بازرســی.و.دستگاه.های.
نظارتی.درگیر.هســتیم،.این.ســازه.فاقد.ایمنی.است.و.گفته.شــد.که.احداث.برج.از.مبنا.غلط.
بوده.و.تخلفات.گســترده.مالی.در.حوزه.محیط.زیســت.مطرح.شد.چرا.باید.مسائلی.که.مستند.
ندارد.بیان.شــود؟.با.همه.این.مسائل.اســتحکام.5.درصدی.این.سازه.انجام.و.دایک.حفاظتی.

در.اطراف.آن.ایجاد.شد.
میرزایی.تاکید.کرد:.از.این.همه.پژوهش.انجام.شده.به.کجا.رسیدیم؟.آیا.اگر.پژوهش.شود.که.
شرکت.اماح.معدنی.ایران.نابودکننده.تااب.است،.مجوز.فعالیت.این.شرکت.باطل.می.شود.یا.
باید.در.محکمه.دفاع.کنیم؟.اگر.قرار.است.حرکتی.صورت.گیرد.باید.هم.افزایی.شکل.گیرد،.در.
موضوع.اثبات.آایندگی.ایرالکو.هیچ.کس.به.محیط.زیست.کمک.نکرد.و.در.مورد.شرکت.اماح.

معدنی.ایران.هم.کسی.کمک.نمی.کند.و.حتی.در.عمل.کسی.پای.کار.نیست.
وی.گفت:.انتظار.داریم.طبق.اصل.50.قانون.اساسی.باید.از.محیط.زیست.حفاظت.شود،.اگر.
کســی.اطاعاتی.دارد.در.اختیار.ســازمان.قرار.دهد..در.یکی.از.کارگروه.های.کاهش.آلودگی.
هوای.اراک.یکی.از.پژوهشگران.گفت.من.درخصوص.آلودگی.هوا.مطالعه.و.پژوهش.داشته.ام.
۲0.میلیون.تومان.بدهید.تا.اطاعات.را.در.اختیار.شــما.قرار.دهم،.آیا.این.چنین.می.خواهید.به.

فکر.سامت.مردم.شهر.باشید؟
مدیرکل.حفاظت.محیط.زیســت.اســتان.مرکزی.بیان.کرد:.امروز.محیط.زیســت.استان.با.
نیروهای.کم.در.مقابل.وکای.َقَدر.واحدهای.صنعتی.قد.علم.می.کند.و.موفق.بوده.اســت.که.
آرا.و.احکام.را.بشــکند.و.امید.اســت.بتوانیم.بر.مبنای.قوانین.بتوانیم.بهترین.راهکار.را.ارائه.و.

مشکات.را.رفع.کنیم.

  محیط زیست عوارض آایندگی ایرالکو را مطالبه می کند

پنجره.ایرانیان؛.بیست.و.چهارمین.نمایشگاه.بین.المللی.ماشین.آات،.لوازم.و.مصالح.
ساختمانی.ایران.خردادماه.سال.آینده.در.تبریز.برگزار.می.شود.

به.گزارش.پنجره.ایرانیان.به.نقل.از.ســتاد.نمایشــگاهی.بین.المللی.تبریز،.بیست.و.

چهارمین.نمایشگاه.بین.المللی.ماشین.آات،.لوازم.و.مصالح.ساختمانی.ایران.در.تاریخ.
۲1.تا.۲4.خردادماه.سال.1398.در.محل.دائمی.نمایشگاه.های.تبریز.برگزار.می.شود.
عاقه.مندان.به.حضور.در.این.نمایشــگاه.می.توانند.برای.ثبت.نام.و.کسب.اطاعات.

بیشتر.به.سایت.نمایشگاه.مراجعه.کنند.

  نمایشگاه بین المللی ماشین آات، لوازم و مصالح ساختمانی ایرانـ  تبریز
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پنجره.ایرانیان؛.گزارش.جدید.موسســه.فیچ.سولوِشنز.از.عرضه.و.تقاضای.آلومینیوم.

نشــان.می.دهد.که.بازار.جهانی.این.فلز.در.چند.سال.پیش.رو.با.کمبود.عرضه.روبه.رو.

خواهد.بود..این.کمبود،.برآمده.از.رشــد.مصرف.در.صنایع.ساخت.وساز،.خودروسازی.و.
هوافضای.جهان.است.

به.گــزارش.صمت.از.ماینینگ،.فیچ.سولوِشــنز.در.جایگاه.یک.موسســه.تحلیلگر.

بین.المللی.از.افزایش.تقاضای.جهانی.آلومینیوم.در.چند.ســال.پیش.رو.خبر.می.دهد..

این.افزایش.تقاضا.درنتیجه.رشد.صنعت.ساخت.وساز.و.افزایش.روزافزون.مصرف.این.

فلز.در.خودروســازی.است..صنعت.خودروسازی،.آلومینیوم.را.جایگزین.مناسبی.برای.

فــواد.می.داند.که.به.کاهش.وزن.خودرو.می.انجامد..فیچ.همچنین.پیش.بینی.می.کند.

بازار.جهانی.آلومینیوم.در.میانه.ســال.های.۲019.تا.۲0۲3.میادی.)1398.تا.140۲.
خورشیدی(.با.کمبود.پایدار.و.پیوسته.روبه.رو.باشد.

عاوه.بر.ساخت.وساز.و.خودرو،.صنعت.هوافضا.نیز.ازجمله.صنایعی.است.که.تقاضا.

برای.آلومینیوم.را.در.بازارهای.کلیدی.رشــد.می.دهــد..در.این.صنعت.هم.آلومینیوم.

جایگزین.خوبی.برای.فواد.اســت.و.در.ســازگاری.با.محیط.زیست.نسبت.به.این.فلز.

ارجحیت.دارد..فیچ.همچنین.از.چندین.معامله.چشــمگیر.میان.تولیدکنندگان.صنایع.

خودروســازی.و.هوافضا.با.تولیدکنندگان.آلومینیــوم.خبر.می.دهد.و.می.گوید.که.این.

معامات.به.افزایش.تقاضا.و.ضعف.عرضه.در.چند.ســال.گذشــته.منجر.شده.است..

نمونه.ای.از.این.قراردادها.در.ســال.۲017.میادی.)1396.خورشیدی(.میان.شرکت.
آمریکایی.آرکونیک.و.شرکت.ژاپنی.تویوتا.امضا.شد.

در.این.قرارداد،.آرکونیک.که.در.مهندســی.و.تولید.فلزات.ســبک.فعالیت.می.کند،.

متعهد.شــد.که.برای.چند.سال،.تقاضای.خودروساز.ژاپنی.را.به.آلومینیوم.تامین.کند..

این.در.حالی.اســت.که.میزان.تولید.آلومینیوم.چین.در.ســال.های.پیش.رو.کاهشی.

خواهد.بود..این.کاهش.برآمده.از.فشــارهایی.است.که.دولت.این.کشور.برای.محکم.

کردن.جای.پای.قوانین.زیســت.محیطی.وارد.می.کند..درنتیجه.این.ســختگیری.ها،.

تولید.این.فلز.در.چین.با.هزینه.بیشــتر.همراه.است.و.به.میزان.کمتر.از.گذشته.خواهد.

بود..این.در.حالی.اســت.که.چین.همواره.بزرگ.تریــن.تولیدکننده.آلومینیوم.اولیه.در.
جهان.بوده.است.

بر.اساس.داده.های.منتشرشده.در.دانشــنامه.ویکی.پدیای.انگلیسی،.این.کشور.در.

ســال.۲016.میادی.)نیمــه.دی.1394.تا.نیمــه.دی.1395(.31.873.میلیون.تن.

آلومینیوم.اولیه.تولید.کرد..این.در.حالی.اســت.که.در.آن.ســال.کل.تولید.آلومینیوم.

اولیه.جهان.58.800.میلیون.تــن.بود..بااین.حال.فیچ.پیش.بینی.می.کند.که.محصول.

آلومینیوم.چین.در.چند.ســال.آینده.همچنان.با.رشــد.تدریجی.همراه.باشد.و.از.34.3.

میلیون.تن.در.امســال.میادی.)۲019(.به.41.9.میلیون.تن.در.سال.۲0۲8.میادی.
)1407.خورشیدی(.برسد.

این.ارقام.نشــانگر.متوسط.رشد.۲.4.درصدی.در.هر.سال.است..این.در.حالی.است.

که.در.10.سال.گذشته،.متوسط.رشد.تولید.آلومینیوم.چین.برای.هر.سال.11.7.درصد.

بــود..بااین.وجود.چین.همچنان.نیروی.محرک.تولید.جهانــی.آلومینیوم.باقی.خواهد.
ماند.و.در.چند.سال.آینده.نیز.نیمی.از.محصول.آلومینیوم.جهان.را.تولید.خواهد.کرد.
فیچ.در.ادامه.این.گزارش.خاطرنشان.می.کند.همبستگی.شرکت.های.مصرف.کننده.
آلومینیــوم.و.تولیدکنندگان.این.فلز.در.بازارهای.خودروســاز.آمریکا،.اتحادیه.اروپا.و.
چین.ادامه.خواهد.داشت.و.روند.رو.به.توسعه.این.بازارها،.فرصت..رشد.بیشتری.برای.
این.فلز.فراهم.خواهد.آورد؛.بااین.حال.و.در.شــرایطی.که.انتظار.می.رود.همبســتگی.
آلومینیوم.ســازها.با.صنایع.مصرف.کننده.در.طوانی.مدت.ادامه.داشته.باشد،.افزایش.
بهــای.آلومینیوم.خبر.از.وزش.بادهای.مخالف.ایــن.جریان.می.دهد..بهای.آلومینیوم.
در.حالی.افزایش.پیدا.می.کند.که.خودروســازان.در.تاش.اند.از.هزینه.های.تولید.کم.
کنند.و.درنهایت.تحلیلگران.فیچ.پیش.بینی.می.کنند.مصرف.آلومینیوم.جهان.از.6۲.9.
میلیون.تن.در.امسال.میادی.)۲019(.به.79.7.میلیون.تن.در.سال.۲0۲8.رشد.یابد..

این.ارقام.نشان.دهنده.متوسط.رشد.۲.8.درصد.در.هر.سال.است.
تمایل.شرکت.های.فعال.در.صنایع.خودروســازی.و.هوافضا.تنها.به.افزایش.تقاضا.
برای.آلومینیوم.منجر.نشــده.اســت..در.کل،.این.روزها.بازار.هرگونه.ماده.معدنی.که.
وزن.خودرو.و.هواپیماها.را.کاهش.دهد،.داغ.اســت..کاهــش.وزن.هواپیما.و.خودرو.
می.تواند.منتهی.به.کاهش.چشــمگیر.مصرف.سوخت.شــود..درنتیجه.این.رویکرد،.
صنعت.هوافضا.حتی.به.جایگزین.کردن.آلومینیوم.با.آلیاژهای.اســکاندیوم-آلومینیوم.

فکر.می.کند.
در.صورت.تحقق.این.اتفاق،.تقاضا.برای.آلیاژ.یادشــده.می.تواند.تا.حدود.80.تن.در.
سال.باا.رود،.این.در.حالی.است.که.مصرف.کنونی.اکسیداسکاندیوم.جهان.حدود.15.
تا.۲0.تن.در.ســال.است.و.همچنین.اســتفاده.از.آلیاژهای.اسکاندیوم.برای.جایگزین.
شــدن.با.مقدار.کمی.از.آلومینیومی.که.در.ماشین.آات.استفاده.می.شود،.نیاز.صنعت.
خودروسازی.به.اسکاندیوم.را.باا.می.برد.و.این.ظرفیت.را.دارد.که.تقاضا.برای.این.فلز.
را.تا.سال.۲0۲5.میادی.)1414.خورشیدی(.به.بیشتر.از.1800.تن.در.سال.برساند.

  افزایش نیاز جهان به آلومینیوم

پنجره.ایرانیان؛.شرکت.اماراتز.گلوبال.)EGA(،.بزرگ.ترین.شرکت.غیرنفتی.واقع.در.امارات،.

اعام.کرد.درآمد.این.شــرکت.در.ســال.۲018.به.4/6.میلیارد.دار.رسیده.است..این.درحالی..
است.که.درآمد.این.شرکت.در.سال.۲017،.6/5.میلیارد.دار.بوده.است.

بــه.گزارش.پنجره.ایرانیان.به.نقل.از.هوشــمند.نیوز،.به.گفته.شــرکت.اگا،.مهم.ترین.عامل.

افزایش.درآمد.در.این.شــرکت،.فروش.بااتر.محصوات.اســت.به.طوری.که.در.سال.۲018.

شــرکت.اگا.به.رکورد.فروش.3/۲.میلیون.تنی.محصوات.خود.دست.یافت..درآمد.خالص.اگا.

در.سال.۲018.با.64.درصد.افزایش.نسبت.به.سال.۲017.به.3۲5.میلیون.دار.رسید..به.گفته.

شــرکت.اگا،.با.آغاز.به.کار.واحد.تصفیه.اگا.در.ابوظبی.و.پروژه.بهره.برداری.از.بوکســیت.گینه،.

دسترسی.این.شرکت.به.آلومینا.افزایش.خواهد.یافت..واحد.تولید.آلومینای.الطویا،.40.درصد.
از.نیاز.آلومینای.این.شرکت.را.تأمین.خواهد.کرد.

شــرکت.اماراتز.گلوبال.آلومینیوم.اعام.کرده.که.در.سال.۲018،.64/۲.میلیون.تن.فلز.تولید.

کرده.اســت..این.درحالی..است.که.تولید.آلومینیوم.اولیه.در.این.شرکت.طی.سال.۲017،.6/۲.
میلیون.تن.بوده.است.
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پنجره.ایرانیان؛.اســتاندار.آذربایجان.شرقی.گفت:.در.بحث.نفلین.سینیت.نیز.به.دنبال.

ایجاد.شهرک.آلومینیوم.و.کارخانه.تولید.آلومینا.هستیم.که.با.تحقق.این.پروژه،.عاوه.
بر.تامین.نیاز.داخلی،.10.هزار.فرصت.شغلی.ایجاد.می.شود.

محمدرضا.پورمحمدی.با.اشاره.به.نام.گذاری.سال.98.به.نام.»رونق.تولید«.از.سوی.

رهبــر.معظم.انقاب،.اظهار.داشــت:.رونق.تولید.تابع.کارآمدی.و.اثربخشــی.عوامل.

مختلفی.ازجمله.فناوری،.نیروی.انســانی.و.سازمان.تولید.است.که.در.هر.یک.از.این.
حوزه.ها.با.اینکه.قدم.های.خوبی.هم.برداشته.شده،.اما.مشکات.جدی.هم.وجود.دارد.
وی،.کمبود.نقدینگی،.تامین.مواد.اولیه،.صادرات.و.بروکراسی.اداری.را.از.مهم.ترین.
مشکات.بخش.تولید.عنوان.کرد.و.گفت:.برای.حل.همه.این.مشکات.تنها.یک.راه.
وجود.دارد.و.آن.هم.استفاده.از.روش.های.علمی.است؛.همان.طور.که.واحدهایی.که.از.

روش.های.علمی.و.به.روز.استفاده.می.کنند.مشکات.کمتری.دارند.
استاندار.آذربایجان.شرقی.در.ادامه.به.اقدامات.انجام.شده.در.استان.برای.رفع.موانع.
تولید.و.رونق.واحدهای.تولیدی.اشاره.کرد.و.گفت:.برای.سال.جاری.بیش.از.یک.هزار.
مجوز.ایجاد.یا.توســعه.واحدهای.تولیدی.با.ســرمایه.گذاری.6.هزار.میلیارد.تومان.و.
اشــتغال.زایی.۲5.هزار.نفر.صادر.شده.است.و.این.در.حالی.است.که.در.سال.گذشته،.

365.طرح.تولیدی.با.1800.میلیارد.تومان.سرمایه.گذاری.اجرا.شده.است؛.درواقع.اگر.

هدف.گذاری.سال.جاری.انجام.شود.می.توانیم.ادعا.کنیم.که.شعار.رونق.تولید،.تحقق.
یافته.است.

وی،.پروژه.کارخانه.ذوب.مس.و.تولید.مس.کاتدی.را.ازجمله.این.پروژه.ها.ذکر.کرد.

و.گفت:.خوشبختانه.مراحل.اجرایی.این.پروژه.آغاز.شده.و.به.زودی.کار.احداث.کارخانه.

نیز.در.مجتمع.مس.ســونگون.آغاز.می.شود.که.با.بهره.برداری.از.آن.امکان.ایجاد.10.
هزار.فرصت.شغلی.فراهم.خواهد.شد.

پورمحمدی.ادامه.داد:.در.بحث.نفلین.سینیت.نیز.به.دنبال.ایجاد.شهرک.آلومینیوم.و.

کارخانه.تولید.آلومینا.هستیم.که.با.تحقق.این.پروژه،.عاوه.بر.تامین.نیاز.داخلی،.10.
هزار.فرصت.شغلی.ایجاد.می.شود.

وی.با.بیان.اینکه.شناســایی.و.اســتفاده.از.ظرفیت.های.داخلی،.بخش.عمده.ای.از.

نیازهــای.ما.را.برطــرف.می.کند،.گفت:.باوجود.تحریم.ها.و.مشــکات.اقتصادی،.ما.

جوانانی.داریم.که.در.عرصه.های.بین.المللی.به.مدارج.علمی.باادســت.یافته.اند.و.این.

قابلیت.بزرگ.ماســت.که.اگر.بخش.صنعت.و.تولید.ما.نیز.از.این.ظرفیت.استفاده.کند.
به.موفقیت.های.بزرگی.می.تواند.دست.پیدا.کند.

پنجره.ایرانیان؛.بازار.آلومینیوم.مدتی.اســت.که.با.کم.رمقی.نســبی.در.بورس.کاا.

روبه.رو.شــده.است.اگرچه.نیمه.تعطیل.بودن.دو.هفته.ابتدایی.سال.98.اجازه.نمی.دهد.

که.انتقاد.جدی.به.این.بازار.وارد.شــود..به.عنوان.یک.نمونه.مشــخص.از.سه.عرضه.

ثبت.شــده.در.سال.جاری.دو.عرضه.اصلی.با.رشــد.قیمت.ها.و.رقابت.همراه.شد.ولی.

یکــی.از.عرضه.ها.نه.تنها.به.معامله.ختم.نشــد،.بلکه.هیچ.تقاضای.خریدی.هم.برای.
این.کاا.به.ثبت.نرسید.

بــه.گزارش.دنیای.اقتصــاد،.البته.عرضه.400.تنی.شــمش.آلومینیوم.هزار.پوندی.

المهدی.با.توجه.به.عدم.عرضه.در.ماه.های.اخیر.با.پتانســیل.ذاتی.عقب.گرد.خریداران.

همراه.بوده.اســت.و.اگر.تداوم.عرضه.ها.در.این.بازار.ادامه.یابد.به.احتمال.قوی.شاهد.

ثبــت.معامله.و.حتی.رقابت.برای.خرید.خواهیم.بود..برای.مدت.ها.یکی.از.انتقادات.به.

بــازار.آلومینیوم.پایین.بودن.عرضه.ها.در.بورس.کاا.بود.که.البته.این.انتقادات.نیاز.به.

بررســی.جدید.برای.سال.جاری.دارد،.زیرا.به.حیات.بخش.مهمی.از.صنایع.تکمیلی.و.

فلزی.در.کشور.مربوط.است..این.در.حالی.است.که.در.هر.دو.عرضه.آلومینیوم.ایران.

)ایرالکو(.شــاهد.رقابت.برای.خرید.هســتیم.و.این.نکته.مهم.نشان.می.دهد.که.بازار.

به.تغذیه.بیشــتری.نیاز.دارد.اگرچه.رشد.قیمت.ها.در.بورس.کاا.هم.یک.داده.جذاب.

برای.عرضه.کنندگان.به.شــمار.می.رود.که.می.توانند.محصوات.خود.را.با.قیمت.های.
بااتری.به.فروش.برسانند.

جریان.عمومی.در.بازار.آلومینیوم.شاید.همچون.بازار.مس.تعامل.بااتری.با.نوسان.

قیمت.دار.دارد.آن.هم.در.شــرایطی.که.رشد.قیمت.دار.به.جز.تأثیر.واقعی.بر.بازار،.از.

تاثیرات.روانی.خاص.خود.هم.برخوردار.اســت.یعنی.ناخودآگاه.بازار.به.سمت.خرید.و.

رشد.قیمت.ها.متمایل.خواهد.شد..البته.به.مرورزمان.قیمت.دار.آزاد.بر.بازار.آلومینیوم.

به.صورت.واقعی.هم.اثرگذار.خواهد.شــد.اگرچه.باابــودن.حجم.عرضه.ها.در.بورس.

کاا.این.توانمندی.را.خواهد.داشــت.که.از.یکســو.با.باابودن.عرضه.حجم.تولید.در.

صنایع.مصرف.کننده.آلومینیوم.افزایش.یافته.و.از.ســوی.دیگر.شاهد.جرقه.های.شدید.

قیمت.هــا.در.بازار.آزاد.نباشــیم..با.توجه.به.آغاز.به.کار.جــدی.بازار.در.روزهای.اخیر.

و.ثبــت.دو.رقابت.مهــم.می.توان.گفت.رهگیری.حجم.عرضه.ها.و.بررســی.دقیق.تر.

معامات.و.قیمت.های.کشف.شده.می.تواند.به.سیگنالی.واقعی.برای.حمایت.از.صنایع.
مصرف.کننده.این.فلز.در.روزهای.سخت.فعلی.بدل.شود.

  ایجاد شهرک آلومینیوم و کارخانه تولید آلومینا در سراب

 PDF Compressor Free Version  رقابت برای خرید در بازار آلومینیوم



ما 
 و ن

جره
ر پن

بـا
اخ

66

13
ه.9

مـار
..ش

.98
ت.

هش
ردیب

م..ا
زده

.دوا
ـال

/ س
ان

نیـ
یرا

ره ا
جـ

پن

پنجره.ایرانیان؛.شــرکت.روسال،.بزرگ.ترین.تولیدکننده.آلومینیوم.روسیه،.در.آمریکا.کارخانه.
نورد.آلومینیوم.احداث.می.کند.

روسال.امروز.اعام.کرد.که.توسط.سرمایه.گذاری.مشترکی.با.Braidy.Industries،.در.
ایالت.کنتاکی.آمریکا،.واحد.نورد.آلومینیومی.احداث.می.کند.

ظرفیت.در.نظر.گرفته.شــده.برای.این.واحد،.500.هــزار.تن.نورد.گرم.و.300.هزار.تن.نورد.
سرد.است.

به.نظر.می.رسد.این.اقدام.روسال.پس.از.یک.دوره.حدودا.9.ماهه.تحریم،.به.خاطر.جلوگیری.
از.اعمال.دوباره.آن.ها.توسط.ایاات.متحده.انجام.می.شود.

  احداث کارخانه نورد آلومینیوم در آمریکا توسط روسال

پنجره.ایرانیــان؛.تکمیل.زنجیره.تولید.و.ایجاد.صنایع.پایین.دســتی.آلومینا.یکی.از.نیازهای.

بخش.تولید.و.رونق.اقتصادی.در.این.شهرســتان.است.و.در.این.زمینه.60.شرکت.برای.ایجاد.
واحدهای.پایین.دستی.صنعت.شمش.قابل.راه.اندازی.است.

بــه.گزارش.ماین.نیوز،.رضا.آذری.اظهار.داشــت:.ایجاد.صنایع.پایین.دســتی.آلومینا.در.این.

شهرســتان.در.اولویت.ما.اســت.و.تاش.داریم.تا.برای.افزایش.ارزش.افــزوده،.زنجیره.تولید.
صنایع.بزرگ.تکمیل.شود.

وی.تصریح.کرد:.آلومینای.ایران.به.عنوان.کارخانه.مادر.در.شهرســتان.جاجرم.فرصتی.است.
تا.صنایع.دیگر.به.عنوان.صنایع.پایین.دستی.ایجاد.شود.

فرماندار.جاجرم.خاطرنشــان.کرد:.نخستین.شمش.آلومینا.سال.گذشته.تولید.و.بهره.برداری.
شد.و.امید.است.افتتاح.این.واحد.مهم،.بهار.امسال.محقق.می.شود.

بــه.گزارش.ایرنا،.تولید.پایه.کاتالیســت.آلومینا.مورد.اســتفاده.در.صنعت.نفت.و.گاز،.تولید.

ســولفات.آلومینیوم.از.هیدرات.مورداستفاده.در.صنعت.تصفیه.آب.و.فاضاب،.تولید.نانو.آلومینا.

مورداســتفاده.در.صنایع.نفت.و.گاز،.تولید.آهک.هیدراته.موردنیاز.در.صنایع.شــیمیایی،.ظرف.
چینی،.شیشه.و.سیمان.ازجمله.صنایع.پایین.دستی.شرکت.آلومینا.است.که.می.تواند.ایجاد.شود.
مجتمع.آلومینای.جاجرم.در.150.کیلومتری.جنوب.بجنورد.و.5.کیلومتری.شمال.شهر.جاجرم.

واقع.شده.است.که.در.سال.1375.به.بهره.برداری.رسید.

  ۶0 شرکت زیرمجموعه شمش در جاجرم قابل راه اندازی است

پنجره.ایرانیان؛.قیمت.آلومینا.به.عنوان.ماده.اولیه.تولید.شمش.آلومینیوم.در.بندرهای.

اســترالیا.دیروز.4.درصد.دیگر.ارزان.شد.و.به.364.دار.در.هر.تن.رسید.که.مرتبط.با.

مجوز.راه.اندازی.آلونورت.3.میلیون.تنی.برزیل.و.البته.شــروع.به.تولید.شرکت.گلوبال.
آلومینیوم.امارات.است.

بــه.گزارش.معدن.نیوز.به.نقل.از.کامودیتی،.برای.تولید.هر.تن.شــمش.آلومینیوم،.

۲.1.تن.پودر.آلومینا.نیاز.اســت.و.افت.قیمت.پودر،.خبر.بســیار.خوبی.برای.واحدهای.

تصفیه.و.پاایش.آلومینیوم.شامل.فایرا.)آلومینیوم.ایران(.است.تا.بر.حاشیه.سودآوری.
خود.بیفزایند.

از.طرفی،.شرکت.نالکو.در.هند.اقدام.به.توقف.مزایده.های.فروش.پودر.آلومینا.نموده.
تا.قیمت.ها.تقویت.شود.که.ظاهرا.بدون.نتیجه.مانده.است.

پنجره.ایرانیان:.شرکت.ویندور.نمایندگی.انحصاری.فروش.و.عرضه.پروفیل.کیسان.
را.در.استان.آذربایجان.غربی.اخذ.کرد.

بنا.بر.اخباری.که.از.سوی.شرکت.ویندور.در.اختیار.نشریه.پنجره.ایرانیان.قرار.گرفت،.

این.شرکت.توانسته.است.نمایندگی.انحصاری.فروش.محصوات.شرکت.نوین.سازه.

را.دریافت.کند..شــرکت.ویندور.با.مدیریت.آقای.حسن.پور،.نماینده.انحصاری.فروش.
پروفیل.کیسان.در.ارومیه.را.در.اختیار.دارد.

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

یراق.آات.دروپنجره.فعالیت.می.کند.

  آلومینا ارزان شد
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پنجره.ایرانیــان؛.یکــی.از.عوامل.موثــر.در.ارزیابی.فنی.و.شــیمیایی.کیفیت.دروپنجره.

یو.پی..وی.سی،.واکنش.پروفیل.در.برابر.نور.و.تابش.خورشید.است..معموا.یکی.از.ایرادهای.

وارد.بــر.دروپنجره.های.یو.پی..وی.ســی.تغییر.رنگ.احتمالی.پروفیــل.در.برابر.نور.و.تابش.
خورشید.است.

برای.جلوگیری.از.این.تغییر.رنگ.و.تخریب.پروفیل.اســتفاده.از.رنگ.دانه.های.مناسب.و.

مواد.آنتی.UV.ها.بســیار.ضروری.اســت..مهم.ترین.پیگمنت.برای.این.هدف،.تیتانیوم.دی.

.اکســاید.اســت.که.میزان.مصرف.و.نوع.مصرفی.آن.در.تغییر.یا.پایداری.رنگ.پروفیل.های.
یو.پی..وی.سی.نقش.اساسی.دارد.

.اطاعات.و.مطالعات.نهادهای.بین.المللی.نشــان.می.دهد.که.ایران.ازنظر.تابش.مستقیم.

نور.خورشــید.و.اثرگذاری.آن.بر.کیفیت.محصوات.شــیمیایی.جزء.کشورهای.خطرناک.و.

دارای.شرایط.سخت.محسوب.می..شود.و.احتمال.تغییر.رنگ.پروفیل.های.یو.پی..وی.سی.در.
ایران.بیش.از.دیگر.کشورها.ارزیابی.شده.است.

برخاف.تصور.عموم.که.میزان.تغییر.رنگ.در.پروفیل.های.یو.پی..وی.ســی.را.وابســته.

بــه.دمای.محیطی.مناطق.مختلف.می.دانند.دمای.هوا.در.حدود.شــرایط.آب.و.هوایی.قابل.

ســکونت،.تاثیــری.روی.تغییر.رنگ.پروفیل.ندارد.بلکه.میزان.و.نحوه.تابش.نور.خورشــید.

تاثیرگذار.اســت..بر.این.اساس.شهرهایی.مانند.شــیراز.جزء.مناطق.خطرناک.ازلحاظ.تغییر.

رنگ.پروفیل.یو.پی..وی.ســی.قرار.می.گیرند..حتی.شــهرهای.مانند.تبریز.و.ارومیه.که.در.

مناطق.سردســیر.می.باشند.به.علت.ارتفاع.باا.از.سطح.دریا.شرایط.سختی.برای.استفاده.از.
پروفیل.یو.پی..وی.سی.دارند..

با.توجه.به.شــرایط.اقلیمی.در.نظر.گرفته.شــده.برای.ایران.در.اســتاندارد.ملی،.مناطق.با.

شــرایط.اقلیمی.سخت.تولید.پروفیل.یو.پی..وی.سی.نیازمند.ایجاد.شرایط.تولید.با.مواد.اولیه.

و.فرمواســیون.مطابق.با.این.شرایط.محیطی.اســت..پروفیل.های.تولیدی.در.کشورهای.

اروپایی.با.توجه.به.محیط.و.شــرایط.تابشی.نور.خورشید.در.رده.مناطق.با.اقلیم.معتدل.قرار.
می.گیرند؛.که.برای.استفاده.در.ایران.مناسب.نیست.

.بــا.این.توضیح.که.بازه.تغییر.رنگ.پروفیل.بین.6.ماه.تا.3.ســال.خواهد.بود..البته.تغییر.
رنگ.جزئی.حدود.10.درصد.پروفیل.های.یو.پی..وی.سی.طبیعی.است.

پایدارکننده.های.UV.جذب.پرتوهای.UV.باعث.تخریب.پلیمرها.می.شــود.میزان.انرژی.

این.فوتون.ها.)۲90-400.نانومتر(.در.حدی.اســت.که.بتوانند.پیوندها.را.در.پلیمر.بشــکند..

برای.جلوگیری.از.این.تخریب.از.پایدارکننده.های.مناسب.استفاده.می.شود..پایدارکننده.ها.از.
طریق.چند.مکانسیم.مختلف.می.توانند.این.کار.را.انجام.دهند..

در.مکانیســم.اول.پایدارکننده.پرتو.را.جذب.کرده.و.با.انرژی.کمتر.پس.می.دهد..در.روش.

دیگر.فرونشاندن.ماکروملکول.برانگیخته.شده.به.سطح.انرژی.بااتر.است.و.انرژی.به.صورت.

گرما.تلف.می.شــود..پلیمرهای.حفاظت.نشده.ممکن.است.در.معرض.پرتو،.تغییر.رنگ.داده.

)زردرنگ.یا.کدر.شــده(.و.نیز.جای.خود.را.از.دســت.بدهند.و.یــا.حتی.بعضی.از.خواص.
فیزیکی.خود.را.مانند.مقاومت.ضربه.ای.و.استحکام.کششی.از.دست.بدهند..

دی.اکســید.تیتانیم:.دی.اکسید.تیتانیم.به.صورت.طبیعی.در.سه.فرم.بلوری.روتایل،.آناتاز.و.

برکیت.وجود.دارد.که.به.صورت.تجاری.به.دو.روش.کلراید.و.ســولفات.تولید.می.شوند..هیچ.

رنگ.دانه.ای.به.سفیدکنندگی،.پراکندگی.نوری.و.پنهان.گری.تیتان.نیست..تیتانیوم.به.عنوان.

جاذب.نور.فرابنفش.از.تخریب.ماده.توســط.تابش.اشعه.UV.محافظت.می.کند؛.اما.به.دلیل.

فعالیت.فوتو.شیمیایی،.توانایی.آن.برای.جذب.تابش.و.فعال.گشتن.شیمیایی،.تیتان.می.تواند.

تحت.شــرایط.معین.ماده.پاستیکی.را.تجزیه.نماید؛.بنابراین.از.پوشش.های.سطحی.برای.

جلوگیری.از.عمل.کاتالیزوری.تیتان.اســتفاده.می.شود..فعالیت.فوتوشیمیایی.)کاتالیزوری(.
رنگ.دانه.آناتاز.به.میزان.قابل.توجهی.بیشتر.از.روتایل.است..

متاســفانه.برخی.تولیدکنندگان.با.استفاده.از.دی.اکســید.تیتانیوم.در.فرم.آناتاز.که.هزینه.

کمتری.دارد.درصدد.کاهش.هزینه.تولید.می.باشند.که.باعث.افت.کیفیت.و.کاهش.مقاومت.

محصول.در.برابر.تغییر.رنگ.می.شــود..درنتیجه.تیتان.روتایل.به.علت.فعالیت.فوتوشیمیایی.

کمتر،.همچنین.ضریب.شکســت.بااتر.انتخاب.بهتری.برای.محصوات.پاستیکی.مورد.
مصرف.در.محیط.بیرون.است.

پنجره.ایرانیان؛.چهارمین.دوره.نمایشــگاه.دروپنجره،.آسانســور.و.ماشــین.آات.وابسته.
گرگان.خردادماه.سال.جاری.برگزار.می.شود.

چهارمین.دوره.نمایشگاه.دروپنجره،.آسانسور.و.ماشین.آات.وابسته.گرگان.از.تاریخ.۲8.تا.
31.خردادماه.98.در.محل.دائمی.نمایشگاه.های.بین.المللی.استان.گلستان.برگزار.می.شود.
هفدهمین.دوره.نمایشگاه.ســاختمان،.تجهیزات،.تاسیسات.و.سیستم.های.سرمایشی.و.

گرمایشی.گرگان.نیز.هم.زمان.با.این.نمایشگاه.برگزار.می.شود.
. محل.دائمی.نمایشــگاه.های.بین.المللی.استان.گلستان.در.شهر.گرگان،.بزرگراه.گرگانـ.

آق.قا،.محل.دائمی.نمایشگاه.های.بین.المللی.استان.گلستان.واقع.است.

پنجره.ایرانیان؛.نمایشــگاه.دروپنجره،.شیشه.و.آلومینیوم.عمان.اردیبهشت.ماه.سال.
جاری.برگزار.می.شود.

نمایشــگاه.دروپنجره،.شیشه.و.آلومینیوم.عمان.از.9.تا.11.اردیبهشت.ماه.1398.در.
شهر.مسقط.کشور.عمان.برگزار.می.شود.

نمایشگاه.دروپنجره،.شیشه.و.آلومینیوم.عمان.تجمع.بزرگ.صنایع.دروپنجره،.شیشه.

و.آلومینیوم.و.همچنین.سیستم.های.محافظت.در.برابر.خورشید.و.نمای.خارجی.منازل.

در.منطقه.به.شــمار.می.رود..نمایشگاه.دروپنجره،.شیشــه.و.آلومینیوم.عمان.با.بهره.

بردن.از.کارشناسان.تاثیرگذار.منطقه.در.مطمئن.ترین.عرصه.بازار.صنعت.ساخت.وساز،.

نقش.عمده.ای.در.گشودن.درهای.جدید.به.سوی.صنایع.دروپنجره،.شیشه.و.آلومینیوم.
ایفا.می.کند..

گفتنی.اســت،.عاقه.مندان.به.حضور.در.این.نمایشــگاه.می.توانند.برای.کســب.
اطاعات.بیشتر.به.سایت.نمایشگاه.مراجعه.کنند.

  تغییر رنگ پروفیل یو.پی.وی.سی در اثر تابش نور خورشید

  چهارمین نمایشگاه بین المللی دروپنجره گرگان

  نمایشگاه دروپنجره، شیشه و آلومینیوم عمان

PDF Compressor Free Version 



ما 
 و ن

جره
ر پن

بـا
اخ

68

13
ه.9

مـار
..ش

.98
ت.

هش
ردیب

م..ا
زده

.دوا
ـال

/ س
ان

نیـ
یرا

ره ا
جـ

پن
پنجره.ایرانیان؛.بازار.آلومینیوم.مدتی.اســت.که.با.کم.رمقی.نســبی.در.بورس.کاا.
روبه.رو.شــده.است.اگرچه.نیمه.تعطیل.بودن.دو.هفته.ابتدایی.سال.98.اجازه.نمی.دهد.
که.انتقاد.جدی.به.این.بازار.وارد.شــود..به.عنوان.یک.نمونه.مشــخص.از.سه.عرضه.
ثبت.شــده.در.سال.جاری.دو.عرضه.اصلی.با.رشــد.قیمت.ها.و.رقابت.همراه.شد.ولی.
یکــی.از.عرضه.ها.نه.تنها.به.معامله.ختم.نشــد،.بلکه.هیچ.تقاضای.خریدی.هم.برای.

این.کاا.به.ثبت.نرسید.
بــه.گزارش.دنیای.اقتصــاد،.البته.عرضه.400.تنی.شــمش.آلومینیوم.هزار.پوندی.
المهدی.با.توجه.به.عدم.عرضه.در.ماه.های.اخیر.با.پتانسیل.ذاتی.عقب.گرد.خریداران.
همراه.بوده.اســت.و.اگر.تداوم.عرضه.ها.در.این.بازار.ادامه.یابد.به.احتمال.قوی.شاهد.
ثبــت.معامله.و.حتی.رقابت.برای.خرید.خواهیم.بود..برای.مدت.ها.یکی.از.انتقادات.به.
بــازار.آلومینیوم.پایین.بودن.عرضه.ها.در.بورس.کاا.بود.که.البته.این.انتقادات.نیاز.به.
بررســی.جدید.برای.سال.جاری.دارد،.زیرا.به.حیات.بخش.مهمی.از.صنایع.تکمیلی.و.
فلزی.در.کشور.مربوط.است..این.در.حالی.است.که.در.هر.دو.عرضه.آلومینیوم.ایران.
)ایرالکو(.شــاهد.رقابت.برای.خرید.هســتیم.و.این.نکته.مهم.نشان.می.دهد.که.بازار.

به.تغذیه.بیشــتری.نیاز.دارد.اگرچه.رشد.قیمت.ها.در.بورس.کاا.هم.یک.داده.جذاب.

برای.عرضه.کنندگان.به.شــمار.می.رود.که.می.توانند.محصوات.خود.را.با.قیمت.های.
بااتری.به.فروش.برسانند.

جریان.عمومی.در.بازار.آلومینیوم.شاید.همچون.بازار.مس.تعامل.بااتری.با.نوسان.

قیمت.دار.دارد.آن.هم.در.شــرایطی.که.رشد.قیمت.دار.به.جز.تأثیر.واقعی.بر.بازار،.از.

تاثیرات.روانی.خاص.خود.هم.برخوردار.اســت.یعنی.ناخودآگاه.بازار.به.سمت.خرید.و.

رشد.قیمت.ها.متمایل.خواهد.شد..البته.به.مرورزمان.قیمت.دار.آزاد.بر.بازار.آلومینیوم.

به.صورت.واقعی.هم.اثرگذار.خواهد.شــد.اگرچه.باابــودن.حجم.عرضه.ها.در.بورس.

کاا.این.توانمندی.را.خواهد.داشــت.که.از.یکســو.با.باابودن.عرضه.حجم.تولید.در.

صنایع.مصرف.کننده.آلومینیوم.افزایش.یافته.و.از.ســوی.دیگر.شاهد.جرقه.های.شدید.

قیمت.هــا.در.بازار.آزاد.نباشــیم..با.توجه.به.آغاز.به.کار.جــدی.بازار.در.روزهای.اخیر.

و.ثبــت.دو.رقابت.مهــم.می.توان.گفت.رهگیری.حجم.عرضه.ها.و.بررســی.دقیق.تر.

معامات.و.قیمت.های.کشف.شده.می.تواند.به.سیگنالی.واقعی.برای.حمایت.از.صنایع.
مصرف.کننده.این.فلز.در.روزهای.سخت.فعلی.بدل.شود.

پنجره.ایرانیان؛.شــانزدهمین.دوره.نمایشگاه.بین.المللی.ساختمان.پروژه.قطر،.اردیبهشت.ماه.
سال.جاری.در.دوحه.برگزار.می.شود.

شــانزدهمین.دوره.نمایشگاه.بین.المللی.ساختمان.قطر.در.تاریخ.۲9.آوریل.تا.1.می.۲019.
)9.تا.11.اردیبهشت.ماه.98(.در.محل.نمایشگاه.بین.المللی.دوحه.برگزار.می.شود.

نمایشگاه.پروژه.های.ساختمانی.قطر،.بزرگ.ترین.نمایشگاه.ساختمان،.تکنولوژی.محیط.زیست.

و.مصالح.ساختمانی.قطر.است..نمایشــگاه.پروژه.های.ساختمانی.قطر.۲019.فرصت.مناسبی.

برای.به.نمایش.گذاشتن.آخرین.تجهیزات.و.خدمات.ازم.در.حوزه.بازار.ساخت.وساز.قطر.است..

درحال.حاضر.در.سیزدهمین.دوره.برگزاری.آن،.غرفه.داران.با.شانس.نفوذ.سریع.در.بازار.پرسود.

ساخت.وساز.قطر.و.امکان.ایجاد.فرصت.های.تجاری.جدید.با.مشارکت.در.تمام.ابعاد.این.بازار،.
می.توانند.از.این.نمایشگاه.بهره.مند.شوند.

گفتنی.است،.نمایشگاه.پروژه.های.ساختمانی.دوحه.۲019،.هم.زمان.با.نمایشگاه.ماشین.آات.

و.خودروهای.سنگین.۲019.و.نمایشگاه.سنگ.ساختمانی.قطر.۲019.برگزار.می.شود.که.خود.

امکان.جذب.بزرگ.ترین.عوامل.و.فعالین.این.بازار.و.ایجاد.فرصت.بی.نظیر.دســتیابی.و.دیدار.
با.تصمیم.گیران.و.صاحب.نظران.در.تمامی.بخش.های.این.صنعت.را.فراهم.ساخته.است.

  رقابت برای خرید در بازار آلومینیوم

  شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان دوحهـ  قطر

پنجره.ایرانیان؛.صنعت.آلومینیوم.همواره.جزو.آن.دســته.از.صنایعی.بوده.که.چه.در.
باادست.و.چه.در.پایین.دست.از.کمبود.مواد.اولیه.در.رنج.بوده.است.

بــه.گــزارش.روزگار.معدن.به.نقل.از.آریا.صادق.نیت.حقیقــی،.عضو.هیات.مدیره.

ســندیکای.صنایع.آلومینیوم.ایران.نوشته.اســت:.در.باادست.آلومینیوم.در.دهه.های.

گذشته.شاهد.ســرمایه.گذاری.قابل.توجهی.نبوده.ایم.که.همین.موضوع.به.پایین.دست.

نیز.ســرایت.کرده.و.آنها.را.با.کمبود.مواد.اولیه.روبه.رو.کرده.است..صنایع.باادست.از.

کمبود.اولیه.رنج.می.برند.و.این.موضوع.ســبب.شده.واحدهای.تولید.شمش.آلومینیوم.

بخشــی.از.شــمش.موردنیاز.خود.را.صادر.و.در.ازای.آن.مواد.اولیه.وارد.کنند.و.این.

همواره.یکی.از.مشــکات.صنعت.آلومینیوم.قلمداد.می.شود.و.دولت.اگر.در.این.زمینه.

بتواند.به.تولیدکنندگان.شمش.در.تامین.مواد.اولیه.کمک.کند.به.دنبال.آن.به.صنایع.

پایین.دستی.که.از.سوی.بخش.خصوصی.اداره.می.شود.نیز.کمک.می.کند.اما.اگر.قرار.

باشــد.شرایط.به.همین.شکل.پیش.برود.و.واحدهای.تولیدکننده.به.نرخ.پایین.شمش.

را.بفروشند.و.به.نرخ.باا.مواد.اولیه.خود.را.وارد.کنند،.این.فشارها.به.صنایع.پایین.دست.

نیز.ســرایت.خواهد.کرد.که.در.این.روند،.نرخ.تمام.شــده.افزایش.می.یابد.و.به.دنبال.

این.موضوع.امکان.صادرات.و.رقابت.با.خارجی.ها.نیز.افت.می.کند..در.مرحله.ادامه.دار.

این.روند.ممکن.اســت.با.مشکل.واردات.محصوات.آلومینیومی.روبه.رو.شویم..البته.

ســایر.حوزه.ها.نیز.به.نوبه.خود.موانعی.را.بر.سر.راه.تولید.آلومینیوم.ایجاد.می.کنند.که.

به.قوانین.کشور.و.نظام.تســهیات.دهی.و.مالیات.ستانی.بازمی.گردد،.این.عوامل.نیز.

به.نوبه.خود.سبب.می.شود.فضای.مناسبی.برای.تولیدکنندگان.آلومینیوم.فراهم.نباشد..

برای.نمونه.سال.گذشته.با.تغییرات.بســیاری.درزمینه.آیین.نامه.های.دولتی.به.منظور.

تولید.روبه.رو.بودیم.و.این.آیین.نامه.ها.موانعی.را.برای.تولید.ایجاد.کردند.که.امیدواریم.
در.سال.جدید.دیگر.تولیدکنندگان.با.این.موانع.روبه.رو.نباشند.

  دغد غه های تامین مواد اولیه آلومینیوم مانع تولید است
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پنجره.ایرانیان؛.نقشــه.جانمایی.غرفه.ها.و.سالن.های.نمایشگاه.دروپنجره.تهران.بر.
روی.وب.سایت.نمایشگاه.قرار.گرفت.

نقشه.های.تقســیم.بندی.شده.ســالن.ها.در.گروه.آلومینیوم.در.وب.سایت.نمایشگاه.

قابل.مشــاهده.هستند.اما.انجام.جانمایی.و.انتخاب.غرفه.فقط.از.ساعت.11.صبح.روز.

سه.شنبه.مورخ.98/۲/3.میسر.اســت..متقاضیان.محترم.می.توانند.وضعیت.نقشه.ها.و.

غرفه.ها.را.بررســی.کنند.تا.در.زمان.ثبت.نام.و.جانمایی.از.پیش.زمینه.ذهنی.مناســب.
برخوردار.باشند.

متقاضیان.محترم.می.باید.پس.از.باز.شــدن.ســایت،.در.صورت.بروز.مشــکل.در.
جانمایی.با.ستاد.برگزاری.نمایشگاه.تماس.حاصل.کنند.

گفتنی.است،.غرفه.انتخاب.شده.تنها.در.صورتی.در.رزرو.متقاضی.مربوطه.خواهد.بود.

که.50.درصد.هزینه.اجاره.بها.تا.پایان.همان.روز.پرداخت.و.رسید.آن.به.ستاد.برگزاری.

نمایشگاه.ارائه.شــود..در.غیر.این.صورت.غرفه.مربوطه.از.رزرو.خارج.شده.و.به.عنوان.
غرفه.آزاد.در.دسترس.سایر.متقاضیان.قرار.خواهد.گرفت.

پنجره.ایرانیان؛.تحریم.ها.نه.تنها.تاثیر.ســوئی.بر.ما.ندارد،.بلکه.باعث.تقویت.و.پیشرفت.ملت.

ماست.و.چنانچه.خطری.ما.را.تهدید.کند،.همگی.تا.پای.جان.در.صحنه.خواهیم.بود.و.جوانانی.

به.میدان.خواهند.آمد.که.در.همین.انقاب.پرورش.پیداکرده.اند.و.حتی.بهتر.از.نسل.ما،.از.این.
مملکت.و.انقاب،.صیانت.و.حراست.خواهند.کرد.

بــه.گزارش.فلزات.آناین،.احمد.مجیدی،.مدیرعامل.شــرکت.آلومینیوم.ایران.در.خصوص.

تحریم.های.اخیر.آمریکا.علیه.ایران.گفت:.ملت.بزرگ.ایران.همیشــه.ثابت.کرده.که.حتی.اگر.

در.داخل.کشــور،.با.برخی.مشکات.روبرو.بوده.اســت،.اما.در.مواجهه.با.دشمن.بیگانه،.متحد.

و.یکپارچــه.صف.آرایی.نموده.و.اجازه.کوچک.ترین.تعرض.را.به.هیچ.دشــمنی.نخواهد.داد.و.

هم.اینک.نیز.کمک.های.همه.آحاد.مردم.شــریف.ایران،.به.هم.وطنان.عزیز.ســیل.زده.در.کنار.

نیروهای.جان.برکف.ارتش،.ســپاه،.بسیج.و.نیروی.انتظامی،.گویای.یک.عزم.راسخ.ملی.برای.
رویارویی.با.هر.نوع.مشکل.در.کشور.عزیزمان،.ایران.است.

مهندس.مجیدی.در.خصوص.چگونگی.مواجهه.با.تحریم.ها.در.شــرکت.آلومینیوم.ایران.نیز.

بیان.کرد:.درحال.حاضر.در.تحریم.هایی.به.ســر.می.بریم.که.هیچ.گاه.به.این.شــدت.نبوده.و.ما.

باید.بهترین.و.هوشمندانه.ترین.تدابیر.را.برای.مقابله.با.آن.به.کار.ببندیم؛.اما.این.جانب.قاطعانه.
عرض.می.کنم.که.ما.در.این.شرایط.باید.به.دنبال.شکوفایی.و.بهره.گیری.از.توان.داخلی.باشیم.
وی.افــزود:.به.عنوان.مثال،.ما.حتما.می.توانیم.با.تکیه.بر.تخصص.نیروی.کار.ماهر.شــرکت.
خطوط.400.کیلو.آمپر.را.در.ایرالکو.ایجاد.کنیم،.حتی.اگر.در.چندین.مرحله،.موفقیت.کامل.را.

به.دست.نیاوریم..خوشبختانه.اکثریت.همکاران.ما.افرادی.هستند.که.توان.داخلی.را.باور.دارند.

و.با.بنده.هم.عقیده.هســتند.که.ما.می.توانیم..تنها.مســئله.ای.که.باید.توجه.ویژه.به.آن.داشته.

باشیم.این.اســت.که.برای.صرف.فعل.خواستن.و.توانستن،.نیاز.به.جرئت.و.جسارتی.داریم.که.
باید.آن.را.ایجاد.کنیم.و.با.توکل.به.خداوند.متعال،.روبه.جلو.حرکت.کنیم.

  قرار گرفتن نقشه جانمایی غرفه ها بر روی وب سایت نمایشگاه دروپنجره

  مدیرعامل ایرالکو: با تکیه بر نیروی متخصص می توانیم از تحریم عبور کنیم

پنجره.ایرانیان:.شــرکت.فواد.پیچ.نمایندگی.انحصــاری.فروش.و.عرضه.پروفیل.
هافمن.را.در.استان.قم.اخذ.کرد.

بنا.بر.اخباری.که.از.ســوی.شــرکت.فواد.پیچ.در.اختیار.نشریه.پنجره.ایرانیان.قرار.

گرفت،.این.شــرکت.توانسته.اســت.نمایندگی.انحصاری.فروش.محصوات.شرکت.

پروفیل.یو.پی.وی.ســی.هافمن.را.دریافت.کند..شــرکت.فواد.پیچ.با.مدیریت.آقای.
جباری،.نماینده.انحصاری.فروش.محصوات.هافمن.در.استان.قم.را.در.اختیار.دارد.
گفتنی.اســت،.مشتریان.اســتان.قم.می.توانند.ازاین.پس.تمامی.محصوات.هافمن.
.،Endow.را.از.طریق.شــرکت.فواد.پیچ.که.پیش.ازاین.ارائه.دهنده.انواع.یراق.آات
یراق.آات.ویناک،.انواع.گالوانیزه،.چســب.های.سیلیکون.ماستیک.و.لوازم.شیشه.های.

دوجداره.در.شهر.اراک.بود،.خریداری.کنند.

 PDF Compressor Free Version  فواد پیچ نماینده انحصاری هافمن در استان قم
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پنجــره.ایرانیــان؛.ســال.1397.را.می.تــوان.ســال.

جنب.وجــوش.برای.تکمیل.خدمــات.زیربنایی.و.روبنایی.

مســکن.مهر.عنوان.کــرد؛.یکی.از.مهم.تریــن.اتفاقات.

در.این.ســال.انعقاد.قــرارداد.1400.میلیارد.تومانی.برای.
زیرساخت.های.پردیس.بود.

به.گزارش.ایسنا،.شاید.از.نظر.کارشناسان.مهم.ترین.ایراد.

مسکن.مهر.تاثیرگذاری.بر.ایجاد.تورم.40.4.درصدی.پایان.

دولت.دهم.باشــد.اما.برای.متقاضیانی.که.حاا.1۲.سالگی.

ادامه.این.پروژه.را.هم.به.چشم.می.بینند.نبود.زیرساخت.ها.

بزرگ.ترین.ایراد.است؛.مشکلی.که.آرزوی.تکمیل.سالیانه.
یک.میلیون.واحد.توسط.دولت.قبل.را.نقش.بر.آب.کرد.

از.ســال.1386.که.دو.میلیون.و.۲۲0.هزار.واحد.مسکن.

مهر.تعریف.شد.تا.دی.ماه.1397.یک.میلیون.و.986.هزار.

واحد.تکمیل.و.یک.میلیون.و.740.هزار.واحد.تحویل.شده.

که.سهم.دولت.احمدی.نژاد.690.هزار.معادل.34.درصد.و.

ســهم.دولت.روحانی.یک.میلیــون.و.40.هزار.معادل.66.
درصد.بوده.است.

امــا.در.ســال.های.اخیر.با.وجود.خشــکی.منابع،.دولت.

روحانی.گرفتار.زیرســاخت.های.مســکن.مهر.بود.و.روند.

تســریع.خدمات.در.ســال.1397.با.جدیت.بیشتری.دنبال.

شــد..در.ســال.1397.عمــده.تاکید.رئیس.جمهــور،.تیم.

اقتصادی.دولت.و.نمایندگان.مجلس.به.تکمیل.و.واگذاری.

مســکن.مهر.معطوف.بــود..طی.یک.ســال.اخیر.تعداد.

واحدهای.تکمیل.شده.مســکن.مهر.چندان.باا.نبوده.اما.

این.طرح.بجز.در.پردیس،.پرند.و.هشتگرد،.تقریبًا.در.سایر.
نقاط.کشور.به.پایان.رسیده.است.

طبق.آخرین.آمار.از.دو.میلیون.و.۲۲0.هزار.واحد.مسکن.

مهر،.یک.میلیون.و.986.هزار.واحد.به.اتمام.رسیده.است..

این.رقم.در.ســال.گذشــته.یک.میلیون.و.945.هزار.واحد.

بود.که.نشان.می.دهد.در.سال.جاری.41.هزار.واحد.تکمیل.
شده.است.

مهم.ترین.دلیل.پایین.بــودن.این.تعداد.به.عقب.ماندگی.

خدمات.زیربنایــی.و.روبنایی.مربوط.می.شــود.که.عمده.

تمرکز.در.سال.1397.روی.این.مساله.بود..هم.اکنون.۲66.

هــزار.واحد.آماده.تحویل.معطل.نصب.انشــعابات.و.۲17.

هزار.واحد.نیز.به.صورت.نیمه.تمام.در.حال.احداث.اســت..

مسئوان.وعده.داده.اند.که.تا.پایان.سال.1398.تعداد.483.
هزار.واحد.مسکن.مهر.باقی.مانده.را.تحویل.دهند.

طبق.گفته.ی.قائم.مقام.وزیر.راه.و.شهرســازی،.در.طرح.

مســکن.مهر.فقدان.زیرساخت.ها.و.خدمات.در.سایت.های.

مســکن.مهر.امکان.تحویل.۲66.هــزار.واحد.را.ناممکن.
کرده.است.

احمد.اصغری.مهرآبادی.مشــکات.تعاونی.های.مسکن.

مهر.به.خصوص.تعاونی.های.مسکن.مشاغل.آزاد،.مشکات.

بیمه.و.مالیات.پروژه.های.مســکن.مهر،.هزینه.های.باای.

آماده.سازی.در.برخی.سایت.های.مسکن.مهر.به.خصوص.

در.شــهر.جدید.پردیس،.تحول.اخیــر.قیمت.ها.و.افزایش.

ســود.دوران.مشارکت.به.دلیل.طوانی.شدن.دوره.ساخت.

را.مهمترین.مشکات.و.چالش.های.دوره.فعلی.سایت.های.

مســکن.مهر.اعام.کرد.و.گفت:.درخواســت.داریم.تا.با.

تاکید.بر.ورود.جدی.وزرای.نیرو.و.نفت.در.تکمیل.خدمات.

زیربنایی.مســکن.مهر،.روند.تحویــل.واحدهای.آماده.را.

تســریع.و.به.اســتانداران.نیز.تکلیف.کنید.در.جهت.حل.

مشکات.مسکن.مهر.نســبت.به.تشکیل.شورای.مسکن.
استان.ها.هر.دو.هفته.یک.بار.اقدام.کنند.

به.گفته.حبیب.اله.طاهرخانی،.مدیرعامل.شرکت.عمران.

شهرهای.جدید.با.اقداماتی.که.صورت.گرفته.در.نظر.داریم.

در.ســال.1398.در.مجموعه.شهرهای.جدید،.مسکن.مهر.

را.در.پروژه.هایی.که.مساله.حقوقی.و.معارض.خاصی.ندارد.

به.پایان.برســانیم..خوشــبختانه.در.این.حوزه.در.ایحه.

بودجه.1398.تمهیدات.مناسبی.اندیشیده.شده.و.این.امید.

و.چشم.انداز.را.می.دهد.که.عملکرد.موفقی.در.سال.1398.
در.مسکن.مهر.داشته.باشیم.

دولت.قبل.کلنــگ.حدود.81.هزار.واحد.مســکن.مهر.

پردیس.را.در.ســال.1391.به.زمین.زد.و.قرار.بود.18.ماهه.

به.متقاضیان.تحویل.دهــد.اما.فقط.6300.مورد.را.واگذار.

کــرد.و.رفت..پس.از.آن.با.توجه.به.تعهدات.ایجاد.شــده،.

روند.این.پروژه.هرچند.آهســته.توسط.دولت.های.یازدهم.

و.دوازدهــم.ادامه.یافت..تا.کنون.بیــش.از.30.هزار.واحد.

افتتاح.شــده.و.40.هزار.واحد.در.مرحله.نازک.کاری.قرار.

دارد..از.این.تعداد.نیز.قرار.اســت.تا.پایان.سال.5000.مورد.
افتتاح.شود.

البته.روند.واگذاری.واحدهــا.هم.اکنون.نیز.بدون.اعام.

رســانه.ای.انجام.می.شود..به.طور.مثال.در.روزهای.گذشته.

55.واحد.در.فاز.5.به.متقاضیان.تحویل.شــد..با.این.حال.

گفته.می.شــود.واگذاری.واحدها.در.ماه.های.آینده.سرعت.

بیشــتری.به.خود.می.گیرد.و.پرونده.واحدهای.مســکونی.
پردیس.تا.پایان.سال.آینده.بسته.می.شود.

قائم.مقام.وزیر.راه.و.شهرسازی.در.طرح.مسکن.مهر.نیز.

روز.شنبه.11.اســفندماه.1397.با.تاکید.بر.اینکه.تحویل.

واحدهای.مســکن.مهر.باید.با.فروش.اقساطی.همخوانی.

داشــته.باشــد،.گفت:.در.فرآیند.واگذاری.واحدها.فروش.

اقســاطی.بر.تحویل.اولویت.دارد،.یعنی.باید.ابتدا.فروش.

اقســاطی.انجام.بگیــرد.و.بعد.از.تقســیط.و.اخذ.دفترچه.

اقســاط.تحویل.واحد.صورت.بگیرد..موفقیت.در.این.کار.

می.طلبد.تا.در.استان.ها.بررسی.کامل.از.سوی.ادارات.کل.
صورت.بگیرد.

وی.بــا.بیان.این.کــه.اوایل.ابــاغ.نگرانی.هایی.بابت.

افزایش.بی.رویه.قیمت.ها.به.خصوص.مصالح.ساختمانی.و.

دســتمزدها.وجود.داشت.و.نیز.اینکه.نتوانیم.به.این.هدف.

برسیم،.خاطرنشان.کرد:.بنابر.مصوبه.کارگروه.مسکن.در.

ریاســت.جمهوری.قرار.شــد.107.هزار.واحد.را.تا.پایان.

ســال.تحویل.دهیم.مشــروط.بر.اینکه.اعتبار.مصوب.در.

اختیار.ما.قرار.بگیرد..اکنون.خوشبختانه.از.مرز.100.هزار.

واحد.عبور.کرده.ایم.و.با.این.روندی.که.وجود.دارد.به.نظر.

می.رســد.بتوانیم.به.150.هزار.واحد.تا.آخر.ســال.1397.
دست.پیدا.کنیم.

مهرآبادی.گفت:.در.استان.های.اردبیل،.سمنان،.کرمان،.

گلستان،.خراسان.رضوی،.قم،.مرکزی،.هرمزگان،.لرستان.

و.کرمانشاه.شــاهد.تحقق.عملکرد.100.درصدی.هستیم..

امیدواریم.بقیه.استان.ها.هم.با.تاش.خود.به.هدف.برسند.

چون.این.مســاله.شــدنی.اســت.و.می.توانیم.با.30.هزار.

واحدی.که.در.این.اســتان.ها.باید.تکمیل.شود،.150.هزار.
واحد.تکلیف.شده.را.به.اتمام.برسانیم.

  میراث دلواپسان تکمیل می شود؟
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پنجــره.ایرانیان؛.اواخر.ســال.1396.قیمت.هر.برگ.

از.اوراق.تسهیات.مســکن.حدود.67.هزار.تومان.بود.

که.اواخر.سال.گذشته.به.54.هزار.تومان.کاهش.یافت.

اما.این.کاهش.قیمت.بــرای.خریداران.خانه.اثرگذاری.

چندانی.نداشــت،.چراکه.قیمت.مسکن.حدودا.دو.برابر.
شد.و.مقدار.وام.مسکن.تغییر.نکرد.

به.گزارش.ایسنا،.سال.1397.برای.اقتصاد.ایران.سال.

ســختی.بود.که.رئیس.جمهور.هــم.در.پیامک.تبریک.

ســال.نو.خود.به.مردم.به.این.ســختی.اشاره.و.اظهار.

امیدواری.کرد.که."ســال.جدید.ســال.عبور.از.شرایط.
سخت.فعلی.در.سایه.امید.و.تاش.بیشتر.باشد".

این.شــرایط.ســخت.به.تمام.بازارهــا.از.جمله.بازار.

ســرمایه،.بازار.پول،.بازار.مســکن.و.حتی.بازار.آجیل.و.

لباس.شــب.عید.نیز.کشیده.شد..اما.مسکن.در.این.بین.

از.جایگاه.ویژه.ای.برخوردار.بود،.چراکه.در.ســال.1397.

در.نقاط.مختلف.کشــور.و.مخصوصــا.پایتخت،.قیمت.

هر.متر.مربع.مســکن.حدود.دو.برابر.شد.و.اجاره.بهای.
مسکن.نیز.افزایش.یافت.

این.وضعیت.بــه.رکود.در.بازار.مســکن.دامن.زد.و.

سبب.شد.که.خرید.و.فروش.مسکن.بسیار.کند.صورت.

گیرد..در.این.شــرایط.به.علت.کاهش.تقاضا.نسبت.به.

عرضه،.قیمت.اوراق.تسهیات.مسکن.نیز.رو.به.کاهش.

گذاشت.و.هزینه.وام.مسکن.را.یک.تا.دو.میلیون.تومان.

کاهش.داد.اما.چه.فایده؟.قیمت.خانه.ای.که.مثا.400.

میلیون.تومان.بود.به.حدود.یک.میلیارد.تومان.رســید،.

هزینه.وام.مســکن.یکی.یا.دو.میلیون.تومان.کم.شــد.

و.مقدار.وام.مســکن.نیز.تغییــری.نکرد؛.بنابراین.وام.و.

اوراقــی.که.یک.روز.قرار.بود.بی.خانه.ها.را.خانه.دار.کند،.
از.اثر.گذاریش.کم.شد.

در.آخریــن.روز.معاماتی.ســال.1397.در.فرابورس.

ایران.قیمت.هر.برگ.تسه.حدود.54.هزار.تومان.معامله.

شد.و.این.یعنی.قیمت.تسه.نسبت.به.یک.سال.گذشته.

بیــش.از.10.هزار.تومان.کاهش.را.نشــان.می.دهد..در.

نتیجه.زوج.ها.با.توجه.به.اینکه.در.کجای.ایران.زندگی.

می.کننــد.از.6.5.تا.11.میلیون.تومــان.باید.هزینه.وام.
مسکن.پرداخت.می.کردند.

اما.قیمت.هر.برگ.از.امتیاز.تسهیات.مسکن.در.اواخر.

ســال.1396.حدود.67.هزار.تومان.بود؛.یعنی.زوج.های.

تهرانی.بدون.احتســاب.وام.جعاله.باید.حدود.هشت.تا.
13.5.میلیون.تومان.هزینه.وام.مسکن.می.کردند.

بدین.ترتیــب.هزینه.خرید.اوراق.مســکن.در.ســال.

گذشــته.به.دلیل.کاهش.تقاضا.یــک.و.نیم.تا.دو.نیم.
میلیون.تومان.ارزان.تر.شد.

بر.اســاس.آخرین.نرخ.در.فرابورس.در.ســال.1397.

که.هر.ورق.تســهیات.مســکن.54.هزار.تومان.بود،.

زوج.های.تهرانی.برای.دریافت.وام.100.میلیون.تومانی.

باید.۲00.برگه.تسهیات.مســکن.خریداری.کنند.که.

هزینه.آن.10.میلیــون.و.800.هزار.تومان.بود..به.این.

مبلغ.با.احتســاب.۲0.میلیون.تومان.وام.جعاله.که.بابت.

آن.باید.40.برگ.تسه.خریداری.شود،.دو.میلیون.و.160.

هزار.تومان.اضافه.می.شــد؛.در.نتیجه.در.مجموع.باید.

برای.دریافت.وام.1۲0.میلیون.تومانی.مسکن.حدود.1۲.
میلیون.و.960.هزار.تومان.هزینه.می.شد.

همچنین.زوج.هــای.غیر.تهرانی.که.در.شــهرهایی.

با.جمعیــت.بیش.تر.از.۲00.هزار.نفــر.جمعیت.زندگی.

می.کنند،.تا.ســقف.80.میلیون.تومــان.می.توانند.وام.

بگیرند.که.برای.گرفتن.این.مبلغ.باید.160.ورق.بهادار.

خریداری.کنند.که.با.حســاب.آخریــن.نرخ.اوراق،.باید.

هشت.میلیون.و.640.هزار.تومان.بابت.خرید.این.اوراق.

پرداخت.می.شــد.که.با.احتساب.دو.میلیون.و.160.هزار.

تومان.برای.خریــد.اوراق.وام.جعاله،.در.مجموع.برای.

دریافت.وام.100.میلیون.تومانی.باید.10.میلیون.و.800.
هزار.تومان.هزینه.می.شد.

عاوه.بر.این،.زوج.های.ســاکن.در.سایر.شهرهای.با.

جمعیت.زیر.۲00.هــزار.نفر.می.توانند.برای.گرفتن.60.

میلیون.تومان.وام.مســکن.1۲0.برگ.بهادار.خریداری.

کنند.که.باید.شــش.میلیــون.و.480.هزار.تومان.بابت.

خرید.اوراق.می.پرداختند.
همچنین.برای.دریافت.۲0.میلیون.تومان.دیگر.بابت.
وام.جعاله.نیز.باید.دو.میلیون.و.160.هزار.تومان.هزینه.
می.کردند.کــه.در.مجموع.برای.وام.80.میلیون.تومانی.
هشت.میلیون.و.640.هزار.تومان.از.سوی.زوجین.باید.

پرداخت.می.شد.
مجردهای.تهرانی.نیز.می.توانند.تا.سقف.60.میلیون.
تومان.و.غیر.زوج.هایی.که.در.مراکز.اســتان.های.باای.
۲00.هزار.نفر.جمعیت.دارند.تا.سقف.50.میلیون.تومان.
و.در.نهایت.غیر.زوج.های.ســاکن.در.ســایر.مناطق.تا.
سقف.40.میلیون.تومان.وام.دریافت.کنند.که.به.ترتیب.
هــر.کدام.بایــد.1۲0،.100.و.80.برگ.بهــادار.اوراق.

تسهیات.مسکن.را.از.فرا.بورس.ایران.می.خریدند.
با.این.حساب.مجردهای.تهرانی.باید.برای.خرید.این.
اوراق،.شش.میلیون.و.480.هزار.تومان،.افراد.ساکن.در.
مراکز.اســتان.باای.۲00.هــزار.نفر.جمعیت.مبلغ.پنج.
میلیون.و.400.هزار.تومان.و.افراد.گروه.سوم.مبلغ.چهار.
میلیون.و.3۲0.هزار.تومــان.هزینه.می.کردند..البته.در.
صــورت.تمایل.برای.دریافــت.وام.۲0.میلیون.تومانی.
جعاله.هم.باید.مبلغ.دو.میلیون.و.160.هزار.تومان.دیگر.

هم.پرداخت.می.شد.

  وام مسکن ارزان شد؛ تقاضا کم
PDF Compressor Free Version 



72

13
ه.9

مـار
..ش

.98
ت.

هش
ردیب

م..ا
زده

.دوا
ـال

/ س
ان

نیـ
یرا

ره ا
جـ

پن
ساز

ت و 
ساخ

ـار
اخب

ساز
ت و 

ساخ
ـار

اخب

پنجره.ایرانیان؛.بر.اســاس.اعام.مدیرعامل.سازمان.

ملی.زمین.و.مســکن،.طرح.ایجاد.سامانه.جامع.اماک.

کشــور.از.حوزه.تحت.مدیریت.او.به.معاونت.مسکن.و.
ساختمان.وزارت.راه.و.شهرسازی.محول.شده.است.

به.گزارش.ایســنا،.ســامانه.جامع.اماک.کشــور.با.

گذشــت.حدود.چهار.سال.از.طرح.اولیه،.هنوز.عملیاتی.

نشده.اســت..بحث.این.سامانه.در.سالهای.اخیر.مطرح.

بود.که.یکــی.از.کارکردهای.آن.شناســایی.خانه.های.

خالی.به.منظور.اعمال.طرح.های.مالیاتی.عنوان.می.شد..

حاا.پس.از.حدود.چهار.ســال.از.طــرح.اولیه،.عنوان.

می.شود.که.مســئولیت.ایجاد.آن.از.سازمان.ملی.زمین.

و.مسکن.به.معاونت.مســکن.و.ساختمان.وزارت.راه.و.
شهرسازی.محول.شده.است.

در.این.خصوص.علی.نبیان،.مدیرعامل.سازمان.ملی.

زمین.و.مســکن.گفت:.راه.اندازی.سامانه.جامع.اماک.

کشور،.ابتدا.به.سازمان.ملی.زمین.و.مسکن.محول.شده.

بود.اما.هم.اکنون.این.مســؤولیت.به.حوزه.مســکن.و.

ساختمان.واگذار.شده.است.
این.در.حالی.اســت.که.اردیبهشت.ماه.سال.گذشته.
حمیدرضا.عظیمیان،.مدیرعامل.ســابق.ســازمان.ملی.
زمین.و.مسکن.گفته.بود:.معمار.سامانه.جامع.اماک.و.
مســتغات.انتخاب.شده.که.پیش.بینی.می.کنیم.حدود.
شش.ماه.این.مقطع.از.کار.طول.بکشد..سپس.شرکتی.
را.برای.نوشتن.برنامه.نرم.افزار.انتخاب.می.کنیم.و.بعد.

خرید.تجهیزات.و.نصب.و.راه.اندازی.انجام.می.شود.
در.ایــران.۲.6.میلیون.خانه.خالی.و.۲.1.میلیون.خانه.
نیمــه.خالی.وجود.دارد؛.در.حالی.که.تعداد.خانوارها.1.3.

میلیون.بیشتر.از.خانه.های.در.دسترس.است.
یعنی.حدود.1.3.میلیون.خانوار.به.صورت.فشــرده.در.
خانه.هایــی.زندگی.می.کنند.که.بیش.از.یک.خانواده.در.
آنها.مســتقر.است..حدود.۲7.میلیون.واحد.مسکونی.در.
کشور.وجود.دارد.اما.موضوع.این.است.که.۲.6.میلیون.
واحــد.از.این.تعداد.خالی.اســت.و.در.اختیار.متقاضیان.
واقعی.مسکن.قرار.ندارد..هم.چنین.۲.1.میلیون.مسکن.

به.عنوان.خانه.دوم،.شــش.ماه.از.ســال.مورد.استفاده.
قرار.می.گیرد.

یکی.از.راهکارهــا.برای.ورود.خانه.های.خالی.و.نیمه.

خالی.به.بازار.فروش.و.اجاره،.وضع.مالیات.اســت.که.با.

وجود.تاکید.قانونی.هنوز.اجرایی.نشده.است..از.خردادماه.

1396.باید.اخــذ.مالیات.از.خانه.هــای.خالی.عملیاتی.

می.شد.اما.این.طرح.هنوز.درگیر.ایجاد.سامانه.ای.است.

که.حتی.اسم.آن.مشــخص.نیست..با.این.حال.اجرای.

این.طرح.موانعی.هم.پیش.روی.خود.می.بیند.که.مربوط.
به.نقش.دستگاه.های.مرتبط.است.

حامد.مظاهریان،.معاون.ســابق.مسکن.و.ساختمان.

وزارت.راه.و.شهرســازی.در.خصوص.مالیات.خانه.های.

خالــی.گفته.بود.که.بزرگترین.مانع.بر.ســر.اجرای.این.

قانون،.شناسایی.خانه.های.خالی.است..اکنون.34.بانک.

اطاعاتی.در.کشور.وجود.دارد.که.این.آمار.را.در.اختیار.

دارند.اما.به.دلیل.مشــکات.قانونی.حاضر.به.در.اختیار.
قرار.دادن.آمار.نیستند.
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پنجره.ایرانیان؛.بخش.ســاختمان.بــه.عنوان.حوزه.ای.

کــه.33.درصد.از.حجــم.اقتصاد.را.در.بــر.می.گیرد.و.با.

134.بخش.رابطه.پیشــین.و.پســین.دارد.بنــا.به.اذعان.

کارشناســان،.از.ظرفیت.باایی.برای.تحقق.شــعار.سال.
1398.برخوردار.است.

به.گزارش.ایسنا،.مقام.معظم.رهبری.در.پیام.نوروزی.شان،.

امســال.را.ســال.»رونق.تولید«.نامگذاری.کردند..یکی.از.

حوزه.هایــی.که.همواره.کارشناســان.از.آن.به.عنوان.بخش.

پیشــران.و.مولد.در.اقتصــاد.نام.می.برند.حوزه.مســکن.و.

ساختمان.است..بخش.مســکن.دارای.رابطه.پیشین.با.78.

بخــش.اقتصاد.و.رابطه.پســین.با.56.بخــش.اقتصادی.با.

ضریب.انتشار.1.۲.است..یعنی.به.ازای.هر.یک.اشتغال.1.۲.

اشتغال.غیرمستقیم.ایجاد.شده.است..همچنین.سهم.مسکن.

و.ســاختمان.در.اشتغال.مستقیم.کشــور.حدود.1۲.درصد.و.
تعداد.شاغان.این.بخش.نیز.3.1.میلیون.نفر.هستند.

بخش.مســکن.حدود.33.درصد.از.حجم.اقتصاد.کشــور.

را.در.بر.می.گیرد.که.نقشــی.اساســی.در.تولیــد.ناخالص.

داخلی.محســوب.می.شــود..به.همین.جهت.برای.دستیابی.

بــه.معیارهای.توســعه.پایدار.در.این.بخــش.ضمن.این.که.

باید.شــاخص.های.کیفیــت.در.آن.مورد.توجــه.قرار.گیرد،.

تعادل.بخشــی.در.آن.از.اهمیــت.ویژه.ای.برخوردار.اســت؛.
تعادلی.که.بعضًا.در.کشور.رعایت.نمی.شود.

بازار.مسکن.پس.از.رکود.پنج.ساله.شاهد.رونق.نسبی.در.

ســال.های.1395.و.1396.بــود.و.مجددا.با.توجه.به.جهش.

قیمت.ها.در.ســال.1397.وارد.فاز.رکود.و.کســادی.شــده.

پیش.بینی.ها.حاکی.از.ادامه.این.وضعیت.برای.احتماا.10.تا.

1۲.فصل.خواهد.بود..اما.باید.در.نظر.داشت.تحرک.مسکن.

می.تواند.چرخش.مالی.ایجاد.کند.که.نوعی.گردش.خون.در.
کالبد.اقتصاد.است.

بعــد.از.روی.کار.آمدن.محمد.اســامی.به.جای.عباس.

آخوندی.در.بااترین.مسند.وزارت.راه.و.شهرسازی،.رویکرد.

ایــن.وزارتخانه.از.»افزایش.توان.خرید«.به.»تولید.و.عرضه.

مســکن«.تغییر.کرده.و.با.توجه.به.رکود.مسکن.که.به.افت.

شــدید.ساخت.و.ســاز.طی.پنج.سال.گذشــته.منجر.شده،.

برآورد.کارشناسی.این.اســت.که.اسامی.با.چالشی.بزرگ.

مواجــه.خواهد.بود..به.خصوص.اینکه.بعد.از.جهش.نرخ.ارز،.

هزینه.های.ساخت.مسکن.نیز.سه.تا.چهار.برابر.افزایش.یافته.

که.می.تواند.اثر.منفی.روی.تولید.مســکن.بگذارد..توجه.به.

انبوه.ســازی.و.صنعتی.سازی.ممکن.است.کلید.حل.معمای.
مسکن.باشد.

به.دنبال.انتخاب.شعار.سال.1398،.وزیر.راه.و.شهرسازی.

در.پیام.نوروزی.خود.اظهار.امیدواری.کرد.که.ســال.1398.

با.حضور.قوی.تر.همه.دســت.اندرکاران،.اعم.از.مشــاوران،.

سازندگان.و.ســرمایه.گذاران.حوزه.مســکن.به.سال.رونق.
ساخت.و.تولید.مسکن.تبدیل.شود.

اســامی.تاکید.کرد.که.نیازمند.پاسخگویی.به.نیاز.مردم.

برای.طرح.های.تامین.مســکن.و.به.ویژه.مســکن.اولی.ها.

هستیم.و.باید.متعهد.باشیم.و.میثاق.ببندیم.که.برای.پیشبرد.

برنامه.های.مسکن.که.در.دستور.کار.قرار.دارد.اعم.از.مسکن.

مهر.باقیمانده.که.انتظار.مردم.تکمیل.آنهاست.و.پروژه.های.

400.هزار.واحدی.که.در.دســتور.کار.است،.همه.با.اهتمام.

ویژه.نقش.ایفا.کنیم.و.ان.شــاءاه.زودتر.از.زمان.بندی.اعام.
شده.آنها.را.به.ثمر.برسانیم.

با.اینکه.عرضه.900.هزار.واحد.مســکونی.تا.سال.1400.

برنامه.ای.مهم.تلقی.می.شــود.اما.آنچه.هدف.اسامی.برای.

تعادل.بخشــی.به.بازار.را.محقق.خواهد.کرد،.آمدن.بخش.

خصوصی.پای.کار.اســت؛.بخش.خصوصی.که.دبیر.کانون.
انبوه.سازان.معتقد.است.در.حال.ترک.این.حوزه.هستند.

همچنین.از.جمله.مســائلی.که.در.ماه.های.پایانی.سال.به.

افزایش.قیمت.مســکن.دامن.زده،.عدم.قطعیت.در.اقتصاد.

و.نبود.چشــم.انداز.روشــن.است..احمد.روســتا.کارشناس.
بازاریابی،.سال.آینده.را.نه.بحرانی،.بلکه.ابهام.آلود.می.داند.

به.گفته.او،.این.کلیشــه.40.سال.وجود.داشته.و.مدام.فکر.

کردیم.با.بحران.مواجهیم.اما.در.واقع.نوعی.ســردرگمی.و.

باتکلیفی.اســت.که.خریداران.و.فروشندگان.در.بازار.ایران.

با.آن.مواجه.اند..روســتا.نسبت.به.چشم.انداز.اقتصاد.ایران.در.
سال.آینده.خوشبین.است.

امــا.دبیر.کانون.انبوه.ســازان.با.بیــان.اینکه.هزینه.های.

کمرشــکن.بر.گرده.تولیدکنندگان.قرار.دارد،.می.گوید.حدود.

13.میلیون.جوان.در.کشــور.داریم.که.به.سن.ازدواج.رسیده.

یا.از.ســن.ازدواج.گذشته.اند..یعنی.هم.اکنون.با.پنج.تا.شش.

میلیون.کســری.مســکن.مواجهیم.که.باید.تامین.شود..از.

سوی.دیگر.گفته.می.شود.۲.5.میلیون.مسکن.خالی.در.کشور.

وجــود.دارد..در.همه.جای.دنیا.برای.تعادل.بخشــی.به.بازار.

مسکن،.مازاد.شــش.تا.10.درصد.را.نگه.می.دارند..این.۲.5.

میلیون.نیز.حدود.10.درصد.کل.واحدهای.مســکونی.کشور.

را.تشکیل.می.دهد.که.می.توان.آن.را.به.عنوان.تعادل.بخشی.

در.نظر.گرفت.و.بر.این.اساس.به.پنج.-.شش.میلیون.مسکن.
در.کشور.نیاز.داریم.

فرشــید.پورحاجت.با.اشــاره.به.کاهش.ارزش.پول.ملی.

به.یک.ســوم.معتقد.است.این.مســئله.سبب.شده.نقدینگی.

تولیدکنندگان.به.خصوص.ســازندگان.به.یک.سوم.کاهش.

پیدا.کنــد؛.بنابراین.وقتی.قدرت.خرید.متقاضیان.مســکن.

کاهش.می.یابــد،.تولیدکننده.ها.نیز.رغبتــی.برای.ورود.به.

عرصه.ساخت.و.ســاز.از.خود.نشان.نمی.دهند..وی،.اصاح.

قانــون.پیش.فــروش.و.مشــوق.های.مالیاتــی.را.از.جمله.
اصاحات.فوری.در.حوزه.مسکن.می.داند.

  مسکن کلید "رونق تولید"
PDF Compressor Free Version 
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پنجره.ایرانیان؛.هرچند.محدودیت.های.ارزی.بازار.خرید.

ملک.در.خارج.از.کشــور.را.برای.ایرانیان.اندکی.کســاد.

کرده.اما.بررســی.ها.نشان.می.دهد.همچنان.تقاضا.برای.
خرید.ملک.در.دیگر.کشورها.از.سوی.ایرانیان.بااست.

به.گزارش.خبر.آناین،.کشــورهای.اطــراف.ایران،.

مهم.تریــن.مقاصــد.ایرانیان.برای.خرید.خانه.هاســت..

بااین.حال.رئیس.اتحادیه.مشــاوران.اماک.تاکید.دارد.

اقبال.ایرانیان.بــه.خرید.ملک.در.ترکیه،.گرجســتان،.

قبرس،.ارمنســتان.و.البته.اســپانیا.بااتر.از.سایر.نقاط.

اســت.و.درنتیجه.فعالیت.برای.جذب.مشــتری.در.این.
نقاط.نیز.بااست.

وی.با.تاکید.بر.اینکه.طرفیــن.با.آگاهی.از.این.نکته،.

تاش.دارند.شرایطی.را.برای.خرید.ملک.ایرانیان.فراهم.

کنند.اما.هم.وطنــان.باید.مراقبتی.جدی.در.این.حوزه.به.
عمل.بیاورند.

مصطفی.قلی.خسروی.در.توضیح.این.مطلب.افزود:.در.

داخل.کشور.آگهی.های.فراوانی.باهدف.ترغیب.ایرانیان.

به.خرید.ملک.در.خارج.از.کشور.منتشر.می.شود.اما.نکته.

مهم.این.است.که.فعالیت.برای.فروش.خانه.به.ایرانیان.

در.خارج.از.کشور.غیرقانونی.است.و.مشاوران.اماکی.که.

دارای.جواز.کسب.و.پروانه.فعالیت.هستند،.چنین.اقدامی.
را.نمی.توانند.انجام.دهند.

وی.ادامه.داد:.طبق.قانون،.هیچ.مشاور.اماک.دارای.

جوازی.برای.معامله.ای.را.که.به.خروج.ارز.از.کشور.منجر.

شــود.ندارد.و.تحت.هیچ.شرایطی.چنین.اقدامی.صورت.

نمی.گیرد.اما.باید.بگویم.که.عده.ای.بی.اعتنا.به.قانون.این.

اقدامات.را.در.دستور.کار.قرار.می.دهند.که.البته.در.حیطه.
اختیارات.ما.نیست.

وی.بــا.بیان.اینکه.از.ابتدای.ســال.جــاری.تاکنون.

ایرانی.هــا.8000.واحد.مســکونی.در.ازمیر.خریداری.

کرده.اند،.افــزود:.من.معتقدم.که.ایــن.وضعیت.برای.

کشور.ما.فاجعه.است.چراکه.باوجود.نیاز.ما.به.سرمایه.ها.

برخی.برای.خرید.خانه.ســرمایه.های.ارزی.را.از.کشور.
خارج.می.کنند.

او.در.توضیح.دایل.اســتقبال.ایرانیان.از.خرید.ملک.

در.خارج.گفت:.نکته.مهمی.در.این.حوزه.وجود.دارد.که.

باید.به.آن.توجه.کرد..برخی.این.اقبال.را.ناشی.از.مسائل.

اجتماعی.و.فرهنگی.می.دانند.درحالی.که.من.معتقدم.باید.
به.مولفه.های.اقتصادی.نیز.در.این.حوزه.توجه.داشت.

وی.در.توضیح.این.مطلــب.ادامه.داد:.به.عبارت.دیگر.

ارزان.تر.بودن.قیمت.ملک.در.خارج.از.ایران.نســبت.به.

داخل.ایــران.خصوصا.تهران،.برخــی.را.به.این.نتیجه.

می.رساند.که.بهتر.است.در.خارج.از.کشور.ملکی.بخرند..

در.حقیقت.خرید.ملک.در.خارج.از.ایران.بسیار.سهل..تر.از.
خرید.ملک.در.مناطق.گران.قیمت.تهران.است.

رئیس.اتحادیه.مشاوران.اماک.تاکید.کرد:.البته.باید.

توجه.داشت.بسیاری.از.خریداران.خانه.در.خارج.از.ایران.

با.پوچ.بودن.ادعاها.درخصوص.تبعات.مثبت.خرید.ملک.

روبه.رو.می.شــوند،.درعین.حال.پیش.تر.نیز.کسادی.بازار.

مســکن.دوبی.بســیاری.از.ایرانیانی.که.در.این.بخش.
سرمایه.گذاری.کردند.را.متضرر.کرد.

او.اضافه.کرد:.برای.ممانعــت.از.تداوم.این.وضعیت.

ازم.اســت.تدابیری.برای.افزایش.ســرمایه.گذاری.در.

ساخت.وســاز.صورت.گیرد..خرید.ملک.در.داخل.کشور.

اقدامی.در.راســتای.توســعه.اقتصاد.ملی.است.چراکه.

ملک.را.نه.مانند.ارز.و.نه.مانند.طا.نمی.توان.از.کشــور.

خارج.کرد.و.درعین.حال.رونق.خانه.ســازی.صدها.رشته.

صنعتی.را.تحرک.بخشــیده.و.اشتغال.زایی.را.در.کشور.
افزایش.می.دهد.

قلی.خســروی.با.تاکید.بر.اینکه.85.درصد.از.پروســه.

ساخت.وســاز.در.داخل.کشــور.تدارک.دیده.می.شــود،.

ادامه.داد:.این.عرضه.و.تقاضای.نامناســب.و.البته.عدم.

مدیریت.مناسب.بازار.است.که.سبب.می.شود.قیمت.ها.با.
جهش.های.شدید.روبه.رو.شود.

وی.گفت:.بــرای.مقابله.با.این.وضعیت.ازم.اســت.

جدا.از.اقدامات.نظارتی.مانند.پیشــگیری.از.خروج.ارز،.

اقداماتی.برای.متعارف.شــدن.قیمت.مســکن.در.داخل.

کشــور.نیز.فراهم.شــود..درعین.حال.باید.توجه.داشت.

که.سازندگان.مســکن.در.کشورهای.هدف.ایرانیان.در.

راســتای.ایجاد.جذابیت،.اقداماتی.را.در.دستور.کار.قرار.

می.دهند.و.ازم.اســت.در.ایران.نیز.ســازندگان.به.این.
مهم.توجه.کنند.

  ایرانی ها بیشتر در کدام کشورها خانه می خرند؟
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پنجره.ایرانیان؛.نایب.رئیس.کانون.سراسری.انبوه.سازان.

ایران.با.انتقاد.از.اینکه.تمام.ســازوکارها.و.سیاست.ها.به.

سمت.کارشکنی.در.بخش.مسکن.است،.پیش.بینی.کرد.

که.قیمت.مســکن.در.ماه.های.باقی.مانده.تا.پایان.سال.
97.و.همچنین.سال.آینده.کاهش.نخواهد.یافت.

احمدرضا.جــوکار.در.گفت.وگو.با.صمــا.با.بیان.این.

مطلــب.افزود:.در.شــرایط.عادی،.قیمت.مســکن.در.

ماه.های.پیش.رو.ارزان.تــر.از.قیمت.فعلی.نخواهد.بود..

البته.این.در.حالی.اســت.که.شــرایط.اقتصادی.و.توان.
مالی.مردم.روی.این.قضیه.تاثیر.می.گذارد.

وی.ادامــه.داد:.البتــه.در.کنار.ایــن.موضوع.مردم.

همچنان.ایــن.امکان.را.نخواهند.داشــت.که.کمتر.از.

قیمت.فعلی.مســکن.خریداری.کننــد..به.این.معنا.که.
بزرگ.ترین.مشکل.رشد.تورم.است.

.جوکار.با.بیان.اینکه.عوامل.موثر.بر.قیمت.مســکن.

منجر.به.افزایش.قیمت.آن.شــده.است،.ادامه.داد:.رشد.

قیمــت.نهاده.های.مســکن.و.چند.آیتــم.تاثیرگذار.بر.

قیمت.تمام.شده.مســکن.مثل.نیروی.کارگری،.پروانه.

ساختمانی.و.به.ویژه.زمین.و.مصالح.ساختمانی.افزایش.

قیمت.شــدیدی.را.تجربه.کرده.کــه.این.خود.موجب.
می.شود.تا.خرید.مسکن.کاهش.یابد.

این.انبوه.ســاز.اضافه.کرد:.درعین.حال.کاهش.خرید.

مســکن.موجب.می.شــود.کــه.تعداد.ساخت.وســازها.

کمتر.شــود.و.بر.همین.اســاس.در.یک.پروسه.زمانی.

طوانی.مدت.یعنی.بازه.زمانی.ســه.تا.پنج.ساله،.مجددا.

شــاهد.افزایش.شدید.قیمت.مســکن.به.دلیل.کاهش.
عرضه.خواهیم.بود.

جوکار.در.خصــوص.راهکارهای.پیشــنهادی.برای.

افزایش.تولید.مسکن.در.کشور.بیان.کرد:.درحال.حاضر.

با.توجه.به.باا.بودن.قیمت.تمام.شــده.ساخت.مسکن.و.

کاهش.قدرت.خرید.مردم،.تولید.مسکن.برای.سازندگان.
به.صرفه.نیست.و.توجیه.اقتصادی.ندارد.

وی.همچنین.با.بیان.اینکه.قیمت.مســکن.در.سال.

آینده.به.عوامل.زیادی.وابســته.است،.تصریح.کرد:.اگر.

قیمت.دار.افزایش.پیدا.کند،.به.طورقطع.قیمت.مسکن.

نیز.مجددا.افزایش.خواهد.یافت..همچنین.رشــد.تورم.

نیز.به.افزایش.قیمت.مســکن.منجر.خواهد.شد..چون.
مسکن.هنوز.جای.افزایش.قیمت.دارد.

دبیر.انجمن.انبوه.ســازان.اســتان.فارس.درخصوص.

دایل.این.ادعا.گفت:.به.هرحال.برای.تولید.هر.کاایی.

اعم.از.مســکن.باید.هزینه.تولید.و.درصدی.از.سود.را.

محاســبه.کنید.که.جمع.این.دو.عــدد.به.قیمت.نهایی.
مسکن.می.رسد.

جــوکار.ادامه.داد:.البته.این.گفته.به.آن.معنا.نیســت.

که.اکنون.قیمت.مســکن.گران.نیســت..اتفاقا.مسکن.

گران.اســت.و.با.توان.مردم.همخوانی.ندارد؛.اما.زمانی.

می.توانیم.بگوییــم.که.مالکان.یــک.کاایی.را.گران.

می.فروشــند.که.آن.را.با.صرف.هزینه.پایینی.به.دست.
آورده.باشند.و.بخواهند.با.نرخ.باایی.به.فروش.برسانند.
وی.افزود:.اما.این.در.حالی.است.که.امروز.اگر.فرضا.
ســاخت.مسکن.برای.یک.ســازنده.متری.10.میلیون.
تومان.تمام.می.شود.و.آن.را.متری.1۲.میلیون.تومان.به.
فروش.می.رساند،.به.معنای.گران.فروشی.نیست..هرچند.

که.قبول.داریم.این.قیمت.برای.مردم.گران.است.

نایب.رئیس.کانون.سراســری.انبوه.سازان.با.اشاره.به.

وضعیت.کنونی.بازار.مســکن.اظهار.داشت:.در.شرایط.

کنونــی.دقیقا.این.اتفاق.برای.بازار.مســکن.رخ.داده.و.

قیمت.ها.باا.و.از.توان.عمدمی.مردم.خارج.اســت؛.اما.

مسئله.این.است.که.تمام.ســازوکارها.و.سیاست.ها.به.
سمت.کارشکنی.در.بخش.مسکن.است.

وی.با.انتقاد.از.شــرایط.حاکم.بر.بازار.تولید.مســکن.

عنــوان.کــرد:.از.مرحله.شــروع.تولید.ســاختمان.هر.

اقدامی.که.در.مراحل.مختلف.می.خواهیم.انجام.دهیم،.

بروکراسی.اداری،.بحث.زمین.های.دولتی،.بحث.مصالح.

ساختمانی.و....مطرح.است.که.در.بسیاری.از.این.موارد.
مافیا.وجود.دارد.

جوکار.خاطرنشان.کرد:.مجموعه.این.مسائل.را.وقتی.

نگاه.می.کنیم،.می.بینیم.که.قیمت.تمام.شــده.مســکن.
بسیار.گران.تمام.می.شود.

  وجود مافیا در فرآیند تولید مسکن

پنجره.ایرانیــان؛.طراحی.های.نمای.ســاختمان.ها.باید.در.کمیته.ای.مــورد.تضارب.آرا.و.
بررسی.قرار.بگیرد.و.نهایتا.نقشه.تاییدشده.به.همراه.پروانه.درج.شود.

به.گزارش.مهر،.محمد.ســااری.رئیس.کمیســیون.شهرسازی.و.معماری.شورای.شهر.

تهران.در.جریان.بررســی.ایحه.طراحی،.پایش.و.اجرای.نماهای.شهر.تهران.در.خصوص.

فلسفه.ارائه.این.ایحه.اظهار.داشت:.طرح.جامع.شهر.تهران.دارای.راهبردی.تحت.عنوان.

ســاماندهی.سیما.و.منظر.شــهری.است،.در.شــورای.چهارم.نیز.در.دیدار.اعضای.شورا.و.

شهرداری.با.مقام.معظم.رهبری،.شهردار.وقت.تهران.اعام.کردند.که.در.حوزه.های.هویت.

بخشی.شــهر.و.ساماندهی.نماهای.شهری.کار.مناســبی.انجام.نشده.است،.بخش.عمده.

بیانات.مقام.معظم.رهبری.نیز.درخصوص.نابهنجاری.نماهای.شــهر.بود،.لذا.این.موضوع.

به.عنوان.یک.رویکرد.اساسی.طی.سال.های.اخیر.موردتوجه.قرار.گرفت.و.ما.در.همان.زمان.
مصوبه.ای.تحت.عنوان.شورای.ارتقاء.کیفی.شهر.تهران.تصویب.کردیم.

وی.تصریح.کرد:.موضوع.نما.و.طراحی.آن.یک.موضوع.محتوایی.اســت.و.مانند.ســایر.

ضوابط.طرح.تفصیلی.دســتورالعمل.پذیر.و.بخشنامه.پذیر.نیست،.موضوع.نما.باید.در.جایی.
مورد.تضارب.آرا.قرار.بگیرد.و.ما.سعی.کردیم.در.کمیته.های.نما.این.روند.را.اجرا.کنیم.

سااری.با.بیان.اینکه.طراحی.نما.توسط.مردم،.طراحان.و.معماران.دارای.صاحیت.های.

معتبر.انجام.می.شــود،.گفت:.بنابراین.ما.نمی.توانیم.بگوییم.طراحان.چه.طراحی.کنند..این.

طراحی.ها.تاکنون.در.فرآیند.سیستمی.صدور.پروانه.موردبررسی.قرار.نمی.گرفت.و.متولیان.

ساخت.وســاز.می.توانستند.هر.نمایی.را.که.خودشان.صاح.می.دانند،.اجرا.کنند.و.هیچ.گونه.

محدودیت.و.ممنوعیتی.هم.برای.آن.وجود.نداشــت.اما.در.اصل.باید.دســتورالعملی.وجود.

داشته.باشد.تا.به.مناطق.۲۲.گانه.اباغ.شود.که.بر.اساس.آن.نماهای.ساختمان.ها.طراحی.

شــود،.البته.که.اگر.از.تمام.صاحب.نظران.حوزه.معماری.و.طراحی.شــهری.ســوال.کنید،.

می.گویند.که.این.موضوع.بخشــنامه.پذیر.نیست،.چراکه.در.این.خصوص.باید.مردم.دارای.

اختیار.باشــند.و.طراحی.توسط.مهندســین.معمار.و.طراحان.شهری.دارای.مدرک.از.مراکز.
ذیصاح.صورت.گیرد،.همچنین.نباید.مانع.خاقیت.معماران.و.شهرسازان.شد.

وی.افزود:.بنابراین.این.طرح.ها.باید.در.کمیته.ای.موردبررســی.قرار.گیرد،.این.کمیته.ها.

از.سه.سال.گذشته.مشغول.فعالیت.هستند.و.تمام.پرونده.هایی.که.پروانه.برای.آن.ها.صادر.

شــده.به.کمیته.های.نما.می.روند.و.نقشــه.های.نمای.آن.ها.بررسی.شده.و.درنهایت.نقشه.

تایید.شــده.به.پیوست.پروانه.چاپ.می.شــود،.ما.با.حضور.معاونت.شهرسازی.و.معماری،.

صاحب.نظران.و.کارشناسان.بازخوردهای.این.مدت.فعالیت.کمیته.های.نما.را.احصا.کردیم.
و.اصاحات.ازم.نیز.در.این.خصوص.انجام.شده.است.

  موضوع طراحی و اجرای نمای ساختمان بخشنامه پذیر نیست
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پنجره.ایرانیان؛.یک.میلیاردر.آمریکایی.با.خرید.خانه.ای.به.ارزش.۲38.میلیون.دار،.
رکورد.جدیدی.را.به.ثبت.رساند.

به.گزارش.ایســنا.به.نقل.از.وال.اســتریت.ژورنال،.کن.گریفین،.میلیاردر.50.ساله.

آمریکایی.و.بنیان.گذار.صندوق.پوشــش.ریسک.سیتادل.که.با.9.6.میلیارد.دار.ثروت.

در.رده.صد.و.سی.هشتم.ثروتمندترین.افراد.جهان.قرار.دارد،.با.خرید.یک.پنت.هاوس.

در.شهر.نیویورک.به.ارزش.۲38.میلیون.دار،.رکورد.خرید.گران.ترین.خانه.در.آمریکا.
را.به.نام.خود.ثبت.کرد.

این.خانه.به.مســاحت.۲4.هزار.فوت.مربع.در.منطقه.ســنترال.پارک.نیویورک.واقع.

شــده.است..دونا.اولشن،.مدیر.موسسه.اولشن.رئالتی.در.مصاحبه.با.بلومبرگ.گفت:.او.
خانه.ای.را.خریده.است.که.بهترین.خانه.در.نیویورک.محسوب.می.شود.

خبر.خرید.این.خانه.توسط.گریفین.تنها.چند.روز.پس.از.آن.منتشر.می.شود.که.شبکه.

خبری.سی.ان.بی.سی.آمریکا.در.گزارشی.اعام.کرد.گریفین.با.خرید.خانه.ای.به.ارزش.

1۲۲.میلیون.دار.در.شــهر.لندن،.رکورد.خرید.گران.ترین.خانه.توســط.یک.شهروند.

امریکایی.در.خارج.از.کشور.را.شکسته.است..این.خانه.که.نزدیک.کاخ.باکینگهام.است.
زمانی.محل.اقامت.شارل.دوگل،.رئیس.جمهور.اسبق.فرانسه.بوده.است.

لندن.و.نیویورک.جز.6.شــهر.گران.قیمت.جهان.از.نظر.قیمت.خانه.هستند..پیش.تر.

موسســه.لندینگ.تری.با.جمع.آوری.اطاعات.اماکی.به.ارزش.بیش.از.155.میلیون.

دار.در.شهرهای.مختلف.آمریکا.اعام.کرده.بود.بیشتر.خانه.های.گران.قیمت.آمریکا.

در.مناطق.ســاحلی.این.کشــور.قرار.دارد..هم.چنین.ایالت.کالیفرنیا.که.بزرگ.ترین.و.

ثروتمندترین.ایالت.آمریکا.محسوب.می.شود،.میزبان.بیشترین.تعداد.خانه.های.لوکس.
در.آمریکا.است.

پنجره.ایرانیان؛.عضو.کانون.عالی.شوراهای.اسامی.کار.

ابراز.امیدواری.کرد:.مصوبه.افزایش.حق.مســکن.کارگران.

در.روزهــای.آینده.از.تصویب.هیــات.وزیران.بگذارد.تا.در.
فیشهای.حقوق.فروردین.ماه.کارگران.اجرایی.شود.

علی.اصانی.در.گفت.وگو.با.ایســنا،.با.اشاره.به.افزایش.

حداقل.مزد.کارگران.در.شــورای.عالی.کار.گفت:.با.توجه.

به.مصوبه.اســفند.ماه.شورای.عالی.کار.امیدواریم.در.سال.

جاری.افزایش.دستمزد.کارگران.کفاف.هزینه.های.زندگی.
آنها.را.بدهد.

وی.ادامه.داد:.طبیعی.است.که.هر.سال.افزایش.تورم.را.

داشته.باشیم.ولی.اگر.سیاستهای.دولت.در.جهت.کاهش.و.

تک.رقمی.کردن.نرخ.تورم.پیش.برود.معیشت.اقشار.آسیب.

پذیر.و.کارگران.دستخوش.تغییر.و.تحول.نخواهد.شد.
این.مقام.مسئول.کارگری.یادآور.شد:.سال.گذشته.نوسان.
و.افزایش.نرخ.ارز.موجب.شد.تا.نه.تنها.معیشت.خانوارهای.
کارگری.بلکه.بســیاری.از.افراد.و.دهک.های.جامعه.تحت.

تاثیر.قرار.بگیرد.و.بازار.کار.و.اشتغال.لطمه.ببیند.
اصانــی.از.دولت.خواســت.تا.در.آغاز.ســال.جدید.با.
افزایش.قیمت.ها.مقابله.کند.و.تثبیت.قیمت.اقام.مصرفی.
و.ضروری.را.در.دستور.کار.قرار.بدهد.تا.کارگران.در.تامین.

مایحتاج.مورد.نیاز.خو.دچار.مشکل.نشوند.
عضو.کانون.عالی.شوراهای.اســامی.کار.در.پایان.
با.اشــاره.به.تصویب.افزایش.حق.مسکن.کارگران.در.
شــورای.عالی.کار.گفت:.حق.مسکن.تنها.آیتم.مزدی.
کارگران.اســت.که.باید.توســط.هیات.وزیران.تایید.و.

تصویب.شود..
با.توجه.به.آنکه.شــورای.عالی.کار.ســال.گذشته.با.
افزایش.60.هزار.تومانی.کمک.هزینه.مسکن.کارگران.
موافقت.کرد،.امیدواریم.هیات.دولت.در.روزهای.آغازین.
سال.98.این.مصوبه.را.تایید.کند.تا.در.فیش.های.حقوق.

فروردین.ماه.کارگران.اعمال.شود.
به.گزارش.ایســنا،.شــورای.عالی.کار.بهمن.ماه.ســال.
گذشته.حق.مســکن.کارگران.را.افزایش.داد.و.از.40.هزار.
تومان.بــه.100.هزار.تومان.رســاند..مصوبه.افزایش.حق.
مسکن.کارگران.برای.اجرایی.شدن.باید.از.تصویب.هیات.

وزیران.بگذرد.

  رکورد خرید گران ترین خانه در آمریکا شکسته شد

  افزایش حق مسکن کارگران در حقوق فروردین ماه اعمال شود
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پنجره.ایرانیــان؛.یک.کارشــناس.اقتصادی.گفت:.حذف.صفــر.از.پول.ملی.بدون.

سیاســت.هدف.گذاری.تورم،.آزادی.اقتصادی.و.خصوصی.سازی.موفق.نیست.و.فقط.
بار.روانی.دارد.

سلیمی.در.گفت.وگو.با.ایسنا،.با.اشاره.به.طرح.حذف.صفر.از.پول.ملی.اظهار.کرد:.این.

طرح.با.شــرایط.فعلی.جز.بار.روانی،.تاثیر.خاصی.در.بخش.حقیقی.اقتصاد.و.متغیرهای.
کان.اقتصادی.ندارد.

.وی.با.بیان.اینکه.در.شــرایط.فعلی.قیمت.کااهای.اساسی.خانوار،.مسکن،.خودرو،.

لوازم.خانگــی،.ارز.و.به.عبارتی.تورم.در.تمام.بخش.ها.در.حال.افزایش.اســت،.تصریح.

کرد:.با.نگاهی.به.تجربه.کشــورها.قابل.مشــاهده.اســت.که.کشــورهایی.به.عنوان.

نمونه.های.موفق.معرفی.شــده.اند.که.بتوانند.بعد.از.اجرای.سیاست.حذف.صفر.از.پول.
ملی،.تورم.را.تثبیت.کنند.

این.کارشناس.اقتصادی.با.بیان.مثالی.از.نمونه.حذف.صفر.از.پول.ملی.در.کشورهای.

دیگــر.ادامــه.داد:.در.برزیل.نرخ.تورم.در.ســال.1980.برابر.بــا.101.درصد.بود.که.

این.کشــور.در.ســال.1990.اقدام.به.الحاق.به.ســازمان.تجارت.جهانی.و.استفاده.از.

سیاســت.های.توسعه.صادرات.و.کاهش.نرخ.تعرفه.کرد.و.در.سال.1993.باوجود.اینکه.
نرخ.تورم.در.برزیل.1۲7.درصد.بود،.نسبت.به.حذف.سه.صفر.از.پول.ملی.اقدام.کرد.
وی.ادامه.داد:.سیاســت.های.کنترل،.کاهش.و.تثبیت.نرخ.تورم.در.ســال.1999.با.

اجرای.سیاست.هدف.گذاری.نرخ.تورم.توســط.بانک.مرکزی.برزیل.جواب.داد.و.نرخ.

تورم.در.این.سال.به.پنج.درصد.کاهش.یافت.و.در.طول.این.سال.ها.نرخ.تورم.در.برزیل.
از.10.درصد.افزایش.نیافته.و.در.سال.۲017.این.نرخ.معادل.سه.درصد.بود.

به.گفته.این.اســتاد.دانشــگاه،.در.ترکیه.نیز.نرخ.تورم.از.ابتدای.دهه.80.با.سرعت.

باایی.در.حال.افزایش.بود.و.بر.اســاس.آمار.بانک.جهانی.نرخ.تورم.این.کشــور.94.

درصد.بود.که.بعد.از.ســال.۲006.این.کشــور.نسبت.به.اجرای.سیاست.هدف.گذاری.

تورم.اقدام.کرد.و.یک.ســال.قبل.از.آن.یعنی.در.ســال.۲005.معادل.شــش.صفر.از.

پول.ملی.خود.را.حذف.کرد.و.توانســت.به.عنوان.نمونه.موفق.خود.را.در.جهان.مطرح.

کند..در.طول.ســال.های.بعد.از.اجرای.سیاست.هدف.گذاری.نرخ.تورم،.این.نرخ.از.11.

درصد.در.ترکیه.افزایش.نیافته.و.به.طور.میانگین.دارای.نرخ.تورم.هشت.در.طول.این.
سال.ها.هستند.

ایــن.اقتصاددان.اظهار.کــرد:.پس.اگر.بخواهیم.می.توانیم.از.کشــورهای.موفق.در.

اجرای.طرح.حذف.صفر.از.پول.ملــی.الگوبرداری.کنیم..حال.که.بانک.مرکزی.اقدام.

بــه.اجرای.سیاســت.حذف.صفر.از.پول.ملــی.کرده،.در.مرحله.بعد.باید.از.سیاســت.

هدف.گذاری.تورم.نیز.اســتفاده.کند.و.مانند.۲6.کشور.هدف.گذار.تورم.در.دنیا.که.اقدام.

به.هدف.گذاری.بلندمدت.برای.بازه.های.زمانی.15.و.۲0.ساله.کرده.اند،.ایران.نیز.از.این.
سیاست.باید.بهره.ببرد.تا.اثرگذاری.حذف.صفر.از.پول.ملی.نمایان.شود.

  شرط موفقیت حذف صفر از پول ملی

پنجره.ایرانیان؛.سرپرســت.سازمان.توسعه.تجارت.اعام.

کرد.که.به.منظور.آموزش.دقیق.و.تخصصی.شــرکت.های.

صادرکننده.کوچک.در.آینده.نزدیک.یک.مدرسه.تخصصی.
برای.آموزش.آنها.آغاز.به.کار.می.کند.

به.گزارش.ایسنا،.محمدرضا.مودودی.در.همایش.پویش.

صادرات،.تصریح.کرد:.یکی.از.اصلی.ترین.مسائلی.که.حوزه.

صادرات.کشــور.امروز.به.آن.نیــاز.دارد.برنامه.ریزی.برای.

توانمندسازی.شرکت.های.فعال.در.این.عرصه.است..در.این.

زمینه.شرکت.های.کوچک.نیاز.بیشتری.به.فعالیت.حرفه.ای.

دارنــد.و.از.این.رو.با.برنامه.ریــزی.صورت.گرفته.به.منظور.

ارائــه.آموزش.تخصصی.به.آنها.یک.مدرســه.صادرات.در.
ایران.آغاز.به.کار.خواهد.کرد.

به.گفته.وی.با.اجرایی.شدن.تفاهم.نامه.ای.که.با.سازمان.

صنایع.کوچک.و.اتاق.تعاون.به.امضا.رســیده،.این.مدرسه.

کار.خود.را.آغاز.می.کند.و.هدف.آن.نه.تنها.آموزش.به.افراد.

که.آموزش.به.شــرکت.هایی.است.که.در.عرصه.صادرات.

فعالیت.می.کنند.و.پس.از.برگزاری.دوره.ها.مدارک.حرفه.ای.
ازم.به.این.شرکت.ها.داده.می.شود.

سرپرست.سازمان.توسعه.تجارت.با.بیان.این.که.امروز.در.

ایران.حدود.50.هزار.شــرکت.صادراتی.رسما.ثبت.شده.اند،.

اظهــار.کرد:.ما.تاش.کرده.ایم.در.این.بین.شــرکت.هایی.

را.که.اینجا.ســاانه.بین.100.تا.500.هزار.دار.صادرات.

دارند.را.شناســایی.کرده.و.در.یک.برنامه.ریزی.دوساله.آنها.
را.توانمند.کنیم.

وی.در.مقایسه.ای.میان.شــرکت.های.صادراتی.ایران.و.

ترکیــه.توضیح.داد:.در.ترکیه.امروز.حدود.1400.شــرکت.

صادراتی.فعال.هستند.که.ساانه.بیش.از.10.میلیون.دار.

صادرات.دارند..این.در.حالی.اســت.که.در.ایران.تعداد.این.

شــرکت.ها.به.350.مجموعه.نیز.نمی.رســد.از.این.رو.یکی.

از.اصلی.ترین.نیازهــای.امروز.کشــور.برنامه.ریزی.برای.
توانمندسازی.این.شرکت.هاست.

مودودی.ادامه.داد:.ایــران.از.نظر.جمعیتی،.جغرافیایی.و.

تولید.ناخالص.داخلی.1.۲.درصد.جهان.به.شمار.می.رود،.این.

در.حالی.است.که.سهم.ما.از.بازارهای.صادراتی.جهان.تنها.

0.۲5.درصد.اســت.از.این.رو.لزوم.اجرایی.شدن.یک.برنامه.

جدی.که.بتواند.سهم.صادرات.ایران.را.افزایش.دهد.بیش.
از.هر.زمان.دیگری.اهمیت.دارد.

سرپرست.سازمان.توسعه.تجارت.با.اشاره.به.نقش.مهم.

نمایشــگاه.های.داخلی،.بین.المللی.و.خارجی.تاکید.کرد:.ما.

باید.تاش.کنیم.که.با.ارائه.ی.برخی.تســهیات.شرایط.را.

برای.کاهش.هزینه.حضور.شرکت.های.صادراتی.ایران.در.

نمایشــگاه.های.خارجی.فراهم.کنیم..از.این.رو.تاش.شده.

با.رصد.مشــکات.در.این.عرصه.و.تاش.برای.بهبود.آنها.

صنایع.جوان.کشور.بتواند.در.قیاس.با.گذشته.توانایی.خود.
را.عرضه.کند.

  صادرکنندگان کوچک صاحب مدرسه تخصصی می شوند
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پنجره.ایرانیان؛.دبیر.کانون.انبوه.ســازان.با.بیان.این.که.

ســنگینی.مالیات.بر.گرده.بخش.تولید.مســکن.به.زودی.

باعث.فرار.فعاان.این.عرصه.می.شــود،.گفت:.در.قانون.

مالیات.های.مستقیم،.فعاان.صنعت.ساختمان.که.به.تولید.

و.اشتغال.کشور.کمک.می.کنند.هم.تراز.برخی.موج.سواران.
که.تعادل.بازار.را.به.هم.می.زنند.قرارگرفته.اند.

فرشــید.پورحاجت.در.گفت.وگو.با.ایســنا،.اظهار.کرد:.

قوانیــن.مالیاتی.که.در.حوزه.تولید.مســکن.تحت.عنوان.

قانون.مالیات.های.مســتقیم.وضع.شده.پس.از.اصاحات.

سال.1394.صنعت.ساختمان.کشور.را.به.مخاطره.انداخته.

اســت..بعد.از.سه.ســال.از.اجرای.این.قانون.که.ارتباط.

مســتقیم.با.۲0.نوع.عوارض.دارد.در.برخی.نقاط.کشــور.

شــاهد.تورم.3000.درصدی.حوزه.تولید.مسکن،.اماک،.
مستغات.و.اراضی.هستیم.

وی.افزود:.مواد.59.و.79.قانون.مالیات.های.مســتقیم.

که.از.مــاده.64.اعتبار.می.گیرد.هزینه.های.ســنگینی.را.

برای.بخش.تولید.مســکن.ایجاد.کرده.است..متاسفانه.در.

تغییراتی.که.ســال.1394.در.حوزه.مالیاتی.صورت.گرفته.

هیچ.تفاوتی.بین.بخش.تولید.و.ســوداگر.مســکن.قائل.

نشده.است؛.یعنی.جایگاه.کســانی.که.صنعت.ساختمان.

را.به.عنوان.یک.صنعت.پیشــران.و.ضدتحریم،.تقویت.و.

به.اشتغال.کشــور.کمک.می.کنند.از.برخی.داان.که.از.

نوســانات.بازار.مسکن.به.نوعی.موج.سواری.می.کنند.تمیز.
داده.نشده.است.

دبیر.کانون.انبوه.ســازان.با.بیان.این.هشدار.که.فعاان.

واقعی.حوزه.ساخت.وســاز.به.زودی.ایــن.بخش.را.ترک.

می.کنند.گفت:.ما.مخالــف.دریافت.مالیات.از.بخش.های.

اقتصادی.نیســتیم..در.تمام.دنیا.بحث.مالیات.بر.سرمایه.

وجود.دارد.اما.در.کشــورهای.توســعه.یافته.جایگاه.های.

بخش.های.مختلف.از.یکدیگر.جدا.شــده.اســت..در.آن.

کشــورها.هرگاه.کــه.یک.بخش.تولیدی.دچار.مشــکل.

می.شــود.ابزارهای.تشــویقی.را.در.حوزه.مالیات.در.نظر.

می.گیرند.ولــی.در.اصاحیه.1394.هیچ.یک.از.این.موارد.

لحاظ.نشــد.که.یکی.از.دایل.کاهش.تولید.بود..درنتیجه.

تعادل.بازار.مســکن.به.هم.خورد.و.اثرات.ســوء.آن.را.در.
جهش.قیمت.ها.طی.یک.سال.اخیر.مشاهده.کردیم.

به.گفته.پورحاجت،.مالیات.بایــد.برای.کمک.به.تولید.

باشد.نه.این.که.به.شکلی.وضع.کنیم.تا.گرده.بخش.تولید.

خم.شــود.و.بخش.دیگر.هیچ.مالیاتی.نپــردازد..چرا.باید.

آن.قدر.حلقه.را.تنگ.کنیم.که.فعاان.صنعت.ســاختمان،.
عطای.کار.را.به.لقایش.ببخشند؟

وی.همچنین.با.اشــاره.بــه.طرح.مالیــات.بر.عایدی.

ســرمایه.که.هم.اکنون.در.کمیســیون.اقتصادی.مجلس.

مطرح.اســت.افزود:.تصویب.قوانین.خلق.الساعه.و.بدون.

کارشناســی،.جز.این.که.حلقه.تولید.مسکن.را.به.مخاطره.

بیندازد.اثر.دیگری.نخواهد.داشــت..با.سیستم.موجود.که.

در.ســازمان.های.امور.مالیاتی.وجود.دارد.به.نظر.می.رسد.

که.نتوانیم.این.مالیات.ها.را.دریافت.کنیم..همین.اان.برای.

یک.اســتعام.مالیاتی.برای.عایدی.درآمد،.رســیدگی.به.

پرونده.ها.تا.۲0.روز.طول.می.کشد..کجای.دنیا.برای.چنین.

موضوعی.۲0.روز.معطل.می.شــوند؟.از.سوی.دیگر.بالغ.بر.

۲.5.میلیون.پرونده.مالیاتی.در.کشــور.وجود.دارد..اگر.در.

بخش.مسکن.هم.تمرکز.کنند.حدود.دو.میلیون.پرونده.به.

این.تعداد.اضافه.می.شــود.که.با.سیستم.ناکارآمد.مالیاتی.
فعلی.نمی.توان.انجام.داد.

دبیر.کانون.انبوه.ســازان.تصریح.کرد:.حدود.13.میلیون.

جوان.در.کشــور.داریم.که.به.سن.ازدواج.رسیده.یا.از.سن.

ازدواج.گذشته.اند؛.یعنی.هم.اکنون.با.5.تا.6.میلیون.کسری.

مسکن.مواجهیم.که.باید.تامین.شود..از.سوی.دیگر.گفته.

می.شود.۲.5.میلیون.مســکن.خالی.در.کشور.وجود.دارد..

در.همه.جای.دنیا.برای.تعادل.بخشــی.به.بازار.مســکن،.

مــازاد.6.تا.10.درصد.را.نگه.می.دارنــد..این.۲.5.میلیون.

نیز.حدود.10.درصد.کل.واحدهای.مســکونی.کشــور.را.

تشکیل.می.دهد.که.می.توان.آن.را.به.عنوان.تعادل.بخشی.

در.نظر.گرفت.و.بر.این.اســاس.به.5.تا.6.میلیون.مسکن.
در.کشور.نیاز.داریم.

رده تولیدکنندگان مسکن قرار دارد ـُ   مالیات بر گ
PDF Compressor Free Version 



13
ه.9

مـار
..ش

.98
ت.

هش
ردیب

م..ا
زده

.دوا
ـال

/ س
ان

نیـ
یرا

ره ا
جـ

پن
ساز

ت و 
ساخ

ـار
اخب

79

پنجره.ایرانیان؛.یک.کارشــناس.اقتصادی،.تعاون.را.

بهترین.راه.حمایت.از.تولید.دانست.و.گفت:.رونق.تولید.

زمانی.میســر.می.شود.که.انگیزه.مردم.را.برای.ورود.به.

عرصه.تولید.بیشــتر.کنیم.و.دولت.بســتر.فعالیت.های.
تولیدی.در.کشور.را.آسان.کند.

حمید.حاج.اســماعیلی.در.گفت.وگو.با.ایسنا،.با.اشاره.

به.نامگذاری.سال.98.به.عنوان.سال.رونق.تولید.اظهار.

کرد:.چند.سالی.اســت.که.مقام.معظم.رهبری.مسائل.

اقتصادی.را.به.عنوان.شــعار.سال.انتخاب.می.کنند.و.بر.

مســائل.اقتصادی.و.معیشتی.تاکید.دارند..سال.گذشته.

نیز.حمایــت.از.کاای.ایرانی.را.مطرح.کردند.که.یکی.
دیگر.از.معانی.رونق.تولید.است.

وی.افزود:.وقتی.تولیــد.رونق.بگیرد،.کاا.و.خدمات.

ایرانی.هم.رونق.می.گیرد.ولی.قبل.از.این،.باید.مشارکت.

و.انگیــزه.مردم.برای.ورود.به.عرصــه.اقتصاد.و.تولید.

را.افزایش.دهیم.و.دولــت.امکانات.و.ابزارهای.فعالیت.

تولیدی.در.کشــور.را.با.قیمت.ارزان.و.شرایط.آسان.در.
اختیار.مردم.بگذارد.

این.کارشــناس.اقتصادی.یادآور.شد.که.تاکید.مقام.

معظم.رهبری.در.بحث.رونق.تولید،.وجوه.مختلفی.دارد.

که.وزارتخانه.ها.و.سازمان.های.مربوطه.و.متخصصان.و.

کارشناســان.باید.ابعاد.و.زوایای.مختلف.آن.را.معرفی.

کنند..یکی.از.جنبه.های.تولید،.خروج.از.وابســتگی.به.

نفــت.و.درآمدهای.نفتی.اســت.و.در.شــرایطی.که.با.

بحران.های.اقتصادی.مواجه.می.شــویم،.راه.نجات.در.
تولید.داخلی.است.

حاج.اســماعیلی.از.دیگر.وجوه.رونق.تولید.را.خروج.

از.اقتصاد.دولتی.و.حرکت.به.ســمت.اقتصاد.مردمی.و.

غیر.دولتی.عنوان.کرد.و.گفت:.مردم.در.یک.نظام.غیر.

دولتی.و.تعاونی.کمترین.آسیب.را.از.بحران.ها،.تحریم.ها.
و.تغییر.قیمت.ها.می.بینند.

وی.در.عین.حال.با.بیان.اینکه.در.شرایط.موجود.امکان.

انجام.فعالیت.تولیدی.میسر.نیست،.تصریح.کرد:.اکنون.

که.نرخ.تورم.باا.و.شــرایط.اقتصاد.ســخت.و.انقباظی.

اســت.و.مردم.و.خانوارهــای.در.مضیقه.اند،.نمی.توانیم.
انتظار.داشته.باشیم.تولید.در.کشور.انجام.شود.

به.اعتقاد.این.کارشناس.اقتصادی،.به.دلیل.باا.بودن.

هزینه.تمام.شــده.کاا.و.عدم.دسترسی.به.منابع.اولیه،.

کســی.به.انجام.کار.تولیدی.رغبت.نشــان.نمی.دهد؛.

بانک.هــا.هم.همراهی.ازم.را.با.بخش.تولید.ندارند.لذا.

دولت.باید.شــرایط.و.ابزار.و.تسهیات.ویژه.ای.را.برای.
تولید.در.نظر.بگیرد.

حاج.اســماعیلی.پیش.بینی.معافیت.هــای.بیمه.ای.و.

مالیاتی.و.مشــوق.های.صادراتــی.را.از.راه.های.جلب.

مشــارکت.مــردم.در.فعالیت.های.تولیــدی.عنوان.و.

خاطرنشــان.کرد:.بدون.کمک.دولــت.نمی.توان.تولید.

را.شــکل.داد.و.رونق.بخشــید.دولت.باید.معافیت.ها.و.

یارانه.هایــی.برای.بنگاه.های.تولیــدی.در.نظر.بگیرد.و.

ارز.مورد.نیاز.برای.تهیه.مواد.خام.بنگاه.ها.را.اختصاص.

بدهد.تا.کســانی.که.انگیزه.ازم.برای.ورود.به.کارهای.
تولیدی.را.ندارند،.ترغیب.شوند.

وی.در.پایان.تعاون.را.بهترین.راه.رونق.تولید.دانست.

و.گفت:.هزینه.ها.در.بخش.تولید.نسبت.به.فعالیت.های.

بخش.خصوصی.کمتر.اســت.و.مشــارکت.گروهی.و.

تجمیع.ســرمایه.های.خرد.بستر.مناســبی.برای.انجام.

فعالیت.های.تولیدی.و.اشــتغال.پایدار.به.شمار.می.رود؛.

لذا.معتقدم.اگر.به.ســمت.گسترش.تعاونی.های.تولیدی.

برویم.و.دولت.تسهیات.و.شرایط.ازم.را.به.این.بخش.

تزریق.کند،.ســال.98.تولید.داخلی.با.مشــارکت.آحاد.
مردم.به.بهترین.شکل.ممکن.رونق.می.گیرد.

  تولید را آسان کنید تا رونق داشته باشیم
PDF Compressor Free Version 
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پنجره.ایرانیان؛.رئیس.اتحادیه.مشــاوران.اماک.با.

بیان.این.که.کشورهای.همسایه.که.با.تبلیغات.گسترده.

درصدد.فروش.آپارتمان.به.ایرانیان.هســتند،.هیچ.نوع.

اقامتی.نمی.دهنــد.گفت:.جدیدترین.نمونه.شکســت.

خورده.در.این.زمینه،.به.گرجســتان.مربوط.می.شــود.

که.مجلس.این.کشــور،.خرید.و.فــروش.آپارتمان.به.
کشورهای.همسایه.را.ممنوع.کرد.

مصطفی.قلی.خســروی.در.گفت.وگو.با.ایسنا.اظهار.

کرد:.طی.ســال.های.اخیر.تجربه.خرید.آپارتمان.توسط.

اتباع.ایرانی.در.کشــورهای.همسایه.همواره.با.شکست.

مواجه.شــده.که.جدیدترین.نمونه.به.گرجستان.مربوط.

می.شود..در.سال.های.گذشــته.بیروت،.دوبی.و.کویت.

مطــرح.بود.که.دیدیــم.چقدر.ایرانــی.در.این.مناطق.

ورشکســت.شدند.و.در.حال.حاضر.برخی.از.ایرانیان.به.
علت.ورشکستگی.در.زندان.های.این.کشورها.هستند.

وی.افزود:.اخیرا.نیز.پس.از.آنکه.گرجستان.را.مقصد.

ایرانیــان.معرفی.و.عده.ای.از.ایرانیان.در.این.کشــور.

اقدام.بــه.خرید.آپارتمان.کردند،.مجلس.گرجســتان.

مصوب.کرد.کــه.خرید.و.فروش.آپارتمــان.به.اتباع.

کشورهای.اطراف.ممنوع.است..هم.اکنون.ملک.های.

ایرانی.ها.روی.دستشان.مانده.و.خود.گرجستانی.ها.هم.
آن.را.نمی.خرند.

رئیس.اتحادیه.مشــاوران.اماک.خاطرنشــان.کرد:.

ترکیه.و.قبرس.با.وعده.اقامــت،.تبلیغات.زیادی.برای.

فروش.آپارتمان.و.ویا.انجام.می.دهند.که.دروغ.است؛.

زیرا.در.ترکیه.دو.ســند.ارائه.می.دهند.که.شــرط.ارائه.

سند.اصلی،.استقرار.در.آن.خانه.است،.استقرار.دائم.نیز.

مستلزم.دریافت.اقامت.اســت،.لذا.هیچگاه.این.هدف.
محقق.نمی.شود.

به.گفته.خســروی،.هیچ.کدام.از.کشــورهای.منطقه،.

اقلیم.چهار.فصل.ایران.را.ندارند.و.اتباع.این.کشــورها.

به.آب.و.هوای.ایران.غبطه.می.خورند..لذا.به.هموطنان.

توصیــه.می.کنــم.پولــی.را.کــه.در.خارج.از.کشــور.

سرمایه.گذاری.می.کنند.که.ریسک.آن.بسیار.بااست،.در.

کشور.خودمان.هزینه.کنند.تا.هم.شغل.ایجاد.شود.و.هم.
کشور.را.بسازیم..منافع.آن.هم.به.ملت.ایران.می.رسد.

وی.همچنین.اظهار.کرد:.اگر.ساخت.400.هزار.واحد.

مســکونی.که.وزیر.راه.و.شهرســازی.عنوان.کردند.در.

سال.جاری.عملیاتی.شــود،.تاثیر.مهمی.در.رونق.بازار.

مســکن.خواهد.داشــت.و.بخش.خصوصی.نیز.برای.

ساخت.و.ســاز.ترغیب.می.شود.که.امیدواریم.مشوق.ها.
و.تسهیات.مناسبی.در.این.زمینه.ارائه.شود.

رئیس.اتحادیه.مشاوران.اماک،.هر.نوع.طرح.مالیاتی.

برای.بازار.مسکن.را.تورم.زا.دانست.و.گفت:.اگر.مالیات.

بر.روی.مســکن.اعمال.شود،.سازندگان.و.فروشندگان.

مجبورند.آن.را.از.مشــتری.بگیرند.و.منجر.به.افزایش.
قیمت.می.شود.

خســروی.درباره.مقایسه.مســکن.با.بازارهای.رقیب.

گفت:.امنیتی.که.در.مســکن.اســت.در.بازارهای.سکه.

و.ارز.وجــود.ندارد..مثال.معروفی.در.این.زمینه.اســت.

کــه.می.گوید.زمین.بخر.کــه.دزد.روی.آن.راه.برود.اما.
نتواند.بدزدد.

پنجره.ایرانیان؛.معاون.مسکن.و.ساختمان.وزیر.راه.و.شهرسازی.در.نامه.ای.رسمی.به.

9مدیرکل.راه.و.شهرســازی.استان.های.سیل.زده،.درخواست.کرد.که.با.تاکید.وزیر.راه.

وشهرســازی.در.خصوص.بازسازی.سریع.خانه.های.آسیب.دیده.مردم،.نسبت.به.جمع.
آوری.اطاعات.قابل.اعتماد.و.ارسال.آمار.خانه.ها.آسیب.دیده.و.ارسال.آن.اقدام.کنند.
به.گزارش.ایســنا،.مازیار.حســینی،.امروز.15.فروردین.ماه.98.در.نامه.ارســالی.به.
مدیران.کل.راه.و.شهرســازی.9.اســتان.آورده.اســت:.ضمن.تقدیر.از.تاش.های.به.
عمل.آمده.برای.کاهش.خســارت.ها.و.حفظ.جان.هم.وطنان.در.حادثه.ســیاب.کم.
ســابقه.اخیر.کشــور.و.نظر.به.تاکید.وزیر.راه.وشهرسازی.در.خصوص.بازسازی.سریع.
خانه.های.آســیب.دیده.مردم،.ضرورت.دارد.برای.برنامه.ریزی،.تدوین.برنامه.بازسازی.
و.برآورد.بودجه.مورد.نیاز.نســبت.به.جمع.آوری.اطاعات.قابل.اعتماد.و.ارســال.آمار.
خانه.ها.آســیب.دیده.به.تفکیک.تعمیر.پذیر.و.غیر.قابل.تعمیر.و.شهری.و.روستایی.به.
همراه.برآورد.تقریبی.میزان.خســارت.با.قید.فوریــت.اقدام.و.نتیجه.را.به.این.معاونت.

ارسال.کنید.
استان.های.دریافت.کننده.نامه.شامل.استان.های.ایام،.لرستان،.خوزستان،.گلستان،.
مازندران،.کرمانشاه،.سمنان،.کهگیلویه.و.بویر.احمد.و.چهارمحال.و.بختیاری.است.

  تبعات خرید آپارتمان در کشورهای همسایه

  درخواست برآورد میزان خسارت به واحدهای مسکونی

PDF Compressor Free Version 



13
ه.9

مـار
..ش

.98
ت.

هش
ردیب

م..ا
زده

.دوا
ـال

/ س
ان

نیـ
یرا

ره ا
جـ

پن
ساز

ت و 
ساخ

ـار
اخب

81

پنجره.ایرانیان؛.مجموعه.خسارات.برآورد.شده.ناشی.از.

ســیل.در.سطح.زیرساخت.ها.بیش.از.1600.میلیارد.تومان.

بوده.اســت.که.این.رقم.غیر.از.هزینه.ترمیم.های.اساسی.

و.جایگزین.اســت.که.باید.انجام.شود.و.این.هزینه.ها.باید.
برآورد.شود.

به.گزارش.ایســنا،.محمد.اســامی.در.جریان.سفر.به.

اســتان.مرکزی.در.جمــع.خبرنگاران.با.بیــان.اینکه.باید.

خداوند.را.شــاکر.باشیم.که.کریمانه.درهای.رحمت.خود.را.

به.روی.ما.باز.کرد.و.موجب.شد.که.از.خشکسالی.و.کمبود.

آب.در.ســال.جاری.نجات.پیدا.کنیم،.ضمن.ابراز.تاسف.و.

همدردی.با.کســانی.که.عزیزان.خود.را.در.جریان.سیل.از.

دست.داده.اند،.گفت:.نکته.مهم.این.است.که.به.دلیل.اینکه.

حجم.بارش.ها.نســبت.به.دوره.50.ساله.گذشته.بااترین.

میزان.بوده.و.ثبت.رکورد.جدید.بارش.و.ســیابی.شــدن.

رودخانه.ها.محسوب.می.شود،.به.طور.کلی.مهمترین.کاری.

که.باید.انجام.داد،.بازنگری.در.محفوظات.مهندســی.برای.
طراحی.زیرساختها.است،.که.در.دستور.کار.ما.خواهد.بود.

وی.با.بیــان.اینکه.نکته.اولیه.اجرایی.از.نظر.ما.این.بود.

که.در.این.ایام.ارتباطــات.راه.ها.را.برقرار.کنیم،.افزود:.در.

طــول.حدود.1۲.هزار.کیلومتر.از.راه.هایی.که.با.رودخانه.ها.

تاقی.داشتند.یا.از.کنار.آنها.عبور.می.کردند.در.محورهای.

روســتایی،.فرعی،.بزرگراه.ها،.آزادراه.ها.و.راه.های.شریانی.

دچار.آســیب.هایی.شــدیم.که.از.جنس.فرونشست،.آب.

شستگی،.ریزش.کوه.بخصوص.در.منطقه.زاگرس.و.البرز.
و.رانش.های.زیاد.بوده.است.

اســامی.گفت:.مجموعه.خسارات.برآورد.شده.ناشی.از.

سیل.در.سطح.زیرساخت.ها.بیش.از.1,600.میلیارد.تومان.

بوده.اســت.که.این.رقم.غیر.از.هزینه.ترمیم.های.اساسی.

و.جایگزین.اســت.که.باید.انجام.شود.و.این.هزینه.ها.باید.
برآورد.شود.

وی.با.بیان.اینکه.بنیاد.مسکن.برآوردها.در.حوزه.مسکن.

را.آغاز.کرده.اســت،.افزود:.برآورد.ما.این.اســت.که.تعداد.

خانه.هایی.که.در.سراسر.کشور.از.سیل.آسیب.دیده.اند.بیش.

از.50.هزار.واحد.باشــد.که.بخشی.با.تعمیر.احیا.می.شود.و.
بخشی.تخریب.شده.و.باید.احداث.شود.

وزیر.راه.و.شهرســازی.گفت:.خوشبختانه.در.دو.جلسه.

هیــات.دولت.در.7.و.10.فروردین.مــاه.دو.مصوبه.جامع.

و.کامل.برای.کمک.معیشــت.و.جبران.خســارات.و.ارائه.

تســهیات.در.همه.اســتان.ها.داشــتیم.که.به.همه.نوع.

آســیب.ها.در.حوزه.های.مســکن،.زمین.های.کشــاورزی.

و.کســب.و.کارها.تعلق.می.گیرد..همچنین.مقرر.شــد.که.

تنخواهی.به.اســتان.هایی.که.در.سیل.آسیب.دیدند.تعلق.

گرفته.و.در.اختیار.اســتانداران.قــرار.گیرد.تا.در.موارد.نیاز.

فوری.هزینــه.کنند..بنیاد.مســکن.در.اســتان.هایی.که.

بیشترین.آســیب.را.دیده.بودند.پرداخت.های.علی.الحساب.

باعوض.را.شروع.کرده.اســت.و.امید.است.از.فاز.تثبیت.
شرایط.بعد.از.سیل.عبور.کنیم.و.بازسازی.را.آغاز.کنیم.

به.گفته.وی،.در.اســتان.مرکزی.با.مدیریت.استاندار.و.

هوشمندی.ســتاد.بحران،.پیشگیری.و.پیش.بینی.ها.خوب.

بوده.و.چند.مسیر.اصلی.که.آسیب.دیده.بود.بازگشایی.شد.

و.در.خصوص.مابقی.نیز.منتظر.فرو.نشست.آب.هستند.تا.
تردد.را.برقرار.کنند.

اســامی.افزود:.خوشبختانه.در.این.اســتان.خسارات.

کمتری.داشــتیم.و.اعتماد.مردم.به.هواشناســی.و.ســتاد.

بحران.نکته.مهمی.اســت..هواشناســی.پیش.بینی.های.

خوبی.انجام.داد.و.اخطاریه.ها.به.موقع.صادر.شــد.و.انتظار.

این.اســت.که.مردم.به.هشدارها.بیشتر.دقت.و.توجه.کنند.
تا.دچار.آسیب.نشوند.

وی.اظهار.کرد:.این.هشدارها.کارساز.بود.و.غافلگیری.

نداشتیم.و.اگر.واقعه.شیراز.اتفاق.نمی.افتاد.در.هیچ.یک.

از.این.ســیل.های.مهیب.مردم.جان.خود.را.از.دســت.

نداده.انــد.مگر.در.چند.حادثه.و.گرفتار.شــدن.هایی.که.
ناخواسته.بوده.است.

  خسارت 1۶00 میلیاردی سیل به زیرساخت ها
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پنجره.ایرانیان؛.یک.عضو.کمیسیون.عمران.مجلس.با.

تاکید.بر.اینکه.»دولت.باید.برنامه.منسجمی.برای.تولید.

ســاانه.یک.میلیون.مسکن.داشته.باشد«،.گفت:.دولت.

باید.با.سیاســت.های.حمایتی.توســط.بخش.خصوصی.

اقدام.به.ساخت.مسکن.تا.سقف.یک.میلیون.کرده.و.آن.

را.در.اختیار.جامعه.هدف.قرار.دهد.تا.شاهد.انباشته.شدن.
تقاضا.و.افزایش.فشار.نباشیم.

مجیــد.کیان.پور.در.گفت.وگو.با.ایســنا.درباره.راه.های.

مدیریت.بازار.مسکن.در.سال.جدید.بیان.کرد:.در.کشور.

ساانه.حدود.900.هزار.تا.یک.میلیون.واحد.مسکن.نیاز.

داریم.که.حدود.500.تا.550.هزار.واحد.معموا.توســط.

بخش.خصوصی.تولید.می.شود.و.برای.تولید.مابقی.هنوز.
برنامه.منسجمی.نتوانسته.ایم.ایجاد.کنیم.

وی.در.ادامــه.اظهــار.کرد:.به.صــورت.روتین.دولت.

می.تواند.از.طریق.انجمن.هایی.که.وجود.دارد.مانند.انبوه.

سازان.اقدام.به.برنامه.ریزی.و.ساخت.مسکن.کند.اما.در.

طول.این.سال.ها.چنین.چیزی.نبوده.و.برنامه.مشخصی.

برای.اســتفاده.از.ظرفیت.شــرکت.های.ســاختمانی.و.
انجمن.ها.نداشته.است.

نماینده.مردم.دورود.و.ازنا.در.مجلس.در.ادامه.تصریح.

کرد:.حداقل.نیاز.است.دولت.به.کمک.بخش.خصوصی.

کــه.مورد.حمایت.دولت.هســتند.نظیر.انبوه.ســازان.یا.

شــرکت.های.ســازنده.تولید.انبوه.یک.بسته.سیاستی.و.

حمایتــی.ایجاد.کند.تا.ایجاد.مســکن.برای.دهک.های.
سوم.تا.پنجم.با.قیمت.پایین.تری.تمام.شود.

این.عضو.کمیســیون.عمران.مجلــس.در.ادامه.تاکید.

کرد:.از.ســوی.دیگر.دولت.باید.سیاســت.گذاری.انجام.

دهد.و.مشوق.ها.و.تســهیات.حمایتی.در.نظر.بگیرد.و.

بخش.خصوصی.نیز.اجرا.کند.تا.شــاهد.تولید.و.ساخت.

مســکن.تا.سقف.یک.میلیون.باشیم..هر.چه.ما.از.برنامه.

عقب.بمانیم.تقاضاها.انباشــته.خواهد.شد.و.فشارش.بر.
روی.بازار.اجاره.بها.خواهد.آمد.

کیان.پور.در.ادامه.اظهار.کرد:.ما.باید.ســاانه.تا.سقف.

یک.میلیون.تولید.مســکن.داشته.باشیم.و.تاش.کنیم.

با.سیاســت.گذاری.و.تامین.اعتبار.ازم.و.سیاست.های.

حمایتی.جوانان.و.ســایر.اقشــار.متوسط.جامعه.صاحب.

مسکن.شــوند..دولت.باید.کمک.کند.قیمت.تمام.شده.

ملک.و.قیمت.فروش.را.با.نظــارت.پایین.بیاورد..دولت.

می.توانــد.با.یک.تیم.کارشناســی.مشــوق.هایی.را.در.

خصوص.رایــگان.کردن.پروانه.ســاخت،.بحث.بیمه.و.
مالیات.و.بحث.عوارض.ساختمانی.در.نظر.بگیرد.

وی.در.پایان.گفت:.البته.وزیر.راه.و.شهرســازی.اعام.

کرده.ساخت.400.هزار.واحد.در.دستور.کار.است.اما.این.
میزان.برای.یکسال.پاسخگو.است.

پنجره.ایرانیان؛.مدیرعامل.ســازمان.ملی.زمین.و.مسکن.گفت:.بعد.از.ایجاد.یگان.

حفاظت.از.اراضی.در.سال.1394.تصرف.زمین.های.دولتی.به.شکل.محسوسی.کاهش.
یافته.است.

علی.نبیان.در.گفت.وگو.با.ایســنا.اظهار.کرد:.از.زمــان.راه.اندازی.یگان.حفاظت.از.

اراضی.در.ســال.1394.زمین.خواری.به.طور.محسوسی.کاهش.یافته.است..به.طور.

مثال.در.ســال.1397.می.توانســت.بالغ.بر.1,364.میلیاد.تومان.دست.اندازی.صورت.

گیرد.که.جلوی.این.اتفاق.گرفته.شــد..متأسفانه.اقدام.برای.تصرف.اموال.عمومی.در.

کل.کشــور.مشاهده.می.شــود.و.صرفا.مربوط.به.یک.نقطه.خاص.نیست..از.شمال.تا.
جنوب.شاهد.این.پدیده.ناخوشایند.هستیم.

وی،.تصرف.در.جنگل.ها.را.مربوط.به.حوزه.منابع.طبیعی.دانســت.و.افزود:.سازمان.

ملی.زمین.و.مســکن،.صرفا.متولی.زمین.های.دولتی.اســت.که.در.محدوده.قانونی.و.
حریم.شهرها.قرار.دارد.

نبیان.در.پاســخ.به.این.ســوال.که.آیا.می.توان.در.سواحل.شمالی.که.ساخت.و.ساز.

غیرقانونی.صورت.گرفته.شاهد.تخریب.و.بازگشت.زمین.های.دولتی.بود،.اظهار.کرد:.

قطعًا.اگر.حکم.قضائی.باشد.این.اتفاق.می.افتد..از.سال.139۲.که.بنده.معاون.عمرانی.

استانداری.مازندران.بودم.دســت.درازی.به.انفال.شامل.منابع.طبیعی،.امور.اراضی.و.

زمین.های.مجموعه.ســازمان.ملی.زمین.و.مســکن.کاهش.پیدا.کرد..این.موضوع.بر.
اساس.گزارشات.دستگاه.های.نظارتی.تایید.می.شود.

مدیرعامل.سازمان.ملی.زمین.و.مسکن.همچنین.درخصوص.مسکن.دومعلولیتی.ها.

گفت:.طبق.تفاهم.با.بنیاد.مســکن.انقاب.اسامی،.بحث.مسکن.خانواده.های.دارای.

دو.فرد.معلول.در.سراســر.کشور.دنبال.می.شــود..در.صورت.معرفی،.زمین.مورد.نیاز.

در.هیأت.مدیره.مصوب.و.در.اختیار.همکاران.در.اســتان.ها.و.کسانی.که.متقاضی.این.

موضوع.هستند.قرار.می.گیرد..هر.مقدار.که.بهزیستی.و.بنیاد.مسکن.نیاز.داشته.باشند.

و.ما.در.آن.مناطق.زمین.دولتی.در.اختیار.داشــته.باشیم.در.راستای.اقدام.ملی.مکلف.
به.واگذاری.هستیم.
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پنجره.ایرانیان؛.برخی.کارشناسان.معتقدند.که.در.سال.

جــاری.تاطم.قیمتی.بازار.مســکن.فروکش.می.کند.و.

این.موضوع.می.تواند.چشم.انداز.روشن.تری.به.سازندگان.

مسکن.بدهد؛.از.ســوی.دیگر.دولت.طرح.احداث.400.

هزار.واحد.مســکونی.را.در.دســتور.کار.قــرار.داده.که.

درصورت.اجرا.می.تواند.رونق.نسبی.در.اشتغال.و.ساخت.
و.ساز.ایجاد.کند.

به.گزارش.ایسنا،.اغلب.کارشناسان.می.گویند.که.نرخ.

رشــد.قیمت.مسکن.در.ســال.1398.کاهش.می.یابد.و.

متناسب.با.نرخ.تورم.خواهد.بود..مصطفی.قلی.خسروی،.

رئیس.اتحادیه.مشــاوران.اماک.بیان.می.کند.که.رشد.

قیمت.مسکن.در.ســال.جاری.پایین.تر.از.تورم.عمومی.

قرار.می.گیرد..محمد.اسامی،؛.وزیر.راه.و.شهرسازی.نیز.

در.پیام.نوروزی.خود.وعده.داد.که.ســال.98.را.به.سال.

رونق.ســاخت.و.ساز.و.تولید.مسکن.تبدیل.می.کنیم..در.

این.زمینه.وزارت.راه.و.شهرسازی.برنامه.تولید.و.عرضه.

400.هزار.واحد.مسکونی.را.در.دستور.کار.قرار.داده.که.

۲00.هزار.در.شــهرهای.جدید،.100.هزار.در.بافت.های.

ناکارآمــد.و.100.هزار.در.مناطق.هدف.بنیاد.مســکن.

خواهد.بود..اســامی،.مهمترین.عامــل.کنترل.قیمت.
مسکن.را.تعادل.بخشی.به.عرضه.و.تقاضا.می.داند.

ارزیابی.رشد.یک.ساله.ســه.بازار.رقیب.یعنی.مسکن،.

سکه.و.ارز.نشــان.می.دهد،.مسکن.از.دو.بازار.دیگر.جا.

مانده.و.با.وجود.رشــد.80.درصدی.قیمت.طی.11.ماهه.

1397.دقیقا.به.همین.میزان.از.ســکه.و.ارز.عقب.مانده.

اســت..در.مقایســه.کان.می.توان.گفت.بازار.مسکن.

حال.و.روز.چندان.خوشــی.نسبت.به.سکه.و.ارز.تجربه.

نمی.کند..از.یک.ســو.با.انباشت.تقاضا.در.بخش.کوچک.

متراژ.و.از.ســوی.دیگر.با.مازاد.عرضه.در.بخش.بزرگ.
متراژ.مواجه.است.

در.این.شــرایط.به.دلیل.رشد.80.درصدی.قیمت.طی.

11.ماه.1397،.مشــتریان.واقعی.خود.را.از.دســت.داده.

و.معامات.شــهر.تهران.در.بهمن.ماه.سال.گذشته.به.

9300.فقره.رســید.که.نسبت.به.زمان.مشابه.سال.قبل.

49.درصد.کاهش.نشــان.می.دهد..در.بازه.11.ماهه.نیز.

کاهش.3۲.درصد.به.ثبت.رســیده.اســت..اواخر.سال.

1396.نیز.رشــد.مسکن.حدودا.نصف.دو.بازار.رقیب.بود.

و.پیش.بینی.بعضی.کارشناســان.مبنی.بر.این.که.قیمت.

مسکن.با.ســکه.و.ارز.همتراز.می.شــود،.درست.از.کار.

درنیامد..البته.غالــب.پیش.بینی.ها.این.بود.که.نمی.توان.

انتظار.داشــت.قیمت.مسکن.با.رشد.ارز.و.طا.همسان.

شود؛.چرا.که.هم.اکنون.نیز.دچار.حباب.قیمت.شده.و.از.
این.پس.وارد.دوره.رکودی.خواهد.شد.

کارشناسان.چشــم.انداز.جهشــی.برای.بازار.مسکن.

متصور.نیســتند؛.چرا.که.در.حال.حاضر.قیمت.مســکن.

از.ظرفیت.طرف.تقاضا.خارج.شده.است..مهدی.سلطان.

محمدی،.کارشناس.اقتصاد.مســکن.درباره.پیش.بینی.

از.قیمت.مســکن.در.ســال.1398.می.گویــد:.همان.

مولفه.هایی.که.ســال.گذشــته.در.بازار.مســکن.وجود.

داشــتند،.با.مقیاس.ضعیف.تر.هنوز.فعال.هستند..عاوه.

بر.احتمال.افزایش.قیمت.ارز،.افزایش.حداقل.دســتمزد.

که.تا.حدود.35.درصد.تعیین.شــده.و.بخش.عمده.ای.از.

هزینه.های.ساخت.مســکن.را.تحت.تاثیر.قرار.می.دهد،.

بر.قیمت.تمام.شده.مسکن.تاثیرگذار.است،.لذا.تورمی.از.

این.ناحیه.خواهیم.داشت..می.توان.انتظار.داشت.که.بازار.

مســکن.همچنان.از.رشــد.برخوردار.باشد.ولی.افزایش.

جهشی.نخواهد.داشت..به.نظر.من.امسال.قیمت.مسکن.

حول.نرخ.تورم.و.حتی.ممکن.است.پایین.تر.از.میانگین.
تورم.قرار.گیرد.

از.جمله.دایل.پرش.قیمت.مســکن.در.سال.1397.

فشــار.تقاضا.برای.واحدهای.متوســط.و.کوچک.متراژ.

عنوان.شــد.که.این.مســئله.باید.در.ساخت.و.سازهای.

جدید.مــورد.توجه.قرار.گیــرد..مهدی.روان.شــادنیا،.

کارشناس.اقتصاد.مســکن.می.گوید:.در.دی.ماه.1397.

میانگین.متراژ.واحدهایی.که.معامله.شــده.75.متر.مربع.

بوده.است..68.درصد.واحدهایی.که.معامله.شدند،.دارای.

ارزش.کمتــر.از.یک.میلیارد.تومان.و.41.درصد.کمتر.از.

500.میلیون.تومان.بوده.اند..اگر.میانگین.قیمت.شــهر.

تهران.را.کــه.9.میلیون.و.800.هزار.تومان.اســت.در.

میانگین.متراژ.تقاضا.یعنــی.75.متر.مربع.ضرب.کنیم،.

به.عدد.تقریبی.750.میلیون.تومان.می.رسیم.که.باید.به.

عنوان.میانگین.قیمت.بر.اســاس.تقاضا.در.تهران.لحاظ.

شــود.و.57.درصد.معامات.مسکن.در.این.بازه.قیمتی.

انجام.شده.اســت..این.نکات.به.سیاست.گذار.یادآوری.

می.کند.که.جهــت.حمایت.های.دولت.باید.به.ســمت.
واحدهای.در.استطاعت.گروه.غالب.جامعه.هدف.برود.

همچنین.رئیس.اتحادیه.مشــاوران.اماک.اســتان.

تهران.با.بیان.این.که.ازم.است.به.سمت.صنعتی.سازی.

برویم.گفــت:.متراژ.خانه.ها.باید.مطابق.ســایق.همه.

گروه.ها.باشد..درست.اســت.که.در.بسیاری.از.محله.ها.

نیاز.به.متراژهای.کمتر.از.80.متر.داریم.ولی.در.مناطق.

دیگر.نیاز.به.واحدهای.بزرگ.متراژ.دیده.می.شــود..لذا.

نمی.توانیم.صرفا.آپارتمان.های.کوچک.یا.بزرگ.متراژ.را.

ماک.برنامه.ریزی.برای.تولید.قرار.دهیم..البته.در.حال.

حاضر.فشــار.تقاضا.بیشــتر.در.واحدهای.کوچک.متراژ.

دیده.می.شــود..به.همین.دلیل.طی.ســال.های.اخیر.به.

موضوع.کوچک.سازی.تاکید.و.در.بسیاری.از.مناطق.این.
اقدام.آغاز.شده.است.

به.گزارش.ایسنا،.آمار.بانک.مرکزی.از.تحوات.بازار.

مســکن.شهر.تهران.در.بهمن.ماه.1397.نشان.می.دهد.

متوســط.قیمت.خرید.و.فروش.یک.متر.مربع.زیر.بنای.

واحد.مسکونی.معامله.شده.از.طریق.بنگاه.های.معامات.

ملکی.شهر.تهران.9.میلیون.و.970.هزار.تومان.بود.که.

نسبت.به.ماه.گذشته.و.ماه.مشابه.سال.گذشته.به.ترتیب.

1.7.درصد.و.85.1.درصد.افزایش.داشته.است..هم.چنین.

در.این.ماه.تعداد.معامات.آپارتمان.های.مسکونی.شهر.

تهران.به.بیش.از.9300.واحد.رســید.که.نسبت.به.ماه.

قبل.39.درصد.افزایش.داشــته،.اما.نسبت.به.ماه.مشابه.

سال.گذشته.49.۲.درصد.کاهش.را.نشان.می.دهد..آمار.
اسفندماه.هنوز.اعام.نشده.است.
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پنجره.ایرانیان؛.رئیس.هیات.مدیره.انجمن.انرژی.های.

تجدیدپذیــر.اتاق.بازرگانی.گفت:.بــه.ازای.احداث.هر.

100.مــگاوات.نیروگاه.بــادی،.از.مصرف.معادل.۲50.

هزار.مترمکعب.آب.در.سال.جلوگیری..می.شود،.چراکه.

نیروگاه.های.تجدیدپذیر.نیازمند.منابع.آبی.نیســتند،.در.

ضمن.توسعه.انرژی.های.تجدیدپذیر.مانع.از.تولید.۲50.
هزار.تن.دی.اکسید.کربن.نیز..می.شوند.

بــه.گزارش.ایســنا،.اکبر.ادیب.فر.امروز.در.نشســت.

تخصصی.آب.و.انرژی.های.تجدیدپذیر،.درباره.توســعه.

انرژی.های.تجدیدپذیر.در.مناطق.محروم.ایران،.اظهار.

کرد:.به.دلیل.پتانسیل.فراوان.انرژی.خورشیدی.و.بادی.

در.مناطق.محروم.ایران،.اغلب.نیروگاه.های.تجدیدپذیر.

کشور.در.مناطق.محروم.و.روســتایی.احداث.شده.اند،.

برای.مثــال..می.توان.به.کهک،.کوهین،.ســیاهپوش،.

روستاهای.استان.های.همدان،.خراسان.رضوی،.کرمان.
و.باقی.استان.ها.اشاره.کرد.

در.ادامــه،.محمدامین.زنگنه،.عضــو.کارگروه.ترویج.

انجمــن.انرژی.های.تجدیدپذیر.اتــاق.بازرگانی.ایران.

بــا.بیان.این.که.در.کشــور.باوجود.منابع.فــراوان.باد.و.

خورشــید،.به.راحتی.پتانســیل.ایجاد.500.هزار.شغل.

در.زمینــه.انرژی.های.تجدیدپذیر.وجــود.دارد،.گفت:.

انرژی.های.تجدیدپذیر..می.تواند.موتور.اشتغال.و.توسعه.

در.ایران.باشــد.و.نکته.قابل.توجه.آن.است.که.اشتغالی.

که.از.طریق.تجدیدپذیرها.ایجاد.می.شــود.بدون.نیاز.به.
آب.است.

وی.با.اشاره.به.ایجاد.اشتغال.قابل.توجه.تجدیدپذیرها.

در.ســایر.کشورها،.ابراز.کرد:.در.آلمان.حدود.400.هزار.

نفر.در.زمینه.انرژی.تجدیدپذیر.مشغول.به.کار.هستند،.

درحالی.کــه.کل.صنعت.خودروســازی.کــه.به.عنوان.

مهم.ترین.صنعت.آلمان.شناخته..می.شود،.700.هزار.نفر.
اشتغال.ایجاد.کرده.است.

عضو.کارگروه.ترویج.انجمن.انرژی.های.تجدیدپذیر.

اتــاق.بازرگانی.ایــران.با.تأکیــد.به.این.مســئله.که.

درحال.حاضــر.حداقل.۲0.هزار.شــغل.از.طریق.ایجاد.

نیروگاه.های.تجدیدپذیر.در.ایران.به.وجود.آمده.اســت،.

ادامه.داد:.در.صورت.رفع.موانع.و.احداث.5000.مگاوات.

ظرفیت.تجدیدپذیر.طبق.برنامه.ششم،.میزان.اشتغال.به.
100.هزار.شغل.خواهد.رسید.

زنگنه.با.اشــاره.به.اهمیت.انرژی.های.تجدیدپذیر.در.

توسعه.پایدار،.افزود:.تجدیدپذیرها.نقش.مهمی.در.این.

بخــش.به.عهده.دارند،.عاوه.بر.این.با.توجه.به.اثرات.

بحران.آب.در.کشــور،.باید.گفت.که.توسعه.این.انرژی.

بســیار.مهم.است.چراکه.نقشــه.خشک.سالی.و.تنش.

آبی.اســتان.اصفهان.حاکی.از.آن.اســت.که.بسیاری.

از.نیروگاه.های.کشــور.که.ازجمله.صنایــع.آب.بر.به.

شمارمی.آیند.در.دشت.های.ممنوعه.و.ممنوعه.بحرانی.
احداث.شده.اند.

وی.با.تاکید.به.این.مسئله.که.طبق.تعریف.دشت.های.

ممنوعه.بحرانی،.به.هیچ.عنوان.حق.اســتفاده.و.برداشت.

از.منابــع.آبی.این.مناطق.وجود.ندارنــد،.تصریح.کرد:.

می.توان.گفت.در.حدود.50.تا.60.درصد.استان.اصفهان،.

تحت.تاثیر.خشکســالی.از.نوع.ممنوعه.و.بحرانی.است.

و.مشــکل.آب.اصفهان.به.حدی.است.که.در.خاموشی.

به.وجود.آمده.در.تابســتان.امسال،.یکی.از.نیروگاه.های.
اصفهان.به.دلیل.مشکل.آب.وارد.مدار.نشد.

همچنیــن.در.ادامه.این.نشســت.کیــوان.پورکیان،.

عضو.هیات.مدیره.کارگــروه.بودجه.و.مجلس.انجمن.

انرژی.های.تجدیدپذیر.اتاق.بازرگانی،.درباره.انرژی.های.

تجدیدپذیر.به.عنوان.معیشت.جایگزین.برای.کشاورزان.

اظهار.کرد:.در.بعضی.مناطق.کشــور.شاهد.آن.هستیم.

که.بسیاری.از.اراضی.کشــاورزی.به.دلیل.کمبود.آب،.

دیگر.مستعد.کشــاورزی.نیستند.و.دولت.به.عنوان.یک.

راه.حل،.برای.کشــاورزان.این.منطقــه.یارانه.یا.همان.

حق.نکاشــت.در.نظر.گرفته.است.که.جوابگوی.زندگی.
کشاورزان.نیست.

وی.با.بیان.این.که.در.صورت.ادامه.این.روند،.شــاهد.

تخلیه.روســتاها.و.مهاجرت.روستاییان.خواهیم.بود.که.

به.صورت.مستقیم..می.تواند.امنیت.کشور.را.به.مخاطره.

اندازد،.تصریح.کرد:.پیشنهاد.ما.این.است.که.در.صورت.

امکان.در.این.زمین.ها،.سیستم.های.خورشیدی.احداث.

شود.که.کشاورزان.دارای.یک.معیشت.جایگزین.شده،.

به.تولید.برق.پردازند.و.درآمد.پایدار.۲0.ســاله.داشــته.

باشند،.همچنین.سفره.های.زیرزمینی.نیز.فرصتی.برای.
احیا.پیدا.کنند.

بــه.گفته.عضــو.هیات.مدیــره.کارگــروه.بودجه.و.

مجلس.انجمن.انرژی.هــای.تجدیدپذیر.اتاق.بازرگانی.

درحال.حاضــر.بخشــی.از.عوارض.برقی.کــه.از.مردم.

دریافت..می.شــود،.قرار.است.برای.تامین.برق.روستاها.

اختصــاص.یابد،.درحالی.که.امــروز.بیش.تر.خانوارهای.

ســاکن.در.روســتاها.مجهز.به.برق.هستند.و.از.طرف.

دیگر.انرژی.های.تجدیدپذیر.خود.اغلب.در.روســتاها.و.
مناطق.محروم.احداث..می.شوند.

پورکیان.ابراز.کرد:.در.این.شــرایط.به.نظر.می.رسد،.

فراهم.کردن.زمینه.توســعه.انرژی.های.تجدیدپذیر.در.

حقیقت.به.توسعه.روســتاها.کمک..می.کند.و.عاوه.بر.

ایجاد.اشتغال.و.درآمد.پایدار.برای.روستاییان.به.تامین.
برق.پاک.نیز.منجر.می.شود.

   نیروگاه های تجدیدپذیر چه میزان آب صرفه جویی  می کنند؟
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پنجره.ایرانیان؛.مدیر.انجمن.علمی.انرژی.های.تجدیدپذیر.

معتقد.اســت.کاهــش.قیمــت.تکنولــوژی.فتوولتائیک.و.

نیروگاههای.خورشــیدی.و.هزینه.ســرمایه.گذاری.روی.این.

زمینــه،.دو.عامل.مهم.برای.رقابت.بــا.نیروگاه.های.حرارتی.
محسوب.می.شود.

بــه.گــزارش.خبرگــزاری.مهــر،.انــرژی.خورشــیدی.

منحصربه.فردترین.منبع.انرژی.تجدیدپذیر.در.جهان.اســت.

و.منبــع.اصلی.تمامی.انرژی.های.موجود.در.زمین.به.شــمار.

می.آید..این.انرژی.به.صورت.مســتقیم.و.غیرمستقیم.می.تواند.

به.اشــکال.دیگر.انرژی.تبدیل.شود..با.توجه.به.محدود.بودن.

منابع.ســوخت.فسیلی.و.مشــکات.ناشــی.از.احتراق.این.

سوخت.ها.مانند.آلودگی.روزافزون.هوا،.استفاده.از.فناوری.های.

خورشیدی.مورد.توجه.بســیاری.از.کشورها.قرار.گرفته.و.در.

حال.حاضر.کشورهای.زیادی.وجود.دارند.که.به.دنبال.استفاده.

از.نور.خورشید.به.طرق.مختلف.هستند.تا.از.آن.به.عنوان.مثال.
برق.تولید.کنند.

دکتر.ســید.مسلم.موسوی.درچه،.مدیرعامل.انجمن.علمی.

انرژی.هــای.تجدیدپذیر.ایران.در.گفتگــو.با.خبرگزاری.مهر.

اظهار.کرد:.ایران.در.منابع.فســیلی.نفت.و.گاز.رتبه.یک.را.در.

بین.کشورهای.مختلف.دارد؛.اما.شاید.هیچ.کس.اطاع.نداشته.

باشد.که.ما.در.پتانســیل.انرژی.خورشیدی.هم..رتبه.خوب.و.
مناسبی.میان.کشورهای.دنیا.داریم.

وی.با.تاکید.بر.اینکه.اما.متاســفانه.از.این.پتانسیل.به.نحو.

احسن.در.کشور.ما.استفاده.نمی.شــود،.گفت:.تاکنون.میزان.

ظرفیت.نصب.شــده.انــواع.انرژی.های.تجدید.پذیر.شــامل.

خورشیدی،.بادی،.زیســتش.توده،.زمین.گرمایی،.آبی.کوچک.

و.....در.کشــور.660.مگاوات.است.که.در.قانون.برنامه.ششم.
توسعه.موظف.هستیم.به.5هزار.مگاوات.برسیم.

موسوی.درچه.خاطرنشان.کرد:.طی.یکی.دو.سال.اخیر.رشد.

خوبی.در.زمینه.استفاده.از.انرژی.های.خورشیدی.داشته.ایم.و.

تقریبــا.چهل.درصد.از..660.مگاوات.ظرفیت.منصوبه.مربوط.
به.انرژی.خورشیدی.می.شود.

مدیرعامــل.انجمــن.انرژی.هــای.تجدید.پذیــر.ایران.با.

بیان.اینکه.امــا.به.دایل.مختلف.اســتفاده.از.این.انرژی.ها.

کمتر.بوده.اســت،.گفت:.مهم.ترین.دایــل.این.مصرف.کم.

انرژی.های.خورشــیدی،.یارانه.های.بی.حد.و.نصابی.است.که.

در.سوخت.های.فســیلی.داریم.و.این.موضوع.باعث.شده.که.

تکنولوژی.های.تجدید.پذیر.نتوانند.بــا.نیروگاه.های.حرارتی.
رقابت.کنند.

خاطرنشــان. تجدیدپذیر. انرژی.های. انجمــن. مدیرعامل.

کرد:.امــا.بااین.وجود.وزارت.نیرو.همــواره.در.صدد.بوده.که.

با.سیاســت.های.خود،.اســتفاده.از.انرژی.های.خورشیدی.را.
جذاب.تر.کند.

موســوی.درچه.با.اشــاره.به.اقدامــات.وزارت.نیرو.برای.

استفاده.هرچه.بیشــتر.از.انرژی.های.خورشیدی.گفت:.قیمت.

تکنولوژی.فتوولتائیک.و.نیروگاه.های.خورشیدی.در.چند.سال.

اخیر.به.شــدت.کاهش.پیدا.کرده.و.طی.5.سال.گذشته.هزینه.
سرمایه.گذاری.نیروهای.خورشیدی.به.نصف.رسیده.است.

مدیرعامل.انجمن.انرژی.های.تجدید.پذیر.ایران.افزود:.در.

حال.حاضر.به.ازای.ســرمایه.گذاری.روی.هر.کیلووات.انرژی.

خورشــیدی.650.دار.نیاز..اســت.که.این.موضوع.به.اندازه.

هزینه.ســرمایه.گذاری.نیروگاه.های.حرارتی.کشــور.اســت..

ازاین.رو.پتانســیل.خوبی.داریم.که.با.اســتفاده.از.آن.بتوانیم.
تحولی.در.کشور.ایجاد.کنیم.

مدیرعامــل.انجمن.انرژی.های.تجدیــد.پذیر.ایران.عنوان.

کرد:.اکنون.خوشــبختانه.در.بومی.ســازی.فناوری.های.این.

حوزه،.شرکت.های.دانش.بنیان.به.ساخت.پنل.های.فتوولتائیک.

در.کشــور.واردشده.اند.که.مهم.ترین.آن.در.شیراز.است.و.باید.
مورد.حمایت.قرار.بگیرند.

وی.ادامه.داد:.اما.در.حال.حاضر.مجموعه.های.دیگری.هم.

هســتند.که.به.انجمن.انرژی.های.تجدید.پذیر.برای.احداث.
خط.تولید.پنل.های.خورشیدی.مراجعه.کرده.اند.

موسوی.درچه.با.تاکید.بر.اینکه.همین.شرکت.ها.می.توانند.

عاوه.بر.به.دست.آوردن.بازار.داخل،.بازار.کشورهای.همسایه.

را.نیز.تصاحب.کنند،.بیان.کرد:.از.شــهریورماه.از.سوی.وزیر.

نیرو.اباغیه.ای.مبنی.بر.حمایت.از.صنعتگران.و.ســازندگان.

صنعتی.نیروگاه.های.خورشیدی.اعام.شده.است..وزارت.نیرو.

برق.نیروگاه.های.خورشــیدی.که.از.تجهیزات.بومی.و.داخلی.

اســتفاده.کنند.را.تا.حداکثر..30.درصد.بیشتر.از.نیروگاه.هایی.
که.از.تجهیزات.خارجی.استفاده.می.کنند،.خریداری.می.کند.

وی.بــا.تاکید.بر.اینکــه.این.موضوع.می.توانــد.عاوه.بر.

راه.انــدازی.انرژی.خورشــیدی،.بــه.اســتفاده.از.نمونه.های.

بومی.کشور.نیز.ختم.شــود،.بیان.کرد:.اگر.زنجیره.تولید.این.

محصوات.مربوط.به.نیروگاه.های.خورشیدی.در.داخل.کشور.

شکل.بگیرد،.استفاده.از.نیروگاه.خورشیدی.به.مراتب.مقرون.
به.صرفه.تر.خواهد.شد.

وی.در.پاســخ.بــه.اینکــه.مــواد.اولیه.اصلــی.پنل.های.

خورشــیدی.ساخت.داخل.که.همان.ســلول.های.خورشیدی.

است،.از.خارج.تامین.می.شــود.یا.نه،.افزود:.اگر.کارخانجات.

تولید.ســیلیکون.های.با.درجه.موردنیاز.ســوار.)سیلیسیوم.

ســوارگرید(.و.سپس.شمش.و.ویفر.و.سلول.های.خورشیدی.

در.داخل.بومی.نباشند،.ابتدای.زنجیره.سیلیس.تا.خورشید.در.

کشور.شکل.نگرفته.و.مهم.اســت.که.عاوه.بر.کارخانجات.

تولیــد.پنــل،.کارخانجــات.باادســتی.این.صنعــت.مانند.

کارخانجات.تولید.ســلول،.تولید.شمش.و.ویفر.و.کارخانجات.
تولید.سیلیکون.سوارگرید.نیز.در.داخل.کشور.شکل.بگیرند.
مدیرعامل.انجمــن.انرژی.های.تجدیدپذیــر.ایران.افزود:.
زنجیره.زمانی.شــکل.می.گیرد.که.بازار.وجود.داشــته.باشد؛.
اکنون.این.بازار.شکل.گرفته.و.نیاز.به.نیروگاه.های.خورشیدی.
در.کشور.حس.می.شود؛..و.اگر.کل.زنجیره.معدن.تا.خورشید،.
در.داخل.کشــور.شکل.بگیرد،.عمده.مواد.اولیه.هم.در.کشور.

تولید.خواهد.شد.
موســوی.درچه.بــا.بیــان.اینکه.به.صــورت.کلی.همه.
تجهیزات.مربوط.به.ساخت.نیروگاه.های.خورشیدی.تحریم.
نیســت،.بیان.کرد:..در.حال.حاضر.کارخانه.های.تولید.پنل.
در.کشــور.وجود.دارد.که.امیدوار.هســتیم.با.شکل.گیری.
بازار.کامل.پنل.های.خورشــیدی.در.کشــور،.کارخانه.های.
تولید.ســلول.های.خورشیدی،.شــمش.و.ویفر.و.همچنین.
کارخانجــات.باادســتی.ایــن.صنعت،.یعنی.ســیلیکون.

سوارگرید.هم.داشته.باشیم.
وی.تاکید.کرد:.حمایتی.که.وزارت.نیرو.گذاشته.و.از.سوی.
دیگر.کاهش.قیمت.راه.اندازی.نیروگاه.های.خورشــیدی.دو.
عاملی.هســتند.که.می.تواند.این.تکنولــوژی.را.رواج.دهد.
تا.به.بازار.اصلی.دســت.بیابیــم..در.واقع.از.انتهای.زنجیره.
این.صنعت،.یعنی.نیروگاه.های.خورشیدی.)بازار(.به.ابتدای.

زنجیره.یعنی.کارخانجات.مذکور.دست.می.یابیم.

  کاهش هزینه راه اندازی نیروگاه خورشیدی 
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پنجره.ایرانیــان؛.بزرگ.ترین.برج.تولید.انرژی.خورشــیدی.بــه.ارتفاع.۲60.متر.در.
شیخ.نشین..دوبی.احداث.خواهد.شد.

به.گزارش.ایســنا،.دپارتمان.برق.دوبی.اعام.کرد.کــه.برجی.به.ارتفاع.۲60.متر،.

به.منظور.تهیه.و.تولید.انرژی.خورشــیدی.در.شــهرک.تولید.انرژی.خورشیدی.شیخ.
محمد.بن.راشد.آل.مکتوم،.احداث.می.کند.

این.برج.با.هزینه.ای.بالغ.بر.6.میلیارد.درهم.احداث.می.شــود.که.با.داشــتن.بیش.از.
1۲8.صفحه.و.پنل.خورشیدی.قادر.است.بیش.از.۲50.مگاوات.برق.تولید.کند.

این.شــهرک.تولید.انرژی.خورشیدی.از.اوایل.سال.۲018.میادی.در.حال.احداث.

اســت.که.دوبی.تا.ســال.۲030.میادی.بیش.از.50.میلیــارد.درهم.در.این.مجتمع.

به.منظور.تولید.انرژی.خورشــیدی.هزینه.خواهد.کرد..این.شــهرک.تا.ســال.۲030.
میادی.تکمیل.و.قادر.است.بیش.از.5000.مگاوات.برق.تولید.کند.

پنجره.ایرانیان؛.یک.شرکت.ســازنده.لوازم.خانگی.برقی.

دســت.به.ابتکار.جالبــی.زده.و.اجاقی.را.تولیــد.کرده.که.

به.راحتی.قابل.حمل.اســت.و.گرمای.خود.را.از.نور.خورشید.
تامین.می.کند.

بــه.گزارش.خبرگزاری.مهر.به.نقل.از.انگجت،.دســتگاه.

یادشــده.که.گوســان.نام.دارد.می.تواند.آنچه.که.در.درون.

محفظه.اش.جای.گرفته.را.تا.دمای.۲90.درجه.ســانتیگراد.
گرم.کند.

از.همین.رو.اجاق.خورشــیدی.مذکور.می.تواند.در.عرض.

تنها.۲0.دقیقه.گوشت.خام.را.بپزد.و.برای.خوردن.آماده.کند..

شرکت.سازنده.مدعی.است.این.اجاق.خورشیدی.در.مقایسه.

با.اجاق.های.معمولی.و.سنتی.تا.5.برابر.کارآیی.بیشتری.دارد.

و.تنها.با.میزان.انرژی.که.به.منظور.روشن.کردن.یک.امپ.
مورد.نیاز.است.می.تواند.غذاهای.مختلفی.را.بپزد.

بخش.اصلی.این.اجاق.خورشــیدی.را.کــه.برای.پخت.

غــذا.به.کار.مــی.رود.یک.لوله.شیشــه.ای.در.وضعیت.خاء.

تششــکیل.داده.که.محتوای.عرضه.شده.برای.پخت.در.آن.
قرار.می.گیرد.

جالــب.اینکه.از.اجاق.یادشــده.می.توان.بــرای.کارهای.

دیگری.مانند.شارژ.گوشی.تلفن.همراه.یا.به.عنوان.پاوربانک.

اســتفاده.کــرد..البته.برای.ایــن.کار.نیاز.بــه.خرید.برخی.
تجهیزات.جانبی.اضافی.است.

عاقمندان.برای.خرید.این.محصول.باید.تا.تابستان.سال.
۲019.صبر.کنند.

   اجاق خورشیدی قابل حمل که گوشی را هم شارژ می کند

  احداث بزرگ ترین برج تولید انرژی خورشیدی در دوبی
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پنجره.ایرانیان؛.فاصله.ایــران.در.حوزه.تجدیدپذیرها.

با.شــاخص.ها.و.ظرفیت.های.جهانی.بسیار.زیاد.است،.

چراکه.مجموع.ظرفیت.تجدیدپذیر.نصب.شــده.دنیا.تا.

پایان.ســال.۲017.بیش.از.1000.گیگاوات.بوده.و.در.

ســال.۲017،.نزدیک.به.100.هزار.مگاوات.به.ظرفیت.

برق.تولیدی.انرژی.های.خورشــیدی.اضافه.شد.که.این.

میزان.معادل.یک.چهارم.ظرفیت.موجود.تا.قبل.از.۲017.
بوده.است.

به.گزارش.ایسنا،.امیر.دودآبی.نژاد،.معاون.فنی.سازمان.

انرژی.های.تجدیدپذیر.و.بهره.وری.انرژی.برق.)ســاتبا(.

در.نشســت.تخصصی.آب.و.انرژی.های.تجدیدپذیر.با.

تاکید.بر.این.مســئله.که.طبق.برنامه.ششــم.توسعه،.

هدف.گذاری.شــده.تا.ظرفیــت.انرژی.های.تجدیدپذیر.

در.ایران.تا.پایان.ســال.برنامه.ششم.توسعه.به.5000.

گیگاوات.برســد،.افزود:.ایران.دارای.ظرفیت.قابل.توجه.

برای.توســعه.انرژی.های.تجدیدپذیر.است.و.به.راحتی.

می.تواند.ظرفیت.100.هزار.مگاوات.انرژی.خورشیدی.و.

15.هزار.مگاوات.و.بیش.تر،.انرژی.بادی.داشته.باشد.و.
نیز.به.صادرات.برق.تجدیدپذیر.بپردازد.

وی.بــا.بیان.این.که.توســعه.انرژی.های.تجدیدپذیر.

باهمت.بخش.خصوصی.و.با.حمایت.مجلس.و.قوانین.

یاری.بخشــی.که.مصوب.شده،.ازجمله.خرید.تضمینی.

بــرق.انرژی.هــای.تجدیدپذیــر،.از.رشــد.فزاینده.ای.

برخوردار.شده.است،.اظهار.کرد:.درحال.حاضر.مجموع.

ظرفیت.انرژی.های.تجدیدپذیر.نصب.شــده.در.کشور،.

670.مگاوات.اســت.که.دراین.بیــن،.4۲.درصد.آن.به.

انرژی.خورشــیدی،.41.درصد.آن.بــه.انرژی.بادی.و.

مابقی.به.انرژی.زیســت.توده.و.سایر.انرژی.های.پاک.
اختصاص.دارد.

به.گفته.معاون.فنی.ســازمان.انرژی.های.تجدیدپذیر.

و.بهره.وری.انرژی.برق.)ســاتبا(،.بیش.ترین.تولید.برق.

انرژی.های.خورشــیدی.و.بادی.هم.زمان.با.اوج.مصرف.

برق.در.تابستان.است.که.این.امر.ازنظر.مدیریت.انرژی.

در.زمان.های.موردنیاز.ارزش.بســیار.زیــادی.دارد،.لذا.

امیدواریــم.با.حمایت.نمایندگان.مجلس.روند.توســعه.
انرژی.های.پاک.با.رشد.بیش.تری.دنبال.شود.

در.ادامه،.پیمــان.تقی.پور،.مدیــرکل.دفتر.تدوین.و.

انرژی.های.تجدیدپذیر.و. تســهیل.مقررات.ســازمان.

بهره.وری.انرژی.برق.)ساتبا(،.در.زمینه.پتانسیل.باای.

اســتان.اصفهان.دربــاره.تولید.و.توســعه.انرژی.های.

تجدیدپذیــر.اظهــار.کرد:.اســتان.اصفهــان.یکی.از.

اســتان.های.فعــال.درزمینــه.ی.نصب.سیســتم.های.

خورشیدی.است،.چراکه.174.نیروگاه.صنعتی.یا.خانگی.
به.ظرفیت.3073.کیلووات.دارد.

وی.افــزود:.از.طرف.دیگر،.38.نیــروگاه.به.ظرفیت.

تجمعی.695.کیلووات.در.این.اســتان.مســتقر.اســت.

که.با.توجه.به.این.شــرایط.می.توان.گفت.که.توســعه.

انرژی.های.تجدیدپذیر.می.تواند.در.مناطقی.مانند.شرق.

اصفهان.که.با.کمبود.جدی.آب.مواجه.اســت،.راه.حلی.
مناسب.باشد.

مدیرکل.دفتر.تدوین.و.تســهیل.مقررات.ســازمان.

انرژی.هــای.تجدیدپذیــر.و.بهره.وری.انــرژی.برق.با.

بیــان.این.که.درحال.حاضر.1116.نیــروگاه.تجدیدپذیر.

در.مناطق.محروم.و.توســعه.نیافته.با.گرفتن.تسهیات.

بانکی.احداث.شــده.و.اقساط.خود.را.از.درآمد.نیروگاه.ها.

پرداخــت.می.کنند،.اظهــار.کرد:.توســعه.انرژی.های.

تجدیدپذیر،.هم.چنین.از.مهاجرت.روســتاییان.در.کشور.

نیــز.جلوگیری.می.کند.و.در.مناطق.مرزی.موجب.حفظ.
امنیت.کشور.نیز.خواهد.شد.

تقی.پور.تصریح.کرد:.در.شــرایط.فعلــی.با.توجه.به.

تصمیم.حاکمیت.درزمینه.صــادرات.برق،.اگر.حمایت.

اصولی.و.درســت.از.تولید.و.توســعه.انرژی.های.پاک.

.صورت.گیرد،.می.توان.بر.مشکات.به.وجود.آمده.فائق.

آمد.و.اســتان.اصفهان.توانایی.این.را.دارد.که.به.قطب.
صادراتی.برق.تجدیدپذیر.تبدیل.شود.

در.ادامه.این.نشســت.محســن.رفعتی.مدیر.موسسه.

پژوهش.های.برنامه.ریزی،.اقتصاد.کشــاورزی.و.توسعه.

روستایی.وابســته.به.وزارت.کشاورزی،.با.تاکید.به.این.

مســئله.که.درحال.حاضر.تغییر.اقلیم.فرصت.و.بستری.

مناســب.را.برای.تولید.انرژی.پاک.فراهم.آورده.است،.

گفت:.با.توجه.به.این.که.بــا.تغییر.اقلیم.میزان.نزوات.

جوی.کاهش.پیدا.کرده.و.یا.میزان.بارش.برف.به.باران.

تغییر.پیدا.کرده،.اما.میزان.ســاعات.آفتابی.بیش.تر.شده.

و.فرصت.و.بستری.را.فراهم.آورده.است.که.می.توان.از.

آن.به.منظور.تولید.هرچه.بیش.تر.انرژی.های.تجدیدپذیر.

به.ویژه.انرژی.خورشــیدی.بهره.برد..وی.افزود:.درباره.

مسئله.کم.آبی،.راهکار.ما.استفاده.و.جایگزینی.روش.ها.و.

تکنولوژی.های.نوین.است.که.تا.حد.توان.در.این.راستا.

تاش.می.کنیم.و.با.انتقال.کشــاورزی.از.فضای.باز.به.

گلخانه.و.آبیاری.های.نوین.و.قطره.ای.در.تاش.هستیم.
تا.این.مسئله.را.پشت.سر.بگذاریم.

وی.تصریــح.کــرد:.به.طورکلی.ما.همــواره.حامی.

تولید.انرژی.های.پاک.هســتیم.و.بــر.این.امر.معتقدیم.

درحالی.که.۲5.درصد.انرژی.در.سراســر.دنیا.از.طریق.

توســعه.تجدیدپذیرها.تامین.می.شود،.چرا.جایگاه.ایران.

باید.در.تولید.و.گسترش.این.نوع.انرژی.از.بهره.پایینی.

برخوردار.باشد،.به.نظر.می.رسد.که.در.این.میان.نیازمند.
آینده.نگری.بیشتر.و.سنجش.صحیح.و.اصولی.هستیم.

   چالش ها قطار توسعه تجدیدپذیرها را کند کرده است
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پنجره.ایرانیــان؛.مدیرکل.تجهیزات.و.ســامانه.های.

فرودگاهــی.شــرکت.فرودگاه.هــا.و.ناوبــری.هوایی.

ایــران.از.برنامه.ریزی.این.شــرکت.برای.اســتفاده.از.

انرژی.خورشــیدی.برای.تولید.بــرق.مصرفی.عمومی.
)غیرعملیاتی(.خبر.داد.

به.گــزارش.خبرگــزاری.مهر.به.نقل.از.شــرکت.

فرودگاه.هــا.و.ناوبری.هوایی.ایــران،.عباس.وفایی.با.

اعام.ایــن.که.برنامه.ریزی.برای.اســتفاده.از.انرژی.

خورشیدی.برای.تولید.برق.مصرفی.عمومی.)غیرعملیاتی(.

شرکت.فرودگاه.ها.و.ناوبری.هوایی.ایران.انجام.شده،.عنوان.

کرد:.اســتفاده.از.انرژی.های.سبز.دوستدار.محیط.زیست.و.

انرژی.هایی.که.غیرفســیلی.هستند.و.گاز.گلخانه.ای.تولید.

نمی.کنند.مورد.تاکید.جوامع.بین.المللی.است.و.در.این.راستا.

سال.هاســت.تحقیقات.و.مطالعاتی.برای.استفاده.از.انرژی.

خورشیدی.برای.تولید.گرما.و.برق.در.کشورمان.انجام.شده.

اســت.که.ازجمله.می.توان.به.مزارع.خورشیدی.تولید.برق.

در.استان.یزد.و.استفاده.از.آبگرمکن.های.خورشیدی.برای.
ایجاد.گرمایش.اشاره.کرد.

مدیرکل.تجهیزات.و.سامانه.های.فرودگاهی.افزود:.در.

شرکت.فرودگاه.ها.و.ناوبری.هوایی.ایران.نیز.سال.هاست.

مطالعات.و.تاش.هایی.برای.بهره.گیری.از.ســلول.های.

خورشیدی.در.استفاده.گرمایشــی.و.فتوولتائیک.انجام.

شده.است،.در.این.راستا.از.حدود.ده.سال.قبل.در.مرکز.

کنترل.فضای.کشــور.مزرعه.کوچکی.با.۲70.سلول.به.

منظور.استفاده.گرمایشی.راه.اندازی.شد.که.مدتی.راکد.

مانــده.بود.و.دوباره.با.صرف.هزینــه.و.تغییراتی.دوباره.
وارد.مدار.شده.است.

وی.با.بیــان.اینکه.اکنــون.قرار.اســت.گامی.برای.

استفاده.از.انرژی.خورشــیدی.برای.تولید.برق.مصرفی.

)عمومی(.در.فرودگاه.برداریم.و.از.سلول.های.فتوولتائیک.

اســتفاده.کنیم،.توضیح.داد:.تاکنون.چندین.نسل.از.پنل.

سلول.های.فتوولتائیک.تولید.شده.اند.که.در.آنها.با.تابش.

نورخورشــید.و.آزاد.شدن.الکترون.برق.تولید.می.شود.که.

البته.به.عواملی.همچون.میزان.و.جهت.تابش.و.حرارت.

محیط.وابسته.اســت.و.حرارت.باعث.کاهش.اثربخشی.
آن.سیستم.می.شود..

در.شــرکت.فرودگاه.ها.و.ناوبری.هوایی.ایران.مطالعه.

روی.این.فناوری.انجام.شده.بود.که.به.دلیل.هزینه.باا.
و.عدم.توجیه.اقتصادی.عملیاتی.نشد.

وفائی.افزود:.پیرو.دســتورالعمل.اخیر.دولت.مبنی.بر.

کاهش.۲0.درصد.مصارف.انرژی.ســازمان.ها.و.استفاده.

از.انرژی.های.نو،.اعتبار.حدود.دو.میلیارد.تومانی.را.برای.

اجرای.طرح.استفاده.از.پنل.های.خورشیدی.برای.تولید.

بــرق.عمومی.مصرفی.شــرکت.فرودگاه.هــا.و.ناوبری.

هوایی.ایران.دریافت.کرده.ایم.کــه.امیدواریم.به.ایجاد.

مزرعه.خورشــیدی.تولید.برق.تا.پایان.امسال.بینجامد..

در.این.راســتا.مجوزهای.ازم.دریافت.شده.و.به.زودی.
فراخوان.عمومی.منتشر.خواهد.شد.

وی.گفت:.اولویت.ما.اســتفاده.از.شرکت.های.داخلی.

اســت.و.امیدواریم.عملیات.اجرای.ایــن.طرح.تا.پایان.
امسال.شروع.شود.

پنجره.ایرانیان؛.معاون.هماهنگی.امور.اقتصادی.و.توســعه.منابع.اســتاندار.مرکزی.

از.احداث.نیروگاه.خورشــیدی.یک.هزار.مگاواتی.با.سرمایه.گذاری.خارجی.در.استان.
مرکزی.خبر.داد.

به.گزارش.خبرگزاری.مهر،.ســعید.فرخی.اظهار.داشــت:.این.نیروگاه.خورشیدی.با.

سرمایه.گذاری.یک.ایرانی.مقیم.کشور.انگلستان.در.زمینی.به.مساحت.دو.هزار.هکتار.
در.شهرستان.ساوه.ایجاد.می.شود.

وی.ادامه.داد:.در.مرحله.نخســت.این.طرح.تجهیــزات.و.پنل.های.مورد.نیاز.تولید.
100.مگاوات.انرژی.الکتریکی.از.خورشید.در.این.نیروگاه.به.کشور.وارد.شده.است.

معاون.هماهنگی.امور.اقتصادی.و.توســعه.منابع.استاندار.مرکزی.خاطرنشان.کرد:.

با.اجرای.این.طرح.بزرگترین.نیروگاه.خورشــیدی.کشــور.در.این.استان.و.شهرستان.
ساوه.ایجاد.می.شود.

فرخی.افزود:.ایجاد.نیروگاه.خورشیدی.یک.هزار.مگاواتی.در.شهرستان.ساوه.نقش.

مهمی.در.تامین.برق.مورد.نیاز.این.شهرستان.و.استان.مرکزی.دارد.و.نیاز.است.روند.
ارائه.مجوز.و.خدمات.برای.این.سرمایه.گذار.تسهیل.شود.

وی.از.حضور.ســرمایه.گذار.داخلی.برای.ایجاد.واحد.تولیدی.امپ.های.نسل.جدید.

ال.ای.دی.با.طول.عمر.و.بازدهی.بیشــتر.در.اســتان.مرکزی.خبر.داد.و.گفت:.ایجاد.

این.واحد.تولیدی.در.مرحله.نخست.برای.100.نفر.در.استان.اشتغال.دارد.و.در.مراحل.
بعدی.ایجاد.این.شرکت.تا.هزاران.نفر.اشتغالزایی.می.کند.

  استفاده از برق خورشیدی در شرکت فرودگاه ها

   احداث نیروگاه خورشیدی 1000مگاواتی با سرمایه گذاری خارجی
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پنجــره.ایرانیان؛.یک.مهندس.کانادایی.به.نام.تیلر.بنت.موفق.به.ســاخت.خانه.ای.
کوچک.به.قیمت.15.هزار.دار.شــده.کــه.از.همه.امکانات.زندگی.برخوردار.بوده.و.با.

استفاده.از.کامیون.به.هر.نقطه.ای.قابل.حمل.است.
به.گزارش.خبرگزاری.مهر.به.نقل.از.نیواطلس،.در.ســقف.این.خانه.از.یک.سیستم.

گرمایشی.خورشیدی.ارزان.قیمت.استفاده.شده.است.و.تخت.این.خانه.نیز.با.استفاده.از.

اهرم.و.چرخ.دنده.های.کار.گذاشته.شده.بر.روی.دیوار.قابل.باا.و.پایین.بردن.است.تا.
در.طول.روز.فضای.بیشتری.برای.استفاده.از.منزل.وجود.داشته.باشد.

خانه.یادشده.تنها.13.متر.مربع.مساحت.دارد.و.در.ساخت.آن.از.صفحات.فلزی.ارزان.

قیمت.اســتفاده.شده.اســت..طول.این.خانه.در.حدود.6.متر.و.عرض.آن.هم.در.حدود.

۲.6.متر.اســت..ارتفاع.این.خانه.در.مرتفع.ترین.بخش.به.4.1۲.متر.و.در.کوتاه.ترین.
بخش.به.۲.9.متر.می.رسد.

کل.وزن.ایــن.خانه.3538.کیلوگرم.اســت.و.لذا.بــر.روی.تریلرهای.کامیون.های.

مختلف.به.راحتی.قابل.حمل.اســت..زیرا.حداکثر.ظرفیت.این.تریلرها.4535.کیلوگرم.
است..البته.بخش.زیادی.از.این.وزن.مربوط.به.صفحات.خورشیدی.و.باتری.هاست.

از.جمله.مزایای.این.خانه.می.توان.به.فضاهایی.مناســب.برای.استراحت.و.لم.دادن،.

عایق.بندی.مناســب.برای.حفظ.آرامش،.نصب.شبکه.ای.از.لوله.های.انتقال.آب.گرم.در.

سقف.برای.ایجاد.گرما،.سرویس.بهداشتی.و.آشپزخانه.با.امکانات.ضروری.اشاره.کرد..

ســاخت.این.خانه.از.ماه.می.سال.۲018.آغاز.شــده.و.به.تازگی.به.پایان.رسید..البته.
هنوز.مشخص.نیست.آیا.قرار.است.نمونه.های.بیشتری.از.این.خانه.تولید.شوند.یا.خیر.

  خانه قابل حمل 1۵ هزار داری با سقف خورشیدی ساخته شد

پنجره.ایرانیان؛.از.تیرماه.ســال.88.تا.انتهای.دی.ماه.

ســال.97،.حدود.دو.میلیــارد.و.751.میلیون.کیلووات.

ســاعت.برق.از.محل.انرژی.های.نو.تولید.شده.که.این.

میزان.باعث.صرفه.جویــی.605.میلیون.لیتری.مصرف.
آب.در.ایران.شده.است.

به.گزارش.ایسنا،.از.تیرماه.سال.1388.تا.پایان.دی.ماه.

ســال.97،.دو.میلیارد.و.751.میلیون.کیلووات.ساعت.از.

منابع.تجدیدپذیر.انرژی.تولید.شده.که.این.میزان.تولید.

برق.از.محل.انرژی.های.تجدیدپذیر.توانســته.از.انتشار.
حدود.یک.میلیون.و.898.هزار.تن.گاز.گلخانه.ای.بکاهد.
همچنین.این.میزان.تولید.انرژی.های.نو.باعث.شــده.
781.میلیون.مترمکعب.از.مصرف.ســوخت.های.فسیلی.
در.کشور.که.جزو.عوامل.اصلی.آایندگی.هوا.در.کشور.

است،.کاسته.شود.
این.میــزان.تولید.انرژی.های.نــو.باعث.صرفه.جویی.
605.میلیون.لیتری.مصرف.آب.در.سال.های.اخیر.شده.
است.که.سهم.دی.ماه.به.تنهایی.حدود.14.میلیون.لیتر.

بوده.است.
هم.اکنــون.445.مگاوات.نیــروگاه.تجدیدپذیر.درون.
ایــران.در.حال.احداث.اســت.و.ظرفیت.نصب.شــده.
انرژی.های.نو.کشــور.به.680.مگاوات.رســیده.است..
هم.چنین.تاکنون.98.نیــروگاه.تجدیدپذیر.مگاواتی.در.
ایران.نصب.شــده.و.45.نیــروگاه.مگاواتی.دیگر.نیز.در.

حال.احداث.است.
.براساس.این.گزارش،.انرژی.های.تجدیدپذیر.موجب.
اشــتغال.43.هــزار.و.680.نفر.به.صورت.مســتقیم.و.
غیرمســتقیم.در.کشــور.شده.و.حجم.ســرمایه.گذاری.

غیردولتی.در.این.بخش.بــه.بیش.از.101.هزار.میلیارد.
ریال.رسیده.است.

بر.اســاس.اعام.وزارت.نیرو،.بررســی.اعداد.و.ارقام.

موجــود.در.این.بخش.از.آن.حکایت.دارد.که.4۲.درصد.

نیروگاه.های.تجدیدپذیر.کشــور.از.نوع.خورشیدی،.41.

درصــد.از.نوع.بادی،.13.درصد.از.نوع.برق.آبی.کوچک،.

دو.درصــد.از.نوع.بازیافت.حرارت.و.دو.درصد.نیز.از.نوع.
زیست.توده.است.

  تولید 2۷۵1 میلیون کیلووات ساعت برق از منابع تجدیدپذیر
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  چرا افزایش ۳0 درصدی نرخ پایه خرید تضمینی برق اجرا نشد؟

عضو.هیات.مدیره.انجمن.انرژی.های.تجدیدپذیر.گفت:.

چندی.پیش.پیشنهاد.افزایش.30.درصدی.نرخ.پایه.خرید.

تضمینی.بــرق.انرژی.های.تجدیدپذیر.مطرح.و.با.موافقت.
وزیر.نیرو.نیز.مواجه.شد،.اما.متاسفانه.به.مرحله..اجرا.نرسید.
سیدمحمدجواد.موسوی.در.گفت.وگو.با.ایسنا،.با.بیان.
این.کــه.وزیر.نیرو.به.دلیل.کمبــود.منابع.با.اجرای.این.
طرح.مخالفت.کرده.اســت،.اظهار.کرد:.باوجود.این.که.
انتظار.حمایت.دولــت.را.از.انرژی.هــای.تجدیدپذیر.
داشــتیم،.اما.متاســفانه.با.عقب.نشــینی.آن.ها.در.این.

عرصه.روبه.رو.هستیم.
وی.با.بیــان.این.که.در.حال.حاضــر.خرید.تضمینی.از.
نیروگاه.هــای.خورشــیدی.در.بخش.خانگــی.برای.هر.

کیلووات.ساعت.800.تومان.و.برای.مزارع.خورشیدی.490.

تومان.است،.ادامه.داد:.باوجود.این.که.قرار.بود.تاکنون.30.

درصد.افزایش.در.این.نرخ.ها.صورت.بگیرد،.اما.متاســفانه.

محقق.نشد.و.قیمت.ها.همچون.سابق.است.و.بعید.می.دانم.
که.دیگر.تغییری.در.این.قیمت.ها.حاصل.شود.

عضــو.هیات.مدیــره.انجمن.انرژی.هــای.تجدیدپذیر.

بــا.تاکید.بر.این.کــه.باید.نرخ.پایه.خریــد.تضمینی.برق.

تجدیدپذیرهــا،.حداقل.۲.5.برابر.افزایش.یابد.که.شــاهد.

افزایش.ســرمایه.گذاری.ها.در.این.حوزه.باشــیم،.گفت:.

محدودیت.هایــی.برای.ســرمایه.گذاری.در.تجدیدپذیرها.

وجــود.دارد.که.اتفاقــات.این.چنینی.نیــز.می.تواند.مزید.
برعلت.شود.

وی.با.اشــاره.به.اهمیت.حمایت.دولــت.از.انرژی.های.

تجدیدپذیر،.بیــان.کرد:.امید.می.رود.کــه.در.بخش.های.

دیگر،.انرژی.های.تجدیدپذیر.مورد.حمایت.بیش.تر.دولت.

قرار.بگیرد،.چراکه.تنها.در.این.شــرایط.می.توانیم.شــاهد.
افزایش.سرمایه.گذاری.ها.در.این.حوزه.باشیم.

البته.وزیر.نیرو.چندی.پیش.با.اشاره.به.این.که.مشکات.

نوســانات.نرخ.ارز.بر.حوزه.تجدیدپذیرها.در.حال.بررسی.

و.حل.و.فصل.اســت،.گفتــه.بود:.با.تحقق.این.مســاله.

حضور.ســرمایه.گذاران.در.این.بخش.ســرعت.بیش.تری.

خواهــد.گرفت..ما.در.این.بین.امکانی.را.فراهم.کرده.ایم.و.

دستورالعمل.آن.نیز.اباغ.شده.که.سرمایه.گذاران.مختلف.

بخــش.خصوصی.بتوانند.نســبت.به.انعقــاد.قراردادهای.

صادرات.برق.به.کشــورهای.همسایه.اقدام.کنند.و.ما.تنها.

تســهیات.ازم.برای.این.بخش.را.فراهم.و.شبکه.را.در.
اختیار.آنها.بگذاریم.

وی.با.تاکید.به.این.که.ظرفیت.نصب.شــده.انرژی.های.

تجدیدپذیر.ایران.تا.برنامه.ششــم.توســعه.باید.به.5000.

مگاوات.برســد،.ابراز.کرد:.بر.این.اساس،.دولت.دوازدهم.

در.چهار.ساله.کاری.خود.هدف.4000.مگاواتی.را.در.نظر.

گرفته.اســت؛.در.حال.حاضر.نیز.ظرفیت.فعلی.نصب.شده.

تجدیدپذیرها.به.بیش.از.650.مگاوات.رســیده.و.با.توجه.

به.این.که.قراردادهای.متعددی.در.دســت.اجراست،.از.این.

رو.پیش.بینی.می.کنیم.تا.پیک.تابســتان.سال.آینده،.حدود.

500.مــگاوات.ظرفیت.جدید.نیز.بــه.واحدهای.فعلی.ما.
افزوده.شود.

  خانه هایی که انرژی مثبت دارند

پنجره.ایرانیان؛.با.توجه.به.فراگیر.شــدن.روند.استفاده.از.انرژی.های.تجدیدپذیر.و.

معماری.خورشــیدی.نمونه.های.متعددی.از.ســاختمان.هایی.در.سراسر.جهان.ساخته.
شده.اند.که.انرژی.خود.را.از.نور.خورشید.تامین.می.کنند.

به.گزارش.خبرگزاری.مهر،.یک.دهه.قبل.کسی.تصور.نمی.کرد.استفاده.از.پنل.های.

خورشیدی.برای.تامین.انرژی.مورد.نیاز.ساختمان.به.چنین.روند.عظیمی.تبدیل.شود..

در.ابتدا.بیشــتر.اوقات.از.پنل.های.خورشــیدی.برای.خانه.هایی.در.مناطق.دورافتاده.

اســتفاده.می.شــد..اما.با.گسترش.فناوری.های.خورشــیدی.و.پیشرفت.فناوری.های.

مربوط.به.تولید.پنل.ها،.اکنون.بسیاری.از.سازه.های.شهری.نیز.با.پنل.های.خورشیدی.
ساخته.می.شوند.

این.ساختمان.ها.از.انتشــار.گازهای.گلخانه.ای.کم.می.کنند.و.برخی.از.این.سازه.ها.

ظرفیــت.عظیمی.برای.تولید.برق.دارند..عاوه.بر.تامین.نیازهای.خود،.باقیمانده.برق.
تولیدی.را.به.شبکه.توزیع.منتقل.می.کنند.

در.همین.راستا.شیوه.خاصی.از.معماری.شکل.گرفته.که.»معماری.خورشیدی«.نام.

گرفته.است..در.این.شیوه.ســاختمان.با.در.نظر.گرفتن.انرژی.خورشید.به.عنوان.یک.

منبع.تجدیدپذیر.برای.تامین.برق..ســاخته.می.شــود..در.این.نوع.معماری.استفاده.از.

پنل.های.خورشیدی.روی.سقف.سازه.مرسوم.است.و.بخشی.عظیم.یا.تمام.برق.مورد.
نیاز.ساختمان.به.وسیله.این.انرژی.تامین.می.شود.
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پنجره.ایرانیان؛.به.گفته.عضــو.هیات.مدیره.انجمن.

انرژی.های.تجدیدپذیر،.با.پیگیری.های.انجام.شــده.از.

سال.گذشته،.میزان.عوارض.برق.از.هشت.به.10.درصد.

افزایــش.یافت،.امــا.این.مبلغ.که.تاکنون.به.ســازمان.

برنامه.و.بودجه.منتقل.می.شد،.در.حال.حاضر.به.سازمان.

هدفمندی.یارانه.هــا.می.رود.که.این.مســئله.می.تواند.
مشکاتی.را.برای.توسعه.تجدیدپذیرها.به.وجود.آورد.

سید.محمدجواد.موسوی.در.گفت.وگو.با.ایسنا،.با.تاکید.

بر.این.که.سرمایه.تجدیدپذیرها.از.محل.عوارض.برق.به.

دست.می.آید،.ادامه.داد:.متاسفانه.50.درصد.این.سرمایه.

صرف.توســعه.روستایی.می.شــود.و.با.توجه.به.این.که.

نیروگاه.هــای.تجدیدپذیر.نیز.اکثرا.در.روســتاها.ایجاد.
می.شوند،.ازم.است.میزان.درصد.تخصیص.تغییر.یابد.
به.گفته.وی،.باوجود.پیگیری.ها.در.ســال.های.اخیر،.
متاســفانه.هیچ.توجهی.به.این.موضوع.نشده.و.اکنون.
ســهم.تجدیدپذیرها.از.عوارض.بــرق،.تنها.50.درصد.
اســت..این.در.حالی.است.که.تقاضای.ما.این.است.که.

این.درصد.70.به.30.تغییر.یابد.
وی،.با.اشــاره.به.جداســازی.درآمــد.اختصاصی.در.
حوزه.تجدیدپذیرها.اظهار.کرد:.تقاضای.ما.این.اســت.
که.عوارض.برق.به.صورت.مســتقیم.به.حســاب.ساتبا.
واریز.شود،.اما.تاکنون.این.سرمایه.به.سازمان.برنامه.و.
بودجه.منتقل.می.شد.و.اکنون.نیز.به.سازمان.هدفمندی.
یارانه.ها.واریز.می.شــود.که.قطعًا.ما.در.وصول.آن.نیز.با.

مشکاتی.مواجه.خواهیم.شد.

عضو.هیات.مدیره.انجمــن.انرژی.های.تجدیدپذیر،.

با.بیان.این.که.برخی.سیاســت.گذاری.ها.موجب.کاهش.

سرمایه.گذاری.ها.می.شود،.گفت:.در.بخش.های.مختلف.

تجدیدپذیر،.انجمــن.پیگیر.دریافت.مطالبات.اســت،.

چراکــه.اگر.خودمان.نتوانیم.حقوق.مان.را.وصول.کنیم،.

کسی.پیش.قدم.نخواهد.شد.و.در.این.بین.ازم.می.دانیم.

مصوبات.قبل.از.ورود.به.مجلس.شــورای.اسامی،.در.

میزگردی.مورد.مشــورت.بخش.خصوصی.قرار.بگیرند.
که.بتوان.منطقی.ترین.تصمیم.را.اجرایی.کرد.

باوجود.این.که.براساس.ماده.5.قانون.حمایت.از.صنعت.

برق،.مبلغی.تحت.عنوان.عوارض.برق.از.مشترکان.در.

راستای.توسعه.تجدیدپذیرها.و.برق.رسانی.روستایی.اخذ.

می.شــود.و.به.موجب.قانون،.باید.100.درصد.آن.صرفا.

در.این.دو.حوزه.هزینه.شود،.اما.سازمان.برنامه.و.بودجه.

تــا.چند.ماه.پیش.اجرای.کامل.آن.را.محقق.نکرده.بود.

و.بخشــی.از.این.مبلغ.را.بابت.هزینه.های.جاری.دولت.

هزینه.می.کرد.که.این.مسئله.موجب.کند.شدن.توسعه.
تجدیدپذیرها.و.انتقادهایی.در.این.حوزه.شده.بود.

خردادماه.امســال.بود.که.رضا.اردکانیان،.وزیر.نیرو،.

در.پاســخ.به.این.سوال.که.سرنوشــت.گایه.متولیان.

انرژی.های.تجدیدپذیر.نســبت.به.این.که.عوارض.درج.

شــده.در.قبوض.برق،.به.توســعه.این.انــرژی.تعلق.

نمی.گیرد.و.از.ســوی.ســازمان.برنامه.و.بودجه،.صرف.

اموری.مانند.پرداخت.یارانه.می.شــود.به.کجا.رسید؟.به.

ایســنا.گفته.بود:.درحال.حاضر.مطابق.چیزی.که.قانون.

وضع.کرده.اســت،.اجرا.می.شود؛.درحال.حاضر.سازمان.

برنامــه.و.بودجــه،.همکاری.ازم.را.داشــته.و.درحال.

همکاری.در.این.زمینه.هســتند.و.مشکاتی.که.مطرح.
می.شد،.برطرف.شده.است.

اظهارات.اردکانیان.درحالی.مطرح.می.شود.که.پیش.تر.

این.نگرانی.مطرح.شــده.بود.که.مبلغ.مقرر.شده.برای.

انرژی.های.تجدیدپذیر.که.از.سمت.عوارض.برق.برای.

توســعه.برق.روســتایی.و.تجدیدپذیرها.در.نظر.گرفته.

شــده،.به.این.دو.بخش.تعلق.نگیرد.و.در.مباحث.دیگر.
هزینه.شود.

هم.چنین،.صــادق.زاده،.رئیس.ســازمان.انرژی.های.

تجدیدپذیر.و.بهره.وری.انرژی.برق.)ســاتبا(،.گفته.بود.

کــه.مجلس.مقرر.کرده.مبلغی.بــرای.عوارض.برق.به.

منظور.توســعه.برق.روستایی.و.توســعه.تجدیدپذیرها.

دریافت.شــود.که.میزان.مبلغ.پیش.بینی.شــده.1,100.

میلیارد.تومان.است.که.بیش.از.500.میلیارد.تومان.آن.

از.مردم.دریافت.شده.است،.اما.آنچه.موجب.نگرانی.ما.

شده،.این.اســت.که.این.منابع.به.جای.استفاده.در.این.

دو.موضوع،.از.مســیر.خود.منحرف.و.در.جای.دیگری.
هزینه.شود.

وی.ضمــن.امیــدواری.از.این.که.ســازمان.برنامه.و.

بودجه،.نسبت.به.تأخیر.پیش.آمده.در.این.موضوع.اقدام.

کنــد،.گفته.بود.تاکنون.تنها.34.میلیارد.تومان.از.طرف.

خزانه.پرداخت.شده.که.در.قیاس.با.500.میلیارد.تومانی.
که.از.مردم.اخذ.شده.است،.مبلغ.بسیار.کمی.است.

  سرمایه تجدیدپذیرها کجا می رود؟
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پنجره.ایرانیان؛.عضو.فرهنگســتان.علــوم.کل.ظرفیت.تولید.انــرژی.در.نیروگاه.های.

تجدیدپذیر.کشور.را.670.مگاوات.عنوان.کرد.و.گفت:.طبق.برنامه.ششم.توسعه.این.میزان.
باید.به.5000.مگاوات.برسد.

به.گزارش.ایسنا،.محمود.یعقوبی.امروز.در.همایش.نیم.روزه.انرژی.و.محیط.زیست.که.در.

فرهنگســتان.علوم.برگزار.شد،.به.تشریح.وضعیت.موجود.انرژی.در.دنیا.و.ایران.پرداخت.و.

گفت:.در.سال.۲016.سهم.سوخت.فسیلی.تقریبا.80.درصد.و.سهم.انرژی.های.تجدیدپذیر.
در.تامین.انرژی.10.درصد.ارزیابی.شده.است.

وی.پنج.کشــور.دارای.بااترین.ظرفیت.نصب.انرژی.های.تجدیدپذیر.را.به.ترتیب.چین،.

آمریکا،.ژاپن،.هند.و.آلمان.نام.برد.و.خاطرنشــان.کرد:.در.سال.های..آینده.با.کاهش.قیمت.

انرژی.های.تجدیدپذیر.روبرو.خواهیم.بود.
عضو.فرهنگســتان.علوم.ذیل.عنــوان.وضعیت.انرژی.های.تجدیدپذیــر.در.ایران.توان.
استفاده.از.برق.بادی.در.کشور.را.140.هزار.مگاوات.و.ظرفیت.انرژی.خورشیدی.را.1470.
گیــگاوات.عنوان.کــرد.و.گفت:.در.حال.حاضر.کل.ظرفیت.تولیــد.انرژی.در.نیروگاه.های.
تجدیدپذیر.کشــور.670.مگاوات.هست.که.در.این.میان.4۲.درصد.به.انرژی.خورشیدی.و.

41.درصد.مربوط.به.انرژی.باد.است..در.حالیکه.این.میزان.عدد.ناچیزی.است.
یعقوبــی.در.پایان.اظهار.کرد:.طبق.برنامه.ششــم.توســعه.ظرفیــت.نصب.انرژی.های.
تجدیدپذیر.باید.به.5000.مگاوات.برســد.که.با.توجه.به.سال.های.باقیمانده.محقق.شدن.

این.موضوع.تقریبا.غیرممکن.است.

  ضرورت افزایش ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر طبق برنامه ششم توسعه

پنجره.ایرانیان؛.عضو.هیات.مدیره.شرکت.مدیریت.

پروژه.نیروگاه.های.ســوار.گفت:.یکی.از.چالش.های.

نیروگاه.هــای.خورشــیدی.فقدان.شناســنامه.بود.که.

بــا.تدوین.یک.ســامانه.هوشــمند.این.نیــروگاه.ها.
شناسنامه.دار.می.شوند.

به.گزارش.خبرگزاری.مهــر،.کامران.دوراندیش،.عضو.

هیات.مدیره.شــرکت.مدیریت.نیروگاه.های.ســوار.در.

نشســت.خبری.با.بیان.اینکه.از.3.سال.قبل.بررسی.تمام.

زوایای.نیروگاه.های.خورشیدی.را.آغاز.کردیم،.گفت:.طی.

این.مــدت.از.4۲0.نیروگاه.خورشــیدی.بازدید.کردیم.و.

به.ســه.چالش.اصلی.برخوردیم..نخست.اجرای.نامنظم.

نیروگاه.های.خورشیدی،.فقدان.شناسنامه.این.نیروگاه.ها.و.

در.نهایت.نبود.خدمات.رسانی.مناسب.به.این.نیروگاه.قبل.
و.بعد.از.راه.اندازی.است.

وی.ادامه.داد:.با.طراحی.و.بهره.برداری.از.یک.ســامانه.

اینترنتی.هر.ســه.چالــش.را.تحت.مدیریت.قــرار.داده.

و.حل.و.فصــل.کردیم..به.این.ترتیــب.که.هر.متقاضی.

برای.راه.اندازی.و.بهره.برداری.از.نیروگاه.های.خورشیدی.

می.تواند.با.ارائه.مدارک.و.اطاعات.ازم.در.این.ســامانه.

ثبت.نام.کند..در.ادامه.این.روند.این.شرکت.به.نمایندگی.

از.این.متقاضی.مجوزهای.ازم.و.همچنین.سرمایه.مورد.
نیاز.را.پیگیری.و.دریافت.می.کند.

ایــن.فعال.حــوزه.نیروگاهی.با.اعــام.اینکه.طی.این.

اقدامات.به.دو.اختراع.دســت.یافتیم،.اظهار.داشت:.یکی.

از.این.اختراعات.تجهیزات.مربوط.به.مانیتورینگ.)رصد(.

نیروگاه.ها.اســت.که.در.نتیجه.به.کارگیری.آن.برای.100.

هزار.نیروگاه.خورشــیدی.۲00.میلیون.دار.صرفه.جویی.

ارزی.در.پــی.دارد..اختراع.دیگری.که.در.همین.زمینه.از.

آن.بهره.می.بریم.تونل.های.ارتباطی.است.که.هزینه.های.

اســتفاده.از.آن.خیلــی.کم.اســت.که.با.اســتفاده.از.آن.
اطاعات.را.جابه.جا.کنیم.

به.گفته.دوراندیش.طی.اجرایی.شــدن.این.ســامانه.و.

در.مجموع.فعالیت.های.خروجــی.آن.۲.هزار.و.400.نفر.

اشتغالزایی.داشــتیم.این.در.حالی.است.که.هدف.گذاری.

بــرای.اشــتغالزایی.از.طریــق.ایــن.ســامانه.و.احداث.
نیروگاه.های.خورشیدی.رقم.16.هزار.نفر.است.

وی.مشــکل.اصلی.این.حوزه.را.تامین.مالی.دانست.و.

افزود:.در.راســتای.حل.این.مشــکل.با.18.بانک.مذاکره.

کرده.ایــم.که.از.این.بین.یکی.از.ایــن.بانک.ها.حاضر.به.

همکاری.و.ارائه.خدمات.بانکی.شــده.است..به.طور.کلی.

هدف.احداث.نیروگاه.های.خورشــیدی.در.قالب.خانگی.یا.
مزرعه.ای.تامین.رفاه.اجتماعی.است.تا.ایجاد.اشتغال.

عضو.هیات.مدیره.شرکت.مدیریت.پروژه.نیروگاه.های.

سوار،.میزان.بودجه.تخصیص.داده.شده.از.سوی.صندوق.

توســعه.ملی.برای.توسعه.احداث.نیروگاه.های.خورشیدی.

را.7.هــزار.و.500.میلیارد.تومان.اعام.کرد.و.گفت:.برای.

احــداث.نیروگاه.های.خورشــیدی.در.قالب.مزرعه.رقمی.
معادل.3.هزار.میلیارد.تومان.در.نظر.گرفته.شده.است.

دوراندیش.با.اشــاره.به.اینکه.در.نتیجــه.به.کارگیری.

نخســتین.سامانه.دیســپچینگ.نیروگاه.های.خورشیدی،.

این.نیروگاه.ها.شناسنامه.دار.می.شوند،.توضیح.داد:.تاکنون.

هیچ.یک.از.نیروگاه.های.کشــور.شناسنامه.ای.نداشتند.و.
نوع.تجهیزات.و.مواد.استفاده.شده.در.آن.مشخص.نبود.

این.فعال.حوزه.نیروگاهی.افزود:.قراردادی.را.با.شرکت.

بهینه.سازی.مصرف.سوخت.به.منظور.استفاده.سلول.های.

خورشیدی.برای.موتور.برق.چاه.های.آب.کشاورزی.منعقد.

کرده.ایم..گفتنی.است.در.حال.حاضر.حدود.9.هزار.و.500.

نیروگاه.خورشیدی.خانگی.در.کشور.وجود.دارد.که.میزان.
تولید.آنها.در.مجموع.47.مگاوات.است.

  صرفه جویی 200 میلیون داری
PDF Compressor Free Version 
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پنجره.ایرانیان؛.درحالی.که.متوســط.تابش.خورشید.در.

ایران.5.برابر.کشــور.آلمان.اســت.و.هر.فرد.می.تواند.از.

هر.نقطه.ای.از.انرژی.های.تجدیدپذیر.بهره.مند.شوند،.ولی.

به.گفته.محققان.این.حــوزه،.به.جای.اقدامات.حمایتی.از.

صنعت.تجدیدپذیرها،.بازرگانان.اقدام.به.واردات.تجهیزات.

بی.کیفیــت.کرده.اند.که.این.روند.بــر.پیکره.این.صنعت.
ضربه.وارد.کرده.است.

دکتر.داوود.فدایی،.عضو.هیات..علمی.دانشگاه.صنعتی.

امیرکبیــر.و.عضــو.هیات..مدیــره.انجمــن.انرژی.های.

تجدیدپذیر.و.رئیس.موسســه.تحقیقاتی.فناوران.خورشید.

پژوه.)وابســته.به.وزارت.علوم،.تحقیقــات.و.فناوری(.در.

گفت.وگو.با.ایسنا،.با.اشــاره.به.پتانسیل.های.انرژی.های.

تجدیدپذیر.به.ویژه.انرژی.خورشــیدی.در.کشــور،.گفت:.

از.انرژی.خورشــیدی.می.توان.انرژی.موردنیاز.خانگی.را.

تامین.کــرد.که.در.این.صورت.40.تــا.4۲.درصد.صرفه.
اقتصادی.به.همراه.دارد.

وی.تولید.برق.با.اســتفاده.از.پانل.های.خورشــیدی.و.

تولید.آب.گرم.با.اســتفاده.از.آبگرمکن.های.خورشیدی.را.

از.کاربردهای.مستقیم.انرژی.خورشیدی.نام.برد.و.یادآور.

شد:.متاسفانه.کشــور.درزمینه.آبگرمکن.های.خورشیدی.

هیچ.اقدام.موثری.انجام.نداده.و.این.در.حالی.اســت.که.

اگــر.با.اعطای.یارانه.در.حد.۲.تا.۲.5.میلیون.تومان.به.هر.

خانواده.و.توسعه.آبگرمکن.های.خورشیدی.در.بام.خانه.ها،.

ضمــن.امــکان.صرفه.جویی.در.مصرف.انــرژی،.امکان.

کاهش.تولید.منواکسید.کربن.و.دی.اکسید.کربن.به.میزان.
40.تا.4۲.درصد.فراهم.می.شد.

فدایــی،.بــا.اشــاره.بــه.گســتردگی.آلودگی.هــای.

زیست.محیطی.در.کشــور،.اظهار.کرد:.استفاده.مناسب.از.

انرژی.های.خورشــیدی.می.تواند.به.میزان.قابل.توجهی.از.

تولید.گازهای.ســمی.چون.منواکسید.و.دی.اکسید.کربن.
جلوگیری.کند.

عضــو.هیات..مدیــره.انجمن.انرژی.هــای.تجدیدپذیر.

ایران.بــه.کاربردهای.انرژی.های.خورشــیدی.در.بخش.

کشــاورزی.اشــاره.کرد.و.ادامه.داد:.ازآنجایی.که.بسیاری.

از.کشاورزان.توانایی.پرداخت.هزینه.های.سردخانه.ها.برای.

انبار.مازاد.محصوات.خود.را.ندارند،.کشاورزان.با.استفاده.

از.خشک.کن.های.خورشیدی.می.توانند.مازاد.محصوات.
را.به.صورت.خشک.شده.به.بازار.عرضه.کنند.

این.محقق.حــوزه.انرژی.های.تجدیدپذیــر.کاربردی.

کردن.پتانســیل.های.خورشــیدی.را.درگرو.اطاع.رسانی.

به.کشاورزان.و.سایر.اقشــار.جامعه.دانست.و.خاطرنشان.

کرد:.کشور.در.توســعه.کاربردهای.خورشیدی.در.بخش.

کشــاورزی.نیز.موفق.عمل.نکرده.اســت؛.چراکه.اتکای.
کشور.به.منابع.فسیلی.است.

فدایی.با.انتقاد.نســبت.به.حضــور.بازرگانان.در.حیطه.

انرژی.هــای.تجدیدپذیر،.گفــت:.درحال.حاضر.در.حوزه.

تجدیدپذیــر.هــا.بازرگانانی.وارد.شــدند.کــه.تنها.به.

حاشــیه.سود.می.اندیشــند.و.اقدام.به.واردات.تجهیزات.

نیروگاه.های.خورشــیدی.بی.کیفیت.به.کشور.کردند.که.

این.امر.به.توســعه.صنعت.انرژی.های.خورشیدی.ضربه.
وارد.کرده.است.

عضو.هیات..مدیره.انجمن.انرژی.های.تجدیدپذیر.اضافه.

کرد:.ازم.اســت.دولت.برای.مراکز.تحقیقاتی.این.حوزه.

که.در.بخش.خصوصی.شکل.گرفته.اند،.در.قالب.معافیت.

مالیاتی.و.اعمال.تخفیف.ها،.حمایت.هایی.را.اعمال.کند.تا.

تحقیقات.در.حوزه.انرژی.های.خورشیدی.در.کشور.نهادینه.

شود..این.در.حالی.است.که.به.نظر.می.رسد.رویکرد.دولت،.
به.نفع.توسعه.انرژی.خورشیدی.در.کشور.نیست.

وی.به.موفقیت.های.محققان.کشور.در.حوزه.انرژی.های.

تجدیدپذیر.اشــاره.کرد.و.یادآور.شد:.در.۲0.سال.گذشته.

پیشــرفت.های.علمی.زیادی.در.این.زمینه.صورت.گرفته.

اســت،.ولــی.ازآنجایی.که.منابــع.انرژی.نفــت.و.گاز.بر.

همه.حوزه.هــای.انرژی.غلبه.دارد؛.ازایــن.رو.انرژی.های.
تجدیدپذیر.در.کشور.فراگیر.نشده.است.

فدایــی.بر.ضرورت.حضور.بخش.خصوصی.قوی.که.از.

حمایت.های.دولت.و.مجلس.برخوردار.باشد.در.این.حوزه.

تاکید.کرد.و.ادامه.داد:.در.این.صورت.اســت.که.می.توان.

امیدوار.بود.سهم.اعظمی.از.انرژی.های.موردنیاز.کشور.از.
منابع.تجدیدپذیر.تامین.می.شود.

پنجــره.ایرانیان؛..مدیرعامل.شــرکت.برق.منطقــه.ای.آذربایجان.شــرقی.از.به.

بهره.برداری.رســیدن.یک.واحد.نیروگاه.خورشیدی.به.ظرفیت.100کیلووات.در.تبریز.
خبر.داد.

افشــین.روشــن.میانی.در.گفتگو.با.خبرنگار.مهر.ابراز.داشت:.از.سال.1345.برق.

منطقه.ای.استان.آذربایجان.شــرقی،.تولید،.انتقال،.توزیع،.بهره.برداری.و.توسعه.برق.
استان.های.آذربایجان.غربی.و.اردبیل.را.بر.عهده.دارد.

وی.افزود:.شرکت.های.توزیع.برق.نیز.به.صورت.مویرگی.با.مشترکین.ارتباط.دارند.که.

در.استان.آذربایجان.شرقی.۲.شرکت.توزیعی.فعالیت.می.کنند.و.مشترکین.بزرگترین.

عضو.این.زنجیره.هســتند..مدیرعامل.شرکت.برق.منطقه.ای.استان.آذربایجان.شرقی.

همچنین.با.اشــاره.به.میزان.تولید.برق.در.این.منطقــه.تصریح.کرد:.3.هزار.و.400.
مگاوات.تولید.برق.داریم.که.3.هزار.و.3۲0.مگاوات.آن.مصرف.می.شود.

میانی.همچنین.با.اشــاره.به.میزان.صادرات.و.واردات.برق.به.کشور.عنوان.کرد:.

صادرات.و.واردات.برق.در.کل.دنیا.در.سیستم.های.الکترونیکی.مرسوم.است.و.کشور.

ما.نیز.به.کشورهای.ارمنستان،.آذربایجان،.ترکیه،.نخجوان،.عراق.و.افغانستان.وصل.
است.و.این.مراودات.وجود.دارد.

وی.بــا.بیان.اینکه.در.طول.تابســتان.میزان.صادرات.برق.کشــور.ما.به.زیر.100.

مگاوات.می.رســد،.افزود:.در.طول.سال،.میزان.واردات.و.صادرات.به.تعادل.می.رسد.

یعنی.به.همــان.میزان.که.برق.صادر.می.کنیم،.از.کشــورهای.همســایه.برق.وارد.
می.کنیم.اما.در.طول.تابستان،.بیشتر.وارد.کننده.هستیم.

مدیرعامل.شــرکت.برق.منطقه.ای.اســتان.آذربایجان.شــرقی.با.اشاره.به.دایل.

خاموشی.برق.به.ویژه.در.طول.تابستان.اذعان.داشت:.نزدیک.9.هزار.کیلومتر.خطوط.

فشــار.قوی.بین.شــهری.در.برق.منطقه.آذربایجان.داریم.که.در.معرض.آسیب.های.
طبیعی.است.و.هر.کدام.با.مشکل.مواجه.شود،.احتمال.خاموشی.وجود.دارد.

میانــی.افزود:.صنعت.برق.تولید.و.مصرف.آنــی.دارد.و.امکان.ذخیره.وجود.ندارد،.

همچنین.پیش.بینی.شــده.7.هزار.مگاوات.در.تابستان.آینده.افزایش.مصرف.داشته.
باشیم.که.تمهیدات.ازم.صورت.گرفته.است.

مدیرعامل.شــرکت.برق.منطقه.ای.آذربایجان.شــرقی.در.بخــش.دیگری.از.به.

بهره.برداری.رســیدن.یک.واحد.نیروگاه.خورشیدی.به.ظرفیت.100کیلووات.در.تبریز.

خبر.داد.و.گفت:.با.اتصال.این.نیروگاه،.تعداد.ســامانه.های.خورشــیدی.دارای.قرارداد.

خرید.تضمینی.بهره.برداری.شده.شرکت.توزیع.نیروی.برق.تبریز.به.تعداد.3.سامانه.و.
با.ظرفیت.تجمیعی.108.کیلووات.رسید.

وی.بــا.بیان.اینکه.این.نیروگاه.در.زمینی.به.مســاحت.یــک.هزار.و.450.مترمربع.

با.هزینه.کرد.6.میلیارد.ریال.به.بهره.برداری.رســیده.اســت،.تاکید.کرد:.قرارداد.خرید.

تضمینی.این.نیروگاه.خورشــیدی.به.مدت.۲0.سال.با.سازمان.انرژی.های.تجدیدپذیر.
و.بهره.وری.انرژی.برق.)ساتبا(.است.

مدیرعامل.برق.آذربایجان.شــرقی.در.پایان.اســتفاده.از.منابع.فســیلی.مثل.گاز،.

گازوئیل.و.نفت.را.موجب.آلودگی.محیط.زیست.ناشی.از.سوخت.نیروگاه.های.حرارتی.
به.ویژه.در.زمستان.عنوان.کرد.

  یک واحد نیروگاه خورشیدی در تبریز به بهره برداری رسید

  بی توجهی به 1۴ ثبت اختراع حوزه انرژی خورشیدی
PDF Compressor Free Version 



94

13
ه.9

مـار
..ش

.98
ت.

هش
ردیب

م..ا
زده

.دوا
ـال

/ س
ان

نیـ
یرا

ره ا
جـ

پن
ری

عما
ر م

بـا
اخ

  استفاده شجاعانه از رنگ در طراحی داخلی یک ساختمان اداری

پنجره.ایرانیان؛.در.طراحی.داخلی.یک.ساختمان.چهار.طبقه.در.شهر.اشتوتگارت.آلمان،.
به.صورت.مبتکرانه.ای.از.رنگ.استفاده.شده.است.

به.نقل.از.وبسایت.خط.معمار،.این.پروژه.در.واقع.طراحی.و.بازسازی.کل.ساختمان.این.

شــرکت.بوده.که.در.چهار.طبقه.کار.شــده.است..جالب.است.بدانید.که.طراحی.این.دفتر.

در.ســال.۲001.انجام.و.در.همین.سال.اجرا.شده.است.اما.باز.هم.می.توان.تصاویر.آن.را.

بررســی.و.نکات.بسیار.خوبی.را.از.آن.برداشــت.کرد..اولین.نکته.این.که.در.این.فضای.

اداری،.رنگ.حرف.اول.و.آخر.را.در.طراحی.می.زند..امروزه.در.فضاهای.اداری،.اســتفاده.

از.رنگ.تا.حدودی.جا.افتاده.اســت.و.دیگر.شاهد.فضاهای.خاکستری.و.بی.رنگ.نیستیم..

البته.باید.شجاعت.طراح.این.پروژه.را.هم.ستود.که.در.این.سطح.استفاده.از.رنگ.را.به.ما.

نشان.داده.است..تنها.روی.سقف.این.فضای.اداری.از.8.رنگ.استفاده.شده.است..جالب.

اینکه.رنگ.ها.به.صورت.کاما.شــارپ.در.فضا.کار.شده.اند..برای.قسمت.های.مختلف.از.

رنگ.های.مختلف.استفاده.شده.اســت..مثا.در.بخش.کاری.کارکنان.در.طبقات،.رنگ.

اصلی.ســبز.و.سفید.است..به.این.ترتیب.تیم.طراحی.اصول.روانشناختی.استفاده.از.رنگ.
در.بخش.کاری.کارکنان.را.نیز.رعایت.کرده.و.از.تشنج.فضا.جلوگیری.کرده.است.

PDF Compressor Free Version 
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  بازسازی مدرن یک خانه ویایی در ملبورن

پنجره.ایرانیان؛.فضای.داخلی.و.نمای.یک.ساختمان.دوطبقه.در.کشور.استرالیا.با.حفظ.
ماهیت.اصلی.آن،.نوسازی.و.بازسازی.شده.است.

به.نقل.از.وبســایت.خط.معمار،.این.خانه.ویایی.در.شــهر.ملبورن.واقع.شده.و.۲47.

مترمربع.مســاحت.دارد..معمار.برای.طراحی.و.دیزاین.مجدد.فضا.با.حفظ.ساختار.اصلی،.

فضایی.مدرن.را.طراحی.کرده.است..مصالح.به.کار.گرفته.شده.با.رنگ.های.مایم.و.حتی.

پاستیلی.انتخاب.شده.اند.و.به.این.وسیله.فضا.بسیار.مایم.است..کفپوش.چوبی،.مبلمان.

چوبی.در.کنار.مبلمان.خاکســتری،.یک.تعادل.انرژی.را.در.فضا.رقم.زده.اند..در.مجموع.

طراح.سعی.کرده.فضا.را.مدرن،.منعطف.و.گرم.طراحی.کند..جایی.که.برای.زندگی.یک.
خانواده.و.فرزندان.مناسب.باشد..
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  حجم بتنی و مینیمال در نمای یک ویا

پنجره.ایرانیان؛.طراحی.ویایی.مســکونی.در.اسپانیا.حجمی.متفاوت.و.خاقانه.ای.به.
این.ساختمان.بخشیده.است.

بــه.نقل.از.وبســایت.خط.معمار،.پروژه.حاضر.در.ســطحی.بااتر.از.ســایر.خانه.های.

مســکونی.اطراف،.در.منطقه.ای.مشرف.بر.کوهســتان.قرار.دارد..این.مجموعه.مفهومی.

توســط.عملیات.هندسی،.از.چرخش.دو.عنصر.به.دســت.می.آید.و.شکل.چلیپا.را.ایجاد.

می.کند،.مانند.دو.حجمی.که.به.سادگی.روی.هم.قرار.گرفته.و.حرکت.می.کند..یک.حجم.

مســتطیل.شکل.روی.هم.قرار.گرفته.به.طول.۲0.متر.و.عمق.5.متر،.با.زاویه.35.درجه.

می.چرخد..چرخش.پایه.ها،.کنترل.ورود.نور.خورشــید.به.فضای.داخلی.را.فراهم.می.کند..

برخورد.با.سطح.زمین.نیز.با.استفاده.از.همان.مکانیزم.چرخش.حل.می.شود..این.بار.حجم.

ســوم.پنهانی،.که.شبیه.به.کف.استخر.است،.به.نسبت.دو.حجم.اصلی.خانه.برای.انتقال.

از.فضای.میان.باغچه.و.ساختمان.می.چرخد..در.طراحی.نما،.حجم.بتنی.تضادی.شدید.را.
میان.فضای.بیرونی.که.متریال.زمخت.و.خشن.دارند.با.فضای.داخلی.ایجاد.کرده.است.
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  ساختمانی با نمای سنتی و فضای داخلی مدرن

پنجره.ایرانیان؛.فضای.داخلی.ویایی.در.شــهر.ســیدنی.استرالیا.به.صورت.جالب.توجهی.
طراحی.شده.است.

به.نقل.از.وبسایت.خط.معمار،.کشــور.استرالیا.و.شهرهای.ملبورن.و.سیدنی.را.می.توان.با.

خانه.های.ویایی.یک.و.دو.طبقه.حومه.شــهر.شــناخت..خانه.هایی.که.همگی.دارای.نمایی.

ســنتی.اما.فضای.داخلی.مدرن.هســتند..این.خانه.ویایی.نیز.دقیقا.همین.ویژگی.را.دارد..

فضایی.داخلی.مدرن.با.نمایی.قدیمی.که.بازســازی.و.نوســازی.شــده.است..همان.طور.که.

در.تصاویر.مشــاهده.می.کنید،.تمامی.خطوط.در.طراحی.صاف.و.مصالح.و.مبلمان.به.نحوی.

انتخاب.شده.اند.تا.فضا.بیشترین.هماهنگی.را.با.ویژگی.سبک.مدرن.داشته.باشد..رنگ.سفید.

و.خاکســتری.را.می.توان.رنگ.های.اصلی.فضا.دانســت..کف،.بخش.چوب.و.مبلمان.تا.حد.
امکان.از.خانواده.این.رنگ.انتخاب.شده.اند.

یکی.از.نکات.شــاخص،.حجم.باای.استفاده.از.شیشه.روی.نماست..استفاده.از.نور.طبیعی.

و.در.نقطه.مقابل.اســتفاده.از.فضای.پیرامون.ویا.توســط.این.متریال.تامین.می.شود..حتی.

فضای.بین.کابینتی.در.آشــپزخانه.نیز.با.شیشه.کار.شــده.است..پشت.این.شیشه.ها،.فضای.
سبز.محوطه.ویا.وجود.دارد..این.امر.می.تواند.تجربه.ای.متفاوت.برای.یک.آشپزخانه.باشد..
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  سبک مینیمال معماری ویایی در اسپانیا
پنجره.ایرانیان؛.در.معماری.و.دکوراسیون.داخلی.یک.ویای.مسکونی.در.اسپانیا.از.

سبک.مینیمالی.جالبی.استفاده.شده.است.
به.نقل.از.وبسایت.خط.معمار،.این.پروژه.متعلق.به.یک.زوج.اسپانیایی.است.که.بعد.
از.ســال.ها.زندگی.در.اروپا.قصد.داشــتند.تا.در.شهری.که.در.آن.متولد.شده.بودند.در.
آرامش.و.ســکون.سر.کنند..عناصر.به.کار.رفته.در.معماری.ساختمان.های.مجاور.این.
ویا،.مانند.نرده.های.شــبکه.ای.و.حیاط.ها،.سایه.مایمی.را.در.سطح.خیابان.ها.ایجاد.

می.کنند..این.ویا.از.دو.حجم.تشــکیل.شده.است.که.در.طبقه.همکف.به.هم.متصل.

می.شــوند..به.این.ترتیب.مقیاس.حیاط.باعث.می.شــود.تا.ورود.نور.شدید.به.فضای.

داخلی.کنترل.شــود..در.فضای.داخلی.رنگ.ســفید.بر.کل.فضا.غالب.است..طراح.در.

دکوراســیون.داخلی.این.ویا.از.مبلمان.مینیمال.و.سفید.استفاده.کرده.است..افراد.از.

طریق.راه.پله.می.توانند.به.تراس.دسترســی.پیدا.کنند..این.فضا.رو.به.دریا.قرار.دارد.و.
افراد.می.توانند.در.طول.روز.و.شب.از.منظره.زیبای.طبیعت.لذت.ببرند.
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  طراحی داخلی فروشگاه پوشاک و کفش، متفاوت و مدرن
پنجره.ایرانیان؛.یک.برند.ایتالیایی.در.زمینه.پوشاک.و.کفش.یکی.از.فروشگاه.های.

خود.در.آمریکا.را.به.صورتی.مدرن.و.لوکس.طراحی.شده.است.
به.نقل.از.وبســایت.خط.معمار،.این.فروشگاه.متعلق.به.برند.ولنتینو.است.و.معماری.
آن.توســط.یک.استودیو.معماری.آمریکایی.صورت.گرفته.است..این.فروشگاه.در.دو.
طبقه.طراحی.شــده.اســت..سبک.مورد.اســتفاده.مدرن.و.حتی.می.توان.گفت.کمی.
لوکس.اســت..چرا.که.برند.ولنتینو.شــخصیت.لوکس.دارد..امــا.معمار.در.این.پروژه.
فضاهایی.خلق.کرده.اســت.که.بیننده.را.جایی.بین.مدرن.بودن.و.لوکس.بودن،.معلق.

نگه.می.دارد!.
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  طراحی داخلی مدرن خانه ای دو طبقه در آلمان

پنجره.ایرانیان؛.ویایی.دوطبقه.در.کشور.آلمان.به.صورت.بسیار.ساده.و.مدرن.طراحی.
شده.است.

به.نقل.از.وبســایت.خط.معمار،.بخش.مهم.در.معماری.این.ویا،.طراحی.داخلی.آن.

اســت.چراکه.حجم.معماری.و.نمای.ساختمان.بسیار.ساده.است..در.خانه.های.ویایی.

اطراف.شــهرها.در.کشــورهای.اروپایی.نظیر.آلمان،.معموا.حجم.و.نمای.ساختمان.

ساده.و.مستطیل.شکل.هستند..در.واقع.هم.نما.و.هم.فضای.داخلی.تا.حد.امکان.ساده.

و.کاربردی.طراحی.می.شــوند..در.نما.از.شیشه.اســتفاده.شده.تا.حداکثر.دید.به.فضای.

پیرامون.فراهم.گردد..مانند.تمامی.ویاهای.دو.طبقه،.در.این.خانه.نیز.فضاهای.عمومی.

و.خصوصی.تقسیم.بندی.شــده.اند..فضاهای.عمومی.نظیر.آشپزخانه،.نشیمن،.سرویس.
و.....در.طبقه.همکف.و.فضاهای.خصوصی.در.طبقه.بااتر.در.نظر.گرفته.شده.اند.

PDF Compressor Free Version 



ری
عما

ر م
بـا

اخ
13
ه.9

مـار
..ش

.98
ت.

هش
ردیب

م..ا
زده

.دوا
ـال

/ س
ان

نیـ
یرا

ره ا
جـ

پن

101

  معماری یک ویای مدرن در آمریکا
پنجره.ایرانیان؛.یک.گروه.معماری.در.شــهر.ساحلی.مونتاوک،.نیویورک.در.طراحی.
یک.ویا،.از.چوب.ماهون.به.عنوان.مصالح.اصلی.در.کف.ســالن.ها،.در.میان.دیواره.ها،.

همچنین.برای.طراحی.نما.استفاده.شده.است.
به.نقل.از.وبســایت.خط.معمار،.در.سالن.نشــیمن.یک.دیوار.شیشه.ای.بزرگ.فضای.
داخلی.را.به.فضای.بیرون.متصل.می.سازد..این.دیوار.شیشه.ای.امکان.دیدن.چشم.انداز.

بیرون.ویا.را.فراهم.می.کند.و.افراد.می.توانند.از.منظره.بیرونی.لذت.ببرند..عاوه.بر.این.

در.طول.روز،.نور.طبیعی.به.داخل.سالن.می.تابد..فضای.داخلی.ساختمان.رو.به.تراس.و.

استخر.باز.می.شود..همچنین.پنجره.های.سقفی.در.داخل.ساختمان.دیده.می.شود..طراح.

در.این.بخش.از.نوارهای.چوبی.اســتفاده.کرده.است.که.باعث.می.شود.نور.مایمی.به.
داخل.بتابد.و.فضا.را.روشن.تر.سازد.
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  نگاهی به طراحی ویایی یک طبقه در استرالیا
پنجره.ایرانیان؛.ویایی.یک.طبقه.در.شهر.ملبورن.استرالیا.به.صورت.جالب.توجهی.

طراحی.شده.است.
به.نقل.از.وبسایت.خط.معمار،.نکاتی.جالب.در.این.ویا.وجود.دارد..اولین.نکته.سقف.
ویاســت.که.از.حالت.یک.ســقف.گچی.معمولی.خارج.و.دارای.اختاف.سطح.است..
ســقف.با.ســازه.فلزی.در.سه.ارتفاع.متفاوت.در.فضای.نشــیمن.یا.به.عبارت.بهتر.در.
فضای.عمومی.ویا.کار.شــده.است..متعاقبا.دیوارها.نیز.دارای.اختاف.ارتفاع.هستند.
که.این.امر.سبب.خارج.شدن.حجم.ساختمان.از.شکل.یک.مکعب.ساده.شده.است.

یکی.از.خاقیت.های.طراح.در.این.پروژه.دیوار.شیشه.ای.رو.به.محوطه.ویا.و.استخر.

است..این.دیوار.شیشــه.ای.با.ساختار.فلزی.کار.شده.است.و.شکل.و.ابعاد.شیشه.های.

کار.شــده.با.یکدیگر.متفاوت.است..این.اشکال.هندسی.متفاوت.در.کنار.سادگی.اجرا،.

زیبایی.خاصی.به.کار.داده.اند.که.تحســین.برانگیز.اســت..این.نوع.خاقیت.ها.را.شما.

به.عنوان.یک.معمار.و.طراح.ایرانی.می.توانید.در.کارهای.خود.لحاظ.کنید..دیوارها،.کف.

و.ســقف.به.رنگ.خاکستری.هستند.که.این.امر.کمی.فضا.را.به.سمت.سردی.خواهد.
برد..برای.ایجاد.تعادل.انرژی.فضا،.دکوراسیون.و.مبلمان.با.چوب.کار.شده.اند.
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  نمای مدرن و هندسی ساختمانی مسکونی در مکزیک
پنجــره.ایرانیان؛.طراحی.نمای.یک.ســاختمان.مســکونی.در.مکزیک.به.صورت.

حجم.های.خطی.است.که.از.بتن.و.سنگ.و.چوب.ساخته..شده.است.
به.نقل.از.وبسایت.خط.معمار،.این.پروژه.در.در.مرکز.شهر.کولیما.در.غرب.مکزیک.
نزدیک.به.یک.دریاچه.و.یک.کوه.قرار.دارد..در.ســاخت.این.حجم.مدرن.ترکیبی.از.
مصالح.مختلف.شامل.بتن،.سنگ.بومی،.فواد،.شیشه.و.چوب.به.کار.رفته.است..این.
متریال.بومی.و.خاکی.مطابق.و.متناســب.با.شرایط.آب.و.هوایی.این.منطقه.انتخاب.
شــده.است..صفحات.چوبی.پنجره.ها.را.در.سراسر.خانه.می.پوشاند،.این.خود.عاوه.بر.
کنترل.ورود.نور.به.فضای.داخل.باعث.حفظ.حریم.خصوصی.می.شــود..این.ساختمان.
دارای.دو.حجم.اصلی.اســت.که.هر.یک.برای.عملکرد.جداگانه.ای.طراحی.شــده.اند..
طراح.در.فضای.داخلی.ســعی.کرده.با.استفاده.از.رنگ.های.روشن.و.تیره،.دیواره.های.
ســفید،.چوب.گرم.و.بتن.در.کف،.ستون.های.آهنی.تیره،.و.سایر.اشیای.رنگی.تعادل.
ایجاد.کند..فضای.آشــپزخانه.و.سالن.غذاخوری.با.ارتفاعی.بلند.در.مرکز.حجم.اصلی.

ساختمان.قرار.دارد..
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افزایش.شگفت.انگیز.قیمت.کاغذ.نگرانی.های.بسیاری.

را.در.زمینــه.نشــر.و.فعالیت.های.فرهنگــی.و.تبلیغاتی.

مرتبط.بــا.این.حوزه.ایجاد.کرده.اســت..کســانی.که.

آشــنایی.بیشتری.با.حوزه.چاپ.و.نشــر.دارند،.می.دانند.

که.کاغذ.گرچه.مهم.ترین.عنصر.در.صنعت.چاپ.کتاب.و.

نشریات.است.اما.یکی.از.این.عوامل.به.حساب.می.آید.و.

گرانی.های.اخیر.موجب.افزایش.قیمت.سایر.این.عوامل.

نیز.شــده.اســت؛.یعنی.قیمت.زینک.و.سایر.هزینه.های.

چاپ،.صحافی،.سلفون.کشــی.و.خدمات.مربوط.به.چاپ.

و.نشــر.همه.گران.شــده.اند.و.در.این.میان.قیمت.کاغذ.

مهندس امیر شیری
عضو شورای سر دبیری

ما!
ی 

ران
و نگ

غذ 
ی کا

ران
گ

PDF Compressor Free Version 



105

13
ه.9

مـار
..ش

.98
ت.

هش
ردیب

م..ا
زده

.دوا
ـال

/ س
ان

نیـ
یرا

ره ا
جـ

پن
ـه

قال
م

در.گرانی.پیشــتاز.بوده.و.بیشــتر.به.چشــم.آمده.است..

پیش.ازاین.هم.بــا.افزایش.های.ناگهانی.در.زمینه.قیمت.

کاغذ.روبه.رو.بوده.ایم..چــه.زمانی.که.یارانه.کاغذ.حذف.

شد.و.چه.هنگامی.که.دار.حدود.هزارتومانی.یک.باره.به.

بیش.از.3.هزار.تومان.رســید.کاغذ.گران.شد..آن.گرانی.

یک.باره.بود.و.با.توقف.آن.روند،.آثار.آن.نیز.کم.کم.تحلیل.

رفت.و.قیمت.کاغذ.تعدیل.شــد؛.اما.وضعیت.اخیر.کاغذ.
به.گونه.ای.دیگر.است.و.هنوز.این.افزایش.ادامه.دارد.

افزایش.قیمت.کاغذ.و.مقــوا.موجب.بی.ثباتی.در.بازار.

نشر.و.برخی.صنوف.مرتبط.شده.است..همه.این.اتفاقات.

در.حــوزه.ای.رخ.داده.که.قیمت.محصول.تمام.شــده.به.

ســهولت.افزایش.نمی.یابد.و.قیمت.کتاب.و.نشــریات.

بــرای.افزایش.نیازمند.عوامل.متعددی.اســت..افزایش.

قیمت.نشــریات.و.مجاتی.کــه.در.زمینه.های.متفاوتی.

مانند.تبلیغات.و.آگهی.هــای.تخصصی.فعالیت.می.کنند.

به.مراتب.پیچیده.تر.است.و.افزایش.قیمت.تعرفه.های.این.

محصوات.روند.ســخت.تری.دارد..چراکه.مصرف.کننده.

نهایی.در.بیشــتر.موارد.عما.پولــی.بابت.محصولی.که.

دریافت.می.کند.پرداخت.نمی.کند.و.سفارش.دهنده.آگهی.

نیز.محصول.نهایی.را.چندان.مصرف.نمی.کند.و.از.کم.و.

کیف.این.مسائل.تا.حدود.زیادی.بی.خبر.است..به.همین.

دلیل.قانع.کردن.افراد.و.شــرکت.هایی.که.تبلیغاتشان.را.
در.این.نشریات.منتشر.می.کنند.کار.بسیار.سختی.است.
فاصلــه.به.صــدا.درآمدن.زنگ.خطر.بــرای.کاغذ.در.

اقتصاد.آشــفته.ما.تا.ســقوط.این.کاای.استراتژیک.به.

عمق.فاجعه،.فاصله.بســیار.کوتاهی.بوده.اســت..شاید.

در.نگاه.اول،.»ســقوط«.و.»عمــق.فاجعه«.گزاره.های.

هولناکی.به.نظر.برســند.و.شــما.فکر.کنید.از.آنها.بهره.

برده.ایــم.تا.توجه.ها.را.به.این.گزارش..جلب.کنیم؛.اما.اگر.

ذره.ای.گمان.می.برید.شــلوغش.کرده.ایم،.شما.را.ارجاع.

می.دهیم.به.اخبار.و.گزارش.هایی.که.حکایت.از.افزایش.

400.تا.600.درصدی.قیمت.کاغذ.و.زینک.در.چندماهه.

اخیر.داشته.اســت.درحالی.که.در.برخی.مواقع.این.اقام.
با.همین.قیمت.های.نجومی.هم.کمیاب.و.نایاب.بودند.

نوســان.قیمت.ها.در.بازار.همه.فعــاان.این.صنف.را.

کافه.کرده.اســت..نیمه.بهمن.قیمــت.کاغذ.از.هر.بند.
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400.هزار.تومان.به.حدود.380.هزار.تومان.کاهش.پیدا.

کرد.و.بعد.از.تعطیات.جشــن.سالگرد.پیروزی.انقاب،.

بدون.هیچ.دلیل.روشــن.و.مشخصی.دوباره.قیمت.کاغذ.

به.بنــدی.401.هزار.تومــان.افزایش.پیــدا.کرده.و.در.

مواردی.شنیده.شده.که.کاغذ.تحریر.تا.بندی.4۲0.هزار.

تومان.هم.قیمت.گذاری.شده.است..کسی.دایل.این.اوج.

و.فرودها.را.نمی.داند.اما.چیزی.که.روشــن.است.افزایش.

500.درصدی.قیمت.کاغذ.در.مقایســه.با.ســال.گذشته.

اســت.و.این.یعنی.کاغذ.از.هر.کاای.اساســی.دیگری.

که.ارز..یارانه.ای.دریافت.می.کند،.افزایش.قیمت.بیشتری.

طی.یک.ســال.گذشته.داشــته.و.هر.ورق.کاغذ.تحریر.

تقریبــا.850.تومان.قیمت.پیدا.کرده.اســت..کاغذهای.

دیگری.مثل.کاغذ.گاســه.که.نمی.دانیم.بر.اساس.چه.

منطقی.جزء.کااهای.لوکس.نیز.قلمداد.شــده.اســت!.

افزایش.قیمت.بســیار.بیشتری.داشــته.به.گونه.ای.که.از.

کیلوئی.3500.تومان.در.ابتدای.امسال.به.قیمت.کیلوئی.

۲5000.تومان.در.اسفندماه.رسیده.است..نکته.اینجاست.

که.اهالی.صنعت.نشــر.هیچ.پیش.بینی.مشخصی.درباره.

آینده.ندارند.و.مشــخص.نیســت.که.آیا.در.سال.آینده.

دوباره.شــاهد.افزایش.قیمت.هــا.و.کمبود.آن.ها.در.بازار.
خواهیم.بود؟

قیمت کاغذ در صدر تورم
واردکنندگان.کاغذ.ارز.یارانه.ای.می.گیرند.تا.با.افزایش.
نــرخ.ارز،.قیمت.این.محصول.فرهنگی.و.اســتراتژیک.
افزایش.پیدا.نکند.اما.در.تمام.این.سال.ها.نتیجه.برعکس.
بوده.و.هرقدر.دولت.بیشتر.تاش.کرده،.نتیجه.بدتر.شده.
و.قیمت.کاغذ.افزایش.بیشتری.یافته.است..کاغذ.تحریر.
ســال.قبل.در.همین.زمان.حدود.80.هزار.تومان.قیمت.
داشــته.و.حاا.به.حدود.400.هزار.تومان.رســیده.و.این.
یعنی.تورم.500.درصدی.رخ.داده.و.می.توان.مدعی.شد.
کاغذ.بیشــتر.از.هر.کاای.اساســی.دیگری.با.افزایش.
قیمت.مواجه.شده،.درحالی.که.دولت.ساماندهی.کاغذ.را.
در.دســتور.کار.قرار.داده،.سامانه.ثبت.سفارش.راه.اندازی.
کــرده.و.به.مــوازات.آن.تاش.هایی.برای.دســتگیری.

ساطین.کاغذ.صورت.گرفته.است!
برخی.ناشــران.بــا.دخالت.های.دولــت.در.بازار.کاغذ.
مخالف.هســتند.و.بســیاری.دیگر.هیچ.دلیل.روشن.و.
مشــخصی.برای.نوســانات.ارز.پیدا.نمی.کنند.و.کســی.
نمی.دانــد.چرا.بازار.کاغذ.از.قواعد.عرضه.و.تقاضا.پیروی.
نمی.کنــد.و.اتفاقاتی.کــه.در.این.بــازار.رخ.می.دهد.با.

هیچ.کدام.از.تئوری.های.علم.اقتصاد.هماهنگ.نیست.

روند صعودی قیمت زینک
زینــک.یکی.دیگــر.از.کااهای.مهم.و.اساســی.
اســت.که.در.صنعت.نشر.نقش.زیادی.دارد..نوسانات.
قیمت.ها.در.صنعت.چاپ.و.نشر.شامل.حال.زینک.هم.
شده.و.این.محصول.با.افزایش.قیمت.400.درصدی.

همراه.بوده.است.
غامرضا.شجاع،.مدیرعامل.شرکت.تعاوني.لیتوگرافان.
عنوان.کرد:.در.گذشــته.متاســفانه.زینــک.در.اولویت.
کااهای.اساســی.نبود.ولی.بــا.حمایت.وزیر.فرهنگ.و.
ارشاد.اسامی.و.معاون.فرهنگی.این.وزارتخانه.توانستیم.
زینک.را.در.فهرست.کااهای.اساسی.ببریم.و.به.همین.
منظور.ارز.دولتی.بــرای.واردات.زینک.در.اختیار.تعاونی.
لیتوگرافان.و.دیگــر.واردکنندگاني.که.ســابقه.واردات.

داشته.اند.قرار.داده.شده.است.
وی.ادامــه.داد:.زینک.کاای.مهم.و.اســتراتژیکی.در.
صنعت.چاپ.و.نشــر.و.مطبوعات.کشور.به.شمار.می.آید.
و.حتی.می.توان.گفت.که.از.کاغذ.هم.اهمیت.بیشــتری.
دارد،.زیرا.در.داخل.کشور.مقدار.کمي.کاغذ.تولید.می.شود.
و.حتی.می.توان.از.کشــورهای.همسایه.هم.تامین.کرد.
امــا.در.داخل.کشــور.زینک.تولیــدی.نداریم.همچنین.

کشورهای.اطراف.ما.نیز.تولیدکننده.زینک.نیستند.
شــجاع.با.بیان.اینکه.بیــش.از.85.درصد.مکتوبات.و.
کارهای.چاپی.نیازمند.زینک.افســت.هستند،.گفت:.اگر.
همه.تهران.هم.انبار.کاغذ.باشــد.و.مشکلی.در.تامین.آن.
وجود.نداشــته.باشد.اگر.زینک.در.کشور.نباشد.تمام.این.
کاغذها.بدون.اســتفاده.می.شوند.و.به.همین.دلیل.تامین.

زینک.موردنیاز.صنف.اهمیت.ویژه.ای.دارد.

وی.تاکیــد.کــرد:.شــرکت.تعاونــی.لیتوگرافان.از.

مردادماه.امســال.پروفرما.آماده.کــرده.بود.و.جنس.نیز.

از.ســوی.تولیدکننده.چینی.به.گمرک.ارســال.شده.بود.

اما.ازآنجایی.که.نتوانستیم.به.چین.ارز.بفرستیم،.محموله.

75.روز.در.بندرعباس.ماند.و.چینی.ها.جنسشــان.را.پس.
گرفتند.و.به.دبی.فروختند.

شجاع.با.بیان.اینکه.در.سال.حدود.3.میلیون.مترمربع.

زینک.در.کشور.مصرف.می.شود،.گفت:.دو.ماه.است.که.

300.هزار.مترمربع.زینک.که.یک.دهم.مصرف.یک.سال.

کشــور.است.ثبت..سفارش.شده.است.و.برای.بهره.مندی.

ایــن.کاا.از.ارز.دولتی.موضــوع.در.کارگروه.زینک.که.

زیرمجموعه.کارگروه.کاغذ.اســت.مطرح.شــد.و.طبق.

دســتور.هیات.دولت.زینک.به.گروه.یک.منتقل.شــد.و.
توانستیم.از.ارز.دولتی.استفاده.کنیم.

وی.یادآور.شــد:.زمانی.که.به.زینک.فهرســت.کاای.

اولیــه.رفت.اقدامــات.خود.را.بــراي.واردات.زینک.آغاز.

کردیم.و.اکنون.بیش.از.یک.ماه.است.که.بانک.مرکزي.

پروفرماهاي.تعاوني.لیتوگرافان.ایران.را.تایید.و.به.بانک.

عامل.اعام.کرده.اســت..در.کل.می.توان.گفت.که.همه.

کارهای.ضروری.انجام.شــده.است.و.هر.زمان.که.بانک.

مرکزی.پول.را.به.خارج.از.کشــور.ارسال.کند.زینک.به.
کشور.وارد.می.شود.
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وی.با.بیان.اینکه.قیمت.زینک.را.ســازمان.حمایت.از.

مصرف.کنندگان.تعیین.مي.کند،.توضیح.داد:.این.زینک.ها.

با.نظارت.و.دســتور.وزارت.فرهنگ.و.ارشــاد.اسامی.با.

همکاری.تعاونی.لیتوگرافان.توزیع.خواهند.شد.و.شرکت.

ما.و.واردکنندگان.دیگر.تعهد.محضری.به.ارشاد.داده.ایم.
که.بدون.اجازه.ارشاد.هیچ.زینک.و.کاغذی.فروخته.نشود.
شــجاع.همچنیــن.از.گرانی.350.تــا.400.درصدی.
زینک.ســخن.گفت.و.افزود:.اگر.زمینه.ای.فراهم.شــود.
که.فهرســت.زینک.دولتی.تا.آخر.بهمن.ماه.ارسال.شود.
می.توانیم.به.لیتوگرافان،.مطبوعات.و.ناشران.قول.بدهیم.
که.فروردین.ماه.سال.آینده.زینک.با.قیمت.مناسب.توزیع.
خواهد.شــد.و.اولویت.با.کســانی.اســت.که.این.زینک.
را.پیش.خرید.کرده.باشــند.و.بعیــد.مي.دانم.زینک.ما.به.

کساني.که.پیش.خرید.ندارد.زینک.داده.شود.

نشر، گنگ و خواب زده
گرانی.افسارگسیخته.کاغذ.و.زینک،.صنعت.نشر.را.به.
خواب.و.رخوت.فروبرده.و.صدایی.از.جایی.بلند.نمی.شود..
ناشران.انگار.به.امید.معجزه.نشسته.اند..دولت.از.ناشران.
خواســته.برای.دریافت.کاغذ.در.سامانه.مخصوص.ثبت.
ســفارش.نام.نویســی.کنند.و.گویا.از.ایــن.طریق.کاغذ.
موردنیاز.با.قیمت.مناســب.در.اختیار.ناشران.قرار.گرفته.

اســت.اما.دراین.باره.هم.دو.نکته.مهم.وجود.دارد:.نکته.

اول.این.کــه.برخی.ناشــران.کتاب.هایشــان.را.با.کاغذ.

یارانه.ای.منتشــر.و.مانند.ســایر.کتاب.ها.قیمت.گذاری.و.

عرضــه.می.کنند.گویی.کتاب.ها.را.با.کاغذ.آزاد.منتشــر.

کرده.انــد..نکته.دوم.این.که.عدالــت.در.تخصیص.کاغذ.

رعایت.نمی.شود.و.مثا.ناشران.کتاب.های.کمک.درسی.

چون.چاپ.بیشــتری.دارنــد،.کاغذ.بیشــتری.دریافت.

می.کنند.و.کتاب.هایی.منتشــر.می.کنند.که.درهرصورت.

و.با.هر.قیمتی.توســط.دانش.آموزان.خریداری.می.شود.

درحالی.کــه.ممکن.اســت.کتاب.های.ادبــی.و.رمان.ها.
به.راحتی.فروخته.نشوند.

باوجود.این.مشــکات،.ناشــران.از.عملکرد.سامانه.

ثبت.ســفارش.راضی.هســتند.و.معتقدند.حداقل.فایده.

ســامانه.ثبت.ســفارش.این.اســت.که.می.توانند.کاغذ.

را.بــه.قیمت.مناســب.تهیه.کنند.اما.گویا.این.ســامانه.

پاسخگوی.نیاز.همه.ناشران.نیست.چراکه.تعداد.ناشران.

و.میزان.درخواســت.ها.زیاد.اســت.و.دولت.نمی.تواند.از.

عهده.برآورده.کردن.تمام.تقاضاها.بربیاید..این.وضعیت.

ناشرانی.اســت.که.در.بخش.کتاب.فعالیت.می.کند.حال.

ببینید.سایر.مشاغلی.که.به.نوعی.با.کاغذ.و.چاپ.سروکار.

دارنــد.و.چنین.امتیازاتی.هم.ندارنــد.چگونه.باید.با.این.
افزایش.قیمت.ها.به.فعالیتشان.ادامه.دهند.

تازه ترین اقدامات
گرچه.ناشــران.و.اهالی.صنعت.چاپ.و.نشــر.تماشاگر.
شــرایط.موجود.هســتند.و.احتماا.به.فکر.راهکارهای.
انفرادی.و.شــخصی.برای.بهبود.کسب.وکارشان.هستند،.
دو.برنامه.جدی.اجرا.شــده.اســت..برنامه.اول.برخورد.و.
دســتگیری.محتکران.اســت.که.طبــق.آخرین.خبرها.
همچنــان.ادامه.دارد.و.یکی.از.آخرین.موارد.آن.کشــف.

۲5.تن.کاغذ.احتکار.شده.در.شهرستان.صحنه.است.
یکــی.دیگــر.از.اقدامات.صــورت.گرفتــه.در.جهت.
ســاماندهی.وضعیت.بازار.کاغذ،.تغییر.ارز.واردات.کاغذ.

بوده.است..
اداره.کل.مطبوعات.و.خبرگزاری.ها.اواسط.ماه.جاری.
اعام.کرد.بعد.از.هماهنگی.های.صورت.گرفته.با.بانک.
مرکزی،.شرکت.های.متقاضی.ورود.کاغذ.با.ارز.دولتی.
می.توانند.با.تغییر.نوع.ارز.درخواستی.خود.به.»یوان«،.
»درهم«.و.»روبل«،.معادل.یورویی.آن.را.در.کمترین.
زمان.ممکن.دریافت.کننــد..گویا.این.اداره.کل.وعده.
داده.بــا.تغییر.نوع.ارز.واردکننــدگان.می.توانند.ظرف.
ســه.روز.ارز.های.نامبرده.را.دریافت.کنند..درحالی.که.
پیش.ازاین،.بیشــتر.از.ســه.ماه.برای.تغییر.نوع.ارز.و.

دریافت.آن.صرف.می.شد.

از نحوه  وزارتخانه هــای صمت و ارشــاد 
واردات کاغذ گزارش دهند

نماینده.مردم.تهــران.در.مجلس.با.انتقــاد.از.گرانی.

بیش.ازحــد.کاغذ.نشــر.و.مطبوعــات.از.وزارتخانه.های.

صمت.و.ارشاد.خواســت.که.در.رابطه.با.نحوه.واردات.و.
توزیع.کاغذ.گزارش.دهند.

مصطفی.کواکبیان.در.نشســت.علنی.روز.دوشنبه،.13.

اسفند.مجلس.شورای.اســامی.در.تذکر.شفاهی.گفت:.

گرانی.بســیار.سرســام.آور.شــده.و.هر.صنفی.نیز.یک.

وزارتخانه.متولی.دارد،.به.طوری.که.اگر.نرخ.پراید.به.اندازه.

هلی.کوپتر.افزایش.یابد،.وزارت.صمت.باید.پاسخگو.باشد.

و.اگر.گوشــت.گران.شــود،.وزارت.جهاد.کشاورزی.باید.

پاسخ.دهد،.اما.اهالی.رســانه.و.مطبوعات.که.قرار.است.
زبان.مردم.باشند،.نمی.دانند.که.با.کجا.باید.مراجعه.کنند.
نماینده.مردم.تهران،.ری،.شــمیرانات،.اسامشــهر.
و.پردیس.در.مجلس.شــورای.اســامی.خطاب.به.علی.
مطهــری.نایب.رئیس.مجلس.ادامــه.داد:.هم.اکنون.هر.
کیلو.کاغذ.مطبوعات.بیــش.از.1۲.هزار.تومان.افزایش.
پیدا.کرده.است،.بنابراین.شما.که.دست.اندرکار.انتشارات.
هســتید،.پاسخ.دهید.که.قیمت.هر.بند.کاغذ.تا.چه.اندازه.

باید.باا.برود.تا.اهالی.نشر.دادشان.درآید؟
این.نماینده.مردم.در.مجلس.دهم.تصریح.کرد:.کاغذ.
نشــر.و.مطبوعات.ازجمله.کااهای.اساســی.محسوب.
می.شود،.بنابراین.وزارتخانه.های.صنعت،.معدن.و.تجارت.
و.فرهنگ.و.ارشــاد.اسامی.باید.از.نحوه.واردات.کاغذ.و.

نحوه.توزیع.آن.به.مردم.گزارش.دهند.
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مهندس شهرام علیزاده
مدیر عامل شرکت آلوکد

اخیرا با توجه به رویکرد شهرداری ها و مباحث مطروحه در خصوص 
توسعه پایدار شهری و توســعه نمای بناهای درحال ساخت، اقبال 
به اســتفاده از نماهای آجری بیشتر شده است. البته با توجه به نوع 
مصالح مورد اشــاره )آجر( و محدودیت هــای اجرایی آن و نیز حجم 
و ارتفاع بناهای درحال ســاخت، در بخشی مضاعف )سوم( الزامات 
نمای بنایی آجری متصل به دیوار پشــتیبان بتنــی یا بلوکی را مورد 

بررسی و توجه قرار می دهیم.
البته قابل ذکر است روش های متداولی در این خصوص در کشورهای 
مختلف مورد استفاده قرار می گیرد؛ اما با توجه به اینکه ضابطه 71۴ 
در این مورد دستورالعملی را ارائه کرده است، در این مرحله )آخرین 

بخش( به بررسی تکمیلی این الزامات می پردازیم.

اشــاره

الزامات تکمیلی نمای بنایی آجری 
متصل به دیوار پشتیبان بتنی یا بلوکی در ساختمان ها

کلیات
.شــکل.زیر.تصویرکلی.نماي.آجري.نصب.شده.روي.دیوار.پشتیبان.بلوکی.را.نشان.
می.دهد..اتصاات.فوادي.که.براي.متصل.کردن.نما.به.دیوار.استفاده.شده.اند.از.نوع.
بســت.های.مفتولی.دو.تکه.هستند..قطعه.اول.نقش.مسلح.کننده.درز.و.مات.را.دارد.
و.در.دیوار.پشــتیبان.جا.داده.می.شــود.و.قطعه.دوم،.نما.را.به.قطعه.اول.که.در.دیوار.

پشتیبان.ـ.جاسازي.شده.است،.متصل.می.کند.

.
   نمای بنایی آجری متصل به دیوار پشتیبان بلوک سیمانی

.

انواع متداول بست های متصل کننده نمای آجری به دیوار بلوک 
سیمانی و دیوار بتنی

.
در.مناطق.لرزه.خیز.باید.از.بســت.های.لرزه.ای.استفاده.شــود..بست.لرزه.ای.باعث.
اتصال.مفتول.پیوسته.مسلح.کننده.به.نما.می.شود..مفتول.مسلح.کننده.نما.و.بست.های.

لرزه.ای.در.درون.درز.مات.نماي.آجري.جاسازي.می.شوند....
...............

.

جزئیات اجرایی مربوط به نمای آجری و دیوار پشتیبان بلوک سیمانی

شــکل.زیر.دو.روش.اتصال.نبشی.تکیه.گاهی.به.تیر.بتن.مسلح.محیطی.ساختمان.

را.نشــان.می.دهد..در.روش.اول.که.بیشتر.نیز.مورد.استفاده.قرار.می.گیرد،.نبشی.های.

تکیه.گاهی.مربوط.به.هر.طبقه.باید.قبل.از.اجراي.نماي.زیر.آن.نصب.شوند..در.روش.

دوم.می.توان.نبشــی.های.تکیه.گاهی.را.بعد.از.اجــراي.نماي.زیر.آنها.نصب.کرد..این.
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روش،.زمانی.که.نما.شامل.سنگ.های.طبیعی.بزرگ.یا.پانل.های.پیش.ساخته.سنگی.
است.به.کار.می.رود.

.

جزئیات اجرایی اتصال نبشی تکیه گاهی به دیوار پشتیبان

در.سازه.هایی.که.داراي.تیرهاي.محیطی.عمیق.هستند،.می.توان.در.قسمت.فوقانی.

پنجره،.از.نبشــی.های.تکیه.گاهی.به.جاي.نبشی.های.نعل.درگاهی.استفاده.کرد..این.
روش،.معموا.در.نماهای.آجري.داراي.پنجره.های.پیوسته.به.کار.می.رود.

.

استفاده از نبشی های تکیه گاهی به جای نبشی های نعل درگاهی 
در نماهای آجری دارای پنجره های پیوسته

مقاومت دیوارهاي پشتیبان بلوک سیمانی در برابر نفوذ آب وهوا
در.ساختمان.ها.با.دیوار.پشتیبان.بلوک.سیمانی،.به.دلیل.وجود.تماس.جداره.بیرونی.
دیوار.با.آب.وهوا،.دیوار.باید.از.مقاومت.خوبی.در.برابر.نفوذ.این.عوامل.برخوردار.باشد..
در.همین.راســتا.مواد.ویژه.ای.به.منظور.آب.بند.کردن.دیوار.به.کار.برده.می.شود..قبل.
از.اجرای.نمای.آجري،.ســطح.خارجی.دیوار.پشتیبان.بلوک.سیمانی.با.استفاده.از.یک.

ماده.مخصوص.کاهش.دهنده.خرابی.در.برابر.آب.وهوا،.پوشانده.شده.است.

الزامات تکمیلی نماي آجري متصل به دیوار پشتیبان LSF غیر باربر
ســاختار.نماي.آجري.متصل.به.دیوارهاي.پشــتیبان.بلوک.ســیمانی.متفاوت.از.
ساختار.نماي.آجري.متصل.به.دیوارهاي.از.نوع..LSF.غیر.باربر.است.و.اصلی.ترین.
تفاوت.آنها.در.بســت.هایی.اســت.که.براي.اتصال.نما.به.دیوار.به.کار.می.رود..براي.
این.دسته.از.دیوارهای.پشتیبان،.بست.های.متنوعی.متناسب.با.شرایط.مختلف.وجود.
دارد..به.عنوان.مثال.همان.طور.که.در.شــکل.زیر.نشان.داده.شده.است،.اگر.فضاي.
خالی.پشت.نما.فاقد.عایق.فومی.مقاوم.باشد،.بست.ها.به.پشت.بندهای.قائم.فوادي.

متصل.می.شوند.

بست های رایج برای اتصال نمای اجری بر روی پشت بندهای 
قائم فوادی )روکش محافظ خارجی فاقد عایق است، ولی بین 

پشت بندها از عایق استفاده شده است.(

پشت بندهای قائم فوادي )استاد( سراسري روي قاب های سازه ای
در.ســاختمان.های.کم.ارتفاع.)یک.یا.دوطبقه(،.با.قرار.دادن.پشت.بندهای.قائم.
در.قسمت.بیرونی.سازه.می.توان.قاب.های.سازه.ای.این.ساختمان.ها.را.پوشش.داد؛.
بنابراین.پشــت.بندهای.به.کار.رفته.در.این.نوع.ســاختمان.ها.به.صورت.سراسري.
از.پایین.تا.بااي.ســازه.ادامه.می.یابند.و.نیازي.به.نبشــی.های.تکیه.گاهی.در.تراز.

طبقات.نیست.

پشت بند قائم فوادی در ساختمان های یک یا دوطبقه با قاب های 
سازهایی فوادی برای اجرای نما
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معموا.پشــت.بندهای.قائم.به.صورت.سرتاسری.از.فونداســیون.تا.پشت.بام.ادامه.
می.یابند..یکپارچگی.این.پشت.بندها.باعث.افزایش.باربری.جانبی.آنها.می.شود.

قاب.ســازه.ای.و.دیوار.هر.دو.باید.به.طور.مستقل.قادر.به.حرکت.و.جابجایی.باشند،.

به.همین.دلیل.پشــت.بندهای.قائم.باید.با.استفاده.از.اتصاات.لغزشی.به.سقف.و.کف.

طبقات.متصل.شــوند.تا.امکان.جابجایی.آزاد.به.دیوار.و.قاب.داده.شود..در.شکل.زیر.
تعدادي.از.روش.های.نیل.به.این.هدف.نمایش.داده.شده.است.

.

دو روش مختلف جهت ایجاد اتصال لغزشی بین پشت بند قائم و 
کف طبقات

توجه.شود.که.بین.پشت.بند.و.کف.طبقات.باید.از.اتصاات.لغزشی.استفاده.شود.
سیســتم.نمای.آجري.بر.روي.پشــت.بند.قائم.فوادي،.در.ســاختمان.های.بلند.و.
متوســط.نیز.قابل.اجرا.اســت..جزئیات.دو.روش.متداول.که.در.ساختمان.های.داراي.

پنجره.های.نواري.مورد.استفاده.قرار.می.گیرد.

مقاومت در برابر آب وهوا در دیوارهاي پشــتیبان ساخته شــده از 
استادهاي فوادي

پوشش.خارجی.قرار.گرفته.بر.روي.پشت.بندهای.قائم.باید.از.مقاومت.خوبی.در.برابر.

نفوذ.آب.وهوا.برخوردار.باشــد.که.براي.تعیین.ایــن.مقاومت.می.توان.از.دو.نوع.عایق.

پوششــی.و.یا.مایع.استفاده.کرد..روش.دوم.که.استفاده.از.عایق.مایع.است.معموا.در.
ساختمان.های.تجاري.کاربرد.دارد.

مقایسه دیوار پشتیبان بلوک سیمانی با دیوارهاي پشتیبان فوادي
یکی.از.بزرگ.ترین.مزیت.دیوار.پشتیبان.با.پشت.بند.قائم.فوادي.در.مقایسه.با.دیوار.
پشتیبان.بلوک.ســیمانی،.وزن.کم.دیوار.پس.از.اتصال.نماي.آجري.بر.روي.آن.است..
در.ساختمان.های.مرتفع،.به.کارگیری.دیوار.سبک.باعث.کاهش.ابعاد.تیرها،.ستون.ها.و.
فونداســیون.و.موجب.ایجاد.بازده.اقتصادي.در.ساختار.سازه.می.شود..بااین.حال.در.کنار.
این.مزیت.نگرانی.هایی.نیز.وجود.دارد..پشــت.بندهای.قائــم.فوادي.قبل.از.اینکه.به.
بیشینه.ظرفیت.خمشــی.برسد،.دچار.تغییر.شکل.های.قابل.توجهی.می.شوند..از.طرفی،.
نماي.آجري.تا.قبل.از.باز.شدن.درزهاي.مات،.تغییر.شکل.های.بسیار.کوچک.و.جزئی.
از.خود.نشان.می.دهد..درزه.های.مات.بازشده.باعث.تضعیف.دیوار.شده.و.احتمال.نشت.
آب.و.خوردگی.فواد.را.افزایش.می.دهد؛.بنابراین.سیســتم.نماي.آجري.بر.روي.دیوار.
پشــت.بند.قائم.فوادي،.زمانی.بهترین.عملکرد.را.دارد.که.پشت.بندها.از.سختی.باایی.
برخوردار.باشــند..براي.رسیدن.به.ســختی.باا.باید.تغییرشکل.های.پشت.بندها.کنترل.
شــده.و.به.مقدار.بسیار.کوچکی.محدود.شــوند..در.حقیقت،.معیار.طراحی.پشت.بندها.
براي.مقاومت.در.برابر.نیروهاي.جانبی،.تغییر.شکل.های.آنها.است.و.نه.مقاومت.آنها.

طبــق.توصیه.انجمن.صنعت.آجر )BIA(،.تغییر.شــکل.ناشــی.از.بــار.جانبی.در.

پشــت.بندهاي.قائم.فوادي.که.نمای.آجري.به.آنها.متصل.شــده.است.نباید.بیشتر.از.
..اشد.که.L.طول.پشت.بند.است. مقدار.

افزایش.ســختی.پشــت.بندهاي.قائم.فوادي.باعث.افزایش.هزینه.نما.خواهد.شد..

نگرانــی.دیگري.که.در.اتصال.نماي.آجري.به.پشــت.بندهاي.قائم.فوادي.وجود.دارد.

این.است.که.نما.تنها.با.استفاده.از.پیچ.و.درگیر.شدن.رزوه.های.آن.با.ورق.های.مقاطع.

سرد.نورد.شده.متصل.می.شــود..در.طی.زمان.پدیده.میعان.می.تواند.باعث.خوردگی.و.

زنگ.زدن.پیچ.ها.و.حفره.های.آن.ها.شود.که.این.امر.باعث.ضعیف.شدن.پیچ.ها.می.شود..

درنتیجه.پدیده.میعان.نیز.یکی.از.مهم.ترین.نگرانی.ها.در.نماهاي.متصل.شده.به.دیوارها.
با.پشت.بندهاي.قائم.فوادي.است.

برخاف.پشــت.بندهاي.قائم.فوادي،.اتصال.نماي.آجري.بر.روي.دیوار.پشــتیبان.

بلوک.ســیمانی.وابسته.به.پیچ.نیســت.به.عاوه.معموا.اتصاات.به.کار.رفته.در.درون.

درزه.های.مات.جا.داده.می.شــوند.و.اگر.جنس.آنها.از.فواد.ضدزنگ.باشــد.احتمال.

خوردگی.آنها.بســیار.پایین.است..مزیت.دیگر.دیوار.پشتیبان.بلوکی،.سختی.بااي.آن.

است..در.دیوارهاي.پشــت.بند.قائم.فوادي.براي.رسیدن.به.همان.درجه.از.سختی.در.
دیوارهاي.پشتیبان.بلوک.سیمانی،.باید.هزینه.زیادي.صرف.شود.

مجری شرکت آلوکد
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استفاده  یو.پی.وی.سی در شــرایط  پنجره دو جداره  مقایســه عملکرد 
از پروفیل ســری 60 )ســه محفظه( و پروفیل ســری 70 )پنج محفظه( 
در آزمون نفــوذ آب، نفوذپذیری هــوا و مقاومت در برابر فشــار باد

معرفی
صرفه.جویــی.در.مصرف.انرژی.به.کمــک.دروپنجره.های.دوجداره.یو.پی..وی..ســی.نقش.
بســزایی.در.جلوگیری.از.اتاف.انرژی.دارد..با.توجه.به.اعام.تحقیقات.ســازمان.بهینه.سازی.
مصرف.ســوخت.در.ایران.در.حدود.%45.از.اتاف.انرژی.از.طریق.پنجره.ها.صورت.می.گیرد..
درصورتی.که.در.زمســتان.به.قاب.پنجره.و.شیشه.آن.دست.بزنید.خواهید.دید.که.سرد.است.و.

این.دلیل.تبادل.حرارتی.بین.قاب.پنجره.و.شیشه.با.فضای.بیرون.است.
.با.اســتفاده.از.پنجره.و.شیشــه.دوجداره.تبادل.حرارتی.از.طریــق.پنجره.به.حداقل.ممکن.

خواهد.رسید.
.تعداد.جداره.های.شیشــه،.وجود.گاز.خنثی.در.جدار.میانی.آنها.و.نحوه.مونتاژ.شیشه.و.پنجره.
دوجداره.در.میزان.عایق.حرارتی.آن.موثر.اســت..میزان.آلودگی.صوتی.در.شهرهای.بزرگ.در.

چکیده
هدف از این مقاله بررسی رفتار پنجره ها با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی خاص و ابعاد بزرگ تر از حد معمول بوده و همان گونه 
که می دانیم در طراحی پنجره ها می بایســت به نکاتی از جمله سرعت باد در مناطق بادگیر و ساختمان های بلندمرتبه توجه کرد. اگر 
استحکام پنجره ها با ســرعت باد منطقه تطابق نداشته باشد، احتمال خارج شدن پنجره از آب بندی و هوابندی و در موارد شدیدتر 
شکســت شیشه را به همراه دارد. مورد دیگر لرزش دروپنجره ها با ابعاد بزرگ است که با استفاده از پروفیل با سطح مقطع بااتر تا 

حد زیادی از بین می رود.
دروپنجره دوجداره تولیدشــده با این پروفیل همچنین قابلیت نصب در ارتفاعاتی را که فشــار باد بسیار و یا از لحاظ ابعاد پنجره 
بزرگ اســت، داراســت و ظاهری زیبا به نمای ســاختمان و پنجره های آن می دهد. در این مقاله به بررسی مقایسه عملکرد پنجره 
دوجداره یو.پی.وی.ســی در شرایط استفاده از پروفیل سری 70 و استفاده از سری 60 در آزمون های آب بندی، هوابندی و فشار باد 

پرداخته و نتایج با هم مقایسه خواهد شد.
آزمایش های فوق در آزمایشــگاه             ایستاتســت، وابســته به گروه صنعتی طرح و                      ساخت ایستا انجام پذیرفته 
کــه در زمینه انجام آزمون های در، پنجره، نما و آموزش کنترل کیفیت واحدهای تولیدی به عنوان یکی از مراکز فعال در امر تحقیق و 
توسعه حوزه در، پنجره، نما و افزون بر آن آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد ایران در زمینه انجام آزمون های در، پنجره، نما 

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

مهندس امیر آزادی: 
مدیر کارخانه و سرپرست فنی

مهندس امین مؤیدفر: 
مدیر بازرگانی و کارشناس ارشد فنی

مهندس بهراد آزادی: 
رییس هیات مدیره و مدیر آزمایشگاه
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حدود.80-75.دســی.بل.و.در.شــهرهای.کوچک.55.دسی.بل.است..وجود.کانال.های.خالی.در.

میان.پروفیل.های.یو.پی.وی.سی.عاوه.بر.سبک.تر.کردن.وزن.باعث.می.گردد.پروفیل.پنجره.
عایق.بهتری.باشد.و.از.انتقال.صداهای.محیط.خارج.به.فضای.داخلی.جلوگیری.کند.

.با.استفاده.از.شیشه.های.دوجداره.در.پنجره.های.یو.پی.وی.سی.و.استفاده.از.چندین.درزگیر.

اســتیکی.در.ساختار.پیچیده.پروفیل،.پنجره.های.مزبور.عاوه.بر.عایق.حرارتی،.عایق.صوتی.

بســیار.خوبی.نیز.می.شوند.و.مانع.از.تبادل.صوتی.محیط.داخل.به.بیرون.و.انتقال.آلودگی.های.

صوتی.محیط.بیرون.به.داخل.خواهند.شد..لذا.دراین.بین.با.توجه.به.شرایط.اقلیمی.منطقه.تحت.

نظر،.ابعاد.پنجره.و.طبقات.مورد.اســتفاده.شرایط.ساختاری.پنجره.و.عملکرد.آن.با.تغییراتی.در.
اقام.مورد.استفاده،.بهبود.خواهد.یافت.

.یکی.از.شــاخصه.هایی.که.در.تقویت.پنجره.ها.مورد.استفاده.قرار.می.گیرد،.ابعاد.سطح.مقطع.

پروفیل.بوده.که.با.افزایش.این.پارامتر،.پنجره.مســتحکم.تر.و.همچنین.با.افزایش.قطر.شیشه.
از.نظر.ایجاد.عایق.صوتی.شرایط.بهتری.حاصل.می.گردد.

آزمون.های.انجام.پذیرفته.در.آزمایشگاه.ایستاتست.به.شرح.ذیل.است:
آزمون مقاومت در برابر نفوذ آب

در.این.آزمون.رفتار.نمونه،.در.برابر.بارش.باران.همراه.با.فشــار.باد.مورد.بررسی.قرار.گرفته.

و.درجه.مقاومت.نمونه.مورد.آزمون.مورد.بررسی.قرار.می.گیرد..این.آزمون.بر.اساس.استاندارد.
isiri 7821.انجام.و.بر.اساس.استاندارد.isiri 11864.رده.بندی.می.گردد.

آزمون نفوذپذیری هوا
در.این.آزمون.رفتار.نمونه،.در.برابر.فشار.باد.مثبت.و.منفی.مورد.بررسی.قرار.گرفته.و.میزان.
 isiri 7822.نفوذ.هوا.به.درون.ساختمان.اندازه.گیری.می.شود..این.آزمون.بر.اساس.استاندارد

انجام.و.بر.اساس.استاندارد.isiri 11093.رده.بندی.می.گردد.

آزمون مقاومت در برابر فشار باد
در.این.آزمون.رفتار.نمونه،.در.برابر.فشار.باد.)طوفان(.مورد.بررسی.قرار.گرفته.و.میزان.خمش.

 isiri.اجزاء.عمودی.نمونه.مورد.آزمون.اندازه.گیری.می.گردد..این.آزمون.بر.اســاس.استاندارد
11421.انجام.و.بر.اساس.استاندارد.isiri 11420.رده.بندی.می.گردد.

نمونه.ها.با.پروفیل.داخلی.سری.60.)با.مشخصات.ذیل(.و.بر.اساس.دفترچه.فنی.آن.شرکت.

مطابق.با.استانداردهای.تولید.ساخته.شده.و.از.نمونه.1.با.مولیون.عادی.دو.نمونه.و.از.نمونه.۲.
با.مولیون.استاتیکی.نیز.دو.نمونه.با.ابعاد.و.مشخصات.ثابت.مطابق.طرح.روبرو.تولید.گردید.

مشخصات پروفیل استفاده شده در تولید نمونه ساخته شده:
.مقاومت.در.برابر.ضربه.ناشی.از.سقوط.وزنه.در.دمای.پایین:.کاس.II.)حداکثر.ارتفاع(

ضخامت.دیواره.های.خارجی:.کاس.A.)ضخامت.بیش.از.۲/8.میلی.متر(
نوع.ماده.اولیه:.کاس.VM.)استفاده.از.ماده.دست.اول(

و.دارنده.گواهینامه.رال.آلمان
.

 مقایســه رفتار آزمون مربوط به پنجره ساخته شده با پروفیل سری 60 و 
پروفیل سری 70

.بر.اســاس.مقایسه.رفتار.آزمونه.ها.در.آزمون.آب.بندی،.پنجره.هایی.که.با.استفاده.از.پروفیل.

ســری.70.ســاخته.شــده.اند.حائز.یک.رتبه.بااتر.)7A(.در.حفظ.آب.بندی.نسبت.به.پنجره.
تولیدشده.با.پروفیل.سری.6A(.60(.شده.اند.

.
. .
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بر.اســاس.مقایســه.رفتاری Q600 آزمونه.ها.در.آزمون.هوابندی.اول،.نمونه.تولیدشده.با.

.۲4/40. نسبت.به.نمونه.تولیدشده.با.پروفیل.سری. پروفیل.ســری.70.با.نشت.هوا.

.46/84.،.نمونه.ســری.70.به.میزان.%9۲.بهبود. 60.و.مولیون.عادی.با.نشــت.هوا.
عملکرد.نسبت.به.نمونه.سری.60.و.مولیون.عادی.است.

.
.بر.اســاس.داده.های.استخراج.شــده.از.آزمون.فشار.باد.در.مقایســه.پارامترهای.مربوط.به.
تغییر.فرم.آزمونه.در.مواجه.با.فشــار.400.پاسکال،.نمونه.تولیدشده.سری.70.نسبت.به.نمونه.
تولیدشده.سری.60،.رفتاری به مراتب باثبات تر )%93( داشته و تغییر فرم کمتری.

نشان.می.دهد.
.. ..

هر.دو.آزمونه.فارغ.از.تغییر.فرمی.که.در.فشــار.400.پاســکال.از.خود.نشان.می.دهند.پارامتر.

دیگری.در.فشــار.صفر.پاسکال.در.انتهای.آزمون.دارند.که.تحت.عنوان.تغییر فرم ماندگار.
ثبت.می.گردد.

.با.بررســی.پاســخ.های.هر.دو.آزمونه.مشخص.شــد.در.تغییر.فرم.ماندگار.نمونه.مربوط.به.

پروفیل.ســری.60.با.مولیون.عــادی.%97.از.تغییر.فرم.ماندگار.نمونه.پروفیل.ســری.70.با.
مولیون.استاتیکی.بیشتر.است.

در.بحث.هوابندی،.نمونه.تولید.شده.با.پروفیل.سری.70.دارای.%9۲.بهبود.عمکرد.نسبت.به.
نمونه.سری.60.بوده.و.در.مبحث.هوابندی.دارای.یک.رتبه.بااتر.است..

با.توجه.به.کلیه.موارد.فوق.پنجره.ساخته.شده.با.پروفیل.سری.70.از.عملکرد.به.مراتب.بهتری.

نســبت.به.پنجره.ساخته.شده.با.پروفیل.ســری.60.برخوردار.بوده.و.جهت.استفاده.در.طبقات.

بااتر.از.4،.مناطق.بادخیز،.ابعاد.بزرگ.تر.از.حد.نرمال.و.همچنین.نیاز.به.عملکرد.مناسب.تر.در.
خصوص.عایق.صوتی.توصیه.می.گردد.

.مراجع:
ـ.استانداردهای.ملی.به.شماره.های.8510،78۲۲،.11093،.78۲1،.11846،.114۲0.

و.114۲1.
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شاید.باورکردنی.نباشد.اما.فقط.50.درصد.از.هلند.)بیش.از.چند.فوت(.بااتر.از.سطح.

دریاســت،.بنابراین.در.طول.قرن.ها،.هلند.به.یک.متخصص.حرفه.ای.در.مدیریت.آب.

تبدیل.شده.است..اما.حتی.در.دهه.1990.آنها.با.مشکات.ناشی.از.سیاب.ها.روبه.رو.
شدند.و.در.نتیجه.به.سرعت.پروژه.های.پیشگیری.از.سیل.جدیدی.را.اجرا.کردند.

کریس.زونبرگن،.اســتاد.طراحی.شــیوه.های.مقاومت.شــهری.در.برابر.سیل..در.

موسســه.آموزش.عالی.آب.و.فاضاب.هلند.در.این.خصوص.می.گوید:.در.حال.حاضر.

ما.در.مرحله.گذار.هستیم..ما.یک.باور.قوی.داریم.که.می.توانیم.به.پیش.بینی.و.کنترل.
طبیعت.پرداخته.ودر.زمینه.تغییرات.آب.و.هوایی.به.یک.قطعیت.پایدار.برسیم.

ده.ســال.پیش،.هلند.در.حال.توسعه.مفهوم.»اتاق.برای.رودخانه.ها«.بود..زونبرگن.

توضیــح.می.دهد.که.این.طــرح.نوعی.تاش.برای.تغییــر.پارادایم.های.قدیمی.بود..

درواقع.تا.مدتی.پیش.تصور.می.شــد.تنها.کار.مهم.برابر.طغیان.رودخانه.ها.این.است.

که.رودخانه.ها.را.محدود.کنیم.و.دره.هایی.که.رودخانه.ها.را.احاطه.کرده.تقویت.کنیم،.

امــا.تصمیم.گرفتیم.یک.رویکرد.جدیدتر.پیدا.کنیم.که.در.آن.فضای.بیشــتری.برای.
حرکت.آب.ایجاد.کنیم.

بخش.های.بزرگی.از.هلند.شــامل.آنچه.که.پلدرز.نامیده.می.شود.شامل.مناطق.کم.

پنجره ایرانیان؛ کشور هلند یکی از آسیب پذیرترین 
کشورهای جهان در برابر سیل است. این موضوع از 
یک سو به تعداد رودخانه های متعدد این کشور و از 
سوی دیگر نزدیکی هلند به سطح دریا مرتبط است. 
با این وجود سال هاست که هلند برابر سیل مقاوم 

عمل کرده است.
از خاک  انتخــاب، بخش عمــده ای  به گزارش 
کشور هلند زیر سطح دریا اســت و این کشور در 
طول سال های مختلف با سیل هایی سنگین روبه رو 
شده اســت. اما همزمان با افزایش بارندگی و باا 
آمدن ســطح دریا و در شرایطی که تهدید سیل در 
سراســر جهان افزایش می یابد، هلندی ها راه خود 
را به سمت مهندسی و مدیریت آب هموار می کنند.

هلند سیل خیز، 
چگونه از فاجعه جلوگیری می کند؟
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ارتفاع.زمین.هایی.هســتند.که.از.دریا.جدا.شده.و.توسط.دریاچه.ها.احاطه.شده.اند..این.

مناطق.شــامل.برخی.از.مهم.ترین.بخش.های.کشــور.اســت..بر.این.اساس.مقامات.

هلندی.در.تاشــند.تا.راه.هایی.برای.کاهش.توســعه.شــهری.در.مناطقی.که.تحت.

خطرند.یافته.و.البته.سیستم.های.پیشرفته.تر.برای.هشدار.ایجاد.کنند.تا.مقامات.دولتی.
و.محلی.در.صورت.وقوع.یک.سیل.واقعی.آماده.باشند.

درحال.حاضر.شــهرهای.که.ریسک.باای.خطر.دارند.و.شامل.پارک.ها.و.فضاهای.

عمومی.می.شــوند.به.مخازن.اضطراری.برای.کنترل.سیاب.های.ناشی.از.باران.های.

شدید.مجهز.شده.اند..این.سیستم.بخشی.از.طرح.حفاظت.چند.سطحی.است.که.برای.
کنترل.سطح.اقیانوس.ها.و.بارندگی.طراحی.شده.است.

زونبرگن.در.این.خصوص.می.گوید:.ســطح.اول.سیستم.های.محافظت.از.سیل.ما،.

سیستمی.پویا.را.شامل.می.شود.و.برنامه.ریزی.های.سطح.دوم.شامل.برنامه.ریزی.های.

فضایی.اســت..سیستم.مورد.استفاده.توسط.ما.یکی.از.دقیق.ترین.سیستم.ها.در.سطح.
جهان.است.و.شانس.شکست.آن.نیز.یک.در.ده.هزار.است.

بانک.جهانی.تخمین.می.زند.که.ســرمایه.گذاری.هر.یک.دار.در.حفاظت.از.جوامع.در.

برابر.ســیل.ها.موجب.صرفه.جویی.در.هزینه.های.پس.از.سیل.بین.7.تا.10.دار.می.شود،.

اما.به.دایلی.هنوز.هم.ضعف.هایی.در.سیستم.سرمایه.گذاری.در.این.حوزه.دیده.می.شود.
به.اعتقاد.زونبرگن.در.شهرهای.مختلف.جهان.۲.چالش.و.تهدید.عمده.وجود.دارد:
چالش اول.این.اســت.که..در.کشــورهای.پرجمعیت.جهان.مثل.چین.بسیاری.
از.مناطق.که.با.خطر.جاری.شدن.ســیل.روبه.رو.هستند،.انعطاف.پذیری.پایینی.برای.

تغییرات.روی.نقشه.شهری.از.خود.نشان.می.دهند.
چالش دوم.در.شهرهای.کوچک.و.متوسط.آفریقا.و.آسیا.دیده.می.شود..

درواقع.این.شــهرها.که.در.مرحله.در.حال.توســعه.قرار.دارند.و.به.سرعت.در.حال.

رشد.هســتند،.ظرفیت.توســعه.پایدار.را.ندارند.و.به.تهدیدات.رودخانه.ها.و.طوفان.ها.
توجهی.نمی.کنند.

به.اعتقاد.زونبرگن.بهترین.توصیه.برای.شــهرهایی.که.در.این.دو.شرایط.قرار.دارند.

این.است.که.منتظر.سیاب.بمانند.و.در.فاجعه.بعدی.با.کمک.تجربیات.خود.تغییراتی.
در.وضعیت.آمادگی.شهر.خود.برابر.سیل.ایجاد.کنند..

وی..می.گوید:.در.هلند،.ما.به.فاجعه.ســیل.پاسخ.نمی.دهیم،.ما.اقدام.به.پیش.بینی.

یک.فاجعه.ســیل.می.کنیم.و.این.یعنی.ما.وقت.داریم.ببینیم.بهترین.استراتژی.برای.
کشور.ما.چیست..این.فرآیندی.است.که.بسیار.کامل.و.بدون.نقص.است.
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پنجره.ایرانیان؛.بررســی.فرآیند.۲00.ســاله.تکامل.مدیریــت.بحران.در.آمریکا.بر.

پایه.دو.منبع.تحقیقاتی،.با.اشــاره.به.یک.واقعیت.تلخ.درباره.نحوه.بازســازی.مناطق.

آسیب.دیده.ناشی.از.سیل.و.زلزله.از.سوی.دولت.ها،.از.یک.اهرم.نجات.دهنده.در.زمان.
وقوع.این.حوادث.رونمایی.می.کند.

به.گزارش.دنیای.اقتصاد،.تجربه.۲00.ســال.اخیر.کشــور.آمریکا.در.حوزه.مدیریت.

بحران.بر.پایه.تحقیقات.انجام.شده.نشان.می.دهد،.الگوی.مدیریت.ریسک.در.آمریکا.

طی.فرآیند.تکامل.خود.در.دو.قرن.گذشــته،.شــامل.یک.برنامه.4.سطحی.است؛.در.

قالب.این.برنامه.4.ســطحی،.سیاســت.های.مربوط.به.کاهش.خطر.و.تاب.آور.کردن.

شــهرها.در.برابر.حوادث.ویرانگری.همچون.سیل.و.زلزله.در.4.سطح.شامل.اقدامات.

قبــل.از.وقوع.حادثــه،.در.زمان.وقوع.حادثه،.بعد.از.بروز.حادثــه.و.همچنین.ارزیابی.
کارنامه.مدیریت.بحران.طبقه.بندی.می.شود.

این.بررســی.ها.از.آن.جهت.حائز.اهمیت.اســت.که.هم.اکنون.چهار.اســتان.کشور.

در.وضعیت.بحرانی.ناشــی.از.وقوع.ســیل.در.اولین.روزهای.سال.جدید.قرار.دارند.و.

بخش.زیادی.از.اماک،.واحدهای.مســکونی.و.ســایر.دارایی.های.مردم.و.همچنین.

زیرساخت.های.شهری.در.این.چهار.استان.با.خسارات.جدی.و.تخریب.ناشی.از.وقوع.

این.حادثه.مواجه.شــده.اند..این.در.حالی.اســت.که.با.گذشت.چند.هفته.بعد.از.وقوع.

این.فاجعه.در.استان.های.کشــور.به.نظر.می.رسد.دولت.برنامه.مدون.و.مشخصی.به.

جز.پرداخت.تسهیات.برای.بازسازی.ندارد.این.در.حالی.است.که.این.شرایط.درست.

مشــابه.شرایطی.است.که.در.سال.های.گذشته.نیز.پس.از.وقوع.هر.حادثه.غیرمترقبه.

ویرانگر.همچون.ســیل..و.زلزله.تجربه.شده.است؛.کارنامه.دولت.ها.در.ایران.در.حوزه.

بازسازی.های.پس.از.وقوع.حوادث.ویرانگر.و.غیرمترقبه.نشان.دهنده.بازدهی.مطلوب.

فعالیت.های.انجام.شــده.در.دوره.بازســازی.نیســت؛.این.موضوع.ضرورت.اطاع.و.

الگوبــرداری.از.نمونه.های.موفق.دنیا.در.حــوزه.وقوع.حوادث.مخرب.و.غیرمترقبه.را.
بیش.از.پیش.افزایش.می.دهد.

پژوهش.های.انجام.شده.نشان.می.دهد.آنچه.طی.فرآیند.۲00.ساله.تکامل.مدیریت.

بحران.در.آمریکا.تجربه.شــده.و.به.اثبات.رسیده.مربوط.به.یک.واقعیت.تلخ.از.نحوه.

مدیریت.بحران.بعد.از.وقوع.حوادث.از.ســوی.دولت.هاست؛.مبنی.بر.اینکه.بر.اساس.

ایــن.واقعیت.تلخ.پس.از.وقــوع.حوادث.ویرانگری.همچون.ســیل.و.زلزله.دولت.ها.

به.هر.میزان.اقدام.به.کمک.های.تســهیاتی.و.پرداخت.وام.به.آســیب.دیدگان.برای.

بازسازی.مناطق.آسیب.دیده.کنند.باز.هم.موفقیتی.کامل.از.بابت.بازسازی.این.مناطق.

به.گونه.ای.که.به.حالت.اولیه.قبل.از.وقوع.حادثه.بازگردند.به.دســت.نمی.آید؛.ســیر.

تکاملی.مدیریت.بحران.در.کشــور.آمریکا.همچنین.نشــان.می.دهد.یک.اهرم.نجات.

برای.بازســازی.کامل.مناطق.آســیب.دیده.ناشی.از.فجایع.ســیل.و.زلزله.وجود.دارد.

که.باید.نســبت.به.فرهنگ.ســازی.برای.فراگیر.کردن.آن.در.میان.همه.خانوارها.به.

خصوص.خانوارهای.کم.درآمد.اقدامات.مورد.نیاز.به.عمل.آید؛.این.اهرم.نجات،.نظام.

بیمه.ای.اســت؛.به.گونه.ای.که.همه.واحدهای.مسکونی.یا.قریب.به.اتفاق.آنها.قبل.از.

بررسی فرآیند 200 ساله تکامل مدیریت بحران در آمریکا؛

برنامه ۴ سطحی برای 
مهار چرخه ویرانیـ  بازسازیـ  ویرانی
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وقوع.حوادث.ویرانگر.همچون.ســیل.و.زلزله.تحت.پوشش.بیمه.حوادث.قرار.بگیرند؛.

تجربیات.گذشــته.از.جمله.تجربه.وقوع.ســه.توفان.مخرب.در.سال.۲017.در.کشور.

آمریکا.نشــان.می.دهد.هر.چقدر.هم.دولت.ها.ثروتمند.باشــند.و.پس.از.وقوع.حوادث.

طبیعی.و.ویرانگر.اقدام.به.ارائه.کمک.های.مالی.و.تســهیاتی.به.آسیب.دیدگان.این.

قبیل.حوادث.کنند.اما.باز.هم.پوشــش.بیمه.ای.در.جبران.خسارت.های.این.چنینی.در.
دوره.بازسازی.حداقل.10.برابر.بیشتر.از.کمک.ها.و.تسهیات.دولتی.است..

با.این.حال.نتایج.مطالعات.حاکی.است.در.آن.زمان.به.طور.متوسط.از.هر.100.خانوار.

کم.درآمد.تنها.3.خانوار.تحت.پوشــش.بیمه.ای.قرار.داشــته.اند.اما.از.هر.100.خانوار.

پردرآمد.دســت.کم.30.خانوار.از.پوشش.بیمه.ای.در.برابر.حوادث.غیرمترقبه.برخوردار.

بوده.اند..این.موضوع.نشــان.می.دهد.عمدتا.خانوارهــای.کم.درآمد.تمایل.کمتری.به.

سرمایه.گذاری.بیمه.ای.داشته.اند؛.این.در.حالی.است.که.دست.کم.بنا.بر.دو.علت.عمده.

دولت.ها.باید.ســرمایه.گذاری.های.مورد.نیاز.به.منظور.ترغیب.خانوارهای.کم.درآمد.به.

استفاده.از.پوشش.های.بیمه.ای.در.برابر.حوادث.غیرمترقبه.به.عمل.آورند؛.اولین.دلیل.

به.ناتوانی.گروه.های.کم.درآمد.در.جبران.خســارت.بعد.از.وقوع.حوادث.مخرب.مربوط.

می.شود؛.این.در.حالی.است.که.از.آنجا.که.خانوارهای.کم.درآمد.به.دلیل.سطح.ناکافی.

درآمد.قادر.به.بازپرداخت.تســهیات.نیســتند.و.در.اصطاح.وام.پذیر.نیستند.حتی.در.

صورت.اختصاص.تســهیات.دولتی.برای.بازســازی،.این.گروه.در.ردیف.مشموان.

استفاده.از.تسهیات.هم.قرار.نمی.گیرند؛.تجربیات.گذشته.ثابت.کرده.است.واحدهای.

مسکونی.آسیب.دیده.از.فجایع.سیل.و.زلزله.که.قبل.از.وقوع.حادثه.از.پوشش.بیمه.ای.

برخــوردار.بوده.اند.همان.واحدهایی.بوده.اند.که.در.دوره.بازســازی.به.دلیل.پوشــش.
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مناسب.مالی.دریافت.شده.از.سوی.شرکت.های.بیمه.موفق.به.بازسازی.کامل.شده.اند.

این.در.حالی.اســت.که.عمده.واحدهایی.که.از.پوشــش.بیمه.ای.برخوردار.نبوده.اند.به.

چنین.ســطحی.از.بازسازی.با.وجود.کمک.های.مالی.و.تسهیاتی.دولت.نرسیده.اند.یا.

فرآیند.بازســازی.آنها.مشمول.مرور.زمان.و.طی.فرآیندهای.فرسایشی.شده.است..در.

واقع.تسهیات.دولتی.در.اکثر.موارد،.در.زمان.وقوع.حوادث.و.در.دوره.بازسازی،.کفاف.
هزینه.های.مربوط.به.بازسازی.واحدهای.مسکونی.را.نمی.دهد.

بررسی.های.انجام.شده.همچنین.نشان.می.دهد.مطابق.با.سیر.تکامل.برنامه.مدیریت.

بحران.و.تاب.آور.کردن.شــهرها.طی.دو.قرن.گذشته.در.کشور.آمریکا.در.صورتی.که.

اطاعات.مربوط.به.میزان.خسارت.و.تعداد.خانوارهای.آسیب.دیده.از.حوادثی.همچون.

سیل.و.زلزله.بافاصله.پس.از.وقوع.حادثه.به.صورت.عمومی.و.در.قالب.گزارشی.جامع.

اطاع.رسانی.شود.مشارکت.هدفمند.مردم.سایر.مناطق.در.آن.کشور.و.سایر.کشورها.
در.جهت.ارائه.کمک..و.امدادرسانی.تسریع.خواهد.شد.و.بهبود.می.یابد.

نحوه مواجهه آمریکا با بحران سیل
همه.ســاله.توفان.و.ســیل.مناطق.مختلفی.از.جهان.را.بــا.پیامدهای.مخرب.خود.
درگیر.می.کند.و.به.نظر.می.رســد.دولت.ها.تا.هر.میزان.که.تمهیدات.ازم.برای.مقابله.
با.ســیاب.ها.را.عملی.سازند.بازهم.نمی.توان.از.صدمات.گسترده.سیل.ها.گریخت..اما.
بحران.ســیل.زمانی.به.یک.فاجعه.ملی.بدل.خواهد.شــد.که.با.طعم.بحران.مدیریتی.
همراه.شــود..سیلی.که.از.روزهای.نخست.سال.جاری،.چند.استان.کشور.را.درنوردید.
و.پیامدهای.جانی.و.مالی.قابل.توجهی.برجای.گذاشت.لزوم.استفاده.از.تجربیات.دیگر.
کشــورها.در.برابر.چنین.وقایع.تلخی.را.عیان.ســاخت..برخی.کشــورها.پیش.از.این.
بحران.سیل.را.شاید.به.مراتب.مخرب.تر.از.آنچه.در.کشورمان.رخ.داد.تجربه.کرده.اند..
بررسی.کشورهای.سیل.خیزی..مانند.آمریکا.و.تمهیدات.آنها.به.ویژه.پس.از.وقوع.سیل.
برای.اســکان.و.محافظت.از.جان.مردم.می.تواند.از.تکرار.تجربیات.ناموفق.جلوگیری.
کند.و.کشــورمان.را.به.الگویی.موفق.در.این.باره.بدل.سازد...به.گزارش.گروه.اقتصاد.
بین.الملل.روزنامه.»دنیای.اقتصاد«،.طی.سال.۲017،.بسیاری.از.شهروندان.آمریکایی.
با.توفان.های.سیل.ســاز.متعددی.دســت.و.پنجه.نرم.کرده.اند.که.جــزو.مخرب.ترین.
توفان.های.تاریخ.در.این.کشــور.بوده.اند..تنها.سه.توفان.هاروی،.ایرما.و.ماریا.موجب.
خســارت.های.گسترده.ای.بالغ.بر.۲65.میلیارد.دار.شــدند.و.اکنون.هرسه.جزو.پنج.
توفان.مخرب.کل.تاریخ.آمریکا.به.شمار.می.آیند..میزان.کمک.رسانی.تخصیص.یافته.
توســط.دولت.فدرال.درپی.این.توفان.ها.نیــز.با.ثبت.یک.رکورد.به.130.میلیارد.دار.
رســید.که.در.چارچوب.دو.ایحه.و.بودجه.ای.که.در.فوریه.۲018.به.تصویب.کنگره.
رسید.فراهم.شــد..در.این.زمان.»آژانس.مدیریت.بحران.فدرال«.کمک.های.خود.را.
در.قالب.ســه.طرح.جداگانه.با.عنوان.های.امداد.فردی )IA(.،.امداد.عمومی )PA(.و.
برنامه.تخصیص.منابع.برای.کاهش.پیامدها.)HMGP(.به.افراد.تحت.تاثیر.سیل.و.

ویرانی.ناشی.از.چنین.توفان.هایی.اعطا.می.کند.
برنامه.های.PA.و.HMGP.منابع.مالی.ازم.را.برای.دولت..فدرال.یا.محلی.فراهم.
می.آورد..در.همین.چارچوب.PA.برای.پاکسازی.سطح.مناطق.سیل.زده.از.آوار.برجای.
مانده.تاسیســات.و.زیرســاخت.های.دولتی.و.HMGP.درجهت.سرمایه.گذاری.های.
.IA.مورد.نظر.در.کاهش.ریســک.فجایع.آتی.مورد.اســتفاده.قرار.می.گیرد..اما.برنامه
همان.منابع.مالی.را.دربر.می.گیرد.که.به.طور.مستقیم.به.دست.افراد.و.خانوارها.می.رسد.
تا.آنها.بتوانند.این.منابع.را.برای.تعمیر،.تعویض.یا.اســتقرار.موقت،.هزینه.های.تامین.
دارو.و.خدمات.پزشکی.و.نیز.صدمات.وارد.شده.به.وسایل.نقلیه.به.کار.بگیرند..آژانس.
مدیریت.بحران.فدرال.می.تواند.تا.سقف.34.هزار.دار.را.به.هر.خانوار.تخصیص.دهد.
در.ژوئن.۲018،.این.آژانس.درگزارشــی.اطاعــات.مربوط.به.برنامه.خانوار.و.افراد.
)IHP( ســال.۲017.را.در.دســترس.عموم.قرار.داد..در.مجموع.حدود.4/.7.میلیون.

نفــر.برای.دریافت.وام.و.کمک.هــای.مالی.درپی.توفان.های.ایرمــا،.هاروی.و.ماریا.

درخواســت.خود.را.به.ثبت.رســاندند..از.این.تعداد.درخواســت.و.پس.از.بررسی.های.

انجام.شــده،.۲۲.درصد.از.متقاضیان.توفــان.هاروی.)196.هزار.و.40.نفر(.18.درصد.

از.توفان.ایرما.)468.هزار.نفر(.و.۲7.درصد.از.آســیب.دیدگان.توفان.ماریا.)301.هزار.

و.9۲8.نفر(.برای.دریافت.کمک.ها.و.وام.های.مربوط.به.اســکان.و.دیگر.نیازها.واجد.
شرایط.شناخته.شدند.

اما.سهم.کم.متقاضیانی.که.موفق.به.دریافت.کمک.های.دولتی.می.شوند.در.شرایط.

وقوع.چنین.فجایعی.معمول.است.و.می.تواند.در.نتیجه.درخواست.های.ناقص.یا.تکمیل.

.یا.در.نتیجه.پرداخت.زیان.های. .اغلب.بنابر.دلیل.زمان.روند.تکمیل.درخواستـ. نشدهـ.

وارد.شده.از.سوی.بیمه.ها.ایجاد.شود..عاوه.بر.این.آژانس.مذکور.کمک.های.اسکان.

آوارگان.ســیل.در.منازل.مســکونی.موقتی.را.موسوم.به.)TSA(.فراهم.می.کند..این.

طرح.شــمار.افرادی.را.که.از.دولت.کمک.دریافت.کرده.اند.به.ویژه.در.رابطه.با.توفان.

ماریا.به.طور.چشــمگیری.افزایش.داد..تا.ژوئن.۲018،.آژانس.مدیریت.بحران.فدرال.

۲/.5میلیــارد.دار.را.به.آوارگان.توفان.ماریا.تخصیص.داد..توفان.هاروی.48.درصد،.

ایرمــا.۲8.درصــد.و.ماریا.۲4.درصد.از.این.هزینه.ها.را.بــه.خود.اختصاص.دادند...در.

تحلیل.داده.های.مربوط.به.برنامه.افراد.و.خانوار.سه.موضوع.مشخص.شد:نخست.آنکه.

همان.طور.که.در.گذشته.نیز.از.ســوی.دیگران.مطرح.شده.بود،.کمک.به.افراد.برای.

اســکان،.تعداد.بسیار.محدود.و.در.بسیاری.از.موارد.برای.تعمیر.کامل.منازل.مسکونی.

کافی.نبوده.اســت..حتی.در.مواردی.که.افراد.دارای.منازل.اســتیجاری.بوده.اند.مبالغ.

کمتری.نیز.دریافت.کرده.اند.که.به.هیچ.وجه.پاسخگوی.هزینه.تعمیرات.و.جایگزینی.
وسایل.مورد.استفاده.نبوده.است.

این.آژانس.تصریح.کرده.است.که.کمک.رسانی.مالی.از.طریق.برنامه.خانوار.و.افراد.

نمی.تواند.وضعیت.اقامتگاه.های.بازماندگان.سیل.ها.را.به.حالت.نخست.بازگرداند..این.

برنامه.تنها.برای.فراهم.آوردن.اقامتگاه.های.قابل.ســکونت.ایجاد.شده.است..درواقع.

بخش.جبران.صدمات.آژانس.مذکور.تخمین.زده.اســت.که.مالکان.منازل.مسکونی.

بــه.ترتیب.در.توفان.هاروی.به.طور.متوســط.13.هزار.و.100.دار،.در.توفان.ایرما.4.

هــزار.و.454.دار.و.در.جریان.توفــان.ماریا.7.هزار.و.6۲8.دار.دریافت.کرده.اند..اما.

داده.های.منتشــر.شده.توسط.بیمه.ها.تا.ژوئن.۲018.نشان.می.دهد.که.افراد.مورد.نظر.

مبالغ.بســیار.بیشتری.را.برای.خسارت.های.سیل.دریافت.کرده.اند.که.به.طور.میانگین.

در.توفــان.هاروی.115.هزار.و.104.دار،.ایرما.46.هزار.و.989.دار.و.ماریا.55.هزار.
و.193.دار.بوده.است.

نکته.دوم.آن.است.که.بسیاری.از.مالکان.که.توفان.منازل.آنان.را.تخریب.کرده.است.

کمک.های.مربوط.به.توفان.را.دریافت.کردند.و.تعداد.بســیاری.دیگر.نیز.حتی.دارای.

یک.سیاست.بیمه.ای.مربوط.به.مالکان.منازل.نبوده.اند..اگرچه.به.نظر.می.رسد.افرادی.

که.برای.دریافت.کمک.های.دولتی.ثبت.نام.کرده.اند.دارای.بیمه.نیســتند.اما.آژانس.

مدیریت.بحران.فدرال.اعام.کرد.که.افراد.تحت.پوشش.بیمه.ابتدا.از.آن.استفاده.کنند.

و.درصورتــی.که.بیمه.هزینه.های.تعمیر.منازل.آنها.را.تامین.کرد.برای.دریافت.کمک.

درخواست.ندهند..این.درحالی.است.که.برخی.از.آوارگان.گزارش.کردند.که.تنها.بخش.

کوچکی.از.جوامع.سیل.زده.دارای.بیمه.بوده.اند..آژانس.مدیریت.بحران.فدرال.گزارش.

کــرد.که.تنها.۲0.درصد.از.خانوارهای.این.مناطق.از.بیمه.برخوردار.بوده.اند..اطاعات.

نشــان.می.دهد.که.37،.34.و79.درصد.از.خانوار.هایی.که.در.مناطق.سیل.زده.توسط.

توفان.های.هاروی،.ایرما.و.ماریا.از.کمک.رســانی.های.مالی.دولت.اســتفاده.کرده.اند.
دارای.بیمه.نبوده.اند.

در.نهایت.نیز.داده.ها.نشــان.داد.که.خانوارهای.با.درآمد.بیشــتر،.کمک.های.قابل.

توجه.تری.را.دریافت.کرده.اند..بر.این.اســاس.خانوارها.به.سه.دهک.بر.مبنای.میزان.

درآمد.خالص.در.مناطق.تحت.تاثیر.این.سه.توفان.تقسیم.شدند..در.دهک.با.بااترین.

درآمد.مشخص.شد.که.به.طور.متوسط.این.خانوارها.پنج.هزار.و.131.دار.کمک.مالی.

دریافت.کرده.اند..درحالی.که.دهک.پایینی.با.کمترین.درآمد.به.طور.متوســط.تنها.سه.

هزار.و.4۲5.دار.دریافت.کردند..خســارت.های.گسترده.تر.برای.خانوار.های.با.درآمد.

بــاا.می.تواند.چنین.نتیجــه.ای.را.توضیح.دهد..میانگین.خســارت.های.وارد.آمده.به.

دهک.باایی.تا.67.درصد.بیشــتر.از.دهک.پایینی.بوده.اســت..از.آنجا.که.با.افزایش.
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بهای.منازل.مسکونی،.میزان.خسارت.نیز.افزایش.می.یابد،.این.موضوع.غافلگیر.کننده.

نیست..اما.این.نتایج.گزارش.های.پیشین.را.تایید.می.کند.که.خانوار.های.فقیرتر.اغلب.

مشــکات.بیشتری.در.جبران.خسارت.ها.نسبت.به.خانوار.ها.با.درآمدهای.بیشتر.دارند.

و.روشــی.که.دولت.فدرال.برای.کمک.رســانی.انتخاب.کرده.اســت.ممکن.است.بر.

مشــکات.بیفزاید..خانوار.های.فقیرتر.به.احتمال.فراوان.بیمه.سیل.ندارند..در.جریان.

این.ســه.توفان.مشخص.شد.که.36.درصد.از.افراد.جزو.دهک.باا.دارای.بیمه.سیل.

بوده.اند.درحالی.که.این.میزان.در.دهک.پایینی.به.تنها.3.درصد.کاهش.می.یابد..از.این.

رو.افراد.دهک.پایینی.شــانس.اندکی.برای.دریافت.وام.راه.اندازی.کسب.و.کار.کوچک.

دارند.که.یکی.دیگر.از.منابع.برای.جبران.خســارت.ها.اســت.اما.مستلزم.آن.است.تا.
وام.گیرنده.دارای.اعتبار.ازم.برای.پرداخت.وام.باشد.

بررسی الگوی مدیریت ریسک آمریکا
بررســی.الگوی.مدیریت.ریسک.در.کشور.آمریکا.در.پژوهشی.که.انجام.شده.است.
نیز.دو.فصل.جداگانه.زمانی.و.محتوایی.از.نحوه.مواجهه.این.کشــور.با.بحران.ونحوه.
تاب.آور.ســاختن.شهرها.در.برابر.بحران.را.نشــان.می.دهد..در.این.پژوهش.در.قالب.
فصــل.اول،.عمدتا.تمرکز.بر.نحوه.مواجهه.بــا.بحران.و.نحوه.عملیات.امداد.و.نجات.
در.زمان.بروز.حوادث.مخرب.قرار.دارد.اما.در.فصل.دوم،.بر.تاب.آور.کردن.شــهرها.و.
چگونگی.تخفیف.فاجعه.در.زمان.بروز.حوادث.طبیعی.تمرکز.شده.است؛.برنامه.کاهش.
خطر.و.تاب.آور.ساختن.شهرها.در.این.پژوهش.یک.برنامه.چهار.وجهی.شامل.اقدامات.
قبــل.از.وقوع.حادثه،.حین.وقــوع،.بعد.ازوقوع.و.کارنامه.اقدامات.انجام.شــده.برای.
ارزیابی.فعالیت.های.صورت.گرفته.است؛.در.رویکرد.یا.فصل.اول.این.پژوهش،.به.یک.
نقطه.ضعف.در.نحوه.مواجهه.با.بحران.اشــاره.شده.است.و.آن.موضوع.برگشت.پذیر.
کردن.شــهر.به.حالت.قبل.از.وقوع.بحران.اســت؛.بررســی.ها.نشان.می.دهد.در.ابتدا.
برنامه.ها.و.اقدامات.انجام.شده.در.زمان.وقوع.حوادث.تنها.شامل.واکنش.ها.و.اقداماتی.
برای.رفع.آثار.مخرب.حوادث.پیش.آمده.متمرکز.بوده.است.و.برنامه.بازیابی.شهرها.به.
گونه.ای.که.شهر.به.شرایط.اولیه.قبل.از.وقوع.حادثه.برگردد،.چندان.مورد.توجه.نبوده.
اســت؛.این.در.حالی.است.که.اولین.قانون.در.ارتباط.با.نحوه.مدیریت.ریسک.در.برابر.
حوادث.در.کشــور.آمریکا.در.سال.1803.تدوین.شد.که.تحت.عنوان.»قانون.واکنش.
در.برابر.حوادث.غیرمترقبه«.به.تصویب.رســید؛.یک.قرن.بعد.در.سال.1936،.»قانون.
مهار.ســیل.در.آمریکا«.تصویب.شــد.که.در.قالب.این.قانون.انجمن.مهندسی.ارتش.
آمریکا.نقش.اول.را.در.مواجهه.با.حوادث.غیرمترقبه.ســیل.برعهده.گرفته.و.اقدام.به.
اجرای.برخی.پروژه.های.عمرانی.همچون.احداث.ســیل.بند.و.سیل.برگردان.در.مناطق.
مختلف.و.در.معرض.خطر.کرد...در.حدود.5/.1.قرن.بعد.از.سال.1803.)زمان.تصویب.
اولین.قانــون.در.ارتباط.با.مدیریت.بحران.در.آمریکا(،.در.ســال.1979.انواع.قوانین.
موجود.در.این.حوزه.که.دســت.کم.شــامل.1۲8.قانون.در.حوزه.مدیریت.ریسک.بود.
مورد.بازنگری.قرار.گرفت؛.ماحصل.این.بازنگری.به.تاسیس.»آژانس.مدیریت.بحران.
فدرال.در.آمریکا«.منجر.شــد.و.در.ســال.1988.تحت.تاثیر.فعالیت.های.این.آژانس،.
»قانون.تخفیف.بحران.در.آمریکا«.به.تصویب.رسید.که.در.قالب.این.قانون.مقرر.شد.
اقداماتی.به.عمل..آید.که.براثر.انجام.این.اقدامات.فاجعه.در.حد.حادثه.کاهش.یابد؛.به.
این.معنا.که.اقدامات.مورد.نیاز.برای.تاب.آور.ســازی.شهرها.به.گونه.ای.انجام.شود.که.
اگرچه.نمی.توان.از.وقوع.حوادث.طبیعی.جلوگیری.به.عمل.آورد.اما.شرایط.به.گونه..ای.
تغییــر.کند.که.حوادث.غیرمترقبه.بعد.از.وقوع.تنها.در.حد.یک.حادثه.باقی.بمانند.و.از.

تبدیل.شدن.آنها.به.فاجعه.جلوگیری.شود.
یکی.از.وظایف.کلیدی.این.آژانس.اجرای.طرح.تنظیم.بیمه.همگانی.حوادث.برای.ایجاد.
پوشش.سراســری.بیمه.ای.در.برابر.حوادث.غیرمترقبه.بود؛.در.قالب.این.الگو.وبرنامه.4.
ســطحی.تدارک.دیده.شده.مشخص.شــد.که.این.برنامه.و.همه.برنامه.های.مربوط.به.
مدیریت.بحران،.زمانی.می.تواند.موفق.باشد.که.چرخه.معیوب.ویرانی-بازسازی-ویرانی.
در.کشور.آمریکا.مهار.شود؛.از.سوی.دیگر.اگر.در.جایی.حادثه.ای.مشابه.حادثه.منجر.به.
ایجاد.فاجعه.در.آمریکا.به.وقوع.بپیوندد.در.اثر.انجام.تمهیدات.اندیشیده.شده.حادثه.منجر.

به.فاجعه.نشود.و.تنها.به.عنوان.یک.حادثه.طبیعی.از.آن.یاد.شود.
مطالعات.انجام.شــده.در.قالب.این.پژوهش.نشان.می.دهد.یک.برنامه.کاهش.خطر.
دربرگیرنده.هر.اقدامی.اســت.که.قبل،.در.حیــن.وبعد.از.یک.حادثه،.با.هدف.کاهش.
یا.حذف.اثر.دائمی.مخاطرات.در.دراز.مدت.بر.زندگی.و.دارایی.انســان.انجام.می.شود؛.
بررســی.ها.حاکی.است.ضروری.اســت.در.کنار.برنامه.های.مدیریت.بحران،.پیش.از.
وقوع.هر.نوع.مخاطره،.مسائلی.همچون.کاهش.خطر،.آمادگی.برای.مواجهه.با.خطر،.
عکس.العمــل.در.مواجهه.و.بازگشــت.به.وضعیت.پیش.از.بحــران.با.دقت.و.اهمیت.
باایی.در.برنامه.های.کارآمد.وکاربردی.مورد.توجه.باشند...تجربه.کشور.آمریکا.نشان.
می.دهد.جامعه.همواره.باید.برای.مواجهه.با.خطر.آماده.باشــد؛.سپس.در.مقابل.خطر.
واکنش.مناســب.را.انجام.دهد؛.بعد.از.مواجهه.با.بحران.و.واکنش،.با.ورود.به.مرحله.
بازیابی،.باید.اقدامات.مناســب.برای.بازگرداندن.جامعه.به.حالت.پیش.از.بحران.انجام.
شــود،.در.مرحله.بعد.از.بازیابی،.ازم.است.کلیه.اقدامات.و.برنامه.های.انجام.شده.در.
پیش،.حین.و.بعــد.از.بحران.مورد.ارزیابی.دقیق.قرار.گیرد؛.برنامه.های.موجود.در.هر.
مرحله.بهینه.شوند؛.تا.اینکه.آمادگی.و.واکنش.در.مقابل.خطر.بعدی.بیشتر.شود؛.وقتی.
یک.برنامه.کاهش.خطرپذیری.موفق.باشــد،.تاثیــر.مخاطرات.برجامعه.به.حدی.کم.
می.شــود.که.حوادث.بعدی.فقط.در.حد.یک.حادثه.باقــی.می.ماند.و.تبدیل.به.فاجعه.
نمی.شود؛.برنامه.های.کاهش.خطرپذیری.باید.سبب.شوند.که.چرخه.معیوب.ویرانی-
بازســازی-ویرانی.از.سوی.افراد.و.ســازمان.های.جامعه.شکسته.شود...این.در.حالی.
اســت.که.مطالعات.حاکی.است.در.سال.های.اخیر.سازمان.مدیریت.بحران.در.آمریکا.
جهت.گیری.جدیدی.را.در.حیطه.مدیریت.بحران.اتخاذ.کرده.است؛.نتیجه.این.رویکرد.
جدید.تمرکز.بر.برنامه.ریزی.عملیاتی.برای.بحران.ها.وبایا.در.سه.سطح.فدرال،.ایالتی.
و.محلی.اســت؛.تجربیات.دو.دهه.تکامل.برنامه.های.مدیریت.بحران.در.آمریکا.نشان.
می.دهد.در.بیشــتر.مواقع.حوادث.غیرمترقبه..طبیعی.اجتناب.ناپذیرند.و.پیشــگیری.از.
بروز.آنها.ناممکن.اســت.اما.اعام.هشدار.واخطار.به.موقع.به.مردم،.اقدامات.مناسب.
برای.کاهش.اثرات.حادثه.بــا.برنامه.ریزی.صحیح.و.واکنش.به.موقع.در.هنگام.بروز.
این.حوادث،.تا.حدود.زیادی.از.میزان.خســارت.ها.وآسیب.های.وارده.می.کاهد؛.نقش.
حیاتی.و.بسیار.مهم.دولت.فدرال.در.مقابله.با.بروز.مخاطرات.در.جامعه.در.قرن.حاضر.
بیش.از.پیش.مورد.تاکید.دولتمردان.و.مســووان.نهادهای.شهری.در.ایاات.متحده.

قرار.گرفته.است.
بررسی.ها.نشــان.می.دهد.در.برنامه.ریزی.های.انجام.شده.برای.مدیریت.بحران.در.
آمریکا.13.مخاطره.غیرمترقبه.طبیعی.شناســایی.وبرای.نحوه.مواجهه.با.آنها.در.چهار.

سطح.گفته.شده.)قبل،.حین،.بعد.و.فاز.ارزیابی.حادثه(.برنامه.ریزی.شده.است.
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سه بازار در دو تصویر
پنجره.ایرانیان؛.تصویر.ســالیانه.از.بازار.مسکن.کامل.
شــد..این.تصویر.حکایت.از.»پایان.داغ«.بازار.مسکن.در.
ســال.گذشته.دارد..روند.تورم.ماهانه.مسکن.پایتخت.که.
در.پاییز.و.اوایل.زمستان.به.مرز.صفر.نزدیک.شده.بود،.در.
اسفند.افزایش.یافت..بررسی.روند.نوروزی.بازار.سهام،.ارز.
و.طــا.نیز.حکایت.از.دو.فضای.متفاوت.دارد..درحالی.که.

بورس.تهران.روند.افزایشی.پایان.اسفند.را.ادامه.داد؛.دار.

و.سکه.روزهای.نسبتا.متفاوتی.را.در.نوروز.تجربه.کردند..

به.گزارش.دنیای.اقتصاد،.روند.کاهشــی.شــیب.تورم.

مســکن.در.ماه.های.پایانی.سال.گذشته،.با.دو.حرکت.از.

سمت.تقاضا.در.ماه.اســفند،.متوقف.شد.به.طوریکه.بازار.

معامات.آپارتمان.در.تهران.در.آخرین.ماه.از.ســال.97.

اوج.گیری.مجدد.تورم.ملکی.را.تجربه.کرد..گزارش.ها.از.

جزئیــات.معامات.خرید.مســکن.در.تهران.طی.آخرین.

ماه.از.سال.گذشته.حاکی.است:.مطابق.داده.های.سامانه.

رهگیــری.معامات.اماک،.میانگین.قیمت.هر.مترمربع.

واحد.مسکونی.در.تهران.در.اسفند.97.رقمی.معادل.8/.8.

درصد.نســبت.به.بهمن.97.افزایش.پیدا.کرد..این.میزان.
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رشــد.قیمت.مســکن.در.تهران.به.لحاظ.بیشترین.تورم.

ماهانه،.از.شهریور.ماه.به.بعد،.بی.سابقه.بوده.است.ضمن.

آنکه.از.مهر.ماه.دامنه.رشد.قیمت.مسکن.رو.به.کم.شدن.

گذاشــت.و.در.دی.ماه،.تورم.ماهانه.به.مرز.صفر.نزدیک.

شد.اما.در.اســفند،.مســیر.تورم.ملکی.مجددا.به.سمت.

صعود،.برگشــت.پیدا.کرد..در.حال.حاضر.میانگین.قیمت.

واحدهای.مسکونی.در.تهران.با.استناد.به.معامات.انجام.

شده.در.اسفند.سال.گذشته،.متر.مربعی.10.میلیون.و.950.

هزار.تومان.است..متوســط.قیمت.مسکن.در.اسفند.97.

رقمی.معادل.95.درصد.نسبت.به.اسفند.96.افزایش.پیدا.

کرد.که.به.معنای.تورم.نقطه.ای.نزدیک.به.100درصدی.

در.اســفند.سال.گذشــته.است..بازار.مســکن.تهران.در.

آخرین.ماه.از.ســال.97.نه.تنهــا.از.بابت.تورم.ملکی.که.

به.لحاظ.رشــد.حجم.معامات.خرید.نیز.وضعیت.داغ.و.
پرحرارتی.را.تجربه.کرد.

حجم.معامــات.خرید.آپارتمان.در.اســفند.ماه.35.

درصد.نســبت.به.بهمــن.ماه.افزایش.پیــدا.کرد.و.به.

نزدیک.11.هزار.واحد.رســید..این.حجم.معامات.در.

مقایســه.با.اسفند.سال.96.حدود.۲درصد.رشد.نقطه.ای.

داشته.اســت..حجم.ماهانه.معامات.مسکن.در.تهران.

از.شــهریور.تا.بهمــن.97.همواره.کمتــر.از.10.هزار.

واحد.بود.اما.در.اســفند.ماه.فراتر.رفت..اکنون.بخشــی.

از.تــورم.ماهانه.8/.8.درصدی.در.بازار.مســکن.تهران.

در.ماه.اســفند،.ناشی.از.رشد.بیش.از.30درصدی.حجم.
معامات.در.این.فاصله.زمانی.بوده.است.

کارنامه.ســال.96.معامات.خرید.آپارتمان.در.تهران.

با.ثبت.میانگین.قیمــت.5.میلیون.و.630هزار.تومان.در.

اسفند.همان.ســال.کامل.شد.اما.در.ســال.97،.آخرین.

میانگیــن.ماهانه.قیمت.به.ثبت.رســیده.در.کارنامه.این.

بازار،.مرز.11.میلیون.تومان.را.نشان.می.دهد..متوسط.1۲.

ماهه.قیمت.مســکن.در.تهران.در.سال.97.به.مترمربعی.

8میلیون.و.۲30.هزار.تومان.رســیده.که.در.مقایســه.با.

متوسط.1۲.ماهه.مربوط.به.سال.96.که.4میلیون.و.830.

هزار.تومان.بوده،.رشد.70.درصدی.از.خود.نشان.می.دهد..

بازار.مسکن.97.در.شرایطی.به.پایان.رسید.که.حجم.کل.

معامات.خرید.آپارتمان.در.پایتخت.طی.این.ســال.31.

درصد.نسبت.به.سال.پیش.رونق.یعنی.سال.96،.کاهش.

پیدا.کرد.و.به.111.هزار.فقره.رســید..انتظار.می.رفت.بعد.

از.پیش.رونق.مســکن،.نبض.معامات.خرید.در.سال.97.

بیشتر.شــود.اما.عوامل.بیرونی.موثر.بر.رفتار.بازار.ملک.
مانع.از.پیشروی.معامات.شد.

بررســی.ها.از.علت.تغییر.جهت.شیب.تورم.مسکن.در.

آخرین.ماه.از.ســال.97.نشــان.می.دهد:.دو.اتفاق.متاثر.

از.رفتار.تقاضای.مصرفی.و.ســرمایه.ای.باعث.شد.شیب.

کاهشی.تورم.مسکن.در.جهت.افزایشی،.تغییر.پیدا.کند..

تقاضای.سرمایه.ای.در.بازار.خرید.آپارتمان.در.ماه.اسفند.

به.دلیل.»خــا.منوی.جذاب.در.بازار.پــول«.که.بتواند.

جایگزین.اوراق.گواهی.ســپرده.۲0.درصد.شود،.افزایش.

چشمگیری.پیدا.کرد..هفته.های.پایانی.سال.96.بانک.ها.با.

انتشار.اوراق.گواهی.سپرده.یکساله.با.نرخ.سود.۲0.درصد.

بخشــی.از.نقدینگی.را.جذب.کردند.اما.با.سررسید.شدن.

این.اوراق.در.هفته.های.پایانی.ســال.97.از.آنجا.که.حتی.

تداوم.نرخ.ســود.۲0.درصد.نیز.به.دلیل.انتظارات.تورمی.

و.حتی.تورم.موجود.از.یک.ســو.و.نــرخ.بازدهی.باا.در.

بازارها.از.سوی.دیگر،.نمی.توانست.جذابیت.سپرده.گذاری.

بانکی.را.تضمین.کند،.در.نتیجه.بخشی.از.سپرده.گذاران،.

بازار.رقیب.را.مناسب.ســرمایه.گذاری.تشخیص.دادند.و.

بــه.خرید.آپارتمان.روآوردند..عمده.بانک.ها.در.هفته.های.

پایانی.سال.گذشته.در.ازای.تمدید.حساب.سپرده.مربوط.

بــه.اوراق.۲0.درصد،.نرخ.ســود.حداکثــر.18.درصد.را.

به.مشــتریان.خود.پیشــنهاد.کردند.که.از.ســوی.برخی.

ســپرده.گذاران،.این.نرخ.مناسب.تشــخیص.داده.نشد..

تحقیقات.میدانــی.از.بازار.مســکن،.افزایش.خریدهای.
سرمایه.ای.ملک.مسکونی.در.ماه.گذشته.را.تایید.می.کند.
در.کنار.تقاضای.ســرمایه.ای،.»ترس.از.گران.تر.شدن.
مســکن.در.ســال.97«.باعث.افزایش.سرعت.معامات.
مصرفی.آپارتمان.در.تهران.طی.ماه.اسفند.سال.96.شد..
فضای.سیاســی،.بی.ثباتی.در.بازارهــای.مختلف.توزیع.
کاا.و.مشــاهده.رشــد.ناگهانی.قیمت.و.کمبود.عرضه.
در.بازارها.طی.هفته.های.پایانی.ســال.گذشته.به.نوعی.
بر.جو.روانی.حاکم.بر.بازار.مســکن.اثر.منفی.گذاشت.و.
باعث.شــد.خریداران.مصرفی،.خرید.پیش.از.سال.جدید.
را.ترجیح.دهند..آنچه.در.ســال.97.بر.بازار.مسکن.شهر.
تهران.گذشت.را.می.توان.به.چهار.فصل.زمانی.با.شرایط.
متفاوت.از.هم.تقســیم.کرد..فصل.اول.تا.اوایل.تابستان.
ادامه.داشت.و.در.آن.زمان،.نبض.خرید.و.فروش.آپارتمان.
در.وضعیت.مناسب.و.بین.پیش.رونق.و.رونق.قرار.داشت..
در.این.فصل،.روند.رشــد.قیمت.مسکن.اگر.چه.با.شیب.
باا.در.جریان.بود.اما.شــتاب.زیاد.نداشــت..فصل.دوم.
بازار.مسکن.تهران.در.سال.97.از.ابتدای.تابستان.شروع.
شــد.و.تا.ابتدای.پاییز.به.طول.انجامیــد..در.این.فصل،.
معامات.مســکن.به.شدت.تحت.تاثیر.شوک.های.ارزی.
قرار.گرفت..جو.روانی.بازار.مسکن.با.تعقیب.وقایع.قیمتی.
در.بازار.دار،.معامات.را.به.ســمت.هیجان.خرید،.مانور.
ســفته.بازی.و.همچنین.ثبت.پی.در.پی.جهش.های.قیمتی.

هدایت.کرد.
اما.در.فصل.ســوم.بازار.مســکن.97.که.از.مهر.ماه.تا.
نیمه.های.زمســتان.را.در.بر.گرفت،.شرایط.در.مقایسه.با.
ماه.های.قبل،.به.شــکل.خفیف.بهتر.شد..منظور.از.بهتر.
شدن،.»توقف.روند.بدتر.شدن.بازار«.است..طی.پاییز.97،.
هیجان.خرید.هم.از.ناحیه.تقاضای.مصرفی.و.هم.از.ناحیه.
تقاضای.سرمایه.ای،.بیشتر.نشد.و.تا.حدودی.کاهش.پیدا.
کرد..از.طرفی،.اگر.چه.قیمت.مسکن.در.پاییز.ماه.به.ماه.
افزایش.پیدا.کرد.اما.ســرعت.افزایش.در.مقایسه.با.نیمه.
اول.سال.97،.به.شکل.محسوس،.کاهش.یافت.و.شیب.

تورم.ماهانه.مسکن،.کاهشی.شد.
با.این.حال.فصل.چهارم.بازار.مســکن.تهران.در.سال.
97.را.می.توان.در.فاصله.زمانی.بهمن.تا.پایان.اســفند.در.
نظــر.گرفت..بخش.اصلی.این.مقطع.زمانی،.در.اســفند.
رقم.خورد..بازار.معامات.مســکن.در.تهران،.در.آخرین.
ماه.از.ســال.97.اگر.چه.با.رشد.مثبت.در.تعداد.واحدهای.
مســکونی.فروخته.شده،.روبه.رو.شــد.اما.به.لحاظ.حجم.
معامات.و.همچنین.شرایط.بازار،.همچنان.در.رکود.باقی.
ماند..کارشناسان.اقتصاد.مســکن.یکی.از.شروط.اصلی.
رونــق.معامات.در.ســال.جدید.را.ثبات.نســبی.قیمت.
عنوان.می.کنند..همچنین.تقویت.قدرت.خرید.مســکن.
برای.تقاضای.مصرفی.نیز.شرط.اصلی.دیگر.برای.تغییر.

فاز.بازار.است.
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پنجره.ایرانیان؛.شــهرداری.تهران.برای.تامیــن.مالی.۲0.درصد.از.هزینه.های.پایتخت.در.
سال.98،.لیست.فروش.595.فقره.از.اماک.تحت.مالکیت.خود.را.منتشر.کرد.

بــه.گزارش.دنیــای.اقتصاد،.از.مجموع.بودجــه.18.هزار.و.900.میلیــارد.تومانی.بودجه.

اداره.پایتخت.در.ســال.جــاری،.رقمی.معادل.3.هزار.و.800.میلیــارد.تومان.از.محل.منابع.

غیر.نقد.شــامل.دو.جزء.اصلی.»فروش.ملک«.و.»صدور.جواز.ســاخت.بدون.دریافت.پول.

نقد)هولوگرام(«.تامین.می.شود..از.این.رو.شهرداری.برای.تامین.بخشی.از.منابع.غیرنقد.خود،.

لیســت.اموال.قابل.فروش.برای.سال.98.را.اعام.عمومی.کرده.است..این.لیست.مجموعه.

متنوعی.از.اماک.و.مســتغاتی.اســت.که.مالکیت.آن.به.لحاظ.ثبتی.و.رســمی.در.اختیار.
شهرداری.تهران.قرار.دارد.و.دارای.دو.خصوصیت.مرئی.و.نامرئی.است.

خصوصیت.مرئی.اماک.ثبت.شده.در.لیســت.اموال.قابل.فروش.شهرداری،.به.موقعیت.

مکانی.و.جغرافیایی.این.اماک.در.محدوده.شــهر.تهران.بــاز.می.گردد..جزئیات.595.فقره.

اماک.و.مســتغات.قابل.فروش.نشــان.می.دهد:.98.درصد.این.امــاک.در.نیمه.جنوبی.

پایتخــت.و.بیش.از.50.درصد.آن.در.جنوبی.تریــن.نقطه.حریم.پایتخت.قرار.گرفته.اند..دیگر.

خصوصیت.اماک.قرار.گرفته.در.این.لیست.که.نامرئی.است.مربوط.به.درجه.و.نوع.مرغوبیت.

این.اماک.است..بررسی.ها.حاکی.از.آن.است.که.این.اماک.در.گروه.اماک.فوق.مرغوب.

شهر.محســوب.نمی.شــوند..به.تعبیری.دیگر.در.قالب.این.خصوصیت.می.توان.گفت.عمده.

اماک.ارائه.شــده.در.این.لیست.اماکی.هستند.که.از.نظر.مدیریت.شهری.پایتخت.امکان.

بهره.برداری.و.انتفاع.حداکثری.از.آنها.برای.مدیریت.شهری.وجود.ندارد.که.البته.این.موضوع.

به.معنای.غیرقابل.اســتفاده.بودن.این.اماک.برای.سایر.بخش.ها.از.جمله.بخش.خصوصی.

نیست..شکل.فروش.اماک.معرفی.شده.از.سوی.شهرداری.تهران،.مزایده.ای.است.و.شامل.

انواع.زمین،.پارکینگ،.پاساژ،.ساختمان.اداری.و.تعداد.معدودی.آپارتمان.مسکونی.است..نکته.

جالب.آنکه.595.فقره.ملک.معرفی.شــده.در.این.لیســت.حدود.10.درصد.از.کل.موجودی.
اعام.شده.از.اماک.قابل.فروش.تحت.مالکیت.شهرداری.تهران.است.

طبق.آخرین.گزارش.رســمی.شهرداری.مربوط.به.ابتدای.سال.97،.موجودی.اماک.قابل.

فروش.و.غیرقابل.فروش)همچون.ســاختمان.های.اداری(.تحت.مالکیت.شــهرداری.تهران.

بیــش.از.60.هزار.فقره.هســتند.که.از.این.میان.6.هــزار.و.۲98.فقره.در.گروه.اماک.قابل.

فروش.قرار.دارند..از.این.تعداد،.۲5.درصد.اماک.معادل.یک.هزار.و.55۲.فقره.دارای.کاربری.

مســکونی،.7/.7.درصد.اماک.معادل.486.فقــره.دارای.کاربری.اداری،.۲0.درصد.اماک.

معــادل.یک.هزار.و.۲78.فقره.دارای.کاربری.تجــاری.و.13.درصد.آنها.معادل.818.قطعه،.

زمین.است..مطابق.با.برآوردهای.کارشناسی.انجام.شده.مجموع.ارزش.595.ملک.ارائه.شده.

در.این.لیست.معادل.6.هزار.و.675.میلیارد.تومان.است.که.علی.القاعده.باید.به.شکل.مزایده.

به.فروش.برســد..در.این.لیســت.نیز.4۲.درصد.اماک.کاربری.تجاری،.۲9.درصد.کاربری.

پارکینگ،.10.درصد.زمین.و.3.درصد.آپارتمان.با.کاربری.مسکونی.هستند.
در.لیستی.که.هم.اکنون.به.صورت.فایل.پی.دی.اف.از.سوی.شهرداری.منتشر.شده.موقعیت.
جغرافیایی.این.اماک.قابل.توجه.است.چراکه.بخش.عمده.یعنی.98.درصد.اماک.در.نیمه.
جنوبی.شهر.واقع.شده..و.برای.فروش.عرضه.شده.اند..از.این.رو.این.سوال.ایجاد.می.شود.که.
آیا.شــهرداری.در.مناطق.شمالی.شــهر.)یعنی.مناطق.یک.تا.پنج(.اماک.تحت.اختیار.ندارد.
و.اگر.دارد.چرا.اســامی.آنها.در.این.لیســت.ارائه.نشده.است؟.در.پاسخ.به.این.سوال.می.توان.
گفت.از.آنجاکه.بخش.عمده.اماک.متعلق.به.شهرداری.واقع.در.مناطق.شمالی،.جزو.اماک.
فوق.مرغوب)به.لحاظ.کیفیت.و.ارزش(.محســوب.می.شوند.شهرداری.عاقه.ای.به.فروش.و.
عرضه.آنها.ندارد..هرچند.که.جســت.و.جو.در.میان.اماک.احتمالی.تحت.مالکیت.شهرداری.
این.موضوع.را.روشــن.می.کند.که.به.دلیل.نبود.ســامانه.جامع.اماک،.مدیران.شهرداری.از.

موقعیت.و.کم.وکیف.برخی.اماک.متعلق.به.شهرداری.خبر.ندارند.
فروش اماک از مسیر جدید

بررســی.ها.نشان.می.دهد.تامین.منابع.برای.اداره.شهر.تهران.از.محل.فروش.ملک.سابقه.

تقریبا.طوانی.در.مجموعه.مدیریت.شــهری.پایتخت.دارد..طی.ســال.های.گذشته.به.ویژه.

در.دوره.مدیریت.شــهری.گذشته.و.در.اوج.رکود.ســاختمانی.از.یکسو.کسری.منابع.حاصل.

از.کاهش.صدور.پروانه.ســاختمانی.و.از.ســوی.دیگر.اجرای.ابرپروژه.های.شهری.پول.خوار.

)ســاخت.بزرگراه.ها.و.تونل.های.شــهری.برای.جوان.خودروهای.شــخصی(.سبب.شد.تا.

شهرداری.به.حرکت.در.ساده.ترین.مسیر.تامین.مالی.یعنی.فروش.دارایی.های.ارزشمند.شهر.
به.شکل.تهاتر.با.هزینه.پیمانکاران.ابر.پروژه.ها.هدایت.شود.

عاوه.بر.این.مسیر،.فروش.ملک.از.دو.مسیر.دیگر.نیز.متداول.بود..به.این.شکل.که.بخش.

زیادی.از.سازنده.های.پروژه.های.بزرگ.ســاختمانی.به.جای.پرداخت.پول.نقد.به.شهرداری.

تهران،.غیرنقدی.و.به.شکل.واگذاری.ملک.با.شهرداری.تسویه.حساب.می.کردند.و.در.مقابل.

عرضه ۵9۵ فقره انواع ملک شهرداری تهران 
در بــورس آنایــن یا کانــال اختصاصی؟

بازار 6000 میلیاردی
امـاک شـهرداری
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نیز.شهرداری.به.شکل.غیرنقد،.بدهی.خود.را.به.طلبکاران.پرداخت.می.کرد..همین.طور.مسیر.

ســوم.در.مبادات.ملکی.شهرداری،.مشــارکت.مجموعه.مدیریت.شهری.از.محل.زمین.و.
پروانه.در.پروژه.های.بزرگ.ساخت.وساز.عمدتا.با.کاربری.تجاری.و.اداری.بود.

این.روند.که.طی.ســال.های.گذشته.در.مسیر.غیرشــفاف.و.غیرقابل.ردیابی.برای.تامین.

بخش.عمده.ای.از.هزینه.های.شــهر.طی.می.شــد.طی.دوره.جدید.مدیریت.شــهری.نیز.به.

طریقی.نیمه.شفاف.ادامه.پیدا.کرده.است..به.طوری.که.شهرداری.طی.دو.سال.اخیر.در.زمان.

تدوین.بودجه،.لیســتی.از.اماک.قابل.فروش.خود.را.ارائه.می.کند..هر.چندکه.طی.سال.های.

اخیر.و.حتی.امســال،.ردیفی.که.برای.فروش.اماک.شــهرداری.به.صورت.اســمی.کمتر.از.

700.میلیارد.تومان.اســت.)گزارش.عملکرد.9.ماهه.شــهرداری.نیز.نشــان.می.دهد.تامین.

منابع.از.این.محل.کمتر.از.500.میلیارد.تومان.بوده.اســت(.اما.بررسی.ها.نشان.می.دهد.طی.

این.سال.ها.از.جمله.در.ســال.96،.بیش.از.5هزار.میلیارد.تومان.از.هزینه.های.شهر.از.محل.

فروش.اماک.تامین.شده.است..به.نظرمی.رسد.علت.تفاوت.دو.رقم.اسمی.و.واقعی.از.میزان.

تامین.منابع.شــهر.از.محل.فروش.اماک.در.یک.موضوع.ریشه.دارد..آنکه.مبادات.ملکی.

شهرداری.تهران.در.یک.کانال.غیرشــفاف.و.غیرقابل.ردیابی.از.سوی.برخی.مجموعه.های.

مدیریت.شهری.انجام.می.شــود..به.همین.دلیل.بهاره.آروین.رئیس.کمیته.شفافیت.شورای.

شــهر.تهران.این.موضوع.را.به.عنوان.چالش.بزرگی.که.می.تواند.محل.فساد.و.محروم.شدن.

بودجه.شهرداری.از.درآمد.حاصل.از.فروش.اماک.به.ارزش.واقعی.باشد.معرفی.کرد.و.همین.

موضوع.سبب.شد.تا.شورای.شهر.در.قالب.مصوبه.راه.اندازی.یک.بازار.آناین.برای.مبادات.

ملکی.شهرداری.را.پیگیری.کند..در.همین.زمینه.مقرر.شد.در.راستای.اجرای.بند.»ب«.بخش.

پنجم.مصوبه.»دســتورالعمل.اجرایی.مدیریت.منابع.و.مصــارف.غیرنقد«،.تا.پایان.فروردین.

ماه.ســال.98،.نسخه.اولیه.دستورالعمل.پیشــنهادی.راه.اندازی.بازار.آناین.تهاتر.اماک.در.

شهرداری.تهران.از.سوی.ســازمان.اماک.و.مستغات.و.سازمان.فاوا.وابسته.به.شهرداری.

تهران.تهیه.و.به.کمیته.شــفافیت.و.شهر.هوشــمند.ارائه.شود..شورای.شهر.تهران.به.دنبال.

آن.اســت.که.با.راه.اندازی.این.ســامانه.بدهکارانی.که.متقاضی.ارائه.دارایی.غیرنقد.به.ازای.

بدهی.خود.به.شــهرداری.هستند)مانند.سازنده.هایی.که.در.ازای.دریافت.پروانه.ساختمانی.و.

سایر.مجوزها.تمایل.به.ارائه.اماک.دارند(.و.همچنین.طلبکارانی.که.متقاضی.دریافت.دارایی.

غیرنقد.به.ازای.طلب.خود.از.شهرداری.هستند)عمدتا.پیمانکاران.طلبکار.از.شهرداری(،.بتوانند.
از.طریق.تهاتر.با.یکدیگر،.حساب.خود.با.شهرداری.تهران.را.تسویه.کنند.

اگرچه.مطابق.با.مصوبه.شورای.شهر.تهران.بنا.بود.تا.پایان.فروردین.بازار.آناین.مبادات.

ملکی.شــهرداری.راه.اندازی.شود،.اما.تحقیقات.حاکی.از.آن.است.که.هنوز.این.اتفاق.نیفتاده.

و.ممکن.اســت.طی.چند.روز.آتی.اقدامات.مقدماتی.برای.راه.اندازی.این.ســامانه.انجام.شود..

در.قالب.این.ســامانه.تمامی.اماک.قابل.فروش.در.یک.سامانه.جامع.در.دسترس.عموم.قرار.

خواهد.گرفت.تا.پیمانکاران.به.عنوان.مشتریان.عمده.با.فرصت.و.حق.انتخاب.برابر.از.موجودی.

اماک.قابل.فروش.شهرداری.مطلع.شوند.و.در.این.فضای.شفاف،.اماک.شهرداری.با.قیمت.
واقعی.به.متقاضی.نهایی.که.از.طریق.مزایده.انتخاب.می.شود،.عرضه.شود.

دشواری تامین مالی غیرنقد
کارشناســان.شهری.معتقدند.مدیریت.شهری.در.ســال.جدید.حتی.در.صورت.راه.اندازی.
سامانه.آناین.مبادات.ملکی،.مسیر.پرپیچ.و.خمی.را.به.دلیل.رکود.احتمالی.بخش.مسکن.در.
پیش.خواهد.داشــت..به.ویژه.آنکه.به.نظر.می.رسد.مدیریت.شهری.با.افزایش.تعداد.اماک.
ارائه.شــده.در.لیســت.قابل.فروش.خود.نسبت.به.سال.گذشته.ممکن.است.حساب.بیشتری.
برای.تامین.منابع.از.محل.فروش.اماک.باز.کرده.باشــد..مطابق.با.لیست.اعامی.از.سوی.
شــهرداری،.سال.گذشته.تعداد.اماک.معرفی.شده.در.لیســت.فروش.معادل.۲73.فقره.به.
ارزش.یک.هزار.و.570.میلیارد.تومان.بود..با.وجود.شرایط.رکود.احتمالی.برای.بخش.مسکن.
این.سوال.به.وجود.می.آید.که.چرا.تعداد.اماک.ارائه.شده.در.این.لیست.در.سال.جاری.نسبت.
به.سال.گذشته.دو.برابر.شده.است؟.در.پاسخ.به.این.سوال.برخی.از.کارشناسان.شهری.مطرح.
می.کنند.که.حرکت.در.این.مســیر.پرگردنه.با.وجود.شرایط.ســخت.برای.تامین.مالی.اداره.
شــهر.راحت.تر.از.تکیه.صفر.بر.تامین.منابع.از.محل.صدور.پروانه.ساختمانی.برای.شهرداری.
تهران.خواهد.بود..به.عبارت.دیگر.چالش.کســب.درآمد.از.محل.صدور.پروانه.ســاختمانی.و.
تغییر.کاربری.ســخت.تر.از.فروش.ملک.در.سال.جاری.برای.شهرداری.است..با.این.وجود.از.
دیدگاه.کارشناسان.شهری.لیست.منتشر.شده.برای.فروش.اماک.خطر.بزرگی.برای.تامین.
حداکثری.منافع.شهر.و.شهروندان.دارد.و.آن.»عدم.به.روزرسانی.قیمت.کارشناسی.اماک«.
در.این.لیســت.است..بررســی.جزئیات.قیمت.اعامی.در.لیست.سال.جاری.ومقایسه.آن.با.
لیســت.سال.گذشته.حاکی.از.آن.است.که.قیمت.برآورد.شده.برای.اماک.در.دو.سال.بدون.
هیچ.تفاوتی.ثبت.شده.است)بخش.عمده.اماک.معرفی.شده.در.لیست.قابل.فروش.در.سال.
98.با.لیســت.سال.گذشته.یکسان.است.که.به.معنی.عدم.فروش.آنها.در.سال.گذشته.است(.
این.در.حالی.است.که.متوسط.قیمت.مسکن.از.سال.گذشته.تاکنون.با.افزایش.قابل.توجهی.
روبه.رو.بوده.اســت..به.طور.مثال.متوسط.قیمت.زمین.و.مسکن.از.اواخر.97.تاکنون.نزدیک.
به.15.درصد.افزایش.پیدا.کرده.اســت.از.این.رو.کارشناســان.پیشنهاد.می.دهند.برای.تامین.
بهتر.منافع.شــهر.و.شهروندان،.قیمت.های.کارشناسی.اعام.شده.برای.اماک.تعدیل.شوند.
در.عین.حال.از.دیدگاه.آنان.عرضه.595.ملک.قابل.فروش.از.طریق.»بازار.آناین«.به.جای.
»کانال.اختصاصی«.بهتر.می.تواند.تامین.منافع.شــهر.را.تضمین.کند..چراکه.در.حال.حاضر.
شهرداری.برای.پرداخت.بدهی.خود.به.پیمانکاران.به.صورت.اختصاصی.وارد.مذاکره.می.شود.
و.به.همین.دلیل.امکان.رویت،.دسترســی.و.اطاع.از.همه.اماک.قابل.فروش.شــهرداری.

برای.پیمانکاران.وجود.ندارد.
.به.گفته.اعضای.شــورای.شــهر،.قرار.اســت.با.راه.اندازی.بازار.آناین،.فروش.اماک.با.
بهترین.قیمت.از.بابت.حفظ.منافع.شــهروندان.تضمین.شود.و.هر.نوع.احتمال.قیمت.گذاری.
به.نفع.خریدار.به.صفر.برســد.و.در.نهایت.روزنه.های.رانت.و.فســاد.بسته.شود..این.در.حالی.
اســت.که.در.مدل.فعلی.فروش.اماک.عاوه.بر.آن.که.روند.انتخابی.غیرشفاف.و.غیرقابل.
ردیابی.است،.مدل.قیمت.گذاری.اماک.فرمت.مشخصی.نیز.ندارد.و.می.تواند.با.اعمال.سلیقه.

از.سوی.مدیران.شهرداری.انجام..شود.
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پنجره.ایرانیان؛.فاز.نخســت.آخرین.خط.از.شــبکه.فعلی.متروی.تهران.که.با.هفت.

خط.به.طول.۲65کیلومتر.طراحی.شده،.طی.مراسمی.با.حضور.رئیس.جمهور.و.شهردار.
تهران.به.بهره.برداری.رسید..

به.گزارش.دنیای.اقتصاد،.در.این.مراســم.عاوه.بر.مراســم.افتتاح.فاز.نخست.خط.

شــش.مترو.به.طول.9کیلومتر،.دو.پروژه.دیگر.شامل.جنگل.کاری.1۲50.هکتاری.در.

دامنه.جنوبی.البرز.و.3۲4.واحد.از.پروژه.ای.موســوم.به.بهاران.تحت.عنوان.مســکن.

امید.به.صــورت.ویدئو.کنفرانس.مورد.بهره.برداری.قرار.گرفــت..پیش.از.افتتاح.و.نیز.

بهره.بــرداری.از.قطعه.دوم.خط.هفــت.مترو.در.آخرین.روزهای.اســفندماه،.مجموع.

طول.ریل.مســافری.شــبکه.متروی.تهران.۲00.کیلومتر.بود.کــه.67.کیلومتر.از.آن.
برون.شهری.است.

این.در.حالی.اســت.که.بــا.افتتاح.9.کیلومتر.جنوبی.خط.شــش.مترو.در.حدفاصل.

دولت.آباد.تا.میدان.شــهدا.و.نیز.افتتاح.قطعه.هفــت.کیلومتری.از.خط.هفت.مترو.در.

روزهای.پایانی.سال.گذشته،.طول.خطوط.در.حال.بهره.برداری.شبکه.متروی.پایتخت.

بــه.حدود.۲۲4.کیلومتر.با.بیش.از.1۲0.ایســتگاه.فعال.افزایــش.یافت..ویژگی.مهم.

خطوط.شــش.و.هفت.مترو،.پوشش.ریلی.ســفرهای.حدفاصل.شمال.و.شمال.غرب.

تا.جنوب.و.جنوب.شــرق.تهران.اســت..خط.شــش.متروی.تهران.با.احتساب.توسعه.

جنوبی.آن.از.دولت.آباد.تا.حرم.عبدالعظیم.حســنی.به.طول.شــش.کیلومتر.که.اجرای.

آن.از.ســال.96.در.دســتور.کار.قرار.گرفت،.مجموعا.38.کیلومتر.طول.و.31.ایستگاه.

دارد.که.قرار.اســت.یک.قطعه.15.کیلومتری.از.شمال.آن.در.حدفاصل.کن.و.سولقان.

تا.اشرفی.اصفهانی.در.ســال.جاری.مورد.بهره.برداری.قرار.گیرد.و.پرونده.آن.با.تکمیل.

بخش.باقی.مانده.در.ســال.99.بسته.شود..خط.هفت.متروی.تهران.نیز.با.۲7.کیلومتر.

طول.و.۲۲.ایســتگاه.طراحی.شده.و.از.میدان.کتاب.و.محدوده.فرحزاد.در.شمال.غرب.

تهران.آغاز.شــده.و.در.نهایت.به.ورزشــگاه.تختی.در.امتداد.بزرگراه.آهنگ.در.جنوب.

شــرقی.تهران.می.رسد..در.ســال.97.در.دو.نوبت.حدود.15.کیلومتر.از.بخش.میانی.

این.خط.در.حدفاصل.میدان.صنعت.تا.مهدیه.به.بهره.برداری.رســید.و.قرار.است.یک.

قطعه.هشت.کیلومتری.از.بخش.شرقی.آن.در.حدفاصل.ایستگاه.های.بسیج.تا.مهدیه.

تهران.نیز.امســال.مورد.بهره.برداری.قرار.گیرد..به.این.ترتیب.پرونده.این.خط.هم.در.
سال.99.بسته.خواهد.شد.

اولین.قطعه.از.خط.شش.متروی.تهران.به.طول.9.کیلومتر.همزمان.با.شروع.فعالیت.

ســه.ایستگاه.در.این.مسیر.افتتاح.شــد..در.حال.حاضر.ایستگاه.های.دولت.آباد،.بعثت.و.

میدان.شهدا.در.این.خط.فعال.هستند.و.این.در.حالی.است.که.ایستگاه.های.دیگر.این.

مســیر.به.تدریج.تکمیل.شده.و.درهای.آن.به.روی.مسافران.باز.خواهد.شد..سرفاصله.

حرکت.قطارها.در.این.خط.براســاس.پروتکل.های.بهره.برداری،.فعا.حدود.30.دقیقه.
است.و.به.تدریج.کاهش.خواهد.یافت.

خط.شــش.متروی.تهران.از.غرب.پایتخت.و.محدوده.کن.و.سولقان.آغاز.می.شود.و.

با.عبور.از.میانه.تهران.در.نهایت.به.محدوده.جنوب.شرقی.شهر.و.محله.های.دولت.آباد.

و.کیان.شــهر.می.رسد..خط.شش.یک.شاخه.ریلی.جدید.در.شبکه.حمل.و.نقل.عمومی.

شــهر.تهران.محسوب.می.شود.که.به.جنوب.تهران.وارد.می.شود..پیش.از.این.دو.خط.

یک.و.سه.مترو.نیز.با.رسیدن.به.کهریزک.و.آزادگان.شبکه.ریلی.را.به.جنوب.پایتخت.

متصل.کرده.بودند.اما.خط.شــش.به.محله.هایی.می.رود.که.از.نظر.خطوط.مترو.فقیر.

بوده.اند..ویژگی.دیگر.افتتاح.روز.گذشــته.فاز.اول.خط.شــش.این.اســت.که.با.وجود.

بهره.برداری.از.ســه.ایستگاه.در.حال.حاضر،.خط.شش.از.طریق.ایستگاه.تبادلی.میدان.

شهدا.به.خط.چهار.نیز.متصل.می.شود.و.خط.چهار.خود.با.خطوط.یک،.دو،.سه.و.پنج.

در.ارتباط.است..به.این.ترتیب.دسترسی.اهالی.جنوب.تهران.با.این.افتتاح.به.کل.شبکه.

موجود.مترو.فراهم.شده.اســت..این.خط.البته.در.آینده.با.سایر.خطوط.متروی.تهران.

از.طریق.سایر.ایستگاه.های.تبادلی.ارتباط.مستقیم.برقرار.می.کند؛.کمااینکه.خط.هفت.

مترو.نیز.با.خطوط.دو،.ســه.و.پنج.ارتباط.مســتقیم.دارد..بنابراین.با.افتتاح.خط.شش،.
اولین.حلقه.اتصال.کامل.خطوط.متروی.شهر.تهران.به.نوعی.تکمیل.شد.

از.طرفی.خطوط.شــش.و.هفت.بر.خاف.ســایر.خطوط.متــروی.تهران.که.عمدتا.

قطری.بوده.و.مسیر.قطر.شهر.تهران.را.طی.می.کردند،.از.نسل.جدید.خطوط.مترو.در.

دنیا.به.شــمار.می.آیند.به.طوری.که.به.عمده.خطوط.موجود.شبکه.متصل.هستند.و.از.

آنها.به.عنوان.خطوط.اتصال.دهنده.شبکه.مترو.یاد.می.شود..البته.بنابر.اعام.شهرداری.

تهران،.پایتخت.به.دو.حلقه.اتصال.دیگر.برای.شبکه.مترو.نیاز.دارد.که.آنها.را.در.قالب.

دو.خــط.از.چهار.خط.جدید.مترو.طراحی.کرده.و.اکنون.مراحل.بررســی.و.تصویب.را.

در.قالب.نسخه.بازنگری.شــده.طرح.جامع.حمل.و.نقل.ریلی.تهران.در.شورای.عالی.

ترافیــک.می.گذراند..در.این.طرح.همچنین.۲.خط.اکســپرس.ریلــی.که.از.محدوده.

برون.شهری.در.حومه.آغاز.می.شود،.طراحی.شده.است..با.ساخت.چهار.خط.مترو.و.دو.

خط.اکســپرس،.طول.خطوط.ریلی.تهران.بدون.احتساب.قطار.سبک.شهری.به.حدود.

480کیلومتر.خواهد.رســید..اولین.خطی.که.طراحی.و.ســپس.ساخت.آن.در.صورت.

تصویب.نســخه.جدید.طرح.جامع.حمل.و.نقل.ریلی.شــهر.تهران.در.دستور.کار.قرار.

خواهد.گرفت،.خط.10.است.که.از.بزرگراه.شهیدبابایی.در.شمال.شرق.آغاز.می.شود.و.

با.عبور.از.محله.های.اطراف.بزرگراه.صدر،.از.زیر.نمایشگاه.بین.المللی.و.بزرگراه.شهید.

چمران.عبور.می.کند.و.به.موازات.بزرگراه.شــهید.همت.به.قلب.منطقه.۲۲.می.رسد.تا.

خأ.شبکه.ریلی.در.آن.منطقه.را.پر.کند..مشخصه.مهم.طرح.جامع.حمل.و.نقل.ریلی.

تهران.این.اســت.که.عاوه.بر.پوشــش.این.قبیل.خأهای.ریلی،.چنان.طراحی.شده.

که.هر.شهروند.با.طی.مسافت.600.متر.به.اولین.ایستگاه.حمل.و.نقل.عمومی.اعم.از.
مترو.یا.اتوبوس.دسترسی.پیدا.کند.

ویژگی.دیگر.خط.شش.مترو.که.البته.هنوز.محقق.نشده.و.در.بهره.برداری.های.آتی.

مشهود.خواهد.شد،.عبور.از.میادین.مهم.شهر.تهران.و.محله.های.پرجمعیت.است..این.

خط.از.محله.های.کن،.شهران،.شــهرزیبا،.اشرفی.اصفهانی،.آیت.اه.کاشانی.و.شهید.

ســتاری.عبور.می.کند.که.همه.این.محله.ها.در.پرمعامله.ترین.منطقه.پایتخت.و.دومین.

منطقه.پرجمعیت.تهران.واقع.شــده.اند..افزون.بر.این.خط.شش.از.محله.های.شهرک.

آزمایش،.دانشــگاه.تربیت.مــدرس،.خیابان.کارگر،.پارک.الــه.و.میادین.ولی.عصر،.

هفت.تیر،.امام..حســین.و.شهدا.عبور.می.کند..خط.شش.به.عنوان.دومین.خط.پرمسافر.

شــبکه.ریلی.تهران.معرفی.می.شــود،.به.این.معنا.که.در.صورت.تحقق.ســرفاصله.

استاندارد،.بیشترین.تقاضای.سفر.را.پاسخ.خواهد.داد..در.حال.حاضر.با.توجه.به.اینکه.

خط.یک.پایین.ترین.سرفاصله.را.در.میان.خطوط.در.حال.بهره.برداری.دارد،.رتبه.اولین.
خط.پرمسافر.از.آن.این.خط.است.

متروی.تهران.اگرچه.به.لحاظ.طول.ریل.مســافری.در.حال.بهره.برداری.نمره.خوبی.

دارد،.اما.از.نظر.پوشش.سفرهای.درون.شهری.به.یک.علت.بزرگ.نمره.قبولی.دریافت.

نمی.کند..حدود.10.درصد.از.نزدیک.۲0.میلیون.ســفر.روزانه.درون.شــهری.در.تهران.

توســط.ناوگان.مترو.پوشش.داده.می.شود،.در.حالی.که.همین.حاا.به.صراحت.اعام.

می.شود.سهم.مترو.از.پوشش.سفرهای.درون.شهری.باید.۲0.درصد.باشد؛.به.این.معنا.

که.به.جای.۲.تا.5/.۲.میلیون.ســفر.روزانه،.باید.حداقل.5/.5.میلیون.ســفر.به.وسیله.

مترو.انجام.شــود..افق.طرح.جامع.حمل.و.نقل.ریلی.تهران.ســال.1409.تعریف.شده.

و.هدف.آن.ســهم.30.درصدی.مترو.از.پوشش.ســفرهای.روزانه.شهروندان.تهرانی.

بود،.اما.از.آنجا.که.این.افق.محقق.شــدنی.نیســت،.افق.نسخه.بازنگری.این.طرح.را.

ســال.14۲0.تعریف.کرده.اند..علت.بزرگ.عدم.تحقق.این.هدف،.موضوعی.است.که.

رئیس.جمهور.نیز.به.آن.اشــاره.کرد.و.مدیران.شــهری.هم.پیش.تر.از.آن.سخن.گفته.

بودند؛.مشــکل.همان.چیزی.اســت.که.دکتر.روحانی.از.آن.به.عنوان.»ناهمزمانی.در.

احــداث.تونل.ها.و.تامین.تجهیزات.مترو«.یاد.کرد..در.واقع.توســعه.نامتوازن.خطوط.

مترو.و.عدم.تامین.واگن.کافی.برای.سرویس.دهی.در.خطوط.ساخته.شده،.سبب.شده.

مترو.اکنون.ســهم.باایی.از.سفرهای.درون.شهری.را.به.خود.اختصاص.ندهد..شبکه.

حدود.۲۲0.کیلومتری.متروی.تهــران.در.حال.حاضر.با.کمتر.از.1500.واگن.در.حال.

سرویس.دهی.به.مسافران.درون.شهری.است.و.این.در.حالی.است.که.تعداد.واگن.مورد.

نیاز.برای.خطوط.موجود.دست.کم.دوبرابر.این.مقدار.است..نتیجه.این.کمبود.معطلی.در.
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ایستگاه.ها،.تراکم.مسافر.روی.سکو.و.داخل.قطار.و.در.نهایت.کاهش.رغبت.شهروندان.

به.اســتفاده.از.مترو.اســت..روحانی.همچنین.به.پیام.زیست.محیطی.سیل.اشاره.کرد..

به.اعتقاد.وی،.پیام.ســیل.در.زمینه.اهمیت.جلوگیری.از.تخریب.محیط.زیست.روشن.

اســت..وی.همچنین.به.اهمیت.حل.مساله.بافت.های.فرسوده.اشاره.کرد،.چراکه.این.

بافت.ها.در.مواقع.ســیل.و.زلزله.دچار.بیشــترین.تخریب.می.شوند..به.گزارش.پایگاه.

اطاع.رسانی.ریاســت.جمهوری،.روحانی.با.تاکید.بر.اینکه.باید.شهرها.را.با.جنگل.ها.

محاصره.کرد.و.جلوی.توســعه.بی.رویه.هم.گرفته.شود،.صدور.مجوز.ساخت.در.بستر.

رودخانه.ها.را.معامله.جان.مردم.با.پول.کثیف.برشــمرد.و.اظهار.کرد:.ســیل.فروردین.
صدای.رسای.طبیعت.بود.و.باید.سال.98.را.سال.آزاد.سازی.طبیعت.در.کل.ایران.کنیم.
رئیس.جمهور.دربــاره.مترو.تصریح.کرد:.در.آغاز.انقاب.اســامی.یکی.از.مباحث.
باورنکردنی،.تردیدها.برای.ســاخت.متروی.تهران.بــود.و.اینکه.آیا.این.پروژه.به.نفع.
مردم.تهران.اســت.یا.کل.کشــور.و.بودجه.عمومی.نباید.صرف.ساخت.متروی.تهران.
شــود،.اینکه.مترو.پروژه.ای.لوکس.اســت.و.باید.اتوبوس.برای.مردم.تهران.تهیه.کرد.
و.همچنین.این.پروژه.کشــور.ما.را.به.بیگانگان.وابســته.خواهد.کرد.و.با.استقال.و.
خودکفایــی.منافات.دارد..روحانی.با.بیان.اینکــه.در.کمال.تعجب.نه.افراد.خاصی.که.
اطاعات.کافی.نداشــته.باشند.بلکه.معروف،.روشنفکر.و.تحصیلکرده.با.پروژه.متروی.
تهران.مخالف.بودند،.گفت:.آیت.اه.هاشــمی.رفســنجانی.بر.اجرای.طرح.مترو.اصرار.
داشــت.و.در.مجلس.اول.مخالفت.هایی.با.اجرای.این.پروژه.صورت.می.گرفت.اما.طی.
جلساتی.توسط.نمایندگان.مجلس.دوم.شورای.اسامی.اجرای.متروی.تهران.تصویب.
شــد.که.بنده.و.آیت.اه.دری.نجف.آبادی.مسئول.پیگیری.و.اجرای.این.پروژه.شهری.
شــدیم..رئیس.جمهور.با.تاکید.بر.اینکه.امروز.شــاهد.یک.تحول.مثبت.برای.محیط.
زیست.و.حمل.و.نقل.سریع،.ایمن،.سامت.و.با.مصرف.کم.انرژی.در.تهران.هستیم،.
افزود:.خط.شــش.متروی.تهران.با.توسعه.به.سمت.جنوب،.یک.طرح.توسعه.متروی.
38.کیلومتری.می.شــود.که.از.طوانی.ترین.خطوط.متروی.تهران.و.حتی.طبق.گفته.

مسئوان.در.منطقه.خواهد.شد.
روحانی.با.اشاره.به.سیل.در.فروردین.سال.98.گفت:.از.افتخارات.جمهوری.اسامی.
ایران.طرح.های.مهم.توســعه.کشور.است.و.امروز.شــاهد.هستیم.که.در.ایام.نوروز.با.
رحمت.خدا.و.رنج.و.ســختی.بنــدگان.مواجه.بودیم.و.در.عین.حــال.این.طرح.های.
توسعه.ای.همچون.سدســازی،.جان.هزاران.نفر.در.کشور.را.نجات.داد..رئیس.جمهور.
با.قدردانی.از.تاش.های.مرحوم.آیت.اه.هاشــمی.رفســنجانی.در.دوران.ســازندگی.
و.سدســازی.گفت:.اگر.ســد.دز،.کرخه،.کارون.و.شهید.عباســپور.نبود،.وضع.استان.
خوزســتان.امروز.متفاوت.بود.و.در.شــب.های.بارانی.1۲.فروردین.8.هزار.و.500.متر.
مکعب.ســیاب.در.ثانیه.وارد.کرخه.می.شــد.که.قطعا.در.صورت.نبودن.ســد.کرخه.
مشــکات.زیادی.برای.استان.خوزســتان.به.وجود.می.آمد..روحانی.با.تاکید.بر.اینکه.
برای.قضاوت.در.مورد.طرح.های.توســعه.باید.بلندمدت.نگریست،.ابراز.امیدواری.کرد.
که.ســیل.فروردین.ماه.باعث.تحولی.مثبت.برای.آزادسازی.و.مسیل.رودخانه.ها.باشد..
رئیس.جمهور.با.ابراز.تعجب.از.ساخت.واحدهای.مسکونی.در.مسیر.رودخانه.ها.با.صدور.
برخی.مجوزهای.غیرقانونی.از.سوی.برخی.از.دستگاه.ها.گفت:.صدور.مجوز.ساخت.در.
بستر.رودخانه.ها.معامله.جان.مردم.با.پول.کثیف.است.و.باید.سال.98.را.سال.آزادسازی.

طبیعت.در.کل.ایران.کنیم.
دکتر.روحانی.با.بیان.اینکه.ســیل.فروردین.ماه.هشــدار.و.صدای.رســای.طبیعت.
بود.و.وقتی.مســیر.ســیل.را.خراب.کنیم،.سیل.هم.با.خســارت.می.آید.و.باید.حقوق.
طبیعت.را.حفــظ.کنیم،.ادامه.داد:.باید.به.ایروبی.رودخانه.ها.و.رفع.موانع.در.مســیر.
آنها.توجه.بیشتری.شود.و.نباید.ساخت.پل.را.ارزان.تمام.کنیم،.چرا.که.پل.های.مقاوم.
می.توانند.هنگام.بروز.ســیاب.ها.جلوی.تخریب.منازل.مسکونی.و.جاده.ها.را.بگیرند..
رئیس.جمهوری.کمک.به.توســعه.کمی.و.کیفــی.مترو.را.مورد.تاکید.قرار.داد.و.گفت:.
سرمایه.گذاری.بسیار.بزرگی.در.مترو.انجام.شده.است،.منتها.این.سرمایه.گذاری.بیشتر.
کمی.بوده.است.و.باید.کیفی.تر.شود.و.کمک.کنیم.ناهمزمانی.که.در.احداث.تونل.ها.و.
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تأمین.تجهیزات.مترو.وجود.دارد.از.بین.برود..روحانی.تصریح.کرد:.حتما.برای.متروی.

تهران.و.توســعه.کیفی.آن.راه.حل.داریم.چرا.که.توســعه.آن.بــرای.رفاه.مردم.و.نیز.
جلوگیری.از.افزایش.مصرف.انرژی،.ضروری.است.

رئیس.جمهوری.خاطرنشان.کرد:.براســاس.گزارش.های.تهیه.شده.هر.فردی.که.از.

مترو.اســتفاده.می.کند.به.طور.متوسط.حدود.نیم.لیتر.در.مصرف.انرژی.صرفه.جویی.به.

عمل.می.آید.و.اگر.این.گزارش.دقیق.باشــد،.با.توسعه.مترو.صرفه.جویی.بسیار.خوبی.

در.بخش.انرژی.که.تقریبا.در.کشور.مجانی.توزیع.می.شود.و.اصولی.مصرف.نمی.شود،.

صورت.می.گیرد..دکتر.روحانی.خاطر.نشــان.کرد:.مصرف.باای.انرژی.در.کشورمان.

هــم.موجب.آلودگی.و.هــم.هدررفت.ثروت.ملی.و.همچنین.موجب.فســاد.و.قاچاق.
می.شود.که.عمدتا.به.خاطر.تفاوت.قیمتی.است.که.با.کشورهای.همسایه.وجود.دارد.

رئیس.جمهوری.افزود:.حتی.اگر.شرایط.تحریم.وجود.نداشت.و.به.طور.عادی.احتماا.

قیمت.دار.امسال.حدود.6.هزار.تومان.بود.باز.هم.قیمت.سوخت.نسبت.به.کشورهای.

همسایه.قابل.مقایسه.نیست.و.باز.هم.قاچاق.انجام.می.شد..دکتر.روحانی.خاطر.نشان.

کرد:.در.ایام.عید.بیش.از.100.میلیون.لیتر.در.روز.بنزین.مصرف.شــد.و.به.طور.عادی.

نیز.روزانه.70.تا.80.میلیون.لیتر.بنزین.در.کشورمان.مصرف.می.شود.که.اگر.شرایطی.

فراهم.شــود.که.حتی.نیمی.از.آن.صادر.شــود،.می.توان.از.آن.برای.رفاه.بیشتر.مردم.

اســتفاده.کرد..رئیس.جمهور.تصریح.کرد:.توسعه.مترو.می.تواند.هم.برای.رفاه.و.راحتی.
مردم.و.هم.جلوگیری.از.مصرف.بی.رویه.و.هم.برای.محیط.زیست.مفید.باشد.

روحانی.گفت:.میزان.توسعه.و.پیشرفتی.که.در.حوزه.های.مختلف.به.ویژه.سدسازی،.

افزایش.توان.نیرو.و.برق،.جنگل.کاری.و.مترو.در.کشــور.طی.40.ســال.گذشته.انجام.

شــده.با.قبل.از.انقاب.قابل.مقایســه.نیست.و.حرف.هایی.بعضا.نادرست.و.ناروایی.در.

این.زمینه.زده.می.شود.که.ظلم.به.انقاب.است...روحانی.در.بخش.دیگری.از.سخنان.

خود.بازآفرینی.بافت.های.فرســوده.و.موضوع.مسکن.را.یک.ضرورت.اساسی.توصیف.

کرد.و.گفت:.پیام.سیل.و.زلزله.این.است.که.بافت.های.فرسوده.باید.احیا.شود.و.تهران.

جایی.اســت.که.باید.آن.را.در.برابر.زلزله،.ســیل.و.طوفان.احتمالی.مصون.بســازیم..

روحانی.تصریح.کرد:.در.آغاز.به.کار.شــهرداری.آقای.حناچی.به.ایشان.تاکید.کردم.که.

احیای.بافت.های.فرســوده.از.اولویت.های.ضروری.و.بسیار.مهم.است.و.در.این.راه.با.

همه.توان.کمک.خواهیم.کرد.و.چنانچه.دستگاه.های.دولتی.زمینی.در.اختیار.دارند.باید.

آن.را.به.توسعه.گر.واگذار.کنند.و.دولت.نیز.با.اعطای.وام.بانکی.به.توسعه.گر.و.خریدار.

کمک.و.مساعدت.های.ازم.را.به.عمل.خواهد.آورد..پیروز.حناچی،.شهردار.تهران.نیز.

در.این.مراسم.از.هدف.گذاری.برای.رساندن.ظرفیت.مترو.به.پوشش.7.میلیون.سفر.در.

روز.ســخن.گفت.و.افزود:.با.وجود.تمام.زحمات.نمی.توانیم.بگوییم.موفق.شده.ایم.که.

محوریت.خودروی.شخصی.را.در.تهران.کاهش.دهیم..توسعه.محورهای.پیاده.و.تغییر.

شیوه.زندگی.می.تواند.تاثیر.بسزایی.بگذارد..ما.نیز.تاش.می.کنیم.تاثیرگذاری.مترو.را.
از.15.درصد.به.50.درصد.برسانیم.

در.این.جلســه.همچنین.محســن.هاشــمی،.رئیس.شــورای.شــهر.تهران.نیز.از.

رئیس.جمهوری.خواست.که.هر.چه.زودتر.برای.تجهیز.مترو.تهران.جلسه.ای.با.حضور.

وزیر.کشور.و.مسئوان.بانک.ها.ترتیب.دهد..وی.سه.ضلع.توسعه.مترو.را.شامل.دولت،.

مدیریت.شــهری.و.بانک.ها.توصیف.کرد.کــه.در.صورت.هماهنگی.آنها.بهره.وری.در.
مترو.افزایش.می.یابد..

هاشمی.افزود:.با.احتســاب.ارزش.پول.امروز،.تاکنون.60.هزار.میلیارد.تومان.برای.

مترو.هزینه.شده.که.باید.با.این.رقم.هفت.میلیون.سفر.به.وسیله.ناوگان.ریلی.پوشش.

داده.شــود،.اما.به.دلیل.کمبود.تجهیزات.این.اتفــاق.نمی.افتد..وی.خطاب.به.روحانی.

گفت:.در.دولت.اول.شــما.دو.میلیارد.یورو.مجوز.فاینانس.برای.تجهیز.مترو.در.کشور.

اختصاص.یافت.که.یک.میلیارد.آن.به.مترو.تهران.اختصاص.می.یافت.که.با.این.یک.

میلیارد.می.شــد.630.واگن.به.خطوط.مترو.تهران.اضافه.شود.اما.متاسفانه.به.دایلی.

این.اتفاق.نیفتاد.و.ازم.اســت.که.جلســه.ای.با.حضور.شما،.مسووان.بانک.ها.و.وزیر.
کشور.در.این.باره.برگزار.و.متروی.تهران.هرچه.سریع.تر.تجهیز.شود.
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تجلیــل از مدیرعامل هافمن در جشــنواره دانش 
126 ........................................ و پژوهــش

از جدیدترین محصول ویتا نووا رونمایی شد... 130

گفتگوی اختصاصــی پنجره ایرانیان بــا مدیرعامل 
132 .................................... شــرکت ســاتر
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پنجره.ایرانیان؛.»نخســتین.جشنواره.دانش.و.پژوهش.

ســازمانی.بــا.رویکــرد.ارزش.آفرینی.بر.اســاس.مدل.

ســازمان.های.یادگیرنده«.روز.پنجشــنبه.۲.اســفندماه.

1397.در.تــاار.همایش.دانشــکده.علــوم.اقتصادی.و.

سیاسی.دانشگاه.شهید.بهشتی.تهران.برگزار.شد..در.این.

جشنواره.که.با.حضور.اســتادان.دانشگاه،.پژوهشگران،.

صنعتگران.و.دانشــجویان.همراه.بود.از.مهندس.محمد.

حمیدیه،.مدیرعامــل.هافمن.با.اهدا.لوح.و.تندیس.ویژه.
تقدیر.به.عمل.آمد.

مهندس.حمیدیــه،.این.موفقیت.را.بــا.کمال.افتخار.

به.تمامی.اعضــا.خانواده.بزرگ.هافمــن.تقدیم.کرده.و.

کســب.این.افتخارات.را.مدیون.تاش.های.بی.شــائبه.
.تمامی.اعضا.خانواده.بزرگ.هافمن.دانست.

خیرمقدم و تبیین اهداف جشنواره
در.ابتــدای.ایــن.همایش.دکتــر.علیرضــا.حقیقی،.
دبیــر.همایش.و.مدیرعامل.موسســه.پارســیس.ضمن.
خوشامدگویی.به.حاضرین،.در.سخنانی.به.معرفی.اهداف.

و.رویکردهای.این.جشنواره.علمی.پژوهشی.پرداخت.
حقیقی.با.اشاره.به.موضوع.توسعه.ارزش.های.اقتصادی.
ســازمان.با.پیاده.ســازی.مفاهیم.ســازمان.یادگیرنده.و.
مدیریت.دانــش.و.نوآوری.گفت:.در.بین.تمامی.عواملی.
کــه.در.بهبــود.بازدهی.ســازمان.موثر.هســتند،.توجه.
بــه.عوامل.انســانی.از.مهم.ترین.شــاخص.های.بهبود.
اقتصادی.در.ســازمان.ها.است..به.ویژه.زمانی.که.عوامل.
انسانی.شــامل.تمامی.ذینفعان.با.همسویی.و.بر.اساس.
منافع.مشــترک.به.دنبال.بهبود.عملکرد.خود.با.سیستم.

کسب.وکار.باشند.
وی.افزود:.مهم.ترین.توانمندی.در.این.عوامل.انسانی.
یادگیری.است..یادگیری.می.تواند.موثرترین.نقش.را.در.
تصمیم.ســازی.و.باا.بردن.سطح.مطلوبیت.جامع.برای.
ذینفعان.را.در.پی.داشته.باشد..تعاملی.که.بتواند.به.بهبود.
عملکــرد.اقتصادی.برای.تمامی.ذینفعان.منجر.باشــد،.
تعاملــی.پایدار.و.نتیجه.بخش.اســت..توجه.به.یادگیری.
در.ســازمان.ها.و.مجموعه.هــا.می.تواند.نقش.موثری.در.

رشــد.و.توســعه.بهره.وری.و.همچنین.عبور.از.بحران.ها.

و.مشکات.داشته.باشــد..این.جشنواره.تاش.می.کند.

با.اســتفاده.از.توان.باای.اســتادان.و.پژوهشگرانی.که.

با.مــا.همکاری.می.کنند.در.بهبود.شــرایط.یادگیری.در.

سازمان.ها.نقش.موثری.ایفا.کرده.و.مدیران.موفق.و.برتر.
این.مجموعه.ها.را.معرفی.و.حمایت.کند.

حقیقی.در.پایان.با.اشــاره.به.تاش.موسسه.پارسیس.

در.راستای.نگاه.به.آینده.و.اتخاذ.تدابیر.برای.تغییر.نتایج.

به.شکل.مطلوب.گفت:.واقعیت.این.است.که.در.شرایط.

فعلی.با.توجــه.به.بحران.های.مختلفی.که.در.ســطوح.

مختلــف.ســازمان.ها.از.قبیل.تحریم.هــای.بین.المللی،.

مشــکات.ارزی.و.مالی،.افت.قدرت.خرید،.بی.انگیزگی.

پرســنل.و.نداشتن.چشم.انداز.روشنی.از.آینده.وجود.دارد.

امیــدوارم.این.جشــنواره.و.برنامه.هایی.ازاین.دســت.به.

رشد.و.توســعه.هرچه.بیشتر.دانش.و.بینش.مدیریت.در.

ســازمان.ها.و.میان.صنعتگران.و.تولیدکنندگان.ما.کمک.

کنــد..همه.ما.باید.با.مطالعه.و.تحقیق.بیشــتر.به.دنبال.

تجلیل از مدیرعامل هافمن در جشنواره دانش و 
پژوهش سازمانی دانشگاه بهشتی
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یافتــن.راهکارهایی.برای.عبور.از.این.شــرایط.بحرانی.

باشــیم.و.امروزه.نیازمند.این.هســتیم.که.مدل.خاص.

خودمان.را.در.این.شــرایط.پیداکرده.و.در.ســازمانمان.
پیاده.سازی.کنیم.

نقش قصه و بازی در یادگیری سازمانی
دکتر.قاسم.انصاری.رنانی،.اســتاد.دانشگاه،.مشاور.و.
دکترای.مدیریت.رفتار.ســازمانی.ســخنران.بعدی.این.
همایش.بــود.که.برای.بیان.مطالبــی.پیرامون.موضوع.
نقش.قصه.و.بازی.در.یادگیری.ســازمانی.پشت.تریبون.
قرار.گرفت..در.ادامه.گزیده.ای.از.مطالب.ارائه.شده.توسط.

دکتر.انصاری.رنانی.را.با.هم.می.خوانیم.
انســان.ها،.چه.در.جایــگاه.فردی.و.چــه.در.جایگاه.
سازمانی،.برای.نیل.به.تعالی،.نیازمند.آموزش.هستند..در.
این.میان،.ابزارهای.ســنتی.آموزش.مانند.کاس.درس،.
رابطه.شاگرد.و.استادی.و.کتاب.و.جزوه.همچنان.در.راس.
توجهــات.قرار.دارد..هرچند.در.ســال.های.اخیر،.با.وارد.
شدن.ابزارهای.جدید.رسانه.ای.مانند.شبکه.های.آموزشی.
یا.آمــوزش.از.راه.دور.در.بســتر.فضــای.الکترونیکی،.
فضاهای.سنتی.آموزش.متحول.شده.است،.اما.همچنان.
رویکردهای.سنتی.برتری.خاص.خود.را.حفظ.کرده.اند.

اما.بی.تردید.این.روش.ســنتی.کــه.به.روش.آموزش.

مخزنی.معروف.اســت،.در.کنــار.مزایایش.که.منجر.به.

فراگیری.این.شیوه.شده.است،.با.نقطه.ضعف.های.اساسی.

روبرو.است..ازجمله.اینکه.تحقیقات.نشان.داده.است.که.

حداکثر.زمان.بهینه.یادگیری.در.کاس.های.آموزشــی.

تنها.بین.45-۲0.دقیقه.است.و.پس.ازآن.میزان.یادگیری.

افراد.به.شدت.روبه.کاهش.می.گذارد..از.سوی.دیگر.روش.

آموزش.مخزنــی.به.دلیل.اینکــه.دارای.چارچوب.های.

مشخص.اســت.و.در.این.چارچوب.مشخص.به.همگان.

ارائه.می.شــود،.کمترین.میزان.خاقیت.را.در.درون.خود.

به.همراه.دارد.و.البته.همگان.به.این.امر.مستحضریم.که.

امروز.با.پاک.کردن.عامل.خاقیت،.طی.کردن.مســیر.
رشد.بسیار.مشکل.می.شود.

شــیوه.آموزش.مخزنی،.بر.پایه.رابطه.شاگرد.و.استاد،.

هرچند.به.نماد.غالب.آموزش.تبدیل.شــده.است،.اما.در.

کنار.آن.ســایر.شیوه.های.آموزشــی.نیز.وجود.دارند.که.

می.توانند.آموزش.را.توام.با.خاقیت.بیشتری.به.مخاطبان.

ارائه.کنند..هر.یک.از.ما،.بسیاری.از.آموخته.هایمان،.آنچه.

در.اذهان.و.اعماق.وجودمان.ثبت.و.ضبط.شــده.است،.

ناشی.از.دوران.کودکی.مان.بوده.است.و.شاید.بازی.هایی.

کــه.در.آن.دوران.انجــام.داده.ایــم.و.قصه.هایی.که.از.

مادربزرگ.هایمان.شــنیده.ایم.آثار.آن.هنوز.در.روحیات.و.
نحوه.زندگی.ما.پابرجا.باشد.

بر.همین.اســاس،.اســتفاده.از.بازی.هــا.و.قصه.های.

آمــوزشی،.امروز.بیش.از.گذشته.مدنظر.قـــرار.گرفته.

است..این.دوره.های.آمـــــوزشی.در.قالب.کارگاه.های.

آموزشی.برگزار.می.شــود.و.فضایی.را.فراهم.می.آورد.که.

مخاطبان.آموزشی.می.توانند.با.مشارکت.در.آن.عاوه.بر.

محک.زدن.مهارت.های.خود.و.آموزش.درس.های.جدید،.

درس.های.مشــارکت.با.سایرین.را.نیز.بیاموزند..استفاده.

از.قصه.هــای.قدیمی.که.در.فرهنگ.مــا.وجود.دارند.و.

توسط.مادربزرگ.ها.به.کودکان.منتقل.می.شوند.می.توانند.

منابع.مناسبی.برای.انتقال.مفاهیم.اساسی.برای.زندگی.

و.کار.افراد.باشد..گنجاندن.مفاهیم.جدید.و.کاربردی.در.

قالب.قصه.های.ســاده.می.تواند.نکات.جالبی.درخصوص.

مبحث.مدیریت.ســازمانی.به.ما.بیاموزد..به.عنوان.مثال.

قصه.مسابقه.اک.پشــت.و.خرگوش.که.مفهوم.آهسته.

و.پیوســته.رفتن.را.به.ما.می.آموزد.با.توجه.به.آموزه.های.

نوینــی.که.در.مدیریت.به.وجود.آمده.اســت.دچار.تغییر.

شــده.و.باید.به.این.شکل.تغییر.کند.که.در.دنیای.امروز.

دیگر.آهســته.و.پیوســته.رفتن.ثمری.ندارد.و.رقبای.ما.

مترصد.کوچک.ترین.تعلل.هســتند.تا.از.ما.جلو.بزنند..لذا.

بــا.تغییراتی.در.طول.داســتان.می.توانیم.این.مفاهیم.را.
به.روزرسانی.کنیم.

مدت.بیست.سال.اســت.که.روی.موضوع.بازی.های.

آموزشــی.متمرکز.بوده.ام.و.در.سال.های.اخیر.به.صورت.

خــاص.روی.»نقش.بازی.ها.و.قصه.های.آموزشــی.در.

یادگیری«.کارکرده.ام..از.سوی.دیگر.در.همه.این.سال.ها.

متوجه.شده.ام.که.کاس.های.آموزشی.از.انعطاف.ازم.

برخوردار.نیســتند.و.مخاطبان.را.خسته.می.کنند..برخی.

از.معلمان.یا.اســتادان.برای.ارضای.حس.مســئولیت.

خودشــان.فکر.می.کنند.که.تمام.وقتشان.را.باید.صرف.

تدریس.کنند.و.همین.امر.منجر.به.خستگی.دانشجویان.
و.دانش.طلبان.می.شود.

از.دوره.تحصیلم.در.آمریکا.متوجه.شدم.که.می.توان.از.

شیوه.های.دیگری.برای.باطراوت.کردن.و.ایجاد.خاقیت.

در.کاس.درس.و.آموزش.و.یادگیری.بهتر.بهره.گرفت،.

لــذا.تاش.کردم.که.ایــن.کار.را.به.شــکل.آکادمیک.

دربیاورم.و.همواره.بر.این.اعتقاد.بوده.ام.که.ارائه.مطالب.

آموزشی.در.قالب.کارگاه.های.قصه.و.بازی.های.آموزشی.
می.تواند.از.عمق.و.اعتبار.بیشتری.برخوردار.باشد.

قصه.ها.و.بازی.های.آموزشــی.در.تمام.رشته.ها.جایگاه.

خاص.خود.را.دارد.و.در.بیشــتر.رشــته.ها.قابل.استفاده.

است؛.اما.در.این.کارگاه.ها.بر.مفاهیم.مرتبط.با.حوزه.های.

مدیریت،.اقتصاد،.جامعه.شناســی.و....متمرکز.می.شویم،.

اما.این.بازی.ها.در.رشــته.هایی.مانند.پزشکی.و.مهندسی.
نیز.می.تواند.آثار.بسیار.خوبی.برجای.بگذارد.
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من.این.بازی.هــا.را.روی.افراد.مختلف.جامعه.ازجمله.

دانشجویان،.کارمندان.دانشــگاه.و.حتی.افراد.کم.سواد،.

کارگران.و.خدمه.آزمایش.کرده.ام.و.نتایج.بســیار.مثبتی.

دریافــت.کرده.ام،.ازجمله.اینکه.این.بازی.ها.به.خاقیت،.

اعتمادبه.نفــس،.افزایــش.اثربخشــی.و.برون.گرایی.و.

مشارکت.بیشتر.افراد.منجر.شده.است..مدلی.را.هم.برای.

افراد.تحصیل.کرده.یا.ســایر.گروه.های.اجتماعی.طراحی.

کــرده.ام.که.هر.یک.از.آنها.نتایــج.مختلفی.می.تواند.در.

پی.داشته.باشد..چوب،.طناب،.کبریت،.کاغذ،.استفاده.از.

معما،.فیلم،.قصه،.ضرب.المثل.و....ازجمله.ابزارهایی.است.

که.در.این.کارگاه.های.آموزشی.موردتوجه.قرار.می.گیرد..

قصه.ها.و.بازی.های.مدیریتی،.ابزاری.ســاده.برای.درک.

مفاهیمــی.پیچیــده.با.صرف.هزینه.و.وقت.بســیار.کم.
محسوب.می.شوند.

پنل آموزشی جشنواره
در.ادامه.همایش.پنل.آموزشــی.با.حضور.دکتر.ایمان.
مصدری،.مدیرکل.ســازمان.متخصصیــن.ایران،.دکتر.
داروغــه،.مدیریت.گروه.پژوهشــی.بازاریابی.جامعه.نگر.
اتحادیه.موسســات.پژوهشــی،.دکتر.آزاده.باقری،.دبیر.
مرکــز.متخصصان.ایــران.و.چین،.دکتر.ســید.مجید.
حاج.زاده،.دبیرکل.شورای.عالی.ایرانیان.خارج.از.کشور.
و.دکتر.ســعید.یزدانی،.مدیرعامل.موسسه.روان.پویش.
برگزار.شــد..در.ادامــه.گزیــده.ای.از.مهم.ترین.مطالب.

عنوان.شده.در.این.پنل.را.مرور.می.کنیم:
چرا سازمان یادگیرنده؟

نقش.انسان.ها.در.رابطه.با.فعالیت.های.مولد.ارزش.در.

ســازمان.ها.نقشی.کلیدی.است..عوامل.انسانی.مرتبط.با.

دستاوردهای.سازمان،.ذینفعان.سازمان.هستند.که.خود.

به.دنبال.سهمی.از.ارزش.های.تولیدشده.سازمان.بوده.و.

یا.هدف.تولید.ارزش.با.سازمان.در.تعامل.هستند.
در.نگاهی.کلی.تــر،.ذی.نفعان،.موجودیت.ها،.گروه.ها.و.
افرادی.هســتند.که.بر.ســازمان.اثر.می.گذارند.یا.از.آن.
اثر.می.پذیرند.و.طیف.وســیعی.را.شــامل.می.شوند؛.از.
کارکنان،.مشــتریان،.شــرکای.تجاری.و.جوامع.محلی.
گرفته.تا.محیط.زیســت،.رســانه.ها،.نهادهــای.مردمی،.
شــهروندان.و.دولت..امروزه.در.ادبیات.مدیریت،.تئوری.
ذی.نفعان.صحبت.از.این.می.کند.که.ســازمان.بایســتی.
نه.فقط.به.سهام.داران.خود،.بلکه.به.تمامی.ذی.نفعان.خود.
و.انتظارات.آن.ها.توجه.کند..نمی.توان.انتظار.داشــت.که.
با.نادیده.گرفتن.ذینفعان.بتوان.به.ارزش.هایی.بااتر.و.یا.

خلق.ارزش.های.جدید.دست.یافت.
برای.ارتقاء.و.توســعه.ســهم.ذینفعــان.در.افزایش.
ارزش.های.سازمانی.بایستی.با.ایجاد.آگاهی.و.هوشمندی.
به.هم.ســویی.و.هم.افزایی.درنتیجــه.تعامل.گروه.های.
مختلــف.ذینفعان.باهدف.تحــول.در.بازدهی.و.عملکرد.
دست.یافت.و.موثرترین.راهبرد.توسعه.مدل.سازمان.های.

یادگیرنده.است.
سازمان یادگیرنده چیست؟

ســازمان.یادگیرنده به.شــرکت.هایی.اطاق.می.شود.

که.با.اســتفاده.از.ساختار.و.اســتراتژی،.امکان.یادگیری.

بــرای.اعضا.را.فراهم.کرده.و.به.طــور.مداوم.خودش.را.

متحول.می.کند..این.نوع.ســازمان.توانایی.ایجاد،.کسب.

و.انتقال.دانش.را.دارد..سازمان.یادگیرنده.رفتارهای.خود.

را.طوری.تعدیــل.می.کند.که.منعکس.کننده.دیدگاه.های.

جدید.باشــند..دلیل.توسعه.این.نوع.سازمان.ها.فشارهای.

وارده.بر.شــرکت.ها.در.دنیای.مدرن.و.تاش.آن.ها.برای.
رقابتی.ماندن.در.فضای.کسب.وکار.است.

در.تعریــف.سیســتماتیک،.یک.ســازمان.یادگیرنده.

ســازمانی.اســت.که.باقدرت.و.به.صــورت.جمعی.یاد.

می.گیرد..این.نوع.ســازمان.دائمًا.خودش.را.طوری.تغییر.

می.دهــد.تا.بتواند.به.نحو.بهتری.اطاعات.را.جمع.آوری.

و.از.آن.استفاده.کند..هدف.از.این.کار.موفقیت.مجموعه.
سازمانی.است.

ســازمان.یادگیرنده.گروهی.است.که.در.آن.یادگیری،.

نیاز.همیشــگی.کلیه.کارکنان.تلقی.می.شــود.و.در.آن،.

ضمن.تاکید.بر.آموختن،.چگونه.آموختن،.جذب.و.توزیع.

دانــش.نو،.به.خلــق،.تولید.اطاعــات.و.دانش.جدید.و.

موردنیاز.پرداخته.می.شود.و.تمامی.این.دانش.ها.در.رفتار.
و.عملکرد.کارکنان.آن.سازمان،.متجلی.می.شوند.

نظریه.پــرداز.اصلی.ســازمان.یادگیرنده،.پیتر.ســنگه.

)Peter Senge( اســت..وی.از.دانشــمندان.مهم.

تفکر.سیستمی.است..شــهرت.او.به.دلیل.مهم.ترین.اثر.

او،.کتاب.پنجمین.فرمان.)1990(.اســت..این.کتاب.در.

ایران.ترجمه.شده.است.و.درباره.سازمان.یادگیرنده.است..

ســازمان.یادگیرنده.ازنظر.پیتر.سنگه،.سازمانی.است.که.

با.اســتفاده.از.افراد،.ارزش.ها.و.سایر.خرده.سیستم.ها،.با.

تکیــه.بر.درس.ها.و.تجربه.هایی.که.به.دســت.می.آورد،.

به.طور.پیوســته،.عملکرد.خــود.را.تغییر.می.دهد.و.آن.را.
بهبود.می.بخشد.

سه.عنصر.اصلی.در.ســاختن.یک.سازمان.یادگیرنده.

معنا،.مدیریت.و.سنجش.است..مدیران.و.محققان.برای.

پی.ریزی.این.نوع.سازمان.باید.نگاه.آرمان.گرایانه.را.کنار.

گذاشته.و.فعالیت.های.سازمان.را.موبه.مو.بسنجند..میزان.

محتوای.ارائه.شــده.به.کارکنان.و.مقــدار.دریافتی.باید.

پیگیری.شــود..اولین.محتوایی.کــه.تمامی.کارکنان.در.

همه.سطوح.باید.بیاموزند،.نحوه.حل.مشکل.سیستماتیک.

اســت..این.نوع.روش.حل.مشکل.در.تمامی.سطوح.باید.
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یادگیری،.تمرین.و.به.کار.بسته.شود؛.به.طوری.که.تمامی.

واحدها.به.طور.مســتقل.قادر.به.انجــام.و.بهره.گیری.از.
آن.باشند.

مدیریت مبتني بر ارزش ها
با.توجه.به.نرخ.سریع.پیچیدگی.ها.و.تغییرات.محیطي.
در.دنیاي.رقابتي.امروز،.ســبک.مدیریت.در.سازمان.ها.با.
تغییر.و.تحول.روبه.رو.شــده.است.که.به.طور.خاصه.به.
ســه.دوره.تقسیم.می.شــود:.مدیریت.مبتني.بر.مقررات،.
مدیریــت.مبتني.بر.اهداف.و.مدیریت.مبتني.بر.ارزش.ها.
یا.اصول.محور..البته.در.جهان.تحول.دیگري.در.مباحث.
نویــن.مدیریت.به.وجود.آمده.کــه.آن.مطالعه.و.ارزیابي.
رابطه.سازمان.و.محیط.)در.چارچوب.مدیریت.راهبردي(.
اســت.که.بیش.از.گذشته.دانشمندان.به.آن.توجه.دارند؛.
در.این.رویکرد.ســؤال.کلیدي.آن.ها.این.است.که.وقتي.
تغییرات،.آشــوب.ها.و.دگرگونی.های.پیش.بینی.شــده.و.
غیرقابل.پیش.بینی.محیطي.به.وجود.می.آید،.ســازمان.ها.
چگونه.باید.بقــاي.خود.را.حفظ.کرده.و.فعالیتشــان.را.

توسعه.دهند؟
مدیریت مبتنی بر ارزش چیست؟ 

در.دهــه..اول.قرن.۲1.شــاهد.دو.بحــران.اقتصادی.

بوده.ایم.که.به.نابودی.کامل.برخی.از.شرکت.های.بزرگ.

و.مهم.منجر.شــد..این.موضوع.باعث.شــد.تا.رهبران.

ســازمان.به.این.فکر.بیفتند.که.چگونه.می.توانند.در.این.

شرایط.بحرانی.عملکرد.اثربخشی.داشته.باشند.تا.بتوانند.
با.موفقیت.به.بقای.خود.ادامه.دهند.

اما.»موفقیت«.حقیقتا.به.چه.معناســت؟.آیا.به.معنی.

ســود.باا.یا.بااتر.رفتن.ارزش.سهام.است؟.یا.به.معنی.

کارآمدتــر.بودن،.آینده.نگری.و.کار.کردن.به.شــیوه.ای.
است.که.در.شرایط.بحرانی.بقای.شرکت.را.تضمین.کند؟

اگر.استراتژی.شــما.برای.دســتیابی.به.موفقیت.بر.

پایه.ی.ســود.بنا.شــده.باشــد،.احتماا.توجه.کافی.به.

تأثیرات.بلندمــدت.تصمیم.گیری.های.خــود.نخواهید.

داشت..به.عنوان.مثال،.می.توانید.برای.افزایش.سود.خود،.

قیمت.محصواتتان.را.افزایش.دهید.یا.اینکه.با.تخفیف.

ناگهانی.در.قیمت.ها.سود.فصلی.خود.را.افزایش.بدهید.

و.سرمایه.گذاران.و.ســهامداران.شرکت.خود.را.راضی.
نگه..دارید.

بلندمدت. این.نــوع.تصمیم.گیری.هــا.احتمــاا.در.

ســهم.بازار،.توانایی.رقابت.کــردن.و.همچنین.کیفیت.

محصواتتــان.را.تحت.تأثیر.قرار.خواهد.داد..همچنین.

این.مسئله.بر.توانایی.شما.در.جذب.و.حفظ.متخصصان.

باهوش.و.کارکنان.بااستعداد.در.ســازمانتان.نیز.بسیار.
اثرگذار.است.

همه.ی.افراد.می.خواهند.با.داشتن.تیم.ها.و.پروژه.های.

مقرون.به.صرفــه.و.کم.هزینــه،.عملکردی.ســودآور.و.

اثربخش.داشــته.باشــند..هیچ.کس.نمی.خواهد.اهداف.

کوتاه.مــدت.خــود.را.نادیده.بگیرد،.امــا.قربانی.کردن.

ســودآوری.بلندمــدت.بــرای.ســودهای.کوتاه.مدت،.

اســتراتژی.مناســبی.نیســت..درنهایت،.باید.توانایی.

ســودآوری.در.بلندمــدت.را.در.خود.ایجــاد.کنید.و.به.

حداکثر.برسانید..یکی.از.راه.های.رسیدن.به.این.هدف،.
استفاده.از.مدیریت.مبتنی.بر.ارزش.)VBM(.است.

اصول مدیریت مبتنی بر ارزش
در.رویکرد.مدیریت.مبتنی.بر.ارزش )VBM(،.هدف.
کلی.به.حداکثر.رساندن.ارزش.سازمان.است.که.به.این.
معناست.که.تصمیماتی.که.امروز.گرفته.می.شوند.صرفا.
برای.دســتیابی.به.سود.کوتاه.مدت.نباشند..اگر.تاثیرات.
بلندمــدت.تصمیمات.خــود.بر.ســودآوری.و.پایداری.

ســازمان.خود.را.در.نظر.داشته.باشید،.بازتاب.آن.را.در.

آینده.و.در.جریان.نقدی.به.دســت.آمده.توسط.سازمان،.
مشاهده.خواهید.کرد.

VBM.از.افــراد.و.کارکنان.شــرکت.می.خواهد.تا.

همانند.صاحبان.شــرکت.فکر.کنند.و.تصمیماتشان.را.

به.گونه.ای.اتخاذ.کنند.که.درنهایت.به.ســود.شــرکت.

باشد..مدیران.باید.به.طور.مداوم.به.دنبال.رشد.فرصت.ها.

و.ســرمایه.گذاری.روی.فرصت.هایی.باشند.که.به.خلق.

ارزش.منجر.شوند.و.از.سرمایه.های.شرکت.به.شیوه.ای.
استفاده.کنند.که.موفقیت.بلندمدت.آن.را.تضمین.کند.
یکی.از.اصول.بنیادی.VBM،.اعتقاد.به.این.موضوع.
اســت.که.جریان.نقدی.و.رشــد.در.آینده،.منبع.ارزش.

سازمان.هستند.
.طرفــداران.رویکرد.VBM.تصمیمات.خود.را.صرفا.
با.تکیــه.بر.مقیاس.های.مالی.و.بر.پایه..شــاخص.های.
حسابداری.)نظیر.درآمد.فصلی،.سود.هر.سهم.و.نسبت.
قیمت.سهم.به.سود.به.دست.آمده(.اتخاذ.نمی.کنند..این.
کار.ممکن.اســت.کار.دشواری.باشد.به.ویژه.هنگامی.که.
فشــار.قابل.توجهی.از.طرف.ســرمایه.گذاران.موقت.بر.

شرکت.و.مدیران.آن.اعمال.می.شود.
VBM.هم.یک.نوع.فلســفه.اســت.و.هم.نوعی.

روش.شناسایی.
.این.رویکرد.مشــخص.می.کند.کــه.تصمیماتی.که.
به.صــورت.روزانه.اتخــاذ.می.کنید.همگــی.در.ارزش.
ســازمان.نقش.دارند؛.بنابراین.رویکرد.مدیریت.مبتنی.
بر.ارزش.)VBM(،.باید.در.کل.سازمان.جاری.شود.و.
نه.فقط.در.سطح.مدیران.و.هیات..مدیره..افراد.در.سطوح.
مختلف.سازمان.باید.در.حرکت.به.سوی.این.ارزش.کلی.

مشارکت.داشته.باشند.
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شــرکت.طا.پروفیــل.ارس.تولیدکننده.پروفیل.دروپنجره.یو.پی.وی.ســی.با.نام.
تجاری.»VITA NOVA« در.ســال.1393.توســط.مهنــدس.محمدرضا.میراب.
در.منطقه.آزاد.ارس.)جلفا(.تاســیس.و.راه.اندازی.شــده.است..میراب.از.سال.1353.
مقیم.کشــور.آلمان.بوده.و.دانش.آموخته.رشــته.برق.و.انرژی.است..وی.تاکنون.در.
رشــته.های.مختلفی.ازجمله.فعالیت.های.تولیدی،.ماشــین.آات.و.صنایع.شیمیایی.
فعالیت.کرده.و.تجربه.های.موفقی.به.دست.آورده.است..میراب.یکی.از.پیشکسوتان.
صنعت.یو.پی..وی.سی.در.کشور.و.مدیرعامل.شرکت.مشترک.ایتالیا،.آلمان،.ترکیه.و.
ایرانی.با.نام.Consuling for Business in iran.اســت..تجربه.33.ساله.
بنیان.گذار.شــرکت.طا.پروفیل.ارس.در.کشــور.آلمان،.پشتوانه.محکمی.برای.این.
مجموعه.است.که.محصول.خود.را.بانام.تجاری.»ویتا.نووا«.به.معنای.زندگی.نو.که.
تلفیقی.از.طراحی.ایتالیایی.و.تکنولوژی.آلمانی.و.اتریش.ی.است،.به.بازار.ایران.ارائه.

از جدیدترین محصول ویتا نووا رونمایی شد؛

هماهنگی در زندگی با پنجره های هارمونی
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می.کند..محصول.جدید.این.مجموعه.با.نام.تجاری.»هارمونی«.نیز.در.ســال.98.به.
بازار.عرضه.می.شود.

مدیریت.ویتا.نووا.پس.از.بررسی.مناطق.مختلف.کشور.با.خرید.زمینی.به.مساحت.

15000.مترمربــع.در.منطقه.آزاد.ارس.)جلفــا(.مراحل.احداث.فاز.یک.این.مجموعه.

را.آغاز.و.طی.1۲.ماه.با.احداث.ســالن.تولید.و.فضای.اداری.به.متراژ.4000.مترمربع.

کارخانه.را.راه.اندازی.کرد..در.ادامه.با.اســتقرار.ماشین.آات.خطوط.اکسترودر.و.تهیه.

قالب.های.ســری.60.از.شــرکت.صاحب.نام.تکنوپاســت.اتریش.و.استخدام.کادر.

مهندســین،.تکنسین.و.کارشناسان.باتجربه.و.دارای.دانش.فنی،.رسما.تولید.پروفیل.
یو.پی.وی.سی VITA NOVA.را.آغاز.کرد.

کارخانه.ویتا.نووا.دارای.5.خط.اکسترودر.با.دستگاه.های.cincinai.و.قالب.های.

تکنوپاســت.اســت.که.با.ظرفیت.تولید.ســاانه.7500.تن.فعالیت.می.کند..تجربه.

مدیریتی.باا،.اســتفاده.از.مواد.اولیه.اســتاندارد.و.تکنولوژی.روز.دنیا.و.به.کارگیری.

نیروی.فنی.مجرب.در.صنعت.پروفیل.یو.پی.وی.ســی،.زمینه.ســاز.تولید.محصولی.

قدرتمنــد.با.کلیه.ویژگی.های.فنی.و.ظاهری.متناســب.با.اســتانداردهای.داخلی.و.

خارجی.شــده.و.نهایتا.گامی.بزرگ.در.عرضه.پروفیلی.برداشــته.شــد.که.عاوه.بر.
کیفیت.مطلوب.با.قیمتی.مناسب.روانه.بازار.شده.است.

به.کارگیری.مدرن.ترین.ماشــین.آات.اتریشی.Cincinnai.و.قالب.های.آلمانی،.

اســتفاده.از.مواد.اولیه.مرغوب.و.اســتاندارد،.پاسخگویی.همیشه.در.دسترس،.قیمت.

مناســب.پروفیل.ها،.اســتفاده.از.یک.گالوانیزه.برای.کلیه.پروفیل.ها،.تحویل.به.موقع.

ســفارش،.وجود.نمایندگی.در.سراسر.کشــور،.ارائه.ضمانت.نامه.کیفیت.۲0.ساله.و.

داشتن.استاندارد.ملی.شماره.1۲۲91.از.دیگر.ویژگی.هایی.است.که.پروفیل.ویتا.نووا.
را.منحصربه.فرد.کرده.است.

مجموعه.طا.پروفیل.ارس.بــا.بهره.مندی.از.همه.این.توانمندی.ها.تاش.دارد.تا.

با.عرضه.پروفیل.ایرانی.باکیفیت،.ضمن.کمک.به.ارتقای.ســطح.تولیدات.داخلی،.در.
راستای.اقتصاد.مقاومتی.و.رونق.بخشیدن.به.حوزه.تولید.کشور.گام.بردارد.

.بر.همین.اســاس.شرکت.طا.پروفیل.ارس.محصول.جدید.و.اکونومی.خود.را.در.

مقاطع.مختلف.و.با.قالب.های.متنوع.با.نام.تجاری.»هارمونی«.تولید.و.به.بازار.کشور.

عرضه.می.کند..پروفیل.هارمونی،.ســری.58.و.با.همان.فرمواســیون.و.تکنولوژی.

تولید.پروفیل.ویتا.نووا.اســت.که.با.قیمت.مناسب.تر.به.مصرف.کنندگان.ارائه.شده.و.
در.اختیار.صنعت.گران.پرتاش.کشورمان.قرار.می.گیرد.
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 مختصری پیرامون سابقه و پیشینه فعالیتتان در شرکت ساتر و 
عرضه محصوات آلوتک توضیح دهید؟

من.بیش.از.16.سال.در.صنعت.دروپنجره،.نما.و.ساختمان.سابقه.فعالیت.دارم؛.با.این.

حال.شــرکت.ساتر.به.صورت.رسمی.از.سال.1393.ثبت.شده.و.فعالیت.بازرگانی.اش.را.

در.زمینه.واردات.و.عرضه.پروفیل.دروپنجره.آلومینیوم.Alutech System.ترکیه.

به.بازار.ایران.آغاز.کرده.اســت..در.همان.ســال.اولیه.تاسیس.شرکت.موفق.شدیم.

نمایندگی.انحصاری.واردات.و.فروش.محصوات.آلوتک.را.از.این.شــرکت.معظم.

ترکیه.ای.دریافت.کنیم..البته.ناگفتــه.نماند.که.پیش.ازاین.افرادی.به.صورت.فردی.و.

پــروژه.ای.اقدام.به.واردات.و.به.کارگیری.محصوات.آلوتک.در.ایران.کرده.بودند.ولی.

چون.به.صورت.رســمی.و.دائمی.در.زمینه.بازرگانی.فعالیت.نداشتند.و.عموما.مجری.

و.پیمانکار.بودند.نتوانســتند.آن.طور.که.بایدوشــاید.و.آنچنان.که.درخور.نام.و.نشان.و.

کیفیت.محصوات.این.شــرکت.اســت.آن.را.در.بازار.ایــران.معرفی.و.تثبیت.کنند..

خوشبختانه.ما.با.تاش.تمامی.همکاران.و.تیم.فنی.که.به.تائید.شرکت.آلوتک.ترکیه.

نیز.رســیده.است.توانســته.ایم.در.این.چند.سال.قدم.های.موفقی.برداشته.و.همکاری.

روبه.رشــد.و.مثبتی.داشته.باشــیم..قراردادی.که.ما.با.شرکت.آلوتک.منعقد.کرده.ایم.

یک.قرارداد.بلندمدت.و.حرفه.ای.اســت.که.تمامی.موارد.فنی.و.حقوقی.را.با.توجه.به.
قوانین.دوجانبه.و.رعایت.منافع.طرفین.در.آن.لحاظ.کرده.ایم.

 قرارداد شما با شرکت آلوتک به صورت انحصاری است؟
بله..مدیران.شرکت.آلوتک.با.توجه.به.تجربه.ای.که.سایر.برندهای.مشابه.در.ایران.
داشتند.تصمیم.گرفتند.برای.جلوگیری.از.کپی.شدن.محصوات،.دور.زدن.شرکت.

گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیرعامل شرکت ساتر؛
آلوتک سیستم، همراه همیشگی در صنعت ساختمان 

شرکت ساتر یکی از مجموعه های موفق ایرانی است که باوجود سابقه نسبتا طوانی که 
در عرصه های مختلفی همچون ساخت وساز، دروپنجره و نما دارد از سال 1393 نیز با 
کسب نمایندگی انحصاری واردات و عرضه محصوات شرکت سیستم آلومینیوم ترکیه 
)آلوتک( گام های بلندی در مســیر تولید و عرضه پروفیل مرغوب آلومینیومی به بازار و 
صنعت دروپنجره کشور برداشته است. شرکت ساتر با برخورداری از مدیریتی جوان و 
پرتاش و پرسنلی متخصص و باتجربه موفق شده همراه با عرضه محصوات مختلف 
آلوتک، خدمات فنی و مشاوره های تخصصی مورد نیاز را نیز به مشتریان و بازار ایران 
ارائه دهد. شــرکت آلوتک سیستم یکی از بزرگ ترین شرکت های تولیدکننده 
مقاطع پروفیل دروپنجره آلومینیومی در کشور ترکیه است که بخش عمده ای 
از تولیداتش را به سایر کشورها صادر می کند. فعالیت شرکت آلوتک سیستم 
به صورت یکپارچه و متمرکز اســت به نحوی کــه تمامی کارهای تولید قالب، 
تولید اکسترود و رنگ های اســتاتیکی پودری، پوشش های چوبی، رنگ های 
آنادایز، فرآیندهای مکانیکــی، تولید کامپوزیت پنل ها و تمامی کارهای نهایي 
در داخل کارخانه انجام می شود. شرکت ســاتر به تازگی اقدام به تولید 
پروفیل آلومینیومی با نام تجاری ســاتر )SATER( در ایران و مطابق 
با استاندارد روز دنیا و برای رفع نیازها و خواسته های بازار داخل کرده 
است. برای آشنایی بیشــتر با این مجموعه، فعالیت ها و جدیدترین 
محصوات آن گفتگویی با امیر زیبا کردار، مدیرعامل شــرکت ساتر 

انجام داده ایم که مشروح آن را در ادامه باهم می خوانیم:

اشــاره
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توسط.برخی.مشتریان،.انسجام.و.وحدت.رویه.در.بازاریابی،.تبلیغات،.برندینگ.و.عرضه.

محصول.و....نمایندگی.واردات.و.عرضه.محصواتشــان.را.به.صورت.انحصاری.به.یک.

شرکت.واگذار.کنند..خوشبختانه.اتفاقاتی.در.همان.سال.اول.همکاری.ما.افتاد.که.باعث.

شد.شرکت.آلوتک.در.همکاری.با.ما.مصمم.شده.و.امتیازات.خوبی.که.به.سود.و.منفعت.

دو.طرف.بود.در.قرارداد.ما.لحاظ.کند..درمجموع.طرف.ترک.تاکنون.همکاری.بســیار.

خوبی.با.ما.داشته.است.و.درحال.حاضر.یک.نفر.نیروی.کاری.به.عنوان.نماینده.رسمی.و.

از.طرف.شــرکت.آلوتک.درمجموعه.ما.مستقر.است.که.ضمن.نظارت.دقیق.در.تمامی.
مراحل.کاری،.مشاوره.های.فنی.ازم.را.نیز.به.ما.و.مشتریان.مجموعه.ارائه.می.دهد..

 درباره شــرکت آلوتک و پیشــینه فعالیت آن برای آشنایی بیشتر 
مخاطبان نشریه توضیح دهید؟

شرکت.صنعتی.تجاری.سیستم.آلومینیوم.)Alutech System( در.سال.1994.

با.یک.دستگاه.تولید.آلومینیوم.با.ظرفیت.تولید.۲10.تن.در.ماه.در.محله.مرتر.استانبول.

ترکیه.شروع.به.کار.کرد..این.شرکت.تا.سال.1998.در.همین.محل.به.فعالیت.خود.ادامه.

داد.و.بعدازآن.به.محله.کادیم.کوی.انتقال.پیدا.کرد..شــرکت.آلوتک.در.سال.۲013.به.

محل.فعلی.کارخانه.در.زمینی.به.مســاحت.350هزار.متر.با.60هزار.متر.سوله.و.فضای.

اداری.واقع.در.چورلو.منتقل.شد.و.با.به.کارگیری.6.دستگاه.پرس،.ظرفیت.تولید.پروفیل.
خود.را.به.86.هزار.تن.در.سال.رساند.

در.حال.حاضر.این.کارخانه.دارای7.خط.اکســترود،۲.خط.رنگ.آنادایز.و۲.خط.رنگ.

الکترواســتاتیک.پودري.بوده.و.ظرفیت.تولید.ساانه.پروفیل.در.این.مجموعه.86.هزار.

تن،.کامپوزیت.4۲00000.مترمربع.اســت..بخش.انبــار.قالب.های.مجموعه.آلوتک.به.

پشتوانه.مرکز.پردازش.و.ماشین.آات.CNC.و.متخصصان.مجرب،.قلب.این.مجموعه.

به.حســاب.می.آید..به.طور.متوسط.شرکت.سیستم.آلومینیوم.دارای.15000.مدل.قالب.
است.که.با.گذشت.زمان.به.این.تعداد.اضافه.می.شود.

 ســهم آلوتک از بازار داخل ترکیه و میزان صادرات این شــرکت 
چقدر است؟

ســبد.کاایی.آلوتــک.یکی.از.کامل.ترین.ســبد.محصوات.اســت.و.بخش.عمده.

ظرفیت.تولیدشــده.آلوتک.صادر.می.شــود.اما.در.داخل.کشــور.ترکیــه.نیز.با.همان.

کیفیت.به.مشــتریان.خدمت.رسانی.مي.کند..شــرکت.آلوتک.موفق.شد.در.سال.۲018.

درزمینه.صادرات.به.عنوان.شــرکت.برتر.)لیدر.صادراتی(.در.میان.شــرکت.های.صنعت.

آلومینیوم.ترکیه.دست.پیدا.کند..شــرکت.آلومینیوم.سیستم.در.زمینه.پوشش.های.نما،.

دروپنجره.های.ترمال.و.نرمال،.پنجره.های.کشــویي،.نورگیرهای.سقفی،.سیستم..های.

زیرســاخت.پنل.های.کامپوزیتی.و.نمای.ســنگی.با.برند.آلوتک.سیستم.کار.خود.را.در.

بازار.ادامه.داده.اســت..همچنین.پنل.های.کامپوزیت.هم.برای.نمای.داخل.و.هم.برای.

نمــای.خارج.در.رنگ.های.متالیک.و.رنگ.های.مات.و.طــرح.دار.با.ابعاد.مختلف.تولید.

می.شود..خط.تولید.کامپوزیت.ضد.حریق.گرید.A2.نیز.و.بعد.از.گذراندن.تمامی.مراحل.

استانداردســازی.وارد.مرحله.تولید.شده.اســت.تمامی.سیستم.های.ما.به.طور.منظم.در.

تمامی.مراحل.توسط.مهندسان.بررسی.و.تست.می.شوند.و.طبق.استانداردهای.اروپایي.
با.تمامی.یراق.آات.هماهنگ.هستند.

 آیا آلوتک اخیرا محصول جدید ارائه کرده است؟
محصول.جدید.شرکت.آلوتک.در.سال.۲018.سیستم.گیوتینی.بود.که.در.نمایشگاه.های.
مختلفی.رونمایی.و.عرضه.شده.اســت..کامپوزیت.پنل.ها.با.برند.آلوتک.بوند.که.نمایي.
جدید،.زیبا.و.پاســخگوی.نیازهای.مختلف.هســتند.نیز.در.کارخانه.ما.تولید.می.شــود...
مجموعه.آلومینیوم.سیستم.در.جدیدترین.اقدام.خود.با.افزودن.بخش.طراحی.یراق.آات.
در.واحد.تحقیق.و.توســعه.خود.تولید.و.عرضه.انواع.یراق.آات.اختصاصی.آلوتک.را.نیز.

آغاز.کرده.است.
 در مورد پروفیل ساتر و نحوه تولید و عرضه آن توضیح دهید؟

بــا.توجه.به.کمبودها.و.نواقصی.که.در.پروفیل.ها.و.سیســتم.های.آلومینیومی.داخلی.

وجود.داشــت.ما.درمجموعه.ســاتر.تصمیم.گرفتیم.که.با.همکاری.و.سرمایه.گذاری.در.

یک.پروژه.اقدام.به.تولید.محصولی.کنیم.که.از.همه.نظر.نیازها.و.خواســته.های.بازار.را.

تامین.کند..مجموعه.مــا.دارای.توانایی.های.فنی.و.تخصصی.ازم.در.زمینه.بازرگانی،.

فروش،.محاسبات.و.مشاوره.فنی.در.مورد.سیستم.های.پروفیل.آلومینیوم.بود.و.مجموعه.

همکار.ما.نیز.تمامی.توانایی.ها،.تکنولوژی.و.زیرســاخت.های.ازم.برای.تولید.از.صفر.

تا.صد.یک.محصول.باکیفیت.در.صنعت.آلومینیوم.را.داشــت..جمع.شدن.این.تخصص.

و.توانایی.ها.در.کنار.هم.نوید.تولید.محصولی.با.اســتاندارد.مطلوب.را.می.داد.که.بخش.

عمده.ای.از.نیازها.و.خواسته.های.ما.را.نیز.تامین.می.کرد..بر.همین.اساس.تولید.پروفیل.

ساتر.در.مقاطع.و.سیســتم.های.مختلف.با.همکاری.این.دو.مجموعه.استارت.خورده.و.
هم.اینک.به.بازار.و.مشتریان.ما.عرضه.می.شود.

 پروفیل ساتر در چه مقاطعی تولید می شود؟
ســبد.کاایــی.پروفیل.ســاتر.تقریبا.کامل.اســت.و.تــاش.ما.بر.این.اســت.که.
مصرف.کنندگان.این.پروفیل.هیچ.گونه.کمبودی.ازلحاظ.تنوع.مقاطع،.یراق.و.ملزومات،.
گســکت.و....نداشته.باشــند.و.تمامی.نیازهای.آن.در.داخل.مجموعه.خودمان.برآورده.
شود..درحال.حاضر.پروفیل.ساتر.سری.لوایی،.کشویی،.نرمال،.ترمال.بریک.و.امل.ها.

)کرتین.وال(،.هندریل،.آلوکوتا.و.....را.در.سبد.کاایی.خود.دارد.
 مهم ترین ویژگی های پروفیل ساتر چیست؟

یکــی.از.مهم.ترین.ویژگی.های.پروفیل.ســاتر.کامل.بودن.قالب.هــای.این.پروفیل.

اســت.و.این.که.تمامی.این.قالب.ها.ضمن.رعایت.اســتانداردهای.جهانی.مطابق.با.نیاز.

مشــتریان.داخلی.و.توسط.مجموعه.خودمان.طراحی.و.تولید.شده.است..همچنین.تیم.

فنی.مجموعه.ما.تمامی.محاســبات.فنی.پروژه.ها.و.از.صفر.تا.صد.محاسبات.و.اجرا.را.

مطابق.با.نیاز.پروژه.و.در.صورت.درخواســت.مشــتری.با.دقت.و.سرعت.بسیار.باایی.

انجام.می.دهد..بر.همین.اســاس.مدت.زمان.تحویل.بار.به.مشــتری،.قیمت.تمام.شده.و.

کیفیت.نهایی.محصول.ســه.ویژگی.است.که.به.نظر.ما.پروفیل.ساتر.را.نسبت.به.سایر.
محصوات.متمایز.می.کند.
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درج نیازمندی ها در سایت
و نشریه پنجره ایرانیان

رایگـان می باشد
آگهی فروش

Vermak مارک UPVC 1- دستگاه خم روغنی

Artikon 2- دستگاه مونتاژ اتومات یراق مارک

شماره تماس: 09156008069  و   0513-8449269

آگهی استخدام
شرکت سالکو جهت توسعه فعالیت های خود از: 
ـ  کارشناس فروش انواع نمای خشک ساختمان

ـ  کارشناس فروش در و پنجره دو جداره
ـ  کارشناس دیجیتال مارکتینگ

ـ  کارشناس آشنا به نرم افزار های در و پنجره 
ـ  بازاریاب فروش 

ـ  نمایندگی عامل فروش در کشور 
 دعوت به همکاری می کند.

شماره تماس:   021-40880757
info@salco.ir                 www.salco.ir

آگهی استخدام
شرکت نوسازه آرا تولید کننده در و پنجره آلومینیوم 
ترمال بریک و یو پی وی ســی جهت تکمیل کادر 
فروش خود به کارشناس فروش مسلط در زمینه 
پروفیل و در و پنجره آلومینیوم و یو پی وی ســی 
نیازمند است. جهت ارسال رزومه از طریق موارد زیر 

اقدام کنید. 
1- فکس 86127546 

2-تلگرام  09124164312
info@nosazehara.com  3-ایمیل

آگهی فروش
دستگاه تزریق چســب بوتیل با برند liva ترکیه به 

فروش می رسد.
شماره تماس: 09157095983

آگهی فروش
شرکت صدرا ابزار پارسیان )بازرگانی قادری( نماینده 
انحصاری یراق آات FORES جهت تکمیل کادر فروش 
خود  از کارشناسان فروش مجرب ) آقا ( با حداقل مدرک 
تحصیلی کارشناسی و 2 سال سابقه کار مرتبط دعوت به 

همکاری می کند.
متقاضیان محترم می توانند رزومه خود را به شماره 
تلگــرام 09128940335 و یا از طریق آدرس ایمیل 

ghaderi_company@yahoo.com  ارسال کنند.

نیازمندی های پنجره

آگهی فروش
ست کامل تولید شیشه دوجداره شامل میز برش سی ان سی 
شستشو 18 متری چسب و گاز برند cms به باا ترین پیشنهاد 

به فروش می رسد.
ست کامل دستگاه  2سر مرات با گوشه تمیز کن cnc به 

فروش می رسد.
شماره تماس: 09124845712

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 فروش

فروش ست دو سر مرات کار کرده با تمیز کن 

شماره تماس:   09332270368
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