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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.
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به.یاری.هم.وطنان.آسیب.دیده.از.حوادث.سیل.های.اخیر.شتافت.پنجره.ایرانیان؛.شــرکت.همارشتن.همچون.موارد.قبل.این.بار.هم.با.ارسال.کمک.های.خود.
با.توجه.به.نیاز.هم.وطنان.در.شهرها.و.روستاهای.سیل.زده.به.کانکس.های.سرویس.بهداشتی.
و.تجربه.گذشته.گروه.صنعتی.همارشتن.در.ساخت.و.ارسال.این.کانکس.ها.به.منطقه.زلزله.زده.
کرمانشــاه،.امسال.هم.هم.زمان.با.ســیل.خانمان.برانداز.در.شهرهای.مختلف.کشور،.این.گروه.
صنعتی.تصمیم.بر.این.امر.گرفت.که.با.ارســال.کانکس.ســرویس.بهداشتی.و.حمام.اندکی.از.

دشواری.شرایط.هم.وطنان.خود.در.مناطق.سیل.زده.بکاهد.
نظر.به.اینکه.تاکنون.تعدادی.کانکس.سرویس.بهداشتی.و.حمام.اهدایی.با.کمک.های.نقدی.
این.شــرکت.و.سایر.همراهان.همیشگی.اعم.از.اعضای.محترم.انجمن.ملی.صنایع.پاستیک.
ایران،.شرکت.ها.و.افراد.خیر.توسط.شرکت.همارشتن.ساخته.و.به.مناطق.ارسال.شده.است،.از.
شما.دعوت.می.شود.در.صورت.تمایل.به.شرکت.در.این.امر.خیر.با.تلفن.گروه.صنعتی.همارشتن.

یا.تلفن.های.انجمن.ملی.صنایع.پاستیک.و.پلیمر.ایران.تماس.حاصل.فرمایید.
گفتنی.اســت،.گروه.صنعتی.همارشــتن.یکی.از.اولین.واحدهای.فعال.در.زمینه.تولید.انواع.

محصوات.پلیمری.و.پروفیل.های.یو.پی.وی.سی.در.و.پنجره.در.کشور.است.

ارسالکمکهایهمارشتنبرایهموطنانسیلزده

ما 
 و ن

جره
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پنجره.ایرانیان؛.از.شــرکت.وین.تــک.به.عنوان.واحد.برتر.صنایع.مشــتری.مدار.در.
چهارمین.جشنواره.حامیان.حقوق.مصرف.کنندگان.آذربایجان.شرقی.تجلیل.شد.

در.چهارمین.جشــنواره.حامیان.حقوق.مصرف.کنندگان.اســتان.آذربایجان.شرقی.

که.روز.دوشــنبه.9.اردیبهشــت.ماه.98.با.حضور.جمعی.از.مقامات.کشوری،.استانی،.

نمایندگان.مجلس،.مدیران.و.فعاان.صنایع.مختلف.در.تبریز.برگزار.شــد،.شــرکت.
وین.تک،.تندیس.طایی.واحد.برتر.صنایع.مشتری.مدار.را.دریافت.کرد.

محمداسماعیل.ســعیدی.و.شهاب.الدین.بی.مقدار.نمایندگان.مردم.تبریز،.آذرشهر.و.

اســکو.در.مجلس.شورای.اسامی،.علی.جهانگیری،.معاون.هماهنگی.امور.اقتصادی.

و.توســعه.منابع.استانداری،.حسین.نجاتی،.رئیس.ســازمان.صنعت،.معدن.و.تجارت.

و.اســماعیل.عطاپور،.معاون.نظارت.و.بازرســی.ســازمان.صنعت،.معدن.و.تجارت.
آذربایجان.شرقی.ازجمله.سخنرانان.این.همایش.بودند.

معاون.نظارت.و.بازرســی.سازمان.صنعت،.معدن.و.تجارت.آذربایجان.شرقی.هدف.

از.این.جشنواره.را.ارتقای.نظام.تولید.با.رویکرد.رعایت.آیتم.های.حقوق.مصرف.کننده.

و.معرفی.این.واحدها.به.مردم.اعام.کرد.و.گفت:.145.واحد.تولیدی.اســتان.متقاضی.

شــرکت.در.جشنواره.حامیان.حقوق.مصرف.کنندگان.آذربایجان.شرقی.بودند.که.پس.

از.ارزیابی.کارگروه.فنی.بر.اســاس.شــاخصه.هایی.همچون.کیفیت.کاا.و.خدمات،.

قیمت،.مشــتری.مداری.و.پاسخ.گویی.به.مشکات.مصرف.کنندگان.49.واحد.تولیدی.
و.خدماتی.به.عنوان.واحد.برتر.حامی.مصرف.کنندگان.انتخاب.شدند.

تجلیلازوینتکبهعنوانواحدبرترصنایعمشتریمدار

پنجره.ایرانیان؛.شــرکت.آکپا.ایران.در.چهارمین.جشــنواره.حامیان.حقوق.مصرف.کنندگان.

اســتان.آذربایجان.شــرقی.برای.دومین.بار.به.عنوان.ممتازترین.صنایع.مشتری.مدار.معرفی.و.
مورد.تجلیل.قرار.گرفت.

در.چهارمین.جشــنواره.حامیان.حقوق.مصرف.کنندگان.اســتان.آذربایجان.شــرقی.که.روز.

دوشــنبه.9.اردیبهشت.ماه.98.با.حضور.جمعی.از.مقامات.کشوری،.استانی.و.نمایندگان.مجلس.

شوراي.اسامی.در.تبریز.برگزار.شد،.مهندس.غامرضا.حکیمی،.مدیرعامل.آکپا.ایران.تندیس.
طایی.واحد.برتر.و.ممتاز.صنایع.مشتری.مدار.را.دریافت.کرد.

بر.اســاس.آیین.نامه.اعطای.گواهینامه.رعایت.حقوق.مصرف.کنندگان،.عملکرد.سال.1۳9۷.

شــرکت.آکپا.ایران.موردبررســی.و.ارزیابی.قرارگرفته.که.به.استناد.مصوبه.کمیته.فنی.مستقر.

در.ســازمان.صنعت،.معدن.و.تجارت.استان.آذربایجان.شرقی.شرکت.آکپا.ایران.شایسته.احراز.

دریافت.تندیس.طایی.رعایت.حقوق.مصرف.کنندگان.شده.است.

کسبتندیسطاییآکپادرجشنوارهحامیانحقوقمصرفکنندگان
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پنجره.ایرانیان؛.شــرکت.هافمن،.لــوح.تقدیر.طایی.»همایش.سراســری.رضایت.مندی.

مشتری.با.رویکرد.حمایت.از.کاا.و.خدمات.ملی«.را.با.بااترین.امتیاز.از.انجمن.ملی.حمایت.
از.حقوق.مصرف.کنندگان.دریافت.کرد.

این.لوح.طایی،.طی.مراســمی.که.شب.چهارشنبه.28.فروردین.ماه.در.مرکز.همایش.های.

بین.المللی.صداوســیما.برگزار.شد.از.طرف.انجمن.ملی.حمایت.از.حقوق.مصرف.کنندگان.به.
مهندس.حمیدیه،.مدیرعامل.هافمن.اهدا.شد.

لوح.و.تقدیرنامه.همایش.رضایتمندی.مشــتری.بر.اســاس.بررسی.شاخص.های.1۷.گانه.

کیفیت،.مانند.رعایت.ضوابط.تعیین.و.اعام.قیمت.کاا.و.خدمات.برای.مصرف.کننده،.انطباق.

ضوابط.تعیین.شده.با.ضوابط.سازمان.حمایت.از.حقوق.مصرف.کنندگان،.شفافیت.در.اعام.و.

درج.کاا.و.خدمات.ارائه.شده،.ایجاد.شبکه.ارتباطی.مناسب.برای.مشتریان.و.دارا.بودن.نظام.

مدون،.کارآمد.و.اجرایی.واحد.رســیدگی.به.شکایات.و.نظارت.مصرف.کنندگان.)CRM( به.
هافمن.تعلق.گرفته.است.

این.همایش.با.حضور.نمایندگان،.روســای.فراکسیون.ها.و.اســتادان.و.هیات..داوران.این.

همایش.از.جمله.دکتر.ابراهیمی،.رئیس.انجمن.ملی.حمایت.از.حقوق.مصرف.کنندگان،.دکتر.

محجوب،.نماینده.مردم.تهران،.ری،.اسامشهر.و.شمیرانات.و.رئیس.فراکسیون.کار.ـ.کارگر.
و.با.حضور.صاحبان.صنایع.در.مرکز.همایش.های.بین.المللی.صداوسیما.برگزار.شد.

در.اختتامیه.این.همایش.و.پس.از.اباغ.بیانیه.انجمن.ملی.حمایت.از.حقوق.مصرف.کنندگان.

در.راســتای.رضایت.هر.چه.بیشتر.مشــتری.لوح.های.تقدیر.به.صاحبان.صنایع.منتخب.اهدا.

شد..لوح.تقدیر.شرکت.هافمن.را.به.نیابت.از.مهندس.حمیدیه،.آقای.سیاوش.نیا،.مدیر.روابط.
عمومی.این.مجموعه.دریافت.کرد.

هافمنبرگزیدههمایشملیرضایتمندیمشتریشد

پنجره.ایرانیــان؛.هافمن.موفق.به.اخذ.گواهینامه.سیســتم.مدیریت.مبتنی.بر
Iso9001:2015.از.TUVNORD.آلمان.شد.

بنا.بــر.اخباری.که.از.روابط.عمومی.شــرکت.هافمــن.در.اختیار.نشــریه.پنجره.ایرانیان.

قرار.گرفت،.شــرکت.هافمن.در.راســتای.ارتقاء.ســطح.کیفی.محصوات.و.اطمینان.خاطر.

تولیدکننــدگان.و.مونتاژکاران.دروپنجره.یو.پی.وی.ســی،.اقدام.به.اخذ.گواهینامه.سیســتم.
مدیریت.مبتنی.بر.Iso9001:2015.از.TUVNORD.آلمان.کرده.است.

مجموعــه.هافمن.پیش.ازاین.نیز.موفق.به.اخــذ.گواهینامه.بین.المللی.رضایتمندی.

مشتری.Iso10002.در.شــهریورماه.95.شــده.بود..این.گواهینامه.حاصل.توجه.

خاص.هافمن.به.مســئله.رضایتمندی.مشــتری.و.همچنین.تاش.های.مســتمر.و.
هدفمند.در.جهت.جلب.رضایت.مشتریان.است.

.

اخذگواهینامهسیستممدیریتازTUVNORDآلمانتوسطهافمن

پنجره.ایرانیان؛.مدیر.آموزش.وپرورش.شهرســتان.صوفیــان.از.مدیرعامل.هافمن.
به.پاس.مساعدت.در.امر.خیر.مدرسه.سازی.قدردانی.کرد.

به.گزارش.پنجره.ایرانیان.به.نقل.از.روابط.عمومی.مجموعه.هافمن،.از.آقای.مهندس.

حمیدیه.مدیرعامل.شــرکت.هافمن.به.پاس.مساعدت.در.امر.خیر.مدرسه.سازی.توسط.
مدیر.آموزش.وپرورش.شهرستان.صوفیان.تجلیل.به.عمل.آمد..

در.این.دیدار.آقای.مرادزاده.مقدم،.ریاســت.اداره.آموزش.وپرورش.شهرستان.صوفیان.به.

همــراه.معاونت.مالــی.این.اداره.با.حضور.در.دفتر.مدیرعامل.شــرکت.هافمن.از.زحمات.و.
اقدامات.خیرخواهانه.مهندس.حمیدیه.در.کار.خیر.و.امر.مقدس.مدرسه.سازی.تجلیل.کردند.
گفتنی.اســت،.هافمن.تولیدکننده.مقاطع.مختلف.پروفیل.دروپنجره.یو.پی.وی.سی.

در.شهرک.سرمایه.گذاری.خارجی.تبریز.است.

قدردانیازمدیرعاملهافمنبهپاسمساعدتدرامرمدرسهسازی
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پنجره.ایرانیــان؛.از.مهندس.حمیدیه،.مدیرعامل.هافمــن.به.عنوان.عضو.خیر.و.فعال.
جمعیت.هال.احمر.استان.آذربایجان.شرقی.تجلیل.شد.

در.دیدار.صمیمانه.با.نمایندگان.جمعیت.هال.احمر.اســتان.آذربایجان.شرقی.آقایان.

خیر.جو،.معاونت.امور.داوطلبان.جمعیت.هال.احمر.استان.و.دکتر.غفاری،.ریاست.منابع.

داوطلبی.و.خدمات.اجتماعی.هال.احمر.استان.از.مهندس.حمیدیه،.مدیرعامل.هافمن.
به.عنوان.عضو.خیر.فعال.جمعیت.هال.احمر.استان.آذربایجان.شرقی.تجلیل.شد.

گفتنی.است،.هافمن.تولیدکننده.مقاطع.مختلف.پروفیل.دروپنجره.یو.پی.وی.سی.در.
شهرک.سرمایه.گذاری.خارجی.تبریز.است.

قدردانیازمدیرعاملهافمنبهعنوانعضوخیرهالاحمر

پنجره.ایرانیان؛.محمد.حمیدیه،.مدیرعامل.شرکت.هافمن.تندیس.طایی.واحد.برتر.
چهارمین.جشنواره.حامیان.حقوق.مصرف.کنندگان.را.دریافت.کرد.

شرکت.هافمن،.تولیدکننده.انواع.پروفیل.های.یو.پی.وی.سی.در.چهارمین.جشنواره.

حامیان.حقــوق.مصرف.کنندگان.آذربایجان.شــرقی،.برای.چهارمین.ســال.متوالی.

به.عنوان.واحد.برتر.صنایع.مشــتری.مدار.معرفی.شده.و.تندیس.طایی.این.جشنواره.
را.از.آن.خود.کرد.

اقدامات.این.شرکت.در.راستای.رعایت.حقوق.مصرف.کنندگان.از.قبیل.ضمانت.نامه.

25.ســاله.محصوات،.دارای.اســتاندارد.اجباری.ایران،.اخذ.گواهینامه.فنی.از.مرکز.

تحقیقات.ساختمان.مسکن.و.شهرسازی،.استفاده.از.مدرن.ترین.قالب.ها.و.ماشین.آات.

با.تکنولوژی.آلمان.و.اتریش،.اســتفاده.از.بهترین.مواد.ترکیبی.در.تولید.انواع.پروفیل.

یو.پی.وی.ســی.و.بهره.گیری.از.دانش.فنی.و.مهندسین.متخصص.در.طراحی.قالب.

پروفیل.ها،.ســرعت.در.ارائه.کاا.و.خدمات.به.مشتریان،.کیفیت.باا.با.قیمت.مناسب،.

تنوع.در.تولیدات.با.استانداردهای.اروپا،.ایجاد.سیستم.رسیدگی.به.شکایات.مشتریان،.

ایجاد.سیســتم.ســنجش.رضایتمندی.مشــتری،.آموزش.مشــتریان،.بازدید.فنی.از.

واحدهای.مشــتریان،.اعطای.گواهینامه.مونتاژکاری.و.فنی.به.مشتریان،.ایجاد.واحد.

رســیدگی.به.شکایات،.اطاع.رسانی.از.طریق.سایت،.کانال.تلگرام،.اینستاگرام،.ایجاد.

بخش.بولتن.تخصصی.در.ســایت.جهت.آموزش.و.بهره.گیری.از.مشتریان.و.برگزاری.

جشــنواره.های.فصلی.و.اعطای.جوایز.نفیس.به.مشتریان.برگزیده،.سبب.شد.تندیس.
طایی.این.جشنواره.به.هافمن.اختصاص.یابد.

کسبتندیسطاییجشنوارهحامیانحقوقمصرفکنندگانتوسطهافمن

پنجره.ایرانیان؛.مراســم.بزرگداشــت.هفته.کار.و.کارگر.و.تجلیل.از.کارگران،.ورزشکاران.و.

واحدهای.نمونه.استان.آذربایجان.شرقی.با.حضور.خانواده.بزرگ.هافمن.و.تجلیل.از.مدیرعامل.
هافمن.به.عنوان.کارفرمای.سامت.محور.برگزار.شد.

مراســم.بزرگداشــت.هفته.کار.و.کارگر.و.تجلیــل.از.کارگران،.ورزشــکاران.و.واحدهای.

نمونه.اســتان.آذربایجان.شرقی.با.حضور.جمعی.از.مدیران.ارشــد.استانی،.مدیران.شرکت.ها.

و.کارخانه.های.برتر،.کارگران.و.ورزشــکاران.نمونه.اســتان.و.همچنین.خانواده.بزرگ.هافمن.
در.تبریز.برگزار.شد.

ســخنرانی.و.خیرمقدم.دکتر.ژائله.ریاســت.محترم.اتاق.بازرگانی.استان.آذربایجان.شرقی،.

سخنرانی.ســید.حســینی.رئیس.اداره.کار.و..تعاون.و.رفاه.اجتماعی.استان،.کریم.صادق.زاده،.

دبیر.اجرایی.خانه.کارگر.تبریز،.سمســاری،.مدیرکل.تامین.اجتماعی.آذربایجان.شرقی.و.تقدیر.

از.مدیــران.و.مجموعه.های.برتر.و.اهــدای.جوایز.به.کارگران.و.ورزشــکاران.نمونه.از.جمله.
برنامه.های.اجراشده.در.مراسم.بزرگداشت.هفته.کار.و.کارگر.استان.آذربایجان.شرقی.بود.

در.این.همایش.شــرکت.هافمن.به.عنوان.کارفرمای.سامت.محور.و.واحد.نمونه.پیشرو.در.

حوزه.پیشــگیری.از.آسیب.های.اجتماعی.انتخاب.شــد.و.از.مهندس.حمیدیه،.مدیرعامل.این.
مجموعه.با.اهدا.لوح.تجلیل.به.عمل.آمد.

گفتنی.است،.هفته.کار.و.کارگر.هرساله.از.5.لغایت.11.اردیبهشت.ماه.در.راستای.ارج.نهادن.
به.مقام.شامخ.کارگران.در.استان.آذربایجان.شرقی.برگزار.می.شود.

تجلیلازهافمنبهعنوانکارفرمایسامتمحور
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پنجره.ایرانیان؛.مدیران.ارشد.ویستابست.اردیبهشت.ماه.سال.جاری.از.گروه.صنعتی.
عایق.کویر.یزد.بازدید.به.عمل.آوردند.

محمدجواد.اقدامیان.و.محمود.صداقت.مدیران.ارشــد.شــرکت.ویستابســت.روز.

سه.شــنبه.10.اردیبهشت.ماه.98.از.گروه.صنعتی.عایق.کویر.یزد.که.ازجمله.همکاران.
و.مشتریان.مهم.این.برند.است،.بازدید.کردند.

گــروه.عایق.کویر.یزد.در.ســال.1۳85.فعالیت.خود.را.در.زمینــه.تولید.دروپنجره.

یو.پی..وی.سی.در.شــهرک.صنعتی.یزد.آغاز.کرد..به.کارگیری.ماشین.آات.آلوماتک.

آلمــان.و.همچنین.پروفیل.وکا.آلمان،.یــراق.آات.وینک.هاوس.آلمان.و.همکاری.با.

پرســنل.آموزش.دیده.در.کشور.آلمان.مطابق.با.استاندارد.بین.المللی.رال.تولیدات.این.

شــرکت.را.از.همان.ابتدا.تبدیل.به.یکی.از.برندهای.مطرح.در.صنعت.تولید.دروپنجره.
یو.پی.وی.سی.ایران.کرد.

گروه.عایق.کویر.متشکل.از.سه.برند،.پنجره.عایق.کویر.)دروپنجره.یو.پی.وی.سی(،.

تک.آلومینیوم.کویر.)دروپنجره.آلومینیوم(.و.مهســان.توری.ســاز.)تولیدکننده.توری.

پلیســه.ای(.است..پروفیل.های.مورد.استفاده.در.تولیدات.پنجره.عایق.کویر.شامل.سه.

برند.مطرح.وکا.آلمان.و.سیندژ.و.ویستابست.ایران.است..یراق.آات.مورد.استفاده.این.
شرکت.نیز.شامل.دو.برند.وینک.هاوس.آلمان.و.کاله.ترکیه.است.

شــرکت.عایق.کویر.درحال.حاضــر.جزو.محدود.دارندگان.تاییدیــه.تولید.باکیفیت.

)گواهی.نامه.فنی(.از.مرکز.تحقیقات.راه.و.مسکن.و.شهرسازی.و.همچنین.گواهی.نامه.
نمایندگی.تولید.از.شرکت.وکا.آلمان.است.

بازدیدمدیرانارشدویستابستازگروهصنعتیعایقکویریزد

پنجره.ایرانیان؛.شــرکت.تولیدی.صنعتی.نوین.سازه.با.جابجایی،.اضافه.کردن.خط.
تولید.و.افزایش.متراژ.فضای.کارخانه،.سال.جدید.را.آغاز.کرد.

با.شروع.سال.جدید.گروه.صنعتی.نوین.سازه.به.محل.جدید.کارخانه.که.در.فضایی.

بالغ.بر.۳000.مترمربع.احداث.و.خط.جدیدی.به.آن.افزوده.شده.است،.نقل.مکان.کرد..

فضای.جدید.کارخانه.نوین.سازه.مجهز.به.سه.خط.تولید.پروفیل.یو.پی.وی.سی.با.نام.

تجاری.کیسان.و.یک.خط.تولید.پانل.های.جانبی.یو.پی.وی.سی.در.ضخامت.های.20.
و.22.میلی.متر.بوده.و.در.شهرک.صنعتی.صفادشت.واقع.شده.است.

مجموعه.نوین.ســازه.با.افزایش.خطوط.تولید.و.گسترش.فضای.کارخانه،.تولید.این.

محصول.را.برای.عرضه.گســترده.به.بازار.داخل.آغاز.کرده.است..پروفیل.سری.۶0.،.

4.حفره.کیسان.ساخت.ایران.و.دارای.ضمانت.نامه.10.ساله.شرکتی.است.که.با.قیمت.
استثنایی.و.تخفیفات.ویژه.به.مصرف.کنندگان.داخلی.عرضه.می.شود.

جابجاییوافزایشمتراژکارخانهجدیدنوینسازه

.MasterWin.pro.پنجره.ایرانیان؛.شرکت.داده.پویشگر.کارگاه.رایگان.آموزش.نرم.افزار
برگزار.می.کند.

شــرکت.داده.پویشــگر،.ارائه.دهنده.نرم.افزارهای.تخصصی.طراحی،.محاســبات.و.اجرای.

دروپنجــره،.کارگاه.رایگان.آمــوزش.نرم.افــزار.MasterWin pro.به.صورت.مقدماتی.و.
پیشرفته.برگزار.می.کند.

این.کارگاه.های.آموزشــی.روزهای.دوشــنبه.هر.هفته.با.حضور.کارشناســان.و.متخصصان.

شــرکت.داده.پویشگر.در.دفتر.تهران.و.اصفهان.این.شرکت.پذیرای.فعاان.صنعت.دروپنجره.

خواهد.بود..عاقه.مندان.به.حضور.در.این.کارگاه.ها.می.توانند.برای.کســب.اطاعات.بیشتر.تا.
پایان.وقت.اداری.روزهای.یکشنبه.با.دفتر.مرکزی.شرکت.داده.پویشگر.تماس.برقرار.کنند.

گفتنی.اســت،.شــرکت.فناوری.داده.پویشــگر.با.هدف.مدیریت.هر.چه.بهتر.حساب.مالی.

مشــتریان.و.کمک.به.مدیریت.بهتر.سیســتم.انبارداری.کارگاه.های.دروپنجره.سازی،.نسخه.

جدیــدی.از.نرم.افزار.MasterWin.را.با.عنــوان.MasterWin Pro.در.دهمین.دوره.

نمایشــگاه.دروپنجره.تهران.معرفی.کــرد..در.این.نرم.افزار.برای.کســب.اطاعات.آماری.و.

مدیریتی.از.عملکرد.سیســتم.فروش.و.مدیریت.بهتــر.آن،.گزارش.های.دوره.ای.از.پروژه.های.

طراحی.و.یا.ساخته.شــده،.قراردادهای.جاری.و.بایگانی.شــده.و.همچنیــن.گزارش.های.مالی.

مشتریان.قابل.دسترسی.و.مشاهده.اســت..در.نرم.افزار.MasterWin Pro.با.امکان.ثبت.

موجودی.کلیه.اقام.انبار.در.ابتدای.دوره،.می.توانید.بهینه.ســازی.های.برش.دقیق.و.کاملی.با.

توجه.به.انبار.خود.داشــته.باشــید.و.از.کناره.برش.های.موجود.در.انبار.نیز.به.صورت.اتوماتیک.
استفاده.کنید.و.با.این.کار.صرفه.جویی.ریالی.و.زمانی.زیادی.به.عمل.آورید.

MasterWin proکارگاهرایگانآموزشنرمافزار
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پنجره.ایرانیــان؛.شــرکت.آهن.و.فواد.جهان.در.چهارمین.همایــش.اعطای.گواهینامه.و.
تندیس.رعایت.حقوق.مصرف.کنندگان.آذربایجان.شرقی.موفق.به.دریافت.تندیس.شد.

شــرکت.آهن.و.فواد.جهان.در.چهارمین.همایش.اعطــای.گواهینامه.و.تندیس.رعایت.

حقوق.مصرف.کنندگان.اســتان.آذربایجان.شرقی.که.روز.دوشنبه.9.اردیبهشت.ماه.98.توسط.

ســازمان.صنعت.و.معدن.و.تجارت.در.محل.مجتمع.فرهنگی.پتروشــیمی.تبریز.برگزار.شد،.
مفتخر.به.دریافت.تندیس.حمایت.از.حقوق.مصرف.کنندگان.شد.

هــدف.از.برگزاری.این.همایــش،.گســترش.و.نهادینه.کردن.فرهنــگ.رعایت.حقوق.

مصرف.کنندگان،.ایجاد.و.تثبیت.و.نهادینه.کردن.ساختار.رقابتی.سالم.و.تشویق.فعالیت.های.

بنگاه.هــای.اقتصادی.برای.حمایت.موثر.از.حقوق.مصرف.کنندگان.و.تجلیل.از.تولیدکنندگان.

منتخب.اســت..قیمت،.کیفیت،.توزیع،.خدمات.قبل.و.پس.از.فروش،.اطاع.رسانی.و.کسب.

رضایت.مشتری.ازجمله.شاخص.های.انتخاب.واحدهای.نمونه.است.
داشــتن.پروانه.ســاخت.و.پروانه.کاربرد.عامت.اســتاندارد.ایران،.اطاع.رسانی.مناسب.
درباره.قیمت.کااهای.تولیدی.و.خدمات،.داشــتن.نظام.رســیدگی.به.شــکایات.و.نظرات.
مصرف.کنندگان.و.جبران.خســارات.ناشــی.از.خرید.کاا.و.خدمات،.ارائــه.دفترچه.راهنما،.
ضمانت.نامــه،.خدمات.مطلــوب.پس.از.فروش.و.خدمات.نصب.رایــگان.کااهای.مصرفی.
بادوام،.تعیین.مراکز.مجاز.ســرویس.دهی،.استفاده.از.بســته.بندی.مناسب.و.نداشتن.تخلف.
اقتصادی.اثبات.شــده.در.مراجع.ذیصاح.از.شرایط.کسب.گواهینامه.و.تندیس.رعایت.حقوق.

مصرف.کنندگان.است.
گفتنی.است،.شرکت.آهن.و.فواد.جهان.در.زمینه.تولید.پروفیل.های.تقویتی.دروپنجره.های.

یو.پی.وی.سی.در.تبریز.فعالیت.می.کند.

دریافتتندیسحمایتازحقوقمصرفکنندگانتوسطآهنوفوادجهان

پنجره.ایرانیان؛.بازرگانی.اورانوس.محصول.جدید.نخ.پلیسه.بانام.P-PLAS.را.به.بازار.
ایران.معرفی.و.عرضه.می.کند.

مجموعه.اورانوس.ازاین.پس.محصولی.دیگر.از.نخ.پلیسه.بانام.P-PLAS.از.کارخانه.

OZEN IPLIK.بــه.بازار.ایران.معرفی.و.عرضه.می.کنــد..این.محصول.که.کیفیتی.

مشابه.و.برابر.با.نخ.پلیســه.KORD.دارد.از.گارانتی.و.پشتیبانی.اورانوس.نیز.بهره.مند.
خواهد.بود.

گفتنی.است،.مجموعه.اورانوس.یکی.از.شرکت.های.معتبر.در.زمینه.واردات.نخ.کورد.
)KORD(،.یکی.از.باکیفیت.ترین.مواد.اولیه.تولید.توری.پلیسه،.در.کشورمان.است.

عرضهنخپلیسهP-PLASمحصولجدیداورانوس

پنجره.ایرانیــان؛.گــروه.صنعتی.کیان.پــن.)آورتا(.ضمن.به.روزرســانی.تجهیزات.

آزمایشــگاهی،.یک.کارگاه.کوچک.تولیــد.دروپنجره.در.آزمایشــگاه.مرکزی.خود.
راه.اندازی.کرد.

گــروه.صنعتی.کیان.پن.به.منظور.افزایش.کیفیت.محصوات.و.انجام.آزمایش.های.

گوناگون.روی.پروفیل.که.درنهایت.به.تولید.پنجره.منجر.خواهد.شد.و.جهت.افزایش.

کیفیت.پنجره.های.ساخته.شده.با.پروفیل.آورتا.اقدام.به.خرید.یک.ست.دستگاه.تولید.
دروپنجره.یو.پی.وی.سی.و.استقرار.آن.در.آزمایشگاه.این.مجموعه.کرده.است..

به.گفته.مدیران.مجموعه.کیان.پن،.تضمین.کیفیت.محصوات.تولیدشــده.و.جلب.

رضایت.مشتریان.همواره.یکی.از.اهداف.استراتژیک.این.مجموعه.تولیدی.بوده.است..

از.ایــن.رو.در.جهت.تحقق.این.مهم.گروه.صنعتی.کیان.پن.در.ســال.جدید.اقدام.به.
به.روزرسانی.تمامی.تجهیزات.آزمایشگاهی.خود.کرده.است.

بهروزرسانیوارتقاءتجهیزاتآزمایشگاهیگروهصنعتیکیانپن
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پنجره.ایرانیان؛.با.راه.اندازی.و.اضافه.شدن.سه.خط.اکسترودر.جدید.اروپایی.توان.و.
حجم.تولید.پروفیل.سیندژ.افزایش.یافت.

شــرکت.زرین.بنا.پارسیان.تولیدکننده.انواع.پروفیل.دروپنجره.یو.پی.وی.سی.با.نام.

تجاری.ســیندژ،.با.راه.اندازی.و.اضافه.کردن.ســه.خط.اکسترودر.جدید.اروپایی،.توان.

و.حجــم.تولید.مقاطع.پروفیل.خود.را.افزایش.داده.اســت..پروفیل.پانل.18.میلی.متر.

و.فریم.پایه.بلند.از.جمله.محصوات.جدیدی.اســت.که.در.ســبد.کاایی.سیندژ.قرار.
گرفته.است.

شــرکت.زرین.بنا.پارسیان.با.افزایش.خطوط.و.حجم.تولید،.تاش.می.کند.تا.ضمن.

دســتیابی.به.آخرین.تکنولوژی.در.تولید.پروفیل.های.دروپنجره.یو.پی.وی.سی.سهم.
بیشتری.از.بازار.این.محصول.به.دست.آورد.

گفتنی.اســت،.شرکت.زرین.بنا.پارســیان.یکی.از.واحدهای.صنعتی.فعال.در.زمینه.

تولید.پروفیل.های.یو.پی.وی.ســی.در.سطح.کشور.است.که.با.سرمایه.گذاری.بخش.

خصوصی.و.با.هدف.همراهی.با.سیاســت.های.کان.مهــار.اتاف.انرژی.در.بخش.

ساختمان.و.همچنین.ایجاد.اشتغال.مفید.و.سرعت.بخشیدن.به.رونق.اقتصادی.منطقه.

در.سال.1۳8۳.در.استان.کردســتان.تاسیس.شده.است..این.شرکت،.با.بهره.گیری.

از.نیـــروهای.کارآمد.و.استفاده.از.به.روزترین.تجهیزات.فنی.ماشین.آات.پیشرفته.

مانند.تکنوپاست.و.سینسیناتی.اتریش.و.کاترپیار،.مراحـــــل.تولید.پروفیل.های.

یو.پی.وی.ســی.ســیندژ.را.کاما.نظام.مند.کرده.و.کارکــرد.صحیح.تمامی.عوامل.

تاثیرگذار.در.کیفیت.محصوات.تولیدی.را.در.ســطح.معیارهای.کارخانه.های.رقیب.
خارجی.تضمین.می.کند.

افزایشتوانوحجمتولیدپروفیلسیندژباراهاندازیسهخطاکسترودر

پنجره.ایرانیان؛.جدول.آماری.ســازمان.ایمیدرو.درزمینه.تولید.شمش.آلومینیوم.در.سال.9۷.

گویای.دســتیابی.رقم.2۷۶.هزار.و.5۷5.تن.اســت.که.از.این.رقم.نزدیک.به.5۳.درصد.سهم.
شرکت.آلومینیوم.ایران.)ایرالکو(.و.بقیه.مربوط.به.هرمزال.و.المهدی.است.

به.گزارش.ایرنا،.ایرالکو.)اراک(،.هرمزال.و.المهدی.)بندرعباس(.در.سال.9۷.به.ترتیب.14۶.
هزار.و.454.تن،.۷۷.هزار.و.۳2۶.تن.و.52.هزار.و.۷95.تن.آلومینیوم.خالص.تولید.داشتند.

همچنین.ایرالکو.در.سال.گذشته.1۳.هزار.و.۶۶۶.تن.بیلت.آلومینیومی.تولید.کرد.و.در.جدول.
مربوطه.از.سوی.هرمزال.و.المهدی.داده.آماری.ثبت.نشده.است.

آمارهای.رســانه.ای.گویای.آن.اســت.که.ایران.به.عنوان.هجدهمین.تولیدکننده.آلومینیوم.

جهان.محســوب.می.شود.و.در.افق.1404.دستیابی.به.رقم.یک.میلیون.و.500.هزار.تن.شمش.
را.پیش.بینی.کرده.است.

عاوه.براین.توســط.شــرکت.آلومینای.ایران.)جاجرم(.در.سال.9۷.بالغ.بر.2۳۷.هزار.و.5۶۳.

تن.پودر.آلومینا.تولید.شد،.بوکسیت.به.میزان.۷19.هزار.و.5۳۷.تن.و.هیدرات.آلومینیوم.هم.به.
رقم.404.هزار.و.1۶5.تن.رسید.

ظرفیت.تولید.آلومینیوم.کشــور.در.برنامه.ششــم.توســعه.)1400.تا.1۳9۶(.800.هزار.تن.
هدف.گذاری.شده.است.

کارخانه.آلومینیوم.امرد.)استان.فارس(.با.سرمایه.گذاری.یک.میلیارد.و.200.میلیون.داری.

نزدیک.به.80.درصد.پیشــرفت.فیزیکی.دارد.و.از.آن.به.عنوان.موتور.محرک.توسعه.اقتصادی.
بسیاری.از.صنایع.کشور.یاد.می.شود.

مرحله.نخســت.این.کارخانه.برای.تولید.ساانه.۳00.هزار.تن.شمش.آلومینیوم.طراحی.شده.

و.بــا.بهره.برداری.کامل.از.آن،.رتبه.ایران.درزمینه.تولید.این.فلز.راهبردی.به.جایگاه.چهاردهم.
جهان.ارتقا.خواهد.یافت.

مرحله.نخســت.طرح.آلومینیوم.امرد.با.سرمایه.گذاری.100.هزار.میلیارد.ریال.و.توان.تولید.

سالیانه.۳00.هزار.تن.قرار.است.در.بهار.امسال.به.بهره.برداری.برسد.و.زمینه.اشتغال.یک.هزار.
و.200.نفر.را.فراهم.سازد.

منطقه.انرژی.بر.شهرســتان.امرد.در.فاصله.۳۶5.کیلومتری.شــیراز.مرکز.اســتان.فارس.

واقع.شده.و.با.توجه.به.این.که.در.مجاورت.بزرگ.ترین.مجتمع.گازی.کشور.قرارگرفته.اند،.افزون.
بر.توسعه.اقتصادی.در.منطقه،.اشتغال.پایدار.را.برای.استان.و.کشور.فراهم.خواهد.ساخت.

بنا.بر.اعام.ســازمان.توسعه.و.نوســازی.معادن.و.صنایع.معدنی.ایران.)ایمیدرو(،.بیش.از.9.
میلیارد.و.22۶.میلیون.دار.تولیدات.معدنی.و.صنایع.معدنی.در.سال.9۷.صادر.شده.است.

صادرات.بخش.معدن.و.صنایع.معدنی.ســال.9۷.ازلحاظ.وزنی.49.و.ازنظر.ارزش.21.درصد.

مجمــوع.صادرات.را.به.خود.اختصاص.داد،.همچنین.در.زمینه.واردات.نیز.12.درصد.وزنی.و.9.
درصد.کل.ارزش.این.بخش.را.از.آن.خود.ساخت.

تولید276هزارشمشآلومینیومسال97
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پنجره.ایرانیان؛.پیش.بینی.می.شــود.که.بازار.آلیاژ.آلومینیومی.اروپا.با.رکود.جدی.در.

سال.2019.رو.به.رو.گردد..کاهش.حجم.تقاضا.برای.آلیاژ.آلومینیوم.طی.ماه.های.اخیر،.
مهم.ترین.عامل.رکود.و.افت.قیمت.در.این.بازار.بوده.است.

به.گزارش.هوشمندنیوز،.یکی.از.مشکات.حاکم.بر.بازار.آلیاژی.اروپا.از.ابتدای.سال.

2019.تاکنون،.تثبیت.قیمت.ضایعات.آلومینیومی.و.کاهش.قیمت.شمش.بوده.است..

تولیدکنندگان.آلیاژ.آلومینیوم.اظهار.داشــته.اند.که.با.بروز.این.مشکل،.تولید.آلیاژ.دیگر.

مقرون.به.صرفه.نیست..کاهش.تقاضا.از.طرفی.به.عملکرد.صنعت.خودروسازی.اروپا،.

باز.می.گردد..افت.تقاضا.برای.ورق.بدنه.خودرو.موجب.شــده.که.صنعت.آلیاژسازی.با.
مشکل.اساسی.روبرو.گردد.

در.ماه.مارس.ســال.جاری،.یک.شرکت.خودروسازی.آلمانی.اعام.کرد.که.فروش.

خودرو.این.شرکت.در.آسیا،.آمریکای.جنوبی.و.اروپا.۷.2.درصد.کاهش.ساانه.داشته.

است..در.ادامه.این.شرکت.اظهار.داشت.که.فروش.شرکت.طی.سه.ماهه.نخست.سال.
جاری.4.5.درصد.کاهش.یافته.است.

از.طرفی.شــرکت.بزرگ.فیات.اعام.کرده.که.فروش.شرکت.طی.سه.ماهه.نخست.
سال.جاری.بیش.از.12.درصد.کاهش.داشته.است.

انســتیتوی.تولیدکنندگان.خودروی.اروپا.به.تازگی.اعام.کرده.که.فروش.خودرو.در.

اروپای.غربی.طی.ســه.ماهه.نخست.ســال.جاری.از.۳.81.میلیون.دستگاه.خودرو.در.
سال.2018.به.۳.۶۷.خودرو.کاهش.یافته.است.

از.ســوی.دیگر.کاهش.تقاضا.از.جانب.خودروســازان.تنها.عامل.رکود.بازار.آلیاژی.

اروپا.نیســت.بلکه.عواملی.نظیر.کاهش.صادرات.به.چین،.تعرفه.های.وضع.شده.میان.

ایاات.متحده.و.چین.و.خروج.انگلســتان.از.اتحادیه.اروپا،.موجب.کاهش.فروش.آلیاژ.
و.تخریب.بازار.شده.است.

با.توجه.به.شــرایط.ذکرشده.در.بازار،.به.نظر.می.رسد.که.رکود.بازار.آلیاژی.تا.پایان.
سال.2019.ادامه.داشته.و.حتی.شاهد.همین.رویه.در.سال.2020.نیز.باشیم.

خودروسازیاروپابازارآلومینیومرابهرکودمیکشاند!

پنجره.ایرانیان؛.ســاخت.آسمان.خراش.های.شیشه.ای.در.نیویورک.به.منظور.مقابله.با.
تغییرات.اقلیمی.ممنوع.می.شود.

به.گزارش.عصر.ســاختمان.به..نقل.از.روزنامه.ایندیپندنت،.مقامات.شهر.نیویورک.

در.نظــر.دارنــد.به.منظور.کاهــش.۳0.درصدی.انتشــار.گازهای.آاینده.ســاخت.
آسمان.خراش.های.شیشه.ای.را.ممنوع.اعام.کنند.

به.گفته.شــهردار.نیویورک.آسمان.خراش.هایی.که.نمای.تمام.شیشه.دارند.ناکارآمد.
هستند.و.میزان.قابل.توجهی.انرژی.تلف.می.کنند.

بر.اســاس.این.طرح.ســاخت.ســاختمان.های.شیشــه.ای.جدید.ممنوع.می.شود.و.

ساختمان.های.شیشه.ای.موجود.نیز.باید.به.گونه.ای.بازسازی.شوند.که.دستورالعمل.های.
مهار.آاینده.کربن.در.آن.ها.رعایت.شود.

منعساختآسمانخراشهایشیشهایدرنیویورک

پنجره.ایرانیان؛.بیســت.و.دومین.دوره.نمایشگاه.ســاختمان،.تجهیزات،.تاسیسات.و.
سیستم.های.سرمایشی.و.گرمایشی.مشهد.تیرماه.سال.جاری.برگزار.می.شود.

بیســت.و.دومین.دوره.نمایشگاه.ســاختمان،.تجهیزات،.تاسیســات.و.سیستم.های.

سرمایشی.و.گرمایشی.مشهد.در.تاریخ.4.تا.۷.تیرماه.98.در.محل.دائمی.نمایشگاه.های.
بین.المللی.مشهد.برگزار.می.شود.

گفتنی.اســت،.عاقه.مندان.به.حضور.در.این.نمایشــگاه.می.توانند.برای.ثبت.نام.و.
کسب.اطاعات.بیشتر.به.سایت.نمایشگاه.مراجعه.کنند.
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پنجره.ایرانیان؛.وزنه..ســنگین.»رکود«،.صنعت.آلومینیوم.را.زمین.گیر.کرده.اســت..

تولیدکننــدگان.این.صنعت.در.بی.ثباتی.حاکم.بر.همه.وجوه.بازار،.بدون.حمایت.دولت.

رها.شده.اند..در.حالی.صنعت.گران.آلومینیوم.در.آینده.ای.مبهم.گام.می.گذارند.که.چشم.

امیدشــان.از.دولت.و.بســترهایی.که.برای.فعالیت.بهتر.آنها.باید.فراهم.کند،.برداشته.
شده.است.

جــواد.قاســمی،.مدیرعامل.شــرکت.آلومــراد.در.گفتگو.با.فلــزات.آناین.گفت:.

سیاســت.گذاری.های.بدون.مطالعــه.و.مقطعی.دولت.مردان،.ناهمواری.مســیر.تولید.

را.برای.تولیدکنندگان.صنعت.آلومینیوم.بیشــتر.کرده.اســت..تولیدکنندگان.در.این.

زمینه.احســاس.تعادل.نمی.کنند.که.دلیل.آن.نیز.تغییرات.نرخ.مواد،.تهیه.مواد.اولیه.و.

درمجموع.رکود.کسب.وکار.است.
قاســمی.درخصوص.ارزیابی.وضعیت.بازار.آلومینیوم.در.شرایط.کنونی.گفت:.قیمت.
جهانی.شــمش.آلومینیوم.چندان.فراز.و.نشــیب.ندارد..در.واقع.هر.مشکلی.که.وجود.
دارد،.فقط.از.نحوه.محاسبه.نرخ.تسعیر.ارز.است؛.یعنی.نه.تنها.آلومینیوم.بلکه.در.تمام.
موارد،.فقط.عدد.فرمایشــی.و.تنظیمی.ارائه.شده.توســط.دولت.است.که.همه.چیز.را.
تغییر.می.دهد..تقریبا.مواد.اولیه.آلومینیوم.از.خارج.کشــور.وارد.می.شــود،.بنابراین.به.
نســبت.مس.و.آهن.به.نرخ.ارز.بسیار.وابســته.تر.هستیم..درنتیجه.هرچه.نرخ.ها.کمتر.
باشــد.گردش.اقتصادی.بیشتر.است.و.هرچه.نرخ.ها.گران.تر.شود،.همه.منتظر.ارزان.تر.
شدن.آن.می.شوند..درحال.حاضر.)اسفندماه.9۷(.نسبت.به.یکی.دو.ماه.گذشته.قیمت.ها.
به.مقدار.جزئی.کاهش.یافته.که.البته.به.دلیل.کاهش.تقاضای.آخر.ســال.اســت؛.زیرا.
شرکت.ها.همه.مواد.اولیه.خود.را.استفاده.می.کنند.و.سپس.سفارش.ها.و.خریدهایشان.
را.در.ســال.جدید.انجام.می.دهند..درواقع.به.صــرف.اینکه.تقاضا.کاهش.یافته،.میزان.

قیمت.هم.کاهش.پیدا.کرده.است.
مدیرعامل.شرکت.آلومراد.با.مقایسه.این.وضعیت.نسبت.به.سال.های.گذشته.افزود:.
برای.درک.بهتر.تغییرات.چند.سال.گذشته.بهتر.است.به.تغییر.قیمت.طا.اشاره.کنم..
در.10.ســال.گذشته.که.ســکه.از.200.هزار.تومان.به.5.میلیون.تومان.رسیده.است،.
افزایش.قیمت.جهانی.هر.انس.طا.از.حدود.1150.تا.1۳00.دار.یعنی.150.دار.در.
انس.بوده.است..قیمت.سکه.بر.اساس.نرخ.جهانی.طا.تقریبا.ثابت.بوده،.اما.در.ایران.
چند.برابر.شــده.است..آلومینیوم.نیز.وضعیتی.مشابه.به.طا.و.سکه.را.در.ایران.داشته.
است؛.بنابراین.پیش.بینی.ها.به.سیاست.های.اقتصادی.و.سیاسی.دولت.باز.می.گردد.که.

آن..هم.خیلی.قابل.پیش.بینی.نیست.
قاسمی.پیش.بینی.اش.برای.سال.98.را.این.گونه.توضیح.داد:.برای.سال.98.همه.چیز.
بســتگی.به.شرایطی.دارد.که.دولت.به.عنوان.زیرساخت.ایجاد.می.کند..به.بیانی.بهتر،.
همه.چیز.فعا.در.ایران.مبهم.اســت.درحالی.که.جهان.باتکلیف.نیست..بااین.حال.من.
برای.۶.ماهه.ســال.98.وضعیتی.شبیه.به.سال.9۷.را.پیش.بینی.می.کنم..۶.ماهه.دوم.
سال.نیز.مشخص.نیســت.که.چه.می.شود.و.اینکه.آیا.این.فراز.و.نشیب.ادامه.خواهد.

داشت.یا.نه.

افزایشپیوستهمشکاتصنعتآلومینیومدرسایهناکارآمدی

پنجره.ایرانیان؛.نسل.جدید.این.پنجره.های.یو.پی.وی.سی.که.به.سبک.اُرسی.تولید.

می.شــوند.قابلیت.های.باایی.در.محدود.کردن.آلودگی.های.صوتی.دارند.و.می.توانند.
شدت.صوت.را.تا.میزان.۷0.درصد.کاهش.دهند.

استفاده.از.پنجره.های.ارسی.با.گره.چینی.های.چوب.و.شیشه.های.رنگی.در.معماری.

ایرانی.اسامی.به.وفور.دیده.می.شود..این.پنجره.های.گره.چنینی.در.هنگام.تابش.نور.

خورشید.رقصی.بسیار.زیبا.از.رنگ.های.سبز.و.قرمز.و.آبی.را.با.ساز.چوب.و.شیشه.به.

نمایــش.در.خواهند.آورد..این.پنجره.ها.عاوه.بر.زیبایی.خاصی.که.دارند.دارای.فواید.

بســیاری.هســتند.که.در.ادامه.به.آن.خواهیم.پرداخت..تنها.نقطه.ضعف.این.پنجره.ها.

جهت.اســتفاده.در.ساختمان.های.امروزی.عدم.عایق.بودن.و.هزینه.ساخت.باای.آن.
است.که.در.ذیل.به.آن.می.پردازیم.

این.پنجره.های.یو.پی.وی.سی.عاوه.بر.اینکه.در.آنها.تمام.مباحث.مربوط.به.مبحث.

19.ســاختمان.رعایت.شده،.سعی.شده.اســت.در.آنها.زیبایی.همان.گره.چینی.های.

پنجره.های.اُرســی.با.شیشه.های.رنگی.ســبز.و.آبی.و.قرمز.به..نمایش.درآید.که.جلوه.
خاصی.را.به.نمای.ساختمان.می.دهد.

نسلجدیدپنجرههاییو.پی.وی.سیبهسبکمعماریایرانیاسامی
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پنجره.ایرانیــان؛.بحران.کاغذ.همچنــان.بر.فضای.بازار.و.صنایــع.مرتبط.با.این.محصول.

اســتراتژیک.ســنگینی.می.کند.و.هیچ.کدام.از.سیاســت.های.اعامی.و.اعمالی.دولت.و.سایر.
دست.اندرکاران.نیز.نتوانسته.از.حجم.این.بحران.بکاهد.

واردات.کاغذ.با.ارز.دولتی،.در.دســت.گرفتن.توزیع.کاغذ.توســط.وزارت.ارشاد،.ممنوعیت.

واردات.کاغذ.توســط.تجار.و.بازرگانان.با.ارز.آزاد.و....ازجمله.سیاســت.هایی.است.که.در.چند.

ماه.گذشته.برای.کنترل.بحران.کاغذ.در.کشور.از.سوی.متصدیان.امر.اعمال.شده.و.بااین.حال.
قیمت.کاغذ.و.مقوا.همچنان.سیر.صعودی.خود.را.حفظ.کرده.است.

کاغذ.که.در.هفته.های.گذشته.و.بعد.از.تعطیات.نوروز.قیمت.نسبتا.ثابتی.را.تجربه.می.کرد،..

روز.سه.شنبه.2۷.فروردین.ماه.یک.باره.با.افزایش.چند.10.هزارتومانی.مواجه.شد..بر.این.اساس.

قیمت.هر.بند.کاغذ.تحریر.۷0.گرمی.۷0.در.100.اندونزی.به.400.هزار.تومان.رسید؛.این.در.

حالی.بود.که.پیش.از.آن.قیمت.هر.بند.این.نوع.کاغذ.۳50.تا.۳۶0.هزار.تومان.بود..همچنین.
قیمت.هر.بند.کاغذ.۷0.گرمی.۶0.در.90.اندونزی.نیز.۳50.هزار.تومان.معامله.شده.است.

بازار.مقوا.و.گاسه.نیز.دست.کمی.از.بازار.کاغذ.نداشت.،.بر.این.اساس.قیمت.هر.کیلو.کاغذ.

گاســه.از.22.هزار.و.500.تومان.به.29.هزار.تومان.افزایش.یافت.و.قیمت.هر.کیلو.مقوای.

پشــت.طوسی.نیز.از.18۶00.تومان.به.22500.تومان.افزایش.یافته.است..این.درحالی.است.

که.قیمت.کاغذ.گاســه.و.مقوای.پشت.طوسی.در.اردیبهشت.سال.گذشته.نزدیک.به.4۷50.
تومان.بوده.است.

.با.نگاهی.به.جداول.می.توان.ســیر.صعودی.این.قیمت.ها.را.از.اردیبهشــت.ســال.9۷.تا.

اردیبهشت.سال.98.مشاهده.کرد..به.این.ترتیب.کاغذ.تحریر.بالغ.بر.400.درصد.و.کاغذ.گاسه.
و.مقوا.بالغ.بر.۶00.درصد.افزایش.قیمت.داشته.است.

رشد.قیمت.کاغذ.همچون.دیگر.بازارها.به.واسطه.رشد.قیمت.دار.از.سال.گذشته.آغاز.شد.و.

در.مقطعی.برای.واردات.کاغذ.ارز.4200.تومانی.نیز.در.نظر.گرفته.شد،.اما.نکته.قابل.توجه.آن.

است.که.برخی.افراد.معتقدند.که.کاغذ.ارز.4200.تومانی.دریافت.کرده،.اما.محصول.نهایی.آن.

به.بازار.وارد.نشده.است..از.سوی.دیگر.وزارت.ارشاد.از.چند.ماه.گذشته.توزیع.کاغذ.را.در.دست.

گرفته.و.تمام.اقدامات.درزمینه.عرضه.و.قیمت.گذاری.در.راســتای.ثبات.قیمت.و.دسترســی.

آســان.ناشران.به.کاغذ.توســط.این.وزارتخانه.انجام.می.شود..حتی.کاغذ.و.مقوایی.که.توسط.

تجار.به.کشور.وارد.می.شــود.در.اختیار.این.وزارتخانه.قرار.می.گیرد.و.به.توزیع.آن.می.پردازد..

به.نظر.می.رســید.با.ورود.وزارت.ارشاد.درزمینه.توزیع.کاغذ.شــرایط.بهتری.در.این.بازار.رخ.

دهد،.اما.این.چنین.نشده.و.قیمت.کاغذ.روند.صعودی.به.خود.گرفته.است.که.جای.سوال.دارد.

باوجودآنکه.تمام.کاغذهای.وارداتی.به.کشــور.در.اختیار.وزارت.ارشاد.قرار.می.گیرد،.چرا.کاغذ.
دارای.دو.نرخ.است.و.ناشران.نتوانسته.اند.کاغذ.را.با.نرخ.مناسب.از.این.وزارتخانه.دریافت.کنند.
این.شرایط.سواات.زیادی.برای.فعاان.بازار.کاغذ.به.ویژه.تولیدکنندگان.و.مصرف.کنندگان.
ایــن.محصول.به.وجود.آورده.اســت..این.که.واردات.کاغذ.بــا.ارز.4200.تومانی.تاکنون.چه.
مزایایی.داشته.و.چرا.بااین.وجود.قیمت.کاغذ.نه.تنها.کاهش.نیافته.بلکه.همچنان.رو.به.افزایش.
است؟.این.سیاست.که.در.سال.های.گذشته.برای.محصوات.دیگری.نیز.اعمال.شده.و.هیچ.گاه.
نتیجه.مطلوبی.دربر.نداشــته.است.چرا.همچنان.از.سوی.دولت.و.مراجع.خاص.اجرا.می.شود؟.
اگر.واقعا.واردات.و.عرضه.تمامی.کاغذ.و.مقوای.واردشــده.به.کشــور.با.ارز.4200.تومانی.و.
توسط.مراجع.دولتی.و.مشخصا.وزارت.ارشاد.انجام.می.گیرد.چرا.کنترل.قیمت.این.محصول.تا.

این.اندازه.سخت.است.و.همچنان.شاهد.افزایش.چند.صد.درصدی.آن.هستیم؟
شــبهه.ایجاد.رانت.برای.عده.ای.که.معموا.از.شــرایط.خاص.کشور.و.تنگناهای.اقتصادی.
جامعه.سوءاســتفاده.کرده.و.در.این.بزنگاه.ها.به.نام.دولت.و.ملت.وارد.کارزار.شــده.و.به.کام.
خودشان.از.شرایط.بهره.برداری.می.کنند.در.مسئله.کاغذ.نیز.تا.حدود.زیادی.احساس.میشود.
بهتر.نیســت.دولت.در.این.زمینه.نسبت.به.سیاســت.ها.و.راهکارهایش.تجدیدنظر.کرده.و.
عطای.این.سیاســت.را.به.لقایش.ببخشــد.تا.تجار.مجرب.و.بازرگانان.باسابقه.کاغذ،.کما.فی.
ســابق.به.رتق.وفتق.امور.بازار.این.محصول.مهم.و.اســتراتژیک.بپردازند..مطمئنا.با.این.کار.
میزان.انتقاد.به.دولت.و.سیاست.های.اجرایی.آن.در.قبال.کاغذ.تا.حدود.زیادی.کاسته.می.شود.
و.شــاهد.شرایط.بهتری.در.بازار.متاطم.کاغذ.خواهیم.بود..اتحادیه.فروشندگان.کاغذ.و.مقوا.
با.۶00.عضو.فعال.و.باتجربه.که.ســابقه.سال.ها.فعالیت.در.این.بازار.را.دارند.ازجمله.مراجعی.
اســت.که.می.تواند.در.این.مســیر.به.دولت.و.وزارت.ارشاد.کمک.کند.هرچند.به.گفته.رئیس.
این.اتحادیه.تاکنون.هیچ.گونه.درخواســت.همکاری.و.حتی.مشــورتی.از.این.اتحادیه.صورت.

نگرفته.است!
امیدواریم.این.بحران.پیش.از.آن.که.به.نقاط.حســاس.و.غیرقابل.کنترل.برســد.به.نحوی.
مدیریت.شــده.تا.صنعت.بزرگ.اما.مظلوم.و.شکننده.چاپ.و.تبلیغات.که.این.روزها.حال.وروز.
چندان.مســاعدی.ندارد.بیشتر.از.این.دچار.خسران.نشود..آنچه.مسلم.است.توجه.به.این.نکته.
است.که.در.این.مسیر.دولت.به.تنهایی.نمی.تواند.راهگشا.باشد.و.استفاده.از.ظرفیت.و.پتانسیل.

اتحادیه.های.صنفی،.بازرگانان.خبره.و.تجار.باتجربه.می.تواند.مفید.فایده.و.کارگشا.باشد.
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در.کمال.ناباوری.خبر.درگذشــت.دوست.و.همکار.ارجمندمان.شادروان.»مهندس.

حمید.شــعبانی«.موجب.تاثر.و.تاســف.شــد..اندوه.ما.در.غم.از.دست.دادن.آن.عزیز.

بزرگــوار.در.واژه.هــا.نمی.گنجد؛.تنها.می.توانیم.از.خداوند.متعــال.برای.بازماندگان.و.

خانواده.معزز.ایشان.صبر.و.بردباری.و.برای.آن.مرحوم.روحی.شاد.و.آرام.طلب.کنیم..

.مدیریت.و.کارکنان.نشریه.پنجره.ایرانیان.این.ضایعه.تاسف.بار.را.به.کلیه.بازماندگان.
این.تازه.درگذشته.و.فعاان.صنعت.آلومینیوم.تسلیت.می.گویند.

اوستپایدار

پنجره.ایرانیان؛.تحریم.های.اعمال.شــده.علیه.چین.توســط.ایاات.متحــده.موجب.افزایش.
صادرات.آلومینیوم.هند.شده.است.

به.گزارش.هوشــمندنیوز،.صادرات.آلومینیوم.هند.تحت.تأثیر.تحریم.چین.طی.ســال.های.

2018-2019.افزایش.داشته.و.پیش.بینی.می.شود.که.این.روند.صعودی.صادرات.طی.سال.های.
2019-2020.نیز.ادامه.یابد.

در.ســال.2018،.صادرات.آلومینیــوم.هند.به.ایاات.متحده.با.58.درصــد.افزایش.به.221.
میلیون.دار.رسید.

به.دلیل.خاء.ایجادشده.در.بازار.آلومینیوم.ایاات.متحده.در.پی.تحریم.چین،.بازار.آلومینیوم.

آمریکا.به.تولیدکنندگان.هندی.روی.آورده.اســت.و.لذا.شــرکت.هایی.چون.نالکو،.هیندالکو،.

ودانتا،.تولیــد.فلز.اولیه.خود.را.افزایش.داده.اند..البته.ازم.به.ذکر.اســت.که.افزایش.صادرات.

آلومینیوم.هند،.بر.روی.بازار.داخلی.این.کشــور.نیز.مؤثر.بوده.است،.به.طوری.که.قیمت.داخلی.
آلومینیوم.در.هند.طی.ماه.های.جاری.به.شدت.افزایش.داشته.است.

قیمــت.آلومینیــوم.در.بورس.فلزات.لنــدن.)LME(.از.ابتدای.ســال.2019.تا.ابتدای.ماه.

می.با.۳.درصد.افزایش.به.1825.دار/تن.رســیده.اســت..مهم.ترین.عامــل.افزایش.قیمت.

آلومینیوم.در.بورس.فلزات.لندن،.افزایش.تقاضای.آلومینیوم.در.بازار.اســت.که.عمدتًا.به.دلیل.
مصرف.کنندگانی.است.که.آلومینیوم.را.در.صنایع.مصرفی.خود.جایگزین.فواد.کرده.اند.

صادراتآلومینیومهندتحتتاثیرتحریمچین

پنجره.ایرانیان؛.در.نخســتین.جلســه.هیات.نمایندگان.نهمین.دوره.اتاق.بازرگانی.
تهران.اعضای.هیات..رئیسه.این.اتاق.مشخص.شدند.

به.گزارش.ایسنا،.بر.این.اساس.مسعود.خوانساری.که.در.دوره.قبل.نیز.ریاست.اتاق.
را.در.اختیار.داشت.در.سمت.خود.ابقاء.شد.

همچنیــن.عا.میر.محمدصادقی.به.عنوان.نایب.رئیس.اول.و.محمد.اتابک.به.عنوان.
نایب.رئیس.دوم.انتخاب.شدند.

در.دوره.نهم.اتاق.بازرگانی.تهران،.فاطمه.مقیمی.منشی.و.ناصر.ریاحی.صندوق.دار.
خواهند.بود.

رئیساتاقبازرگانیتهرانمشخصشد

پنجره.ایرانیان؛.۳0.امین.دوره.نمایشــگاه.بین.المللی.صنعت.شیشه.و.صنایع.وابسته.
چین،.خردادماه.سال.جاری.در.پکن.برگزار.می.شود.

این.نمایشــگاه.که.از.بزرگ.ترین.نمایشــگاه.های.صنعت.شیشه.در.دنیا.است.از.1.

تا.4.خردادماه.1۳98.)22.تا.25.می.2019(.به.مدت.4.روز.در.اکســپو.پکن.برگزار.

می.شــود..این.نمایشگاه.که.از.ســال.198۶.کار.خود.را.آغاز.کرده.است.هر.سال.و.
به.تناوب.در.یکی.از.شهرهای.پکن.و.شانگهای.برگزار.می.شود.

در.۳0.امین.دوره.این.نمایشــگاه.بیش.از.1001.شــرکت.از.۳۳.کشــور.ازجمله،.

ایتالیا،.آلمان،.فرانســه،.فناند،.انگلستان،.هلند،.ژاپن،.کره،.هند.و.چین.حضور.دارند.

و.آخرین.ماشین.آات،.محصوات.و.دستاوردهای.تکنولوژیکی.در.صنعت.شیشه.را.
به.نمایش.می.گذارند.

انواع.محصوات.صنعت.شیشــه،.ماشــین.آات.و.خطوط.تولید.شیشه.های.تخت.

و.ظروف.شیشــه.ای،.تجهیزات.پردازش.انواع.شیشه،.شیشه.های.خاص،.شیشه.های.

خورشــیدی،.انواع.فراورده.های.نسوز،.مواد.اولیه.و.لوازم.جانبی.صنعت.شیشه.ازجمله.
زمینه.هایی.است.که.در.این.نمایشگاه.به.آنها.پرداخته.می.شود.

بزرگتریننمایشگاهشیشهچین

PDF Compressor Free Version 



ما 
 و ن

جره
ر پن

بـا
اخ

56

14
ه.0

مـار
..ش

.98
داد.

.خر
هم.

وازد
ل.د

سـا
ن/ 

یـا
ران

ه ای
ـر

نج
پ

پنجره.ایرانیان:.مدیرعامل.شــرکت.آلومینیوم.المهــدی.هرمزال.گفت:.تمامی.هدفمان.

این.است.تا.بتوانیم.جایگاه.شــرکت.آلومینیوم.المهدی.هرمزال.را.ارتقا.بخشیده.و.جایگاه.
حقیقی.اش.برسانیم.

حمید.مهتدی.در.گفت.وگو.با.خبرگزاری.ایســنا.افزود:.از.زمان.حضور.مجددم.در.این.مجتمع.
صنعتی.اقدام.به.چند.کار.اساسی.برای.برون.رفت.از.وضعیت.گذشته.انجام.دادم.

وی.بابیان.اینکه.در.ابتدا.به.هم.ریختگی.و.بی.نظمی.سبب.پایین.آمدن.راندمان.تولید.می.شود،.

تصریح.کرد:.با.اتخاذ.تصمیماتی.به.نظم.این.مجموعه.سروســامان.داده.شد.تا.بتوانیم.راندمان.
تولید.و.بازده.فعالیتمان.را.افزایش.دهیم.

مدیرعامل.شرکت.آلومینیوم.المهدی.ـ.هرمزال.با.اشاره.به.اینکه.پس.ازآن.مطالبات.و.حقوق.

کارکنان.و.کارگران.را.ســامان.بخشــیدیم.و.اکنون.نیز.این.روند.به.خوبی.انجام.و.مشــکات.

برطرف.شده.است،.اظهار.کرد:.با.برگزاری.جلسات.مختلف.مشکات.پیش.روی.بازنشستگان.
این.شرکت.را.نیز.بررسی.و.برطرف.کردیم.

وی.ادامــه.داد:.در.زمان.ابتدای.حضورم.تولید.محصوات.شــرکت.آلومینیوم.المهدی.۶0.

درصدش.نــو.گرید.بود.که.با.مدیریــت.و.برنامه.ریزی.دقیق.و.برگزاری.جلســات.مختلف.با.

کارشناسان.امر.از.ابتدای.اردیبهشت.دیگر.فلزی.»نو.گرید«.در.شرکت.آلومینیوم.المهدی.تولید.
نمی.شود.و.تمامی.تولیدمان.در.رده.»های.گرید«.است.

مهتدی.با.اشــاره.به.اینکه.فلزهای.»نو.گرید«.باقیمانده.از.گذشته.با.اتخاذ.تدابیر.مناسب.و.

فرآینــد.تولیدی.مان.ارتقا.کیفیت.داده.شــده.و.در.فواصل.زمانی.در.تاش.برای.ارتقا.به.»های.

گرید«.هســتیم،.اضافه.کــرد:.تمامی.این.فعالیت.ها.صورت.گرفت.تا.بتوانیم.جایگاه.شــرکت.

آلومینیوم.المهدی.هرمزال.را.ارتقا.بخشیده.و.جایگاه.حقیقی.اش.برسانیم.
وی.با.بیان.اینکه.آلومینیوم.المهدی.تاثیر.ملی.دارد.و.سهم.مهمی.در.تولید.آلومینیوم.کشور.
داراســت،.عنوان.کرد:.در.تاش.برای.آندسازی.موردنیاز.سایر.صنایع.کشور.هستیم.تا.بتوانیم.

نشان.دهیم.توانمندی.آلومینیوم.المهدی.در.تمامی.بخش.ها.در.حال.ارتقاست.
مدیرعامل.شــرکت.آلومینیوم.المهدی-.هرمزال.در.پایــان.گفت:.در.زمانی.که.این.مجتمع.
صنعتی.تحویل.بنده.داده.شــد.تعداد.دیگ.های.فعال.10۷.دیگ.بود.که.اکنون.به.120.دیگ.

رسیده.و.تا.پایان.سال.تمامی.دیگ.ها.راه.اندازی.شده.و.به.4۶8.دیگ.خواهد.رسید.

ارتقاءآلومینیومالمهدیبا468دیگفعالتاپایانسال

پنجره.ایرانیان؛.آزمایشگاه.کنترل.کیفیت.شرکت.»آلومینیوم.دارنا.پارسه«.به.منظور.
حفظ،.ارتقاء.و.بهبود.مستمر.کیفیت.محصوات.خود.آغاز.به.کار.کرد.

به..گزارش.پنجره.ایرانیان.به..نقل.از.روابط.عمومی.شــرکت.آلومینیوم.دارنا.پارســه،.

آزمایشگاه.کنترل.کیفیت.شرکت.آلومینیوم.دارنا.به.منظور.حفظ،.ارتقاء.و.بهبود.مستمر.

کیفیت.محصوات.خود،.در.راســتای.پیاده.سازی.اســتاندارد.بین.المللی.صنعت.رنگ.

پودری.الکترواســتاتیک،.به.صورت.یک.واحد.مستقل.در.این.شرکت.فعالیت.دارد.و.با.

در.اختیار.داشتن.تجهیزات.دقیق.آزمایشگاهی.و.حضور.متخصصین.برجسته.به.انجام.

آزمون.هــای.خاص.و.دقیق.در.تمامی.مراحل.تولید،.به.ترویج.محصوات.اســتاندارد.
باهدف.افزایش.ضریب.کیفیت.محصوات.می.پردازد.

به.منظــور.اطمینان.از.کیفیت.محصــوات.تولیدی،.واحد.کنترل.کیفی.شــرکت.

آلومینیوم.دارنا.دارای.آزمایشــگاهی.مجهز.و.مدرن.اســت.که.پیوسته.اقدام.به.پایش.

محصوات.تولیدی.شــرکت.می.کند..آزمایشــگاه.این.مجموعه.یکی.از.مجهزترین.

آزمایشــگاه.های.شمال.کشــور.در.صنعت.رنگ.آمیزی.الکترواســتاتیک.است.که.با.

در.اختیار.داشــتن.جدیدترین.تجهیزات.اروپایی.قادر.به.بررســی.کلیه.ابعاد.فیزیکی،.
مکانیکی.و.کیفی.محصول.نهایی.به.صورت.مداوم.در.حین.فرآیند.تولید.است.

آغازفعالیتآزمایشگاهتخصصیرنگآلومینیومدارنا

پنجره.ایرانیان؛.بیست.و.چهارمین.نمایشگاه.بین.المللی.ماشین.آات،.لوازم.و.مصالح.
ساختمانی.ایران.خردادماه.سال.جاری.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.
21.تا.24.خردادماه.سال.1۳98.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.

تبریز نمایشگاهبینالمللیماشینآات،لوازمومصالحساختمانیایرانـ
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پنجره.ایرانیان؛.مدیر.کارخانه.ایرالکو.با.اشــاره.به.راه.اندازی.تکنولوژی.200.آمپر.این.

کارخانه.بعد.از.انقاب.اسامی.گفت:.210.دیگ.دیگر.در.این.تکنولوژی.در.مدار.تولید.
قرار.گرفته.است.و.پیش.بینی.می.شود.تولید.سال.98.این.شرکت.به.192.هزار.تن.برسد.

بوالحســنی.افزود:.بزرگ.ترین.کارخانه.تولید.آلومینیــوم.خاورمیانه.در.اراک،.تامین.

کننده.نیمی.از.نیاز.کشــور.به.این.محصول.اســتراتژیک.اســت..اولین.و.بزرگ.ترین.

کارخانه.تولید.آلومینیوم.ایران.و.خاورمیانه.توانسته.با.تولید.180.هزار.تن.در.سال.48.
درصد.نیاز.کشور.را.تامین.کند.

شــمش.تی.بار،.شمش.هزار.پوندی،.بیلت،.اســلپ.و.آلیاژ.های.ریخته.گری.ازجمله.

محصوات.تولیدی.این.کارخانه.اســت.که.پنج.طرح.توسعه.را.در.چهار.دهه.انقاب.
پشت.سر.گذاشته.است.

5.هزار.کارگر.و.مهندس.این.کارخانه.تاش.می.کنند.تا.چرخ.11.هزار.واحد.صنعتی.

کوچک.و.متوســط.کشور.در.چرخش.باشــد.و.250.هزار.نفر.همچنان.در.شغل.خود.

باقی.بمانند..ساانه.تا.۳50.هزار.تن.شمش.آلومینیوم.در.سه.کارخانه.ایرالکو،.هرمزال.
و.المهدی.تولید.می.شود.

2۳.اردیبهشــت.ماه.سال.1۳51.بود.که.نخستین.دیگ.های.آمریکایی.روانه.کارخانه.

تولید.آلومینیوم.ایران.شــد،.دیگ.های.آاینده.که.میزان.مصرف.انرژی.باا.و.راندمان.
پایین.داشتند.

افزایشتولیدایرالکودرسالجاریبه۱92هزارتن

پنجره.ایرانیان؛.محققان.یکی.از.شرکت.های.فعال.در.حوزه.تولید.آلومینیوم.موفق.به..

جایگزینی.نانوپوشــش.های.تبدیلی.زیرکونیومی.به.جای.پوشش.های.تبدیلی.کروماته.

رایج.در.صنعت.آلومینیوم.شدند.که.به.گفته.آنها.عاوه.بر.آنکه.قیمت.نهایی.محصول.
کاهش.یافته،.موجب.کاهش.آلودگی.های.زیست.محیطی.نیز.شده.است.

به.گزارش.ایســنا،.پوشــش.دهی.تبدیلی.کرومــات.یا.کروماته.کــردن،.نوعی.از.

پوشــش.دهی.اســت..نتیجه.چنین.عملیاتی.ایجاد.پوشــش.محافظ.تبدیلی،.شامل.

ترکیبات.کروم.بر.روی.سطح.فلز.بوده.که.این.روش.برای.چسبندگی.رنگ.و.مقاومت.
خوردگی.آلومینیوم.انجام.می.شود.

یکی.از.مشــکات.رایج.در.این.فرآیند،.آلودگی.های.زیست.محیطی.است..استفاده.

از.پوشــش.تبدیلی.زیرکونیوم.و.اقداماتی.نظیر.جایگزینی.ســود.و.اسید.نیتریک.)در.

دمای.محیط.و.بدون.افت.وزن.بار(.ازجمله.راهکارهایی.است.که.مانع.از.آلودگی.های.
زیست.محیطی.در.این.صنعت.می.شود.

در.این.راستا.یکی.از.شرکت.های.فعال.در.این.حوزه.راهکاری.برای.جایگزینی.نوعی.

نانو.پوشــش.به.جای.پوشــش.های.کروماته.رایج.ارائه.کرده.است؛.ازاین.رو.از.سالیان.

قبل،.دســت.یابی.به.دانش.فنی.اعمال.نانو.پوشــش.ها.در.دستور.کار.واحد.تحقیق.و.

توســعه.این.شرکت.قرار.گرفت.که.پس.از.حدود.5.سال.تاش،.توانست.به.این.مهم.

دست.یابد.و.درحال.حاضر.نانو.پوشش.های.تبدیلی.زیرکونیومی.را.تجاری.سازی.کرده.

اســت..زنجیره.کاملی.از.تولید.مواد.اولیه،.تولید.و.عرضه.این.پوشــش.ها.توسط.این.
شرکت.کاما.بومی.سازی.شده.و.به.صنایع.متقاضی.عرضه.می.شود.

رضا.امیــری.از.محققان.این.طرح.با.بیان.اینکه.تســت.های.اولیه.برای.بررســی.

اثربخشــی.نانو.پوشــش.تبدیلی.روی.پروفیــل.آلومینیوم.رنگی.انجام.شــد،.گفت:.

نتایج.تست.ها.نشــان.داد.که.نانو.پوشــش.تبدیلی.می.تواند.جایگزین.مناسبی.برای.

پوشش.های.کروماته.باشد..ازاین.رو.قراردادی.برای.خرید.این.محصول.برای.استفاده.

از.این.نانو.پوشــش.ها.با.شرکت.تولیدکننده.منعقد.کردیم.و.این.نانو.پوشش.وارد.خط.

تولید.شد،.به.طوری.که.در.ابتدا.100.تن.آلومینیوم.در.ماه.با.استفاده.از.این.نانو.پوشش.

تولید.می.شــد،.ولی.درحال.حاضر.این.ظرفیت.به.800.تن.پروفیل.رنگ.شــده.در.ماه.
رسیده.است.

وی.با.اشــاره.به.مزایای.این.فناوری.خاطرنشــان.کرد:.اسید.نیتریک،.سود.سوزآوز.

و.کروماته.ازجمله.موادی.هســتند.که.به.شــدت.برای.نیروی.انسانی.و.محیط.زیست.

خطرناک.و.دغدغه.های.ســازمان.های.نظارتی.مانند.سازمان.محیط.زیست.بوده.است..

ما.به.شــدت.برای.جایگزینــی.این.مواد.تاش.می.کردیم.که.ایــن.فناوری.درنهایت.

پاسخگوی.نیاز.ما.شد،.به.طوری.که.بعد.از.جایگزینی.این.نانو.پوشش.و.مواد.زیرسازی.

آن.موفق.شــدیم.اسید.نیتریک،.سود.سوزآور.و.کروماته.را.کامًا.از.چرخه.تولید.خارج.

کنیم..با.این.کار.مشــکات.ایمنی.کارگر.و.سمیت.مواد.در.ماحظات.زیست.محیطی.
را.حل.کردیم.

امیری،.کوتاه.شــدن.چرخه.تولید.و.افزایش.ســرعت.عمل.را.از.مزایای.حذف.این.

مواد.در.فرآیند.تولید.دانست.و.ادامه.داد:.عاوه.بر.آن.با.حذف.برخی.مواد.شیمیایی.و.

انرژی،.هزینــه.کار.نیز.کاهش.یافت.که.این.منجر.به.کاهش.قیمت.نهایی.محصول.

و.رقابت.پذیرتر.شدن.محصوات.ما.در.بازار.داخل.و.خارج.از.کشور.شد..درحال.حاضر.

پرش.رنگ.در.پروفیل.های.آلومینیوم.تولیدشــده.وجود.ندارد.و.رضایت.بیشــتری.در.
مصرف.کنندگان.ایجاد.شده.است.

پوشش.های.تبدیلی.پوشش.هایی.هستند.که.از.تبدیل.زیر.ایه.به.وجود.می.آیند..در.

فرآیند.تشکیل.این.پوشش.ها،.اتم.های.سطحی.با.یک.آنیون.مناسب.وارد.واکنش.شده.

و.موجب.ایجاد.یک.ایه.بر.روی.ســطح.می.شوند..چسبندگی.فوق.العاده.به.زیر.ایه،.

یکی.از.بزرگ.ترین.مزایای.پوشش.های.تبدیلی.به.شمار.می.رود..از.این.گونه.پوشش.ها.
به.عنوان.یک.ایه.زیرساز.جهت.بهبود.کیفیت.چسبندگی.رنگ.استفاده.می.شود.
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پنجره.ایرانیان؛.شــرکت.آلومرول.نوین.و.آلومینیوم.پردیــس.)روان.گذار.پردیس(.

موفق.به..جایگزینی.نانوپوشش.های.تبدیلی.زیرکونیومی.به.جای.پوشش.های.تبدیلی.

کروماته.رایج.در.صنعت.آلومینیوم.شــده.اند..با.این.کار.مزیت.رقابتی.صنعت.آلومینیوم.
کشور.ارتقاء.یافته.و.قیمت.نهایی.محصول.کاهش.می.یابد.

پوشــش.دهی.تبدیلی.کرومات.یا.کروماته.کردن،.نوعی.از.پوشــش.دهی.است.که.با.

عملیات.شــیمیایی.می.توان.ترکیبات.فلزی.نظیر.اسید.کرومیک.۶+،.کرومات.یا.دی.

کرومات.روی.ســطح.قرار.داد..نتیجه.چنین.عملیاتی.ایجاد.پوشــش.محافظ.تبدیلی،.

شــامل.ترکیبات.کروم.بر.روی.سطح.فلز.بوده.که.این.روش.برای.چسبندگی.رنگ.و.
مقاومت.خوردگی.آلومینیوم.انجام.می.شود.

یکی.از.مشــکات.رایج.در.این.فرآیند،.آلودگی.های.زیست.محیطی.در.اثر.استفاده.

از.کروم۶+،.اســیدنیتریک.و.سود.سوزآور.است..شــرکت.های.تولیدکننده.آلومینیوم.

باید.تدابیر.ویژه.ای.برای.جلوگیری.از.آســیب.به.نیروی.انســانی.و.همچنین.ممانعت.

از.آلودگی.محیط.زیســت.اتخاذ.کنند.که.ازجمله.این.اقدامات.می.توان.به.اســتفاده.از.

پوشش.تبدیلی.زیرکونیوم.اشاره.کرد،.همچنین.اقدامات.دیگری.نظیر.جایگزینی.سود.
و.اسید.نیتریک.)در.دمای.محیط.و.بدون.افت.وزن.بار(.قابل.انجام.است.

گفتنی.اســت،.آلومرول.نوین.و.روان.گذار.پردیس.)آلومینیوم.پردیس(.زیر.نظر.یک.

هلدینگ.مشترک.کار.می.کنند..آلومرول.نوین.یکی.از.باسابقه.ترین.واحدهای.صنعت.

آلومینیوم.در.کشــور.بوده.که.از.ســال.1۳8۶.شرکت.روان.گذار.پردیس.را.برای.تولید.

آلیاژهای.آلومینیوم.و.رنگ.آمیزی.مقاطع.آلومینیومی.تأســیس.کرد..هر.دو.شرکت.از.
این.فناوری.نانو.پوشش.در.خط.تولید.خود.استفاده.می.کنند..

استفادهازنانوپوششبرایارتقاءصنعتآلومینیوموحفظمحیطزیست

پنجره.ایرانیــان؛.اولین.کنفرانس.بین.المللی.و.دومین.کنفرانس.ملی.به.ســوی.شهرســازی،.
معماری.و.عمران.دانش.بنیان.آبان.ماه.سال.جاری.در.شهر.تهران.برگزار.می.شود.

اولین.کنفرانس.بین.المللی.و.دومین.کنفرانس.ملی.به.ســوی.شهرسازی،.معماری.و.عمران.

دانش.بنیان.توسط.دانشکده.عمران،.معماری.و.هنر.در.تاریخ.20.آبان.ماه.1۳98.در.شهر.تهران.
برگزار.می.شود.

اولین.کنفرانس.بین.المللی.و.دومین.کنفرانس.ملی.به.ســوی.شهرسازی،.معماری.و.عمران.

دانش.بنیان.در.4.محور.شهرسازی،.عمران،.معماری.و.هنر.برگزار.می.شود..این.کنفرانس.توسط.
پایگاه.اینترنتی.کنفرانس.الرت.اطاع.رسانی.می.شود.

گفتنی.اســت،.عاقه.مندان.به.حضور.در.این.کنفرانس.بهتر.اســت.قبل.از.هرگونه.اقدام.و.
برنامه.ریزی،.صحت.اطاعات.را.از.دبیرخانه.رویداد،.استعام.کنند.

اولینکنفرانسبینالمللیبهسویشهرسازی،معماریوعمراندانشبنیان

پنجره.ایرانیان؛.یک.شرکت.کوچک.آلومینیوم.در.ایالت.اورگن.در.غرب.آمریکا.حدود.
20.سال،.از.آژانس.فضایی.ایاات.متحده.آمریکا.)ناسا(.کاه.برداری.کرد.

به.گزارش.پنجره.ایرانیان.به.نقل.از.یورونیوز،.بزرگ.ترین.ســازمان.فضایی.در.جهان،.

ســال.ها.قربانی.یک.کاه.برداری.در.مقیاس.بزرگ.شده.است..ناسا.این.موضوع.را.روز.

سه.شــنبه.گذشته،.۳0.آوریل.)10.اردیبهشت(.تایید.و.اعام.کرد.که.این.موضوع.باعث.
شکست.دو.ماموریت.پرتاب.موشک.در.سال.های.2009.و.2011.شده.است.

.شرکت.ســاپا.پروفایلز.که.سازنده.اکستروژن.آلومینیوم.اســت.با.دست.کاری.نتایج.

آزمایشگاهی،.آلومینیوم.تقلبی.به.ناسا.داده.است..ناسا.اعام.کرده.است.که.این.موضوع.
باعث.زیان.۷00.میلیون.داری.به.این.شرکت.شده.است.

این.موضوع،.در.پی.بررســی.ها.برای.پیدا.کردن.دایل.شکست.دو.ماموریت.فضایی.

این.ســازمان.کشف.شــد..در.این.دو.ماموریت.قرار.بود.موشــک.تاروس.ایکس.ال،.

ماهواره.هایــی.را.به.منظــور.مطالعه.آب.وهــوا.در.مدار.زمین.قرار.دهنــد؛.اما.در.هر.دو.
ماموریت.دماغه.این.موشک.برای.پرتاب.ماهواره.به.فضا.باز.نشد.

.آژانس.فضایی.آمریکا.درنهایت.به.منشــا.این.موضوع.پی.برد..درواقع.شــرکت.ساپا.

پروفایلز.که.پیمانکار.ناســا.در.اورگن.بود،.19.سال.آلومینیوم.معیوب.و.تقلبی.به.آژانس.

فضایی.آمریکا.داده.بود..البته.آزمایش.های.مربوط.به.مقاومت.و.کیفیت.این.آلومینیوم.ها.

را.هم.دست.کاری.کرده.بود..قطعات.آلومینیومی.موشک.در.زمان.پرتاب.خرد.می.شد.و.

بنابراین.قادر.به.رها.کردن.ماهواره.به.فضا.نبود.
.جیم.نورمان.مدیر.بخش.پرتاب.ناسا.در.واکنش.به.این.موضوع.اعام.کرد.به.طورجدی.

به.اعتماد.ناسا.خدشه.وارد.شده.است:.سال.ها.کار.علمی.به.خاطر.تقلب.از.بین.رفت.
.ناســا.تنها.قربانی.این.شرکت.متقلب.نبوده.اســت..این.شرکت.و.همچنین.شرکت.
اصلی.با.نام.نورسک.هیدرو.در.2۳.آوریل.امسال.محکوم.به.پرداخت.جریمه.4۶.میلیون.
داری.به.خاطر.تخلف.دیگری.شــده.بوده.اند..ناســا.در.بیانیــه.ای.اعام.کرد.که.تمام.

قراردادها.با.این.دو.شرکت.را.به.حالت.تعلیق.درآورده.است.
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پنجره.ایرانیــان؛.آلکوا.در.گزارش.عملکرد.۳.ماهه.نخســت.خود.از.ســال.2019،.

پیش.بینی.تراز.بازار.جهانی.آلومینیوم.را.از.حداقل.1.۷.میلیون.تن.کســری.عرضه،.به.
حداقل.1.5.میلیون.تن.تغییر.داد.

به.گزارش.دنیای.معدن،.این.در.حالی.اســت.که.بازار.آلومینیوم.در.ســال.گذشته.با.

حدود.1.۷.میلیون.تن.کســری.مواجه.بود؛.ولی.باوجود.این.میزان.از.کســری.و.حتی.

پیش.بینی.هایی.از.تداوم.کسری.در.سال.جاری،.اما.همچنان.قیمت.آلومینیوم.محرک.
ازم.برای.رشد.را.پیدا.نکرده.و.در.یک.ماه.گذشته.با.روندی.نزولی.همراه.بوده.است.
این.پیش.بینی.با.در.نظر.گرفتن.رشــد.آهسته.تر.اقتصادی.چین،.خصوصا.در.بخش.

حمل.ونقل.و.خودروهای.الکتریکی.بوده.است.

.۱میلیونتنیآلومینیومدرسالجاری پیشبینیکسریحداقل۵

پنجره.ایرانیان؛.دبیر.سندیکای.صنایع.آلومینیوم.ایران.گفت:.اگرچه.تحریم.ها.بر.صنعت.
آلومینیوم.بی.تاثیر.نیست،.اما.صادرات.آلومینیوم.ایران.به.همسایگان.متوقف.نمی.شود.
به.گزارش.پنجره.ایرانیان.به.نقل.از.پایگاه.اطاع.رسانی.اتاق.ایران،.ابوالفضل.رضایی.
افزود:.افغانستان،.ترکیه.و.عراق.عمده.بازار.های.هدف.برای.صادرات.صنایع.آلومینیوم.
کشــور.به.شــمار.می.روند.که.تحریم.های.تازه.تأثیر.چندانی.بر.این.بازار.های.نخواهد.
گذاشت،.مگر.اینکه.مشــکات.بانکی.به.حدی.گسترده.شود.که.هرگونه.نقل.وانتقال.

مالی.را.غیرممکن.سازد.
وی.با.بیان.اینکه.صنعت.آلومینیوم.کشــور.پیش.ازاین.تجربه.تحریم.ها.را.داشــته.و.
نباید.اثر.تحریم.ها.را.بزرگنمایی.کــرد.گفت:.تحریم.های.تازه.می..تواند.تا.حدودی.بار.
اضافی.درخصوص.افزایش.قیمت.تمام.شــده.تولید.به.صنعت.آلومینیوم.تحمیل.کند،.
اما.یکی.از.مهم.ترین.چالش.هایی.که.صنعت.آلومینیوم.طی.سال.های.اخیر.با.آن.درگیر.

بوده.وابستگی.به.تامین.مواد.اولیه.از.خارج.از.کشور.است.
وی.گفت:.بیشــتر.مواد.اولیه.موردنیاز.صنایع.ازجمله.پودر.آلومینا،.به.شدت.نیازمند.
واردات.است..در.دوره.قبلی.تحریم.ها.این.نیاز.به.صورت.تهاتر.انجام.می.شد.که.همین.
شکل.تأمین.مواد.اولیه.هزینه.مالی.هنگفتی.را.به.شرکت.های.آلومینیوم.وارد.می.کند.
دبیر.ســندیکای.صنایع.آلومینیوم.ایران.»خام.فروشی«.را.یکی.دیگر.از.مشکات.
این.صنعت.دانســت.و.افزود:.از.دی.ماه.سال.9۷،.صادرات.شمش.تقریبا.محدود.شده.
است..در.همین.راستا.تاش.های.بســیاری.از.سوی.بخش.خصوصی.برای.مبارزه.با.
خام.فروشــی.صورت.گرفته.است..چراکه.معتقدیم.به.جای.خام.فروشی.این.مواد.اولیه.
و.فروش.آن.ها.به.قیمت.نازل.در.کشــور.های.دیگر،.منطقی.تر.است.تا.این.مواد.اولیه.

ابتدا.به.محصوات.با.ارزش.افزوده.باا.تبدیل.و.سپس.صادر.شود.
وی.اضافه.کرد:.با.توجه.به.اعمال.تحریم.های.تازه.علیه.صنعت.آلومینیوم.کشــور،.
بدون.شــک.تامین.مواد.اولیه.دشوارتر.خواهد.شــد.و.در.این.زمان.با.توجه.به.این.که.

شرکت.ها.و.کشور.های.رقیب.این.فرصت.را.پیدا.می.کنند.تا.بازار.های.ایران.را.تصاحب.

کنند،.بنابراین.بیش.از.هر.زمان.دیگری.صنعت.آلومینیوم.کشور.نیازمند.حمایت.دولت.

اســت؛.تا.از.یک..طرف.ارز.موردنیاز.برای.مواد.اولیه.تامین.و.از.طرف.دیگر.مقدمات.
تسهیل.ورود.مواد.اولیه.به.کشور.فراهم.شود.

رضایی.با.انتقاد.از.برخی.سیاست.های.دولت.که.منجر.به.بروز.مشکل.در.تامین.مواد.

اولیه.صنایع.آلومینیوم.شــده.است،.گفت:.دولت.از.4.ماه.گذشته،.واردات.شمش.های.

حاصل.از.ذوب.ضایعات.را.ممنوع.کرده.اســت.که.این.موضوع.نقش.حائز.اهمیتی.در.
تامین.مواد.اولیه.صنایع.آلومینیوم.به.خصوص.صنایع.پایین.دستی.دارد.

ایران.به.عنوان.هجدهمین.تولیدکننده.آلومینیوم.جهان.محســوب.می.شود.و.در.افق.
1404.دستیابی.به.رقم.یک.میلیون.و.500.هزار.تن.شمش.را.پیش.بینی.کرده.است.

صادرات.بخش.معدن.و.صنایع.معدنی.سال.9۷.ازلحاظ.وزنی.49.و.ازنظر.ارزش.21.

درصد.مجموع.صادرات.را.به.خود.اختصــاص.داد،.همچنین.درزمینه.واردات.نیز.12.
درصد.وزنی.و.9.درصد.کل.ارزش.این.بخش.را.از.آن.خود.ساخت.

باحضورکشورهایهمسایهصادراتآلومینیوممتوقفنمیشود

پنجره.ایرانیان؛.تولید.جهانی.آلومینیوم.در.ماه.مارس.ســال.جاری،.5/414.میلیون.

تن.گزارش.شده.اســت.و.این.بدان.معناست.که.تولید.روزانه.آلومینیوم.در.ماه.مارس.
1۷4/۶.هزار.تن.بوده.است.

به.گزارش.پنجره.ایرانیان.به.نقل.از.هوشمند.نیوز،.تولید.روزانه.آلومینیوم.در.ماه.مارس.

نســبت.به.ماه.فوریه.)1۷5/۶.هزار.تن(،.کاهش.اندکی.را.نشان.می.دهد..تولید.جهانی.

آلومینیوم.در.ماه.فوریه.4/91۶.میلیون.تن.بوده.اســت.و.این.اختاف.تولید.به.تعداد.

روزهای.ماه.فوریه.و.مارس.باز.می.گردد..سهم.مناطق.تولیدکننده.آلومینیوم.در.جهان.
طی.ماه.مارس،.به.صورت.زیر.گزارش.شده.است:

بر.اســاس.این.گزارش،.تولید.جهانی.آلومینیوم.در.ماه.ژانویه.5/411.میلیون.تن.و.

تولید.روزانه.آلومینیوم.1۷4/5.هزار.تن.بوده.اســت..طی.سه.ماهه.نخست.سال.جاری.

)ژانویه-.فوریه-.مارس(.درمجموع.15/۷41.میلیون.تن.آلومینیوم.در.جهان.تولید.شده.
است.که.متوسط.تولید.روزانه.طی.این.سه.ماه..1۷4/9.هزار.تن.گزارش.شده.است.

تولیدجهانیآلومینیوموآلومینادرماهمارس
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پنجره.ایرانیان؛.دونالد.ترامــپ،.رئیس.جمهور.آمریکا،.با.صدور.فرمانی.صنایع.آهن،.

فــواد،.آلومینیوم.و.مس.ایران.را.به.مجموعه.تحریم.هــای.یک.جانبه.آمریکا.اضافه.
کرده.است.

این.فرمان.که.روز.چهارشــنبه.8.مه.)18.اردیبهشــت(.صادر.شد،.درآمد.صادرات.

صنایع.فلزی.ایران.را.هدف.قرار.داده.اســت..تحریم.های.جدید.کابینه.دونالد.ترامپ،.

صنایــع.فلزی.ایران.را.مــورد.هدف.قرار.خواهد.داد..معــادن.و.فلزات.پس.از.نفت.و.
پتروشیمي.منبع.بزرگی.از.درآمد.ارزی.ایران.را.تشکیل.می.دهند.

این.صحبت.ها.پس.از.اعام.ایران.برای.خروج.مرحله.به.مرحله.از.برجام.و.راه.اندازی.
بخش.هایی.از.قسمت.های.تعطیل.شده.فعالیت.های.هسته.ای.اعام.شده.است.

آقای.ترامپ.در.فرمان.اجرایی.خود.تهران.را.به.اقدام.های.بعدی.تهدید.کرده.اســت.
مگر.اینکه.تهران.به.طور.اساسی.رفتارهای.خود.را.تغییر.دهد.

ترامپآلومینیومایرانراتحریمکرد

پنجره.ایرانیان؛.مدیرکل.تعزیرات.حکومتی.اســتان.همدان.از.جریمه.بیش.از.400.

میلیون.ریالی.یک.کارگاه.متخلف.خبر.داد.و.گفت:.یک.واحد.صنفی.ساخت.دروپنجره.
یو.پی.وی.سی.توسط.تعزیرات.حکومتي.همدان.جریمه.شد.

به.گزارش.ایسنا.و.به.نقل.از.روابط.عمومی.تعزیرات.حکومتی.استان.همدان،.علیرضا.

حســن.پور.اظهار.کرد:.این.واحد.با.شکایت.شاکی.خصوصی.به.اتهام.گران.فروشی.در.
ساخت.دروپنجره.جریمه.شد.

وی.تصریح.کرد:.با.توجه.به.شــکایت.شــاکی.خصوصی.از.یک.واحد.صنفی.مبنی.

بر.گران.فروشی.در.ساخت.دروپنجره.یو.پی.وی.سی،.پرونده.ای.در.شعبه.هیات.بدوی.

تعزیرات.حکومتی.همدان.تشــکیل.شد.و.پس.از.کارشناسی.و.احراز.تخلف،.متهم.به.

پرداخــت.مبلــغ.282.میلیون.ریال.جزای.نقدی.در.حق.دولت.و.اســترداد.مبلغ.141.
میلیون.ریال.به.شاکی.خصوصی.محکوم.شد.

حســن.پور.ضمن.قدردانی.از.مردم.استان،.خاطرنشان.کرد:.تقاضا.داریم.در.صورت.

مشــاهده.هرگونه.تخلف.مراتب.را.از.طریق.تلفن.۳252۳442.اداره.کل،.تلفن.گویای.
124.سازمان.صنعت،.معدن.و.تجارت.و.تارنمای.t135.ir.اعام.کنند.

جریمه423میلیونیکارگاهساختدروپنجرهدرهمدان

پنجره.ایرانیان؛.نقدی.مدیر.کارگاه.احیا.شرکت.آلومینیوم.ایران،.از.بسته.شدن.پرونده.
دیگ.های.فرسوده.این.شرکت.خبر.داد.

به.گزارش.باشــگاه.خبرنگاران،.نقدی.مدیر.کارگاه.احیا.این.شــرکت.گفت:.بعد.از.

4۷.ســال.دیگ.های.ساخته.شده..شــرکت.رینولدز.آمریکا.به.موزه.کارخانه.پیوست.و.

به.طورکلی.از.مدار.تولید.خارج.شــد.و.به.جای.آن.دیگ.های.ساخته.شده.و.بهینه.سازی.
شده.ساخت.وطن.جایگزین.گشت.

نقدی.افزود:.راندمــان.باا،.کاهش.مصرف.انرژی.و.کنتــرل.و.مهار.آلودگی.های.

زیســت.محیطی.از.اصلی.ترین.ویژگی.های.دیگ.های.جدید.تولید.داخل.است.که.پس.
از.استقرار.همه.ی.280.دیگ.آاینده.تولید.آمریکا.از.مدار.خارج.شد.

بوالحســنی.مدیر.این.کارخانه.گفت:.شــرکت.ایرالکو.یکی.از.۳.شرکت.های.تولید.

شمش.آلومینیوم.در.ایران.است.که.در.سال.گذشته.45.میلیون.دار.شمش.آلومینیوم.
به.کشور.های.روسیه.چین.و.کره.صادر.کرده.است.

بوالحسنی.افزود:.کارخانه.تولید.آلومینیوم.ایران.در.دهه.50.و.با.ظرفیت.45.هزار.تن.

و.دو.خط.تولید.در.مدار.تولید.قرار.گرفت.که.آن.زمان.90.درصد.نیاز.کشــور.از.طریق.
واردات.تامین.می.شد.و.ایران.هیچ.صادراتی.به.خارج.از.کشور.نداشت.

وی.اضافــه.کرد:.در.دهه.هــای.۶0،.۷0.و.80.به.ترتیب.خطوط.۳،.4.و.5.وارد.مدار.

تولید.گشــت.و.ظرفیت.به.180.هزار.تن.در.سال.رسید.و.تعداد.دیگ.های.تکنولوژی.
۷0.آمپر.از.280.دیگ.به.450.دیگ.افزایش.یافت.

دیگهایدهه۵0شرکتآلومینیومایرانراهیموزهایرالکوشدند
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پنجره.ایرانیان؛.شــانزدهمین.دوره.نمایشــگاه.صنعت.ساختمان.اردبیل.تیرماه.سال.
جاری.برگزار.می.شود.

شــانزدهمین.دوره.نمایشگاه.صنعت.ســاختمان.اردبیل.در.تاریخ.19.تا.22.تیرماه.
1۳98.در.محل.دائمی.نمایشگاه.های.بین.المللی.اردبیل.برگزار.می.شود.

شانزدهمین.نمایشگاه.صنعت.ساختمان.اردبیل.از.ساعت.1۶.تا.22.روزهای.یادشده.

در.محــل.دائمی.نمایشــگاه.های.بین.المللی.اردبیل.واقع.در.ســاحل.جنوبی.دریاچه.
شورابیل.پذیرای.عموم.عاقه.مندان.و.فعاان.صنعت.ساختمان.است.

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

شانزدهمیننمایشگاهصنعتساختماناردبیل

پنجره.ایرانیان؛.فیلم.ســرامیکی.حاوی.نانوذرات.توسط.شرکت.سوار.گارد.ساخته.شده.که.با.
نصب.روی.پنجره.موجب.خنک.شدن.فضای.داخلی.ساختمان.می.شود.

به.گزارش.خبرگزاری.دانشــجو،.شــرکت.ســوار.گارد.به.عنوان.پیشــرو.در.حوزه.فناوری.

فیلم.های.مورد.اســتفاده.در.پنجره.ها،.اعام.کرد.که.محصول.فیلم.ســرامیکی.این.شــرکت.

موسوم.به.™VortexIR.از.طریق.شــبکه.توزیع.همکاران.سوار.گارد.در.آمریکای.شمالی.

عرضه.می.شــود..عاوه.بر.این.فیلم،.محصوات.قبلی.شرکت.ســوار.گارد.نیز.برای.استفاده.

مصرف.کنندگان.توزیع.می.شــود..در.ساخت.فیلم.سرامیکی.سوار.گارد.از.فناوری..نانو.استفاده.
شده.است.

اســتفاده.از.™VortexIR.در.پنجره.ها.موجب.می.شود.تا.فضای.داخلی.ساختمان.خنک.تر.

بماند.و.حریم.شخصی.نیز.محافظت.شــود..کندال.کمبز.از.مدیران.این.شرکت.می.گوید:.این.

محصول.از.فناوری.پیچیده.ای.ساخته.شــده.که.نیاز.مصرف.کننده.را.برای.ایجاد.فضای.راحت،.

قابل.تنظیم.و.درعین.حال.برای.حفظ.حریم.شــخصی.برآورده.می.ســازد..اگر.شــما.به.دنبال.

محصولی.هوشمند.هستید.تا.از.پنجره.محافظت.کند،.فیلم.سرامیکی.™VortexIR می.تواند.
پاسخگوی.نیاز.شما.باشد.

فناوری.مورداســتفاده.در.این.فیلم.سرامیکی.موجب.می.شود.تا.99.درصد.از.تابش.فرابنفش.

بلــوک.و.9۶.درصد.از.امواج.مادون.قرمز.بازتابیده.شــود.و.درنتیجــه.۶5.درصد.از.کل.انرژی.

خورشــید.وارد.فضای.داخلی.ساختمان.نشــود..در.این.فیلم.ها.از.نانوذرات.سرامیکی.استفاده.

شــده.اســت.که.می.تواند.به.جای.جذب.نور،.آن.را.منعکس.کند..در.شیشه.خودرو،.وجود.این.

فیلم.ســرامیکی.موجب.دید.بهتر.می.شود..ذرات.فلزی.که.معموا.در.فیلم.های.مورداستفاده.در.

شیشــه.ها.به.کار.می.رود.در.عملکرد.تلفن.همراه،.جی.پی.اس.و.سیستم.های.ماهواره.ای.اختال.
ایجاد.می.کند،.اما.ذرات.مورداستفاده.در.این.فیلم.تداخلی.در.عملکرد.این.ادوات.ایجاد.نمی.کند.
همچنین.این.فیلم.سرامیکی.موجب.انسجام.بیشتر.شیشه.در.هنگام.برخورد.با.اجسام.صلب.
می.شــود.درنتیجه.ایمنی.شیشه.را.افزایش.می.دهد..یکی.از.ویژگی.های.این.فیلم.آن.است.که.

موجب.تیره.و.تاریک.شدن.فضای.داخلی.نمی.شود.
شرکت.ســوار.گارد.یکی.از.پیشــروان.تولید.فیلم.های.محافظ.اســت.که.فناوری.خود.را.

به.صورت.پتنتی.به.ثبت.رسانده.است.

خنکشدنخانهبانصبفیلمسرامیکینانوذراترویپنجره

پنجره.ایرانیان؛.سومین.همایش.ملی.راهکارهای.دستیابی.به.توسعه.پایدار.در.علوم.

معماری.و.شهرسازی.ایران.تیرماه.ســال.جاری.در.مرکز.همایش.های.توسعه.پایدار.
ایران.برگزار.می.شود.

به.گزارش.فارســی.مچ،.ســومین.همایش.ملی.راهکارهای.دســتیابی.به.توسعه.

پایدار.در.علوم.معماری.و.شهرســازی.ایران.در.تاریخ.5.تیرماه.1۳98.توســط.مرکز.

راهکارهای.دستیابی.به.توسعه.پایدار.و.تحت.حمایت.سیویلیکا.در.شهر.تهران.ـ.مرکز.
همایش.های.توسعه.پایدار.ایران.برگزار.می.شود.

آشنایی.با.آخرین.دستاوردهای.علمی.و.جدیدترین.متدهای.پژوهشی.انجام.یافته.در.

حوزه.مهندســی.معماری.و.شهرسازی،.اهتمام.ویژه.اندیشمندان.به.ضرورت.فرهنگ.

توســعه.پایدار.و.توســعه.آموزش.و.پژوهش.حوزه.مهندســی.معماری.و.شهرسازی،.

راه.اندازی.دبیرخانه.دائمی.کنفرانس.و.دسترسی.آسان.عاقه.مندان.و.صرفه.جویی.در.

هزینه.و.وقت.پژوهشگران،.فراهم.سازی.بستر.مناسب.برای.انتقال.دانش.و.تجربیات.

کشــورهای.مختلف،.جلب.توجه.صاحب.نظران.و.سیاست.گذاران.بخش.های.مرتبط.به.

اهمیت.استفاده.از.دستاوردهای.نوین.در.بهینه.سازی.فعالیت.ها.و.توجه.به.مقوله.توسعه.

پایدار،.اشــاعه.فرهنگ.توسعه.پایدار.در.حوزه.مهندسی.معماری.و.شهرسازی.کشور،.

دستیابی.به.راهکارهای.مناسب.توسعه.پایدار.در.بخش.های.مختلف.مهندسی.معماری.

و.شهرســازی،.انتقال.دقیق.مفهوم.فرآیند.کلیدی.توسعه.پایدار.به.صورت.عامیانه.به.

مردم.از.طریق.قشــر.تحصیل.کرده.و.افزایش.آگاهی.مردم.در.زمینه.توســعه.پایدار.و.
استفاده.کمتر.از.منابع.پایه.و.حفظ.وضع.موجود.ازجمله.اهداف.این.همایش.است.

ســومین.همایش.ملی.راهکارهای.دستیابی.به.توســعه.پایدار.در.علوم.معماری.و.

شهرسازی.ایران.در.دو.محور.راهکارهای.دستیابی.به.توسعه.پایدار.در.بخش.معماری.
و.راهکارهای.دستیابی.به.توسعه.پایدار.در.بخش.شهرسازی.برگزار.می.شود.

گفتنی.اســت،.با.توجه.به.اینکه.این.همایش.به.صورت.رسمی.برگزار.می.شود،.کلیه.

مقاات.این.کنفرانس.در.پایگاه.سیویلیکا.و.نیز.کنسرسیوم.محتوای.ملی.نمایه.خواهد.

شــد.و.شــما.می.توانید.با.اطمینان.کامل،.مقاات.خود.را.در.این.همایش.ارائه.کرده.
و.از.امتیازات.علمی.ارائه.مقاله.کنفرانس.با.دریافت.گواهی.کنفرانس.استفاده.کنید.

فراخوانهمایشملیراهکارهایتوسعهپایداردرمعماری
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پنجره.ایرانیان؛.معاون.شهرســازی.و.معماری.شــهرداری.منطقه.4.تهران.با.تاکید.

بر.اینکه.شــهرداری.تهران.با.ایجاد.کمیته.های.نما.گام.موثری.در.بهینه.سازی.نمای.

ساختمان.ها.برداشته.است،.گفت:.بااین.حال.کماکان.ضرورت.حضور.افراد.صاحب.نظر.
در.کمیته.های.نما.احساس.می.شود.

محمدرضا.آراســته.در.گفت.وگو.با.صما،.با.بیان.اینکه.مناسب.تر.است.تا.افراد.حاضر.

در.کمیته.های.نما.از.ســوی.مهندسان.و.افراد.صاحب.صاحیت.در.این.حوزه.انتخاب.

شــوند،.اظهار.داشــت:.درخصوص.نحوه.اجرای.نماهای.تایید.شده،.در.برخی.موارد.

کاستی.هایی.در.نظارت.بر.اجرای.آن.ماحظه.می.شود.که.امید.است.با.نظارت.بیشتر،.

شــاهد.اجرای.بهتر.نماهای.مصوب.در.راستای.رسیدن.به.شعار.تهران.شهری.برای.
همه.باشیم.

به.گفته.این.مســئول،.بالطبع.بدنه.های.شهری،.حاصل.آمیختگی.و.برآیند.نماهای.

شــهری.است.که.خود.حاصل.تفکر.معماری.و.شهرسازی،.ترکیب.رنگ،.فرم.و.حجم.
با.در.نظر.گرفتن.فرهنگ،.جغرافیا.و.تاریخ.تمدن.دوره.خود.است.

آراسته.درعین.حال.افزود:.به.بیان.بسیار.ساده.درهم.ریختگی،.بدقوارگی،.عدم.وجود.

تناســبات.در.هندســه.و.رنگ.و.فرم.و.مصالح.و.بی.هویتی.نماهای.شــهری،.حاصل.

عــدم.تفکر،.بی.اهمیتی.و.نیز.بی.توجهی.مالکین.و.برخی.از.معماران.اســت.که.صرفا.
موضوعات.مالی.را.مدنظر.قرار.می.دهند.

معاون.شهرســازی.و.معماری.شهرداری.منطقه.4.تهران.در.ادامه.با.اشاره.به.نقش.

فضاهای.شــهری.در.روحیات.افــراد.بیان.کرد:.تجربیات.جهانی.ثابت.کرده.اســت؛.

افرادی.کــه.در.فضاهای.آرامش.بخش.شــهری.زندگی.و.فعالیــت.می.کنند،.دارای.
ویژگی.های.انسانی.بهتری.از.قبیل.آرامش،.مهربانی،.نوع.دوستی.و....بوده.اند.

وی.در.بخش.دیگری.از.سخنان.خود.درخصوص.ویژگی.های.مصالح.مناسب.جهت.

استفاده.در.نمای.ساختمان.ها.گفت:.مصالح.مورداستفاده.در.نما.باید.دارای.ویژگی.های.

مهمی.داشــته.باشند.که.ازجمله.آن.ها.می.توان.به.بوم.آوردی.و.قابلیت.تولید.اقتصادی.
و.عمده.در.محل.اشاره.کرد.

آراســته.همچنین.مقاومت.مصالح.در.برابر.عوامــل.جوی،.تابش.آفتاب،.باد.و.برف.

و.باران.را.از.دیگر.ویژگی.ها.برشــمرد.و.افزود:.کیفیت،.عمر.و.استحکام.و.رنگ.و.نیز.

مقاومت.در.برابر.آتش.سوزی.و.زلزله.از.دیگر.ویژگی.های.مصالح.نما.است؛.به.گونه.ای.
که.در.هنگام.وقوع.زلزله.بتوان.از.ریختن.و.جدا.شدن.آن.ها.جلوگیری.کرد.

وی.یادآور.شــد:.داشــتن.ویژگی.های.خاص.مصالح.از.قبیل.عایق.بندی.در.مقابل.

حرارت،.صوت.و.رطوبت؛.سازگاری.با.اقلیم؛.و.نیز.تدقیق.در.انتخاب.مصالح.نسبت.به.
نوع.اقلیم.اهمیت.خاص.و.ویژه.ای.در.این.زمینه.دارد.

ضعفدرنظارتبراجراینماهایمصوب

پنجره.ایرانیان؛.عضو.شــورای.اســامی.کان.شــهر.اراک.گفت:.عدم.نظارت.بر.

سهمیه.بندی.شــمش.آلومینیوم.در.شــهر.اراک.نوعی.بی.عدالتی.است.و.باید.بر.این.
مسئله.نظارت.دقیق.صورت.گیرد.

علیرضا.مرادی.گفت:.مدیر.شرکت.های.صنعتی.شهر.اراک.در.مدت.۶.سالی.که.در.

حال.رفت.وآمد.از.قم.به.اراک.هستند.با.عدم.آشنایی.با.مسائل.و.مشکات.شهر.اراک.

به.دلیل.بومی.نبودن،.مشــکات.عدیده.ای.را.برای.شــرکت.های.صنعتی.مخصوصا.
شرکت.های.خرده.به.وجود.آورده.است.

وی.تصریح.کرد:.در.شرکت.های.صنعتی.چه.می.گذرد؟.زمین.های.زیادی.رها.شده.

که.باوجود.درخواست.واگذاری.این.زمین.ها،.در.اختیار.تولیدکننده.ها.قرار.نمی.دهند.

و.یا.ســالن.های.بزرگ.ساخته.شــده.به.دایلی.عجیبی.به.درخواست.کنندگان.که.
بخشی.را.برای.انبار.یا.کار.می.خواهند،.واگذار.نمی.شود.

عضو.شورای.اســامی.کان.شهر.اراک.بیان.داشــت:.صنایع.کوچک.و.بزرگ.

برای.افزایــش.قدرت.و.ولتاژ.برق.باید.طبق.قانون.مبلغــی.را.به.اداره.برق.بدهند.

که.همین.مقدار.مبلغ.را.نیز.شــرکت.شهرک.ها.درخواست.کرده.که.این.درخواست.
بسیار.عجیب.است.

مرادی.در.ادامه.به.روند.ســهمیه.بندی.شــمش.آلومینیوم.به.شرکت.ها.اشاره.کرد.و.

گفت:.موضوع.شمش.آلومینیوم.معضل.شرکت.ها.شده.است.که.به.طور.مثال.شرکتی.

که.حدود.15.ســال.است.کار.نمی.کند.ولی.در.این.سهمیه.بندی.سهم.بسزایی.دارد.و.

شــمش.آلومینیوم.به.شرکت.های.خرده.که.۶5.درصد.نیروهای.کار.در.این.شرکت.ها.

قرار.دارند.که.بیشترین.خدمات.را.ازلحاظ.نیروی.کار.به.شهر.اراک.می.دهند،.به.اندازه.

رفع.رجوع.داده.می.شــود.که.این.عدم.نظارت.بر.سهمیه.بندی.شمش.آلومینیوم.نوعی.
بی.عدالتی.به.همشهریان.است.

عدمنظارتبرسهمیهبندیشمشآلومینیومدراراکبیعدالتیاست
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پنجره.ایرانیان؛.کتاب.ویژه.یازدهمین.نمایشگاه.بین.المللی.دروپنجره.و.صنایع.وابسته.تهران.
منتشر.می.شود.

کتاب.ویژه.یازدهمین.نمایشگاه.بین.المللی.دروپنجره.و.صنایع.وابسته.که.از.تاریخ.18.تا.21.

تیرماه.1۳98.در.محل.دائمی.نمایشــگاه.های.بین.المللی.تهران.برگزار.می.شود،.مانند.هرسال.
منتشر.می.شود.

این.کتاب.حاوی.اطاعات.و.مشــخصات.کلیه.شــرکت.کنندگان.در.نمایشگاه.است،.ضمن.

اینکه.آن.تعداد.از.شــرکت.کنندگان.که.عاقه.مند.به.درج.آگهی.خود.در.این.کتاب.باشــند.نیز.
می.توانند.بر.اساس.طرح.و.مطالب.موردنظر.خود.نسبت.به.این.امر.اقدام.کنند.

.انتشــار.کتاب.ویژه.نمایشــگاه.ســال.جاری.توســط.»نشــر.اکنون«.انجام.می.شود..لذا.

شرکت.کنندگان.محترم.و.ســایر.فعاان.صنعت.دروپنجره.در.صورت.تمایل.به.درج.آگهی.در.

این.کتاب.می.توانند.با.موسسه.تماس.حاصل.کرده.و.درخصوص.مطالب.موردنظر.خود.و.اطاع.
از.تعرفه.ها.و.موارد.مربوطه.مذاکرات.ازم.را.به.عمل.آورند.

انتشارکتابویژهیازدهمیننمایشگاهدروپنجرهتهران

پنجره.ایرانیان؛.بیست.وچهارمین.کنفرانس.بین.المللی.CRU.در.برج.جمیرا.کارلتون.

)Jumeirah Carlton(.شهر.لندن.با.حضور.شرکت.های.مختلف.دست.اندرکار.

این.صنعت.برگزار.شد.
به.گزارش.هوشــمند.نیوز،.بیســت.وچهارمین.کنفرانس.بین.المللی.CRU.یکی.از.
بزرگ.تریــن.رویدادهای.صنعــت.آلومینیوم.در.تاریخ.24..تا.2۶.مــاه.آوریل.)4.تا.۶.
اردیبهشت.1۳98(.سال.جاری.با.حضور.شرکت.های.مختلف.دست.اندرکار.این.صنعت.

در.برج.جمیرا.کارلتون.شهر.لندن،.انگلستان.برگزار.شد..در.این.کنفرانس.بیش.از.210.
شرکت.کننده.از.129.شرکت.آلومینیومی.جهان.و.از.41.کشور.مختلف.حضور.یافتند.
ســخنگویان.این.کنفرانس،.از.شــرکت.روسال،.انســتیتوی.بین.المللی.آلومینیوم،.
موسســه.CRU،.چالکو،.ریوتینتو،.نورســک.هیدرو،.لیبرتی.آلومینیوم،.اتوتک،.بورس.
فلزات.لندن،.کانستلیوم.و.بسیاری.دیگر.از.شرکت.های.دست.اندرکار.صنعت.آلومینیوم،.
درباره.چشم.انداز.صنعت.آلومینیوم،.موجودی.آلومینیوم،.تقاضا،.قیمت،.پرمیوم،.هزینه.
تولید.و.....صحبت.کردند..شــرکت.های.آلبا،.معادن،..فیچ،.اینووال.تکنولوژی،.روسال،.
اتوتــک،.بورس.فلزات.لندن،.اینترگروپ.و.ایجنســی.نیز.ازجمله.اسپانســرهای.این.

کنفرانس.بودند.
در.حاشــیه.این.کنفرانس،.نمایشــگاه.کوچکی.با.حضور.تعدادی.از.شــرکت.های.

آلومینیومی.برگزار.شد.
ازجمله.شــرکت.های.حاضــر.و.فعال.در.این.کنفرانس،.شــرکت.بحرینی.آلبا.بوده.
که.به.عنوان.اسپانســر.نقش.مهمی.در.این.کنفرانس.ایفا.کــرد..به.گفته.تیم.موری،.
مدیرعامل.این.شــرکت،.کنفرانس.CRU.موقعیت.مناســبی.بــرای.ماقات.آلبا.با.
همکاران.این.شــرکت.بوده.اســت..به..گفته.موری.مهم.ترین.هدف.آلبا.از.حضور.در.
این.کنفرانس.بررســی.پتانسیل.و.جایگاه.این.شــرکت.در.بازار.آلومینیوم.در.آستانه.

تبدیل.شدن.به.بزرگ.ترین.واحد.ذوب.آلومینیومی.در.جهان.است.

برگزاریکنفرانسبینالمللیآلومینیومCRUدرلندن

پنجره.ایرانیان؛.معاون.نظارت،.بازرســی.و.حمایت.از.مصرف.کننده.صنعت،.معدن.و.تجارت.
استان.مرکزی.جزئیاتی.در.مورد.پرونده.موسوم.به.احتکار.آلومینیوم.در.استان.را.تشریح.کرد.

به.گزارش.تســنیم،.محمدجواد.قربانیان.با.اشاره.به.پرونده.احتکار.آلومینیوم.در.سال.گذشته.

اظهار.داشــت:.در.بحث.احتکار.نکته.ای.وجود.دارد.که.قابل.توجه.است،.ما.باید.این.را.به.استناد.

قانون.مدنظر.داشته.باشــیم.که.صرف.نگهداری.کاا.در.یک.محل.یا.انبار.را.حتی.در.صورت.
عدم.اطاع.رسانی.نمی.شود.احتکار.نامید.

وی.افــزود:.احتکار.زمانی.اتفاق.می.افتد.که.آن.کاا.مشــمول.لیســت.متولی.دولتی.یعنی.

ســازمان.های.صنعت،.معدن.و.تجارت.به.منظور.ضرورت.در.عرضه.باشد.و.یا.اینکه.نگه.دارنده.

آن.از.فروش.این.کاا.امتناع.بورزد.که.در.صورت.جمع.شــدن.این.دو.فرض.می.شود.گفت.که.
فرد.محتکر.است.

معاون.نظارت،.بازرســی.و.حمایت.از.مصرف.کننده.صنعت،.معدن.و.تجارت.استان.مرکزی.

تصریح.کرد:.در.بحث.احتکار.آلومینیومی.که.اوایل.طرح.مبارزه.با.احتکار.در.سال.گذشته.مطرح.

شــد،.امتناع.از.عرضه.اصًا.برای.کسی.حادث.نشــده.بود.و.کسی.به.این.واحد.صنعتی.برای.
تقاضای.کاا.مراجعه.نکرده.بود.که.این.واحد.نسبت.به.عرضه.امتناع.ورزد.

قربانیان.بیان.کرد:.ضمن.اینکه.واحدهای.نگهداری.آلومینیوم.برای.نیاز.خود.عمدتا.این.کار.

را.انجام.می.دادند،.حتی.اگر.بیشــتر.از.نیاز.خود.هم.دپو.کرده.باشــند،.امتناع.از.عرضه.آن.برای.
ما.ثابت.نشد.

وی.ادامه.داد:.بااین.حال.یکی.از.پرونده.ها.را.که.پرونده.سنگینی.هم.بود.به.تعزیرات.حکومتی.

ارجاع.دادیم.و.منجر.به.برائت.پرونده.شــد،.یعنی.سازمان.صنعت.و.معدن.به.تکلیف.خود.عمل.

کــرد،.اما.این.که.منجر.به.صدور.رای.نشــد.به.مرجع.رســیدگی.کننده.و.قوانینی.که.ما.داریم.
برمی.گردد..
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پنجــره.ایرانیان؛.وزیر.صنعت،.معدن.و.تجارت.گفت:.مواد.اولیه.موردنیاز.اغلب.صنایع.

ازجمله.پتروشــیمی.ها،.فوادی.ها،.مس،.آلومینیوم،.پوشــاک،.صنایــع.غذایی.و.حتی.
خودروسازان.برای.تولید.امسال.تامین.شده.است.و.مشکلی.از.این.بابت.وجود.ندارد.

به.گزارش.ایرنا،.رضا.رحمانی.روز.چهارشنبه.18.اردیبهشت.پس.از.جلسه.هیات.دولت.

در.جمع.خبرنگاران.با.تاکید.بر.اینکه.هدف.اصلی.جلوگیری.از.توقف.تولید.است،.افزود:.

پارســال.به.همه.واحدهای.تولیدی.و.صنعتی.اعام.شــد.تا.مواد.اولیه.موردنیازشان.را.
به.قدر.کفایت.تامین.کنند.تا.امروز.با.مشکل.مواجه.نشوند.

وی.خاطرنشــان.کرد:.در.این.رابطه.بانک.مرکزی.نیز.در.تاش.است.تا.به.تامین.ارز.
موردنیاز.تولیدکنندگان.بپردازد.

وزیر.صنعت،.معدن.و.تجارت.ادامه.داد:.به.ســازمان.صنعت.اســتان.ها.ماموریت.داده.

شــده.تا.پیش.از.اینکه.واحدهای.تولیدی.و.صنعتی.با.مشکل.مواجه.شوند،.برای.تامین.
مواد.اولیه.موردنیازشان.دست.کم.تا.پایان.امسال.چاره.اندیشی.کنند.

به.گفته.وزیر.صنعت،.واحدهای.مشــکل.دار.درزمینه.تامین.مــواد.اولیه.می.توانند.به.

اســتانداری.ها،.سازمان.صنعت.استان.ها.یا.ستاد.تســهیل.و.رفع.موانع.تولید.هر.استان.

مراجعه.کنند..وی.خاطرنشــان.کرد:.این.کمک.شامل.تامین.نقدینگی.های.موردنیاز.این.
واحدها.نیز.می.شود.

وزیرصنعت:مواداولیهموردنیازاغلبصنایعتامینشدهاست

پنجره.ایرانیــان؛.عضو.کمیســیون.انرژی.مجلس.با.تاکید.بر.اینکه.مدیریت.جدید.شــرکت.

آلومینیوم.المهدی.هرمزال.باید.خارج.از.نگاه.های.سیاســی.و.جناحی.به.این.شــرکت.بنگرد.و.

تنها.منافع.کارخانه.و.کارکنان.و.کارگران.را.در.نظر.بگیرد،.ابراز.کرد:.باید.سعی.شود.از.نیروها.

و.ظرفیت.هــای.موجود.نیز.به.بهترین.شــکل.ممکن.بهره.برد.زیرا.حــذف.هر.نیرو.تبعاتی.به.
همراه.دارد.

احمد.مرادی.در.حاشــیه.بازدید.از.شــرکت.آلومینیوم.المهدی.هرمزال.در.گفت.وگو.با.ایسنا،.

افزود:.باید.از.مجموعه.مپنا.که.با.ورودش.توانســت.مجتمع.صنعتی.آلومینیوم.المهدی.هرمزال.
را.از.وضعیت.وخیم.خارج.و.امروز.به.روال.عادی.اش.بازگرداند،.تقدیر.کرد.

وی.با.بیان.اینکه.شــناخت.خوبی.از.مجموعه.کارگری.آلومینیوم.المهدی.دارم،.تصریح.کرد:.

از.زمان.ورودم.به.مجلس.شــورای.اسامی.به.موضوع.واگذاری.این.مجتمع.صنعتی.به.بخش.
خصوصی.ورود.کردم.که.با.اعتراضات.متعددی.روبه.رو.بود.و.پرونده.را.مورد.بررسی.قرار.دادم.
مرادی.با.اشاره.به.اینکه.در.بررسی.پرونده.تخلفات.گسترده.ای.مشاهده.شد،.خاطرنشان.کرد:.
در.دوره.نهم.مجلس.اقداماتی.آغاز.شد.اما.پس.از.مدتی.خوابیده.بود.تا.بار.دیگر.این.پرونده.را.
به.جریان.انداخته.و.از.طریق.دیوان.محاســبات،.سازمان.بازرسی.و.کمیسیون.اجرای.اصل.44.

قانون.اساسی.موضوع.واگذاری.موردبررسی.و.پیگیری.مجدد.قرار.گرفت.
نماینده.مردم.هرمزگان.در.مجلس.شــورای.اسامی.با.بیان.اینکه.هنوز.این.پرونده.باز.و.به.
درخواســت.بنده.در.هفته.جاری.با.اعمال.مــاده.2۳4.آئین.نامه.داخلی.مجلس.پرونده.واگذاری.
توســط.مالک.سابق.بررســی.می.شــود،.اضافه.کرد:.اگر.در.مجلس.این.موضوع.رای.بیاورد،.
موضوع.به.قوه.قضائیه.رفته.و.مســیر.خود.را.طی.می.کند.تا.متخلفان.نیز.مورد.برخورد.قضائی.

قرار.گیرند.
وی.با.اشاره.به.اینکه.از.آمدن.مدیریت.جدید.این.شرکت.نیز.باید.خوشحال.بود.که.توانسته.
در.این.مدت.کوتاه.رضایت.تمامی.کارگران.و.کارکنان.و.مســئوان.کشــوری.و.استانی.را.به.
ارمغان.بیاورد،.عنوان.کرد:.این.عملکرد.نشان.داد.واگذاری.گذشته.همراه.با.فساد.صورت.گرفته.

و.با.مدیریت.ضعیف.سعی.در.نابودی.شرکت.آلومینیوم.المهدی.هرمزال.داشت.
وی.ارتقاء.فعالیت.ها.و.محصوات.شرکت.آلومینیوم.المهدی.هرمزال.را.باعث.خشنودی.هر.
هرمزگانی.دانســت.و.عنوان.کرد:.خیلی.زحمت.ها.کشــیده.شد.که.به.مردم.و.مسئوان.تفهیم.
شــود.که.واگذاری.صحیحی.نبوده.و.پشت.آن.فســاد.و.آلودگی.بوده.است.و.از.اینکه.کارخانه.
مپنا.واگذارشده.قلبا.خوشحال.هستم.چون.می.دانم.مپنا.در.پی.تضییع.حقوق.کارگران.نیست.

ورودمپنامانعازنابودیآلومینیومالمهدیشد
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پنجره.ایرانیان؛.نائب.رئیس.ســندیکای.صنایع.آلومینیوم.ایــران.با.بیان.اینکه.۷0.درصد.از.

تولیدات.شــمش.باید.در.کشور.مورد.اســتفاده.قرار.بگیرد،.گفت:.با.توجه.به.ساخت.وسازها.و.

بستری.که.سیل.اخیر.به.وجود.آورده؛.شرکت.های.پایین.دستی.مانند.تولیدکنندگان.دروپنجره،.

قطعه.ســازان.و....دچار.مشکل.شــده.و.مجبورند.نیاز.خود.را.از.منابع.دیگر.مانند.رانت.و.بازار.
آزاد.تامین.کنند.

به.گزارش.ایلنا،.حسن.آوازی.نیاز.ساانه.کشور.به.شمش.آلومینیوم.را.۳۶0.هزار.تن.عنوان.

کرد.و.گفت:.متاسفانه.شرکت.آلومینیوم.المهدی،.به.اندازه.کافی.شمش.در.بازار.توزیع.نمی.کند.

و.این.امر.باعث.کسری.شدید.شمش.در.کشور.شده.است.
وی.افزود:.درحال.حاضر.شرکت.ایرالکو.ساانه.حدود.125.تا.1۳0.هزار.تن.شمش.و.شرکت.

المهدی.ماهیانه.4.هزار.تن.یعنی.ساانه.حدود.50.هزار.تن.تولید.دارد.
نایب.رئیس.ســندیکای.صنایع.آلومینیوم.ایران،.با.اشــاره.به.ابهــام.در.منابع.تامین.کننده.
آلومینیــم.در.بازار.آزاد.گفت:.برخی.از.شــرکت.ها.که.پروانه.بهره.بــرداری.تولیدات.آلومینیوم.
داشــته.و.فعالیت.نمی.کنند،.از.طریق.بورس.اقدام.به.خرید.شــمش.کرده.و.آن.را.در.بازار.آزاد.

به.فروش.می.رسانند.
آوازی.با.بیان.اینکه.مواد.اولیه.شــمش.وارداتی.است،.افزود:.آلومینیوم.ازجمله.فلزات.مورد.
تحریم.اســت،.زیرا.جزو.اقام.استراتژیک.محسوب.می.شود.که.مصارف.نظامی.هم.دارد..این.
امر.باعث.شــده.تا.برای.تامین.مواد.اولیه.دچار.مشــکل.شوند.و.تولیدکنندگان.برای.خرید.آن.
باید.تحریم.ها.را.دور.بزنند.که.این.امر.باعث.افزایش.قیمت.خواهد.شد.اما.به.هرحال.تحریم.ها.

را.دور.می.زنیم.
وی.با.اشاره.به.افزایش.صادرات.شمش.آلومینیوم.گفت:.با.توجه.به.اینکه.دولت.اعام.کرده.
تولیدکننــدگان.می.توانند.با.تبادل.کاا.نیاز.خود.را.از.کشــورهای.دیگر.تامین.کنند؛.بنابراین.
شــرکت.های.مانند.ایرالکو.بخش.از.تولید.خود.را.از.این.طریق.صادر.می.کند.تا.نیازهای.خود.

را.تامین.کنند.
نایب.رئیس.سندیکای.صنایع.آلومینیوم.ایران،.از.بورس.کاا.خواست.تا.با.صنایع.پایین.دستی.
همکاری.بیشــتر.داشــته.و.توان.نقدینگی.خریداران.را.در.نظر.بگیرد.تا.این.شرکت.ها.بتوانند.

خرید.جزء.خود.را.از.بورس.تامین.کنند.
آوازی.همچنین.از.دولت.خواست.عاوه.بر.تخصیص.ارز.به.صنایع.باادستی.جهت.واردات.

مواد.اولیه.بر.خریدان.بازار.آلومینیوم.نیز.نظارت.بیشتری.داشته.باشد.

کسریشدیدشمشآلومینیومدربازارداخل

پنجره.ایرانیان؛.معاون.امور.صنایع.طی.نشســت.مشــترک.با.ســندیکای.صنعت.

آلومینیوم.اعام.کرد:.رفع.ممنوعیت.واردات.شــمش.حاصل.از.ذوب.قراضه.با.توجه.

به.ایجاد.ارزش.افزوده.و.توسعه.صادرات.محصوات.آلومینیومی.در.دستور.کار.وزارت.
صنعت،.معدن.و.تجارت.قرار.خواهد.گرفت.

در.این.نشست،.اعضا.سندیکای.صنعت.آلومینیوم.با.تشریح.مشکات.و.چالش.های.

این.صنعت.خواســتار.اتخاذ.تمهیداتی.برای.تسریع.در.تامین.مواد.اولیه.موردنیاز.این.
صنعت.و.تسهیل.در.مشکات.ارزی.شدند.

فرشاد.مقیمی.در.نشست.با.سندیکای.آلومینیوم،.تامین.مواد.اولیه.موردنیاز.صنایع.را.

یکی.از.مهم.ترین.اولویت.های.وزارت.صنعت،.معدن.و.تجارت.برشمرد.و.گفت:.تامین.

مواد.اولیه.عاوه.بر.حفظ.و.صیانت.از.تولید.در.ایجاد.ارزش.افزوده.و.حفظ.اشتغال.موثر.
بوده.و.ما.با.جدیت.بر.رفع.مشکات.واحدهای.صنعتی.در.این.حوزه.تمرکز.کرده.ایم.
معاون.وزیر.صنعت،.معدن.و.تجارت.با.اشــاره.به.ممنوعیت.واردات.شمش.حاصل.
از.ذوب.قراضــه.و.نقش.این.مواد.اولیه.در.افزایش.تولید.صنایع.وابســته.به.آلومینیوم.
و.کاهش.قیمت.تمام.شــده.محصوات.آلومینیومی.خاطرنشان.کرد:.تولید.آلومینیوم.
در.کشــور.در.شرایط.خاصی.قرار.دارد.و.تسهیل.ورود.مواد.اولیه.موردنیاز.این.صنعت.
به.صورت.شــبکه.ای.بر.روی.سایر.صنایع.وابســته.به.صنعت.آلومینیوم.به.ویژه.صنایع.

لوازم.خانگی.و.خودرو.بسیار.تاثیر.گذار.خواهد.بود.
مقیمی.اظهــار.امیدواری.کرد.با.هماهنگی.وزیر.محتــرم.صنعت،.معدن.و.تجارت.
تامین.مواد.اولیه.موردنیاز.این.صنعت.تســهیل.و.شرایط.برای.توسعه.این.صنعت.در.

شرایط.کنونی.با.اتخاذ.تدابیر.مناسب.فراهم.شود.

گفتنی.اســت،.در.این.نشســت.پیرامون.راهکارهایی.جهت.رفع.مشکات.عرضه.

ناکافی.شــمش.آلومینیوم.در.بورس.فلزات.و.ســاماندهی.وضعیت.سهمیه.مواد.اولیه.

واحدهــای.تولیــدی.مندرج.در.ســامانه.بهین.یاب.با.محوریت.تشــکل.های.مرتبط.
تصمیمات.ازم.اتخاذ.شد.
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پنجره.ایرانیان:.فهرست.اکثر.نمایشگاه..های.مرتبط.با.صنعت.ساختمان.که.تاکنون.منتشر.شده.است،.به.شرح.زیر.می..باشد:

فهرستنمایشگاههایساختمانسال98

شرکت.برگزارکنندهزمانعنوان.و.دوره.نمایشگاه

بیســت.و.چهارمین.دوره.نمایشگاه.بین.المللی.ماشــین.آات،.لوازم.و.1
مصالح.ساختمان.تبریز

شرکت.نمایشگاه.های.تبریز24-21.خردادماه

2
هفدهمین.دوره.نمایشگاه.ساختمان،.تجهیزات،.تاسیسات.و.سیستم.های.

سرمایشی.و.گرمایشی.گرگان
شرکت.آرتا.نمانگر.اردبیل۳1-28.خردادماه

بیست.و.دومین.دوره.نمایشگاه.بین.المللی.صنعت.ساختمان،.معماری.و.3
دکوراسیون،.تاسیسات.و.سرمایشی.و.گرمایشی.مشهد

مهندس.عرفانی.و.مهندس.عاجزی۷-4.تیرماه

4
شرکت.نمایشگاهی.برساز.رویداد.پارس14-11.تیرماهبیست.و.یکمین.دوره.نمایشگاه.بین.المللی.صنعت.ساختمان.شیراز

شرکت.نمایشگاه.های.بین.المللی.خراسان.شمالی21-1۷.تیرماهنمایشگاه.مبلمان.و.تزیینات.داخلی.ساختمان.و.لوستر.بجنورد5

شرکت.آرتا.نمانگر.اردبیل22-19.تیرماهشانزدهمین.دوره.نمایشگاه.ساختمان.اردبیل6

28-25.تیرماههفدهمین.دوره.نمایشگاه.ساختمان.و.گرمایشی.و.سرمایشی.کرمانشاه7

پانزدهمین.و.دوازدهمین.دوره.نمایشگاه.بین.المللی.صنعت.ساختمان.و.8
سیستم.های.سرمایشی.و.گرمایشی.ارومیه

28-25.تیرماه

9
نمایشــگاه.صنعت.ســاختمان،.تاسیســات.و.تجهیزات.سرمایشی.و.

گرمایشی،.کاشی.سرامیک.و.چینی.و.شیرآات.بهداشتی.بجنورد
شرکت.نمایشگاه.های.بین.المللی.استان.خراسان.شمالی۳1.تیر.تا..4.مردادماه

اتاق.تعاون.ایران9-۶.مردادماهنوزدهمین.دوره.نمایشگاه.بین.المللی.صنعت.ساختمان.تهران10

11-۷.مردادماهنوزدهمین.دوره.نمایشگاه.ساختمان،.آسانسور،.دروپنجره.همدان11

21-1۷.مردادماهنمایشگاه.ساختمان.میاندوآب12

نمایشــگاه.ســاختمان،.دروپنجره،.یــراق.آات،.لــوازم،.تجهیزات.و.13
ماشین.آات.ساختمان.سنندج

8-5.شهریورماه

14
12-8.مهرماههجدهمین.نمایشگاه.ساختمان.و.سرمایشی.و.گرمایشی.اراک

شرکت.سایا.نمای.پارسیان21-18.مهرماهبیست.و.دومین.نمایشگاه.بین.المللی.جامع.صنعت.ساختمان.اصفهان15

نهمین.دوره.نمایشــگاه.بین.المللی.صنعتی.سازی.و.فناوری.های.نوین.16
صنعت.ساختمان.مشهد

شــرکت.مدیریت.پروژه.های.نمایشگاهی.آفتاب.قطب.مشرق.12-9.آبان.ماه
زمین

16
بیســت.و.سومین.دوره.نمایشــگاه.بین.المللی.ساختمان.و.تاسیسات.و.

گرایش.برج.ها.و.ساختمان.های.مرتفع.مشهد.
شــرکت.مدیریت.پروژه.های.نمایشگاهی.آفتاب.قطب.مشرق.12-9.آبان.ماه

زمین

بیســت.و.دومین.دوره.نمایشگاه.بین.المللی.کاشی.و.سرامیک،.چینی.و.17
شیرآات.بهداشتی.ساختمان.مشهد

شــرکت.مدیریت.پروژه.های.نمایشگاهی.آفتاب.قطب.مشرق.12-9.آبان.ماه
زمین

18
شرکت.متحدان.توسعه.آریا28.آبان.تا..1.آذرماههشتمین.دوره.نمایشگاه.بین.المللی.تکنولوژی.ساختمان.اصفهان

شرکت.نمایشگاه.های.بین.المللی.خراسان.شمالی15-11.آذرماهنمایشگاه.مبلمان.و.تزیینات.داخلی.ساختمان.و.لوستر.بجنورد19

۶-۳.دی.ماهنمایشگاه.بین.المللی.تکنولوژی.و.تجهیزات.نوین.ساختمانی.شیراز20

1۳-9.دی.ماهنمایشگاه.ساختمان.و.تجهیزات.وابسته.بوشهر21
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پنجره.ایرانیان:.فهرست.اکثر.نمایشگاه..های.مرتبط.با.صنعت.دروپنجره.که.تاکنون.منتشر.شده.است،.به.شرح.زیر.می..باشد:

فهرستنمایشگاههایدروپنجرهسال98

برگزارکننده زمان عنوان.و.دوره.نمایشگاه

۳1-28.خردادماه چهارمین.دوره.نمایشگاه.دروپنجره،.آسانسور.و.ماشین.آات.وابسته.گرگان
1

شرکت.بین.المللی.بازرگانی.و.نمایشگاهی.تهران 21-18.تیرماه یازدهمین.دوره.نمایشگاه.بین.المللی.دروپنجره.و.صنایع.وابسته.تهران 2
28-25.تیرماه شانزدهمین.دوره.نمایشگاه.لوله.و.اتصاات،.دروپنجره.کرمانشاه 3
11-۷.مردادماه نوزدهمین.دوره.نمایشگاه.ساختمان،.آسانسور،.دروپنجره.همدان 4

شرکت.مدیریت.پروژه.های.نمایشگاهی.آفتاب 12-9.آبان.ماه دهمین.دوره.نمایشگاه.دروپنجره،.ماشین.آات.و.صنایع.وابسته.مشهد 5
شرکت.سایا.نمای.پارسیان 12-9.آبان.ماه چهارمین.دوره.نمایشگاه.دروپنجره،.ماشین.آات.و.صنایع.وابسته.اصفهان 6

۶-۳.دی.ماه هشتمین.دوره.نمایشگاه.دروپنجره.شیراز 7

پنجره.ایرانیان؛.رویت.نقشــه.ســالن.های.اعضای.انجمن.صنفی.کارفرمایی.تولیدکنندگان.
دروپنجره.یو.پی.وی.سی.ایران.بر.روی.وب.سایت.نمایشگاه.امکان.پذیر.شد.

اعامیه.ستاد.برگزاری.نمایشگاه.به.این.شرح.است:
نقشه.های.تقسیم.بندی.شده.سالن.اعضای.انجمن.صنفی.کارفرمایی.تولیدکنندگان.دروپنجره.
یو.پی.وی.ســی.ایران.در.وبسایت.نمایشگاه.قابل.مشــاهده.هستند.و.انجام.جانمایی.و.انتخاب.
غرفه.فقط.از.ســاعت.11.صبح.روز.سه.شــنبه.مورخ.24.اردیبهشــت.98.میســر.شده.است..
متقاضیان.محترم.می.توانند.وضعیت.نقشــه.ها.و.غرفه.ها.را.بررســی.کنند.تا.در.زمان.ثبت.نام.و.

جانمایی.از.پیش.زمینه.ذهنی.مناسب.برخوردار.باشند.
متقاضیان.محترم.می.باید.پس.از.باز.شدن.سایت،.در.صورت.بروز.مشکل.در.جانمایی.با.ستاد.

برگزاری.نمایشگاه.تماس.حاصل.کنند.
نکته.مهم.آنکه،.غرفه.انتخاب.شــده.تنها.در.صورتی.در.رزرو.متقاضی.مربوطه.خواهد.بود.که.
%50.هزینه.اجاره.بها.تا.پایان.همان.روز.پرداخت.و.رســید.آن.به.ستاد.برگزاری.نمایشگاه.ارائه.
شــود..در.غیر.این.صورت.غرفه.مربوطه.از.رزرو.خارج.شــده.و.به.عنوان.غرفه.آزاد.در.دسترس.

سایر.متقاضیان.قرار.خواهد.گرفت.

نقشهسالنانجمنتولیدکنندگاندروپنجرهدروبسایتنمایشگاه

پنجره.ایرانیان؛.جانمایی.متقاضیان.گروه.»در«.جهت.مشــارکت.در.یازدهمین.نمایشگاه.
بین.المللی.دروپنجره.و.صنایع.وابسته.روز.یکشنبه.8.اردیبهشت.ماه.98.آغاز.شده.است.

به.گزارش.پنجره.ایرانیان.به.نقل.از.ســتاد.برگزاری.نمایشگاه،.جانمایی.متقاضیان.گروه.

در.جهت.مشــارکت.در.یازدهمین.نمایشگاه.بین.المللی.دروپنجره.و.صنایع.وابسته.تهران.

از.ســاعت.11.صبح.روز.یکشنبه.8.اردیبهشــت.ماه.1۳98..آغاز.شده.است..مقتضی.است.

متقاضیان.این.گروه.از.ساعت.تعیین.شده.به.وب.سایت.نمایشگاه.مراجعه.کرده.و.از.قسمت.

ورود.به.پنل.کاربری،.username.و.password.خود.را.که.به.هنگام.انجام.پیش.
ثبت.نام.از.همین.وب.سایت.دریافت.کرده.اند.وارد.کنند.

غرفه.های.ویژه.خارج.از.سیســتم.جانمایی.آناین.در.اختیــار.متقاضیان.قرار.می.گیرد..

لذا.متقاضیانی.که.غرفه.ویژه.آنها.مشــخص.و.معرفی.شــده.است.نیازی.به.انتخاب.غرفه.
به.صورت.آناین.ندارند.

ســالن.مربوط.به.گروه.در.ســالن.۳8.ب.است،.این.گروه.فقط.امکان.دسترسی.و.رویت.
همین.سالن.را.خواهند.داشت.و.امکان.باز.شدن.سالن.های.دیگر.و.رویت.آن.ها.وجود.ندارد.
گفتنی.اســت،.مهم.ترین.فاکتور.در.انتخاب.غرفه.ها،.اولویت.زمانی.مراجعه.به.وب.سایت.
است..بدیهی.اســت.متقاضیانی.که.زودتر.به.ســایت.مراجعه.نمایند.امکان.انتخاب.های.

بیشتری.خواهند.داشت.

آغازجانماییغرفههایگروه»در«دریازدهمیننمایشگاهدروپنجرهتهران

پنجره.ایرانیان؛.امکان.مشــاهده.نقشه.سالن.گروه.ماشین.آات.بر.روی.وب.سایت.یازدهمین.
نمایشگاه.دروپنجره.و.صنایع.وابسته.تهران.فراهم.شده.است.

اعامیه.ســتاد.برگزاری.نمایشــگاه.به.این.شرح.است:.نقشــه.های.تقسیم.بندی.شده.سالن.

گروه.ماشــین.آات.در.وب.سایت.نمایشگاه.قابل.مشاهده.هســتند.و.انجام.جانمایی.و.انتخاب.

غرفه.فقط.از.ســاعت.11.صبح.روز.یکشنبه.15.اردیبهشت.ماه.98.میسر.شده.است..متقاضیان.

محترم.می.توانند.وضعیت.نقشــه.ها.و.غرفه.ها.را.بررسی.کرده.تا.در.زمان.ثبت.نام.و.جانمایی.از.

پیش.زمینه.ذهنی.مناسب.برخوردار.باشند..متقاضیان.محترم.می.باید.پس.از.باز.شدن.سایت،.در.
صورت.بروز.مشکل.در.جانمایی.با.ستاد.برگزاری.نمایشگاه.تماس.حاصل.کنند.

مشاهدهنقشهسالنگروهماشینآاترویوبسایتنمایشگاه
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پنجره.ایرانیان؛.تحریم.صنایع.فلــزی.ایران.و.عدم.امکان.صادرات.مس.و.آلومینیوم.به.
بازار.آسیا،.موجب.تغییر.و.تحول.بزرگی.در.بازار.شده.است.

به.گزارش.هوشــمندنیوز،.دونالد.ترامپ.ســندی.را.امضاء.کرد.که.بر.اساس.آن.صنایع.

فلزی.ایران.و.ازجمله.آلومینیوم.و.مس.تحریم.شــدند..ایــن.صنایع.پس.از.صنعت.نفت،.
بزرگ.ترین.منبع.درآمد.صادراتی.ایران.محسوب.می.شوند.

در.ســال.2018،.چین.۳14181.تن.کنســتانتره.مس.از.ایران.وارد.کرد.که.2.درصد.از.

20.میلیون.تن.صادرات.مس.ایران.را.شــامل.می.شد..از.طرفی.واردات.کاتد.مسی.چین.از.

ایران.در.ســال.2018،.152۳0.تن.بوده.است..این.در.حالی.است.که.کل.صادرات.کاتدی.

ایران.در.ســال.2018،.۳/۳.میلیون.تن.بوده.است..در.سال.2018،.ژاپن.41.تن.ضایعات.
آلومینیومی.و.چین.1۶0.هزار.تن.فویل.آلومینیومی.از.ایران.وارد.کرده.اند.

به.گفته.کارشناســان.بازار،.باوجودآنکه.ایران.از.صادرکنندگان.بزرگ.مس.محســوب.
نمی.شود،.اما.تحریم.ایران.موجب.کمبود.مس.و.آلومینیوم.در.بازار.آسیا.خواهد.شد.

باوجودآنکه.ترامپ.معتقد.است.کنستانتره.مس.آمریکای.اتین.جایگزین.مناسبی.برای.

مس.ایران.اســت،.اما.این.کنستانتره.حاوی.مقادیر.باایی.آرسنیک.است.که.شرکت.های.

ذوب.قــادر.بــه.مصرف.آن.نخواهند.بود،.لذا.به.نظر.می.رســد.که.پــس.از.تحریم.ایران،.
واحدهای.ذوب.چینی.با.مشکل.جدی.روبرو.شوند.

پنجره.ایرانیان؛.چین.به.منظور.افزایش.تولید.آلومینیوم.در.تاجیکستان.یک.توافقنامه.نیم.
میلیارد.داری.با.این.کشور.به.امضا.رساند.

بــه.گزارش.پنجره.ایرانیان.به.نقل.از.روابط.عمومی.ایمیدرو،.یک.شــرکت.دولتی.

چین.اعام.کرد.که.با.کارخانه.آلومینیوم.تاجیکستان.توافقنامه.545.میلیون.داری.
به.امضا.رسانده.که.هدف.از.آن.افزایش.تولید.آلومینیوم.در.این.کشور.است.

جانگ.چون.رئیس.شرکت.چاینا.ماشینری.اینجینیرینگ.کورپریشن.با.اعام.این.

مطلب.گفت:.نوســازی.کارخانه.آلومینیوم.تاجیکستان.در.2.مرحله.انجام.و.ظرف.2.

سال.تکمیل.می.شود.
وی.افزود:.طرف.چینی.2.کارگاه.شرکت.آلومینیوم.تاجیک.را.نوسازی.خواهد.کرد.

جانگ.چون.ادامه.داد:.بر.اســاس.این.توافقنامه.طرف.چینی.متعهد.می.شود.کارگاه.های.

شرکت.آلومینیوم.تاجیکســتان.را.با.تجهیزات.و.فناوری.های.مدرن.مجهز.کند.همچنین.
آموزش.کارکنان.و.متخصصان.محلی.همچنین.بر.دوش.طرف.چینی.خواهد.بود.

انتظار.می.رود.با.نوسازی.و.تکمیل.این.کارگاه.ها.تولید.آلومینیوم.در.تاجیکستان.تا.۳00.
هزار.تن.در.سال.برسد.

پنجره.ایرانیان؛.شرکت.بانیان.صنعت.لوگو.و.نشان.واره.خود.را.تغییر.داد.
شرکت.بانیان.صنعت.که.در.زمینه.توزیع.و.فروش.پروفیل،.ملزومات.و.یراق.آات.دروپنجره.

دوجداره.در.کشور.فعالیت.می.کند،.به.تازگی.لوگو.و.نشان.واره.خود.را.تغییر.داده.است.
گفتنی.اســت،.شرکت.بانیان.صنعت.در.راســتای.تکمیل.تعهدات.خود.به.مشتری.با.داشتن.
انباری.کامل.یکی.از.شــرکت.های.موفقی.است.که.تمام.نیازهای.یک.تولیدکننده.را.در.زمینه.
تولید.دروپنجره.دوجداره.یو.پی.وی.سی.برطرف.می.کند.و.با.تیمی.مجرب.و.با.ترکیبی.مناسب.

از.توانایی.ها.و.عملکرد.مطلوب،.رضایت.مشتریان.را.کسب.کرده.است.

پنجره.ایرانیان؛.رئیس.کمیسیون.شهرسازی.و.معماری.شورای.اسامی.شهر.تهران.

گفــت:.حوزه.فعالیت.کمیته.نماهای.مناطق.یک.حوزه.محتوایی.و.کیفی.اســت.و.با.

اینکه.چندین.دهه.از.شکل.گیری.شهر.تهران.به.عنوان.پایتخت.کشور.ایران.می.گذرد،.
متاسفانه.هنوز.که.هنوز.است.شاهد.نابهنجاری.بصری.زیادی.در.شهر.تهران.هستیم.
نخستین.گردهمایی.جامع.نمای.ســاختمان.و.منظر.شهری.و.سلسله.نشست.های.

تخصصی.کمیته.نمای.مناطق.شهر.تهران.برگزار.شد.
محمد.سااری،.رئیس.کمیسیون.شهرسازی.و.معماری.شورای.اسامی.شهر.تهران.
دراین.باره.خاطرنشان.کرد:.حوزه.فعالیت.کمیته.نماهای.مناطق.یک.حوزه.محتوایی.و.
کیفی.است.و.بااینکه.چندین.دهه.از.شکل.گیری.شهر.تهران.به.عنوان.پایتخت.کشور.
ایران.می.گذرد..وی.افزود:.موضوع.هویت.بخشــی.به.سیمای.بصری.شهری.یکی.از.
مهم.ترین.راهبردهای.طرح.جامع.شهری.شهر.تهران.بوده.است.و.نقشی.که.نمادها.در.
ســبک.زندگی.انسان.ها.و.در.رفتار.ما.به.عنوان.جامعه.شهری.دارد.شهرداری.تهران.را.

به.این.فکر.انداخت.تا.در.این.زمینه.اقدامات.موثری.را.انجام.دهد.و.مهم.ترین.مطالبه.
رهبر.معظم.انقاب.در.حوزه.شهرسازی.را.محقق.سازد..

رئیس.کمیســیون.شهرسازی.و.معماری.شورای.اســامی.شهر.تهران.خاطرنشان.

کرد:.در.اولین.قدم.درراه.تحقق.این.هدف.و.ارتقای.کیفی.شهر.تهران.تعامات.خوبی.

بین.اعضای.شورای.اسامی.شهر.تهران.و.شهرداری.تهران.در.راستای.شکل.گرفته.

و.با.توجه.به.اینکه.تحقق.اتفاقات.خوب.و.بد.در.هر.یک.از.حوزه.های.شــهری.شــهر.

تهران.به.دیگر.کان.شهرهای.کشور.نیز.تعمیم.داده.می.کند.لذا.در.بحث.هویت.بخشی.
به.سیمای.بصری.باید.موثرتر.و.بهتر.قدم.برداشت.

وی.بیان.کرد:.اما.متاســفانه.وضعیت.کمیته.نمای.مناطق.وضعیت.ایده.آل.و.خوبی.

نیست.و.عدم.ایجاد.یک.جایگاه.قانونی.در.سیستم.مدیریتی.شهر.تهران.برای.دبیران.

کمیته.نمای.مناطق.از.مشکات.این.کمیته.ها.به.شمار.می.رود.و.دبیران.کمیته.نماها.
به.لحاظ.ساختاری.جایگاه.قانونی.ندارند.

تاثیرتحریمصنایعفلزیایرانبررویبازارآسیا

سرمایهچینبراینوسازیشرکتآلومینیومتاجیکستان

تغییرلوگوونشانشرکتبانیانصنعت

تشکیلکمیتهنمایساختمانها
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پنجره.ایرانیان؛.نمایندگان.مجلس.شــورای.اسامی.گزارش.کمیسیون.ویژه.حمایت.از.

تولید.ملی.درباره.نقض.قانون.و.مقررات.مربوط.به.واگذاری.شــرکت.آلومینیوم.المهدی.و.
مجتمع.هرمزال.را.به.قوه.قضاییه.ارسال.کردند.

به.گزارش.ایرنا،.نمایندگان.مجلس.شورای.اسامی.با.1۶۳.رای.موافق،.۷.رای.مخالف.

و.2.رای.ممتنع.از.201.نماینده.حاضر.با.ارســال.گزارش.کمیسیون.ویژه.حمایت.از.تولید.

ملی.و.نظارت.بر.اجرای.اصل.44.قانون.اساسی.درخصوص.نقض.قانون.و.مقررات.مربوط.
به.واگذاری.شرکت.آلومینیوم.المهدی.و.مجتمع.هرمزال.به.قوه.قضاییه.موافقت.کردند.
در.این.گزارش.که.توسط.حمیدرضا.فوادگر.رئیس.این.کمیسیون.در.مجلس.قرائت.
شــد،.آمده.است:.خریدار.تاش.خود.را.رفاه.بر.اجرای.تعهدات.قراردادی.متمرکز.کرده.
است.و.درخصوص.سایر.تعهدات.غیر.قراردادی.مانند.تسهیات.دریافتی.توسط.شرکت.
المهدی.با.ضمانت.ایمیدرو.قبل.از.واگذاری،.تحویل.19.هزار.تن.شــمش.آلومینیوم.به.

ایمیــدرو،.خریدار.دغدغه.ای.برای.ایفای.تعهدات.خــود.ندارد.چراکه.اوا.درنتیجه.عدم.

ایفای.این.تعهدات.ضرر.و.زیان.چندانی.متوجه.خریدار.نمی.شود.و.ثانیا.ضمانت.اجرایی.

خاصی.نیز.برای.این.دســته.از.تعهدات.از.سوی.سازمان.خصوصی.سازی.در.نظر.گرفته.
نشده.است.

در.ادامه.این.گزارش.آمده.اســت:.بر.اســاس.گزارش.دیوان.محاسبات.کشور،.سازمان.

خصوصی.ســازی.با.توجه.به.رای.هیات.داوری.می.بایست.به.تکالیف.قانونی.خود.ازجمله.

بند.۷.ماده.12.و.ماده.11.قرارداد.11۳09.موضوع.واگذاری.طرح.هرمزال.و.همچنین.بند.

8.ماده.12.قرارداد.11۳10.موضوع.واگذاری.شرکت.آلومینیوم.المهدی.مبنی.بر.دریافت.

مطالبات.از.طریق.راهکار.مذکور.در.ماده.48.قانون.محاســبات.عمومی.و.یا.اعمال.ماده.

11.قانون.محاســبات.عمومی.و.یا.اعمال.ماده.11.قرارداد.مذکور.مبنی.بر.فســخ.قرارداد.
عمل.کند.که.تاکنون.این.امر.محقق.نشده.است.

پنجره.ایرانیان؛.شــرکت.بانیان.صنعت.پروفیل.انزو )Enzo( را.به.سبد.کاایی.خود.
اضافه.کرد.

شرکت.بانیان.صنعت.که.نمایندگی.توزیع.و.فروش.برخی.محصوات،.ملزومات.و.یراق.آات.

دروپنجره.را.نیز.در.اختیار.دارد،.پروفیل.دروپنجره.یو.پی.وی.ســی.انزو.)Enzo(.را.به.ســبد.
محصواتش.اضافه.کرد.

گفتنی.است.پروفیل.Enzo.جزو.پروفیل.های.سری.۶0.و..چهار.حفره.بوده،.که.دارای.سری.
لوایی،.کشویی،.بازسازی.با.ضمانت.10.ساله.کارخانه،.بیمه.و.با.نشان.استاندارد.ایران.است.

پنجره.ایرانیان؛.چهارمین.کاس.آموزشــی.آلفورال.اردیبهشت.ماه.سال.جاری.در.کارگاه.
آموزشی.کرج.برگزار.شد.

چهارمین.کاس.آموزشــی.آلفورال.روز.پنجشنبه.5.اردیبهشت.ماه.1۳98.ساعت.10.تا.
12.در.کارگاه.آموزشی.کرج.برگزار..شد.

مباحث.مطرح.شده.در.این.دوره.شامل.اصول.برشکاری.پروفیل.آلومینیوم،.ماشین.کاری.
مولیون،.کاف.کردن.فریم.و.لنگه،.رگاژ.و.نصب.بود.

گفتنی.است،.حضور.کلیه.عاقه.مندان.و.فعاان.صنعت.دروپنجره.در.دوره.های.آموزشی.
آلفورال.که.تاکنون.4.نوبت.آن.برگزارشده،.رایگان.است.

پنجره.ایرانیان؛.پانزدهمین.نمایشــگاه.بین.المللی.صنعت.ســاختمان.و.دوازدهمین.دوره.
نمایشگاه.سیستم.های.گرمایشی.و.سرمایشی.ارومیه.تیرماه.سال.جاری.برگزار.می.شود.

پانزدهمیــن.دوره.نمایشــگاه.بین.المللی.صنعت.ســاختمان.و.دوازدهمین.نمایشــگاه.

سیســتم.های.سرمایشی.و.گرمایشــی.ارومیه.از.25.تا.28.تیرماه.1۳98.در.محل.دائمی.
نمایشگاه.های.بین.المللی.ارومیه.واقع.در.پارک.جنگلی.ارومیه.)بام.شهر(.برگزار.می.شود.

این.نمایشــگاه.در.بخش.های.سرمایشی.گرمایشی،.ماشین.آات.و.تجهیزات.ساختمان،.

آسانســور.و.پله.برقی،.تهویه.مطبوع،.سونا.و.اســتخر.پذیرای.عموم.مشارکت.کنندگان.و.
بازدیدکنندگان.است.

عاقه.مندان.به.حضور.در.این.نمایشگاه.می.توانند.برای.ثبت.نام.و.کسب.اطاعات.بیشتر.
به.سایت.نمایشگاه.مراجعه.کنند.

پنجره.ایرانیان؛.شــرکت.ریوتینتو.آلکان.اعام.کرد.میزان.صادرات.آلومینیوم.خود.را.به.
بازار.اروپا.افزایش.داده.است.

به.گزارش.هوشمندنیوز،.علت.این.اقدام.شرکت.ریوتینتو،.تحریم.های.جدیدی.است.که.
دونالد.ترامپ.علیه.کشورهایی.نظیر.چین،.کانادا.و.....اعمال.کرده.است.

چین.اظهار.داشته.که.تصمیمات.اخیر.دونالد.ترامپ.را.حتی.اگر.باعث.شدت.گرفتن.جنگ.

تجاری.میان.دو.کشور.شود،.تافی.خواهد.کرد.
حاصــل.اقدامــات.اخیر.دونالــد.ترامپ،.رکود.صنایع.ســاختمانی.و.خودروســازی.در.
ایاات.متحده.بوده.اســت..یکی.از.مقاصد.محصوات.شــرکت.ریوتینتو،.بازار.ژاپن.است.
و.با.توجه.به.مشــکات.اخیر.به.وجودآمده.در.بازار.آسیا،..صادرات.آلومینیوم.به.ژاپن.به.نفع.

شرکت.ریوتینتو.خواهد.بود.

ارسالگزارشنقضقانوندرواگذاریآلومینیومالمهدیبهقوهقضاییه

افزودنپروفیلانزوبهسبدکااییبانیانصنعت

برگزاریچهارمیندورهآموزشیآلفورال

پانزدهمیننمایشگاهبینالمللیصنعتساختمانارومیه

تغییرمسیرصادراتآلومینیومشرکتهابهدلیلتحریمهایجدیدامریکا
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پنجره.ایرانیان؛.باوجود.آن.که.هنوز.آمار.رسمی.از.تحوات.

بازار.مســکن.شــهر.تهران.در.فروردین.ماه.اعام.نشــده،.

برآوردها.از.رسیدن.سرعت.رشد.به.قیمت.۳.1.درصد.حکایت.

دارد؛.دفاتــر.اماک.هم.می.گویند.که.به.دلیل.ســردرگمی.

بازار،.نشست.ها.بیشــتر.از.جانب.فروشندگان.لغو.شده.است..

بااین.وجود.کارشناســان.معتقدند.منحنی.رشد.قیمت.مسکن.
در.ماه.های.آینده.به.سمت.صفر.متمایل.خواهد.شد.

به.گزارش.ایســنا،.آمارهای.غیررسمی.از.کاهش.سرعت.

رشــد.ماهیانه.قیمت.مســکن.در.فروردین.ماه.حکایت.دارد؛.

هرچند.با.توجــه.به.افت.۷۷.درصدی.معامات.نســبت.به.

اســفندماه،.میانگین.قیمت.فروردین.مــاه.نمی.تواند.چندان.

قابل.اعتنا.باشــد..بااین.حال.بررسی.ها.نشان.می.دهد.میانگین.

قیمت.مســکن.شــهر.تهران.در.فروردین.ماه.به.11.میلیون.

و.۳50.هــزار.تومان.در.هر.مترمربع.رســیده.که.نســبت.به.

فروردین.ماه.1۳9۷.بالغ.بر.10۳.درصد.و.نســبت.به.اسفندماه.

1۳9۷.بالغ.بر.۳.1.درصد.رشــد.یافته.اســت..کارشناســان.

می.گویند.به.شرط.ثبات.قیمت.ارز،.رشد.ماهیانه.قیمت.مسکن.
در.ماه.های.آینده.به.صفر.می.رسد.

واســطه.های.ملکی.از.وجود.نوعی.گیجی.در.بازار.مسکن.

صحبت.می.کنند.که.اجازه.تصمیم.گیری.را.از.فروشــندگان.

گرفته.اســت..کارشناســان.دفاتر.اماک.می.گویند.به.دلیل.

ســردرگمی.بازار.در.روزهای.اخیر.بسیاری.از.نشست.ها.لغو.

شــده.و.معدود.افــرادی.هم.که.قیمت.هــای.متعارف.برای.

ملک.خود.تعیین.کرده.اند،.فروشــندگان.پول.ازم.هســتند..

هرچنــد.به.دلیل.افت.بیش.ازحد.قــدرت.خرید.طرف.تقاضا،.

برای.فایل.های.زیر.قیمت.نیز.به.ندرت.مشــتری.واقعی.پیدا.

می.شــود..طبق.برآورد.میدانی.خبرگزاری.اسپوتنیک.از.بازار.

مســکن.شهر.تهران،.خریدوفروش.واقعی.امسال.در.مقایسه.

با.سال.گذشته.حدود.90.درصد.کاهش.یافته.است..بر.اساس.

ادعای.این.خبرگزاری.بیشتر.خریدوفروش.ها.توسط.دال.ها.

انجام.می.شــود.که.بخش.کوچکی.از.قیمــت.اماک.را.به.

صاحبان.پرداخت.می.کنند.و.از.مالک.مهلت.می.گیرند.تا.بقیه.

پول.را.طی.مدتی.حدود.ســه.ماه.تهیه.کنند.و.طی.این.سه.

مــاه.تاش.می.کنند.ملک.را.به.فرد.ســومی.با.قیمت.بااتر.

بفروشــند.و.درنهایت.اگر.ملک.با.قیمت.بااتر.فروش.نرود.

بــه.ترفندهایی.پول.خود.را.از.مالک.پس.می.گیرند.و.قولنامه.
را.به.هم.می.زنند.

طبــق.آماری.که.مصطفی.قلی.خســروی،.رئیس.اتحادیه.

مشاوران.اماک.از.معامات.مسکن.کل.کشور.و.شهر.تهران.

طــی.فروردین.ماه.1۳98.ارائه.کــرده،.خریدوفروش.در.کل.

کشــور.چهار.درصد.باا.رفته.اما.در.تهران.40.درصد.کاهش.

یافته.است..خسروی.علت.این.کسادی.را.تعیین.قیمت.های.

نجومی.از.طرف.برخی.مالکان.می.داند.که.سایت.های.فروش.

ملک.نیز.به.آن.دامن.می.زننــد..او.می.گوید.که.جو.فعلی.در.
آینده.فروکش.می.کند.و.قیمت.ها.متعادل.خواهد.شد.

بر.اســاس.آمــاری.کــه.خســروی.ارائه.کــرد.در.۳1.

روز.فروردین.مــاه.1۳98.بالغ.بــر.۳2.هــزار.و.21.قرارداد.

خریدوفروش.ملک.در.کل.کشور.به.امضا.رسیده.که.نسبت.

به.زمان.مشــابه.سال.قبل.چهار.درصد.افزایش.یافته.است..

تعداد.قراردادهــای.اجاره.اما.کاهش.1۷.درصدی.نشــان.

می.دهد..در.فروردین.ماه.امســال.19.هزار.و.8۳.اجاره.نامه.
در.کل.کشور.به.امضا.رسیده.است.

اما.کســادی.بازار.مسکن.شــهر.تهران،.موضوعی.است.

کــه.رئیس.اتحادیه.مشــاوران.اماک،.دلیــل.اصلی.آن.را.

اثرپذیری.از.بازارهای.ارز.و.طا.می.داند..به.گفته.خســروی،.

در.فروردین.ماه.1۳98.بالغ.بر.۳9۳8.قرارداد.خریدوفروش.در.

تهران.به.امضا.رســیده.که.نسبت.به.زمان.مشابه.سال.قبل.

40.درصد.کاهش.نشــان.می.دهد..هم.چنین.50۳۷.قرارداد.

اجاره.امضا.شده.که.کاهش.2۶.درصدی.نسبت.به.فروردین.
سال.گذشته.دارد.

 افتفشاربازارمسکن
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پنجره.ایرانیان؛.مســکن.یکی.از.شــاخصه.های.مهم.

و.تاثیرگذار.در.رشــد.اقتصادی.جوامع.اســت.و.همین.

موضوع.اهمیت.این.بخش.بــرای.فعاان.اقتصادی.را.
نشان.می.دهد.

به.گزارش.ایســنا،.بنا.بر.اعام.ایــران.رنتر،.در.میان.

صنایع.مختلف،.صنعت.ساختمان.را.می.توان.صنعت.اول.

ایران.دانست..ســاختمان.پربازده.ترین.و.پرنوسان.ترین.

صنعت.در.40.سال.گذشته.اقتصاد.ایران.بوده.است..بر.

اساس.آمار.منتشرشده.در.سایت.تحلیل.آناین.به.تاریخ.

5.اسفند.9۷،.از.هر.خانوار.ایرانی.یکی.به.صورت.مستقیم.
از.بازار.مسکن.کسب.درآمد.می.کند.

در.سال.گذشته.با.رشد.بی.سابقه.قیمت.مسکن.مواجه.

شدیم..علت.های.مختلفی.از.سوی.تحلیلگران.و.فعاان.

اقتصادی.برای.افزایش.قیمت.مسکن.در.سال.9۷.ارائه.

شده.است..بر.اساس.این.تحلیل.ها.عوامل.اقتصادی.که.

مختص.بخش.مسکن.نیســت.مانند.همیشه.بیشترین.

اثر.را.بر.قیمت.مســکن.در.این.ســال.داشته.است.که.

بی.ثباتی.ارز.و.گران.شــدن.آن.در.این.میان.از.ســایر.

عوامــل.نقش.پررنگ.تری.بازی.کرده.و.محرک.مهمی.
در.روانه.شدن.سرمایه.ها.به.بازار.مسکن.بوده.است.

اما.جالب.اســت.بدانید.که.در.ســال.گذشته.به.دلیل.

بحران.ارزی،.بازدهی.مســکن.از.بازدهی.ارز.و.ســکه.

کمتر.بود،.همچنین.در.نیمه.دوم.سال.9۷.نیز.با.کاهش.

قیمت.ارز.شرایط.رکودی.در.بازار.مسکن.به.وجود.آمد..

با.این.تفاسیر.سرنوشت.سرمایه.گذاری.در.بازار.مسکن.
در.سال.98.چگونه.خواهد.بود؟

برخی.از.کارشناسان.اقتصاد.مسکن.معتقدند.افزایش.

قیمت.مصالح.ســاختمانی.در.ســال.9۷.کــه.به.دلیل.

نوسانات.نرخ.ارز.به.وجود.آمد.بر.قیمت.مسکن.در.سال.

98.تاثیرگذار.خواهد.بود؛.اما.عده.ای.دیگر.از.کارشناسان.

صنعت.ساختمان.بر.این.باور.هستند.که.در.بازار.مسکن.

با.دو.برابر.شدن.قیمت.ها.رشدی.شکل.گرفته.است.که.

می.بایســت.به.تدریج.به.دســت.می.آمد.و.مسکن.دیگر.
ظرفیت.رشد.بیش.از.این.را.ندارد.

عطــا.آیت.اللهی،.در.مقاله.ای.گفته.اســت:.چنانچه.به.

تاریخچه.صنعت.ساخت.وســاز.بعــد.از.انقاب.نگاهی.

بیندازیم،.شــاهد.خواهیــم.بود.که.قیمت.مســکن.در.

یک.دوره.چهارســاله.با.رکود.مواجه.می.شود.و.در.دوره.

کوتاهی.قیمت.ها.روند.فزونی.به.خود.می.گیرند،.بعدازاین.
دوره.قیمت.ها.در.مقطع.زمانی.کوتاه.تثبیت.می.شوند.

این.کارشناس.گفته.است.با.توجه.به.شرایط.پیش.آمده.

و.افزایش.۷0.تا.80.درصدی.نرخ.مســکن.نســبت.به.

مدت.مشابه.سال.گذشــته،.به.نظر.می.رسد.که.قیمت.
مسکن.برای.سال.98.گران.نخواهد.شد.

همچنین.خســروی،.رئیس.اتحادیه.مشاوران.اماک.

اســتان.تهران.نیز.در.گزارشی.گفته.است:.در.سال.98.
انتظار.ایجاد.ظرفیت.جهشی.در.بازار.مسکن.نداریم.

کاهــش.۶2.درصــدی.معامات.مســکن.گواه.این.

ادعاســت.که.ظرفیت.برای.جهش.مجدد.قیمت.ها.در.
سال.98.وجود.ندارد.

با.توجه.به.وضعیت.فعلی.رکود.در.بازار.مسکن.و.ثبات.

نسبی.در.بازار.ارز.و.همچنین.عدم.کشش.قیمتی.بیشتر.

در.این.بخش،.نمی.توان.چشــم.امیدی.به.سودده.بودن.
سرمایه.گذاری.در.بازار.مسکن.داشت.

اگر.برای.سرمایه.گذاری.در.این.بازار.برنامه.داشته.اید.

باید.به.شما.بگوییم.بازار.مسکن.نمی.تواند.روشی.ایده.آل.

برای.سرمایه.گذاری.در.سال.98.باشد..بهتر.است.در.این.

سال.به.دنبال.روشی.باشــید.که.ریسک.پایین.و.بازده.

باا.داشته.باشد.تا.هم.ارزش.سرمایه.تان.حفظ.شود،.هم.
بازده.معقولی.به.دست.آورید.

 آیادرسال98دربازارمسکنسرمایهگذاریبکنم؟
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پنجره.ایرانیان؛.بانک.جهانی.در.جدیدترین.گزارش.خود.از.احتمال.افزایش.رشــد.منفی.
اقتصاد.ایران.در.سال.های.پیش.رو.خبر.داده.است.

به.گزارش.ایسنا،.در.این.گزارش.که.از.سوی.اتاق.بازرگانی.تهران.منتشر.شده.است.بانک.

جهانی.به.ارزیابی.وضعیت.اقتصاد.در.منطقه.خاورمیانه.و.شمال.آفریقا.پرداخته.که.براساس.

آن.بسیاری.از.اقتصادهای.فعال.در.این.منطقه.با.رشد.منفی.اقتصادی.روبه.رو.شده.یا.روند.
افزایش.تولیدات.اقتصادی.داخلی.شان.به.کندی.پیش.خواهد.رفت.

براین.اساس.پیش.بینی.شده.که.در.فاصله.سال.های.2019.تا.2021.به.طور.میانگین.رشد.

اقتصادی.این.کشورها.در.محدوده.1.5.تا.۳.5.درصد.خواهد.بود.و.کشورهای.مصر،.جیبوتی.
و.عراق.دراین.بین.بااترین.میزان.رشد.را.به.خود.اختصاص.خواهند.داد.

همچنین.ایران.در.این.گزارش.در.ردیف.کشــورهایی.قرارگرفته.که.میانگین.رشدشان.از.
منفی.۳.8.تا.مثبت.یک.درصد.ارزیابی.می.شود.

بانک.جهانی.که.در.گزارش.جدید.خود.میزان.رشد.پیش.بینی.شده.برای.کشورهای.حاضر.

در.خاورمیانه.را.تعدیل.کرده،.کند.شــدن.سرعت.رشد.بازارهای.صادراتی.در.اتحادیه.اروپا،.
آمریکا.و.چین.را.اصلی.ترین.دلیل.این.کندی.در.نظر.گرفته.است.

کشــورهای.حاضر.در.این.منطقه.تا.پیش.از.سال.201۷.میزان.رشد.اقتصادی.خود.را.با.

جهان.هماهنگ.کرده.بودند،.اما.در.این.ســال.با.رسیدن.رشد.اقتصادی.شان.به.عدد.1.4.از.

قافله.جهانی.جا.ماندند..در.ســال.2018.این.رشد.اقتصادی.به.1.۶.درصد.رسید.که.بازهم.
نتوانست.شکاف.جهانی.با.اقتصاد.خاورمیانه.را.جبران.کند.

طبق.پیش.بینی.ها.رشد.اقتصادی.منطقه.خاورمیانه.در.سال.2019،.1.5.درصد.خواهد.بود.
و.در.سال.2020.به.۳.4.درصد.خواهد.رسید.

با.توجه.به.تحریم.های.اقتصادی.که.ایران.با.آن.روبه.رو.بوده.براساس.ارزیابی.های.جهانی.

در.ســال.2019.پیش.بینی.می.شود.رشــد.اقتصادی.ایران.به.منفی.۳.8.درصد.برسد.و.این.

بانک.پیش.بینی.کرده.رکودی.که.در.ســال.2018.آغاز.شــده.بود.در.سال.جاری.میادی.
نیز.ادامه.پیدا.کند.

در.چشــم.انداز.سال.های.پیش.رو،.اقتصاد.ایران.در.ســال.2020.و.2021.حدوداً.به.رشد.

مثبت.یک.درصد.خواهد.رسید.که.از.یک.سو.نشان.دهنده.پایان.دوران.رشدهای.منفی.و.از.
سوی.دیگر.نشان.دهنده.سرعت.پایین.رشد.اقتصادی.ایران.است.

همچنین.پیش.بینی.شده.تراز.حساب.جاری.ایران.که.در.سال.201۷،.۳.5.درصد.بود.و.در.

سال.2018.به.نیم.درصد.رسید.در.سال.2019،.صفر.و.در.سال.های.2020.و.2021.کمتر.
از.یک.درصد.باشد.

پنجره.ایرانیان؛.برآوردها.از.منابع.اختصاص.یافته.به.بخش.

مسکن.کل.کشــور.حاکی.از.آن.اســت.با.این.که.رشد.4۶1.

درصدی.برای.دریافت.تســهیات.ســاخت.و.ســاز.در.سال.

گذشــته.دیده.می.شود،.تقاضا.برای.وام.خرید.مسکن.تنها.2۳.
درصد.افزایش.یافته.است.

به.گزارش.ایسنا،.با.بروز.نشانه.های.رشد.قیمت.مسکن.در.

ابتدای.ســال.1۳9۷.تقاضا.برای.دریافت.تسهیات.ساخت.

مســکن.نیز.افزایش.یافت..با.این.که.سهم.بخش.مسکن.از.

تســهیات.بانکی.در.سال.1۳9۷.حدود.نصف.بخش.صنعت.

و.یک.ســوم.بخش.خدمات.بود،.آمار.گویای.آن.اســت.که.

وام.هــای.اختصاص.یافتــه.به.بخش.مســکن.101.درصد.

افزایش.یافته.که.علت.اصلی.آن.به.تحرک.ســاخت.و.ســاز.
مربوط.می.شود.

طبق.آن.چه.بانک.مرکزی.اعام.کرده.از.۷۷۳.هزار.و.۷2۷.

میلیارد.تومان.تســهیات.پرداختی.به.شش.بخش.اقتصادی.

در.ســال.1۳9۷.سهم.بخش.مسکن.و.ساختمان.10۳.هزار.و.

۷۳۳.میلیارد.تومان.بوده.اســت..این.رقم.برای.بخش.صنعت.

و.معدن.208.هزار.و.9۳۳.میلیارد.تومان،.بخش.خدمات.289.

هزار.و.240.میلیارد.تومان،.بخش.بازرگانی.112.هزار.و.58۶.

میلیارد.تومان،.بخش.کشــاورزی.58.هــزار.و.491.میلیارد.
تومان.و.بخش.متفرقه.۷4۳.میلیارد.تومان.بوده.است.

از.نیمه.دوم.سال.1۳95.و.نیمه.اول.سال.1۳9۶.نشانه.هایی.

از.رونق.معامات.و.ســاخت.مســکن.دیده.می.شد.که.البته.
جهش.ارزی.در.نیمه.دوم.سال.1۳9۶.بخش.فروش.را.مجدداً.

وارد.رکود.کرد.
گزارش.بانک.مرکزی.نشــان.می.دهد.سال.1۳9۷.بالغ.بر.
48.هزار.و.۶42.میلیارد.تومان.تسهیات.برای.ایجاد.مسکن.

و.ســاختمان.اختصاص.یافته.که.در.مقایســه.با.رقم.8.هزار.

و.۶59.میلیارد.تومان.ســال.1۳9۶.بالغ.بر.4۶1.درصد.رشــد.
نشان.می.دهد.

تسهیات.تامین.سرمایه.در.گردش.برای.بخش.مسکن.در.

سال.1۳9۷.نیز.14.هزار.و.۶1۷.میلیارد.تومان.بوده.که.نسبت.

به.مبلغ.10.هزار.و.280.میلیارد.تومان.سال.1۳9۶.بالغ.بر.4۳.

درصد.افزایش.یافته.اســت..وام.تعمیر.نیز.در.سال.گذشته.8.

هزار.و.28۶.میلیارد.تومان.بوده.که.نسبت.به.سال.قبل.از.آن.

بــا.رقم.۶.هزار.و.۳۷۷.میلیارد.تومان.۳0.درصد.افزایش.یافته.

است..تسهیات.توسعه.نیز.سال.گذشته.2,۳8۶.میلیارد.تومان.

و.ســال.قبل.از.آن.1,۶85.میلیارد.تومان.بود..همچنین.سال.

1۳9۷.تســهیات.خرید.کاای.شخصی.در.بخش.مسکن.و.

ســاختمان.1,04۷.میلیارد.تومان.بود..سال.1۳9۶.تسهیات.

خرید.کاای.شخصی.1,1۷۷.میلیارد.تومان.بوده.است..سایر.

وام.ها.در.بخش.مسکن.نیز.در.ســال.گذشته.2,۷۳۳.میلیارد.

تومان.و.در.ســال.قبــل.از.آن.1,۷42.میلیارد.تومان.گزارش.
شده.است.

اما.نکته.قابل.تامل.به.تســهیات.خرید.مســکن.مربوط.

می.شــود..در.سال.1۳9۷.بالغ.بر.2۶.هزار.و.20.میلیارد.تومان.

تســهیات.خرید.به.بخش.مسکن.اختصاص.یافت..در.سال.

1۳9۶.تسهیات.خرید.مسکن.21.هزار.و.821.میلیارد.تومان.

بوده.که.آمار.نشــان.می.دهد.به.میزان.4۶1.درصدی.که.وام.

ایجاد.مسکن.جهش.داشته،.تســهیات.خرید.رشد.نکرده.و.
تنها.2۳.درصد.افزایش.یافته.است.

 جدیدترینپیشبینیبانکجهانیازوضعیتاقتصادایران
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پنجره.ایرانیان؛.قدرت.خرید.وام.اوراق.مســکن.به.سطح.سال.92.سقوط.کرد..این.تسهیات.
در.تهران.با.»قیمت.میانگین«.کفاف.5.مترمربع.را.می.دهد.

به.گزارش.دنیای.اقتصاد،.ناکارآمدی.وام.مســکن.باعث.شــده.متوسط.قیمت.فروش.امتیاز.

.در.روزهای.کاری.گذشــته،.با.19.درصد.کاهش.نسبت.به.مدت.مشابه. .اوراقـ. وام.مســکنـ.

پارســال،.در.کف.۶.ساله.خود.قرار.بگیرد..وضعیت.فعلی.بازار.اوراق.بیانگر.مواجهه.خانه.اولی.ها.

با.چالش.اعتباری.اســت.که.عواقب.آن.سمت.عرضه.مسکن.را.نیز.به.باتاق.رکود.می.کشاند..
برای.جراحی.بازار.وام.مسکن.4.پیشنهاد.مطرح.است.

وام.مســکن.با.تنزل.ارزش.ریالی.نســبت.به.قیمت.مســکن.در.تهران.دچار.ســکته.کامل.

شــد.و.ارزش.خود.را.به.کلی.از.دســت.داد..ناتوانی.جزئی.تسهیات.خرید.مسکن.که.در.سال.

9۷.تحت.تاثیر.رشــد.قیمت.مســکن.رخ.داد،.در.بهار.98.به.دنبــال.جهش.9.درصدی.قیمت.

مســکن.در.پایان.ســال.گذشته.در.پایتخت.کامل.شــد.و.کارآمدی.وام.مسکن.از.محل.خرید.

اوراق.حق.تقدم.تســهیات.کامًا.از.بین.رفت..آنچه.اکنون.به.عنوان.تسهیات.انفرادی.خرید.

مســکن.از.محل.اوراق.توســط.بانک.عامل.بخش.مسکن.به.متقاضیان.پرداخت.می.شود.تنها.

تکافوی.خرید.حداکثر.5.مترمربع.آپارتمان.را.می.کند.که.این.میزان.یک.دهم.حداقل.مســاحت.

مســکن.کوچک.متراژ.مناسب.زوج.های.کم.درآمد.است..ازاین.رو.فعاان.بازار.مسکن.از.این.وام.

درحال.حاضر.با.تعبیر.»وام.خرید.متری«.یاد.می.کنند.و.آن.را.به.عنوان.تسهیات.خرید.مسکن.

به.رســمیت.نمی.شناسند..هم.زمانی.این.اتفاق.با.افت.شــدید.قیمت.هر.فقره.اوراق.حق.تقدم.

استفاده.از.تسهیات.مسکن.سبب.شده.یک.واقعه.تاریخی.که.پیش.تر.در.بهار.سال.92.در.بازار.

مسکن.رخ.داده.بود،.تکرار.شود.
میانگین.قیمت.اوراق.حق.تقدم.اســتفاده.از.تســهیات.بدون.سپرده.مسکن.که.هر.فقره.از.
آن.امکان.استفاده.از.500.هزار.تومان.تسهیات.را.فراهم.می.کند،.در.فروردین.امسال.به.کف.
شش.ساله.رسید..بهای.میانگین.اوراق.مسکن.مبادله.شده.در.روزهای.کاری.فروردین.تا.پایان.
روز.بیســت.وپنجم.این.ماه.50.هزار.و.۶00.تومان.اســت.که.مــرز.دو.کانال.قیمتی.40.و.50.
هزار.تومان.به.شــمار.می.آید..این.سطح.قیمتی.اوراق.مسکن.از.بهار.92.تاکنون.سابقه.نداشته.
اســت..در.برخی.از.روزهای.اخیر.بهای.فروش.برخی.از.نمادهای.اوراق.مسکن.در.بازار.رسمی.
فرابورس.که.تقاضای.خرید.برای.آن.ها.کمتر.بوده.حتی.به.زیر.50.هزار.تومان.نیز.رسیده.و.به.
قیمت.حول.وحوش.48.تا.49.هزار.تومان.فروخته.شــده.است..به.این.ترتیب.در.فروردین.امسال.
قیمت.اوراق.به.پایین.ترین.حد.خود.از.ســال.92.تاکنون.تنزل.یافت..این.در.حالی.اســت.که.
در.طول.دوره.شش.ســاله.92.تا.98.سابقه.افزایش.قیمت.هر.فقره.اوراق.500.هزارتومانی.وام.

مسکن.به.100.هزار.تومان.نیز.وجود.داشته.است.
میانگین.قیمت.فروش.اوراق.مسکن.در.فروردین.ماه.تاکنون.در.مقایسه.با.مدت.مشابه.سال.
گذشــته.19.درصد.افت.داشته.است..در.طول.سال.9۷.نیز.که.بازار.مسکن.یک.دوره.رونق.را.
پشــت.سر.گذاشت.و.به.آرامی.وارد.فاز.رکود.و.خواب.زمستانی.شد،.بازار.اوراق.مسکن.وضعیت.
نســبتًا.طبیعی.را.پشت.سر.گذاشــت.و.به.تدریج.با.کاهش.ارزش.تسهیات.از.محل.اوراق،.از.
قیمت.این.اوراق.نیز.کاســته.شــد؛.طوری.که.میانگین.قیمت.اوراق.مبادله.شده.در.طول.یک.

سال.گذشته.۶1.هزار.تومان.بود.که.نسبت.به.یک.سال.9۶.افت.18.درصدی.داشته.است.
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پنجره.ایرانیان؛.یک.کارشــناس.اقتصاد.مســکن.گفت:.بر.

اســاس.رفتار.گذشــته،.دوره.افزایش.قیمت.بازار.مسکن.به.

اتمام.رســیده؛.اما.چهار.عامل.ناشی.از.شرایط.عمومی.اقتصاد.
باعث.سردرگمی.فروشندگان.شده.است.

مهدی.روانشــاد.نیا.در.گفت.وگو.با.ایســنا،.اظهار.کرد:.اگر.

بر.مبنای.رفتار.گذشــته،.بازار.مســکن.را.تحلیل.کنیم.پایان.

سال.1۳9۷.می.بایست.پایان.افزایش.قیمت.ها.در.بازار.مسکن.

باشــد؛.اما.چهار.عامل.در.ســال.1۳98.به.سردرگمی.فعاان.

بازار.منجر.شده.که.از.شرایط.اقتصادی.عمومی.کشور.نشات.

می.گیرد..اولین.عامل.به.بحث.تحریم.ها.مربوط.می.شــود.که.

جو.روانی.ایجاد.کرده.اســت..این.ســردرگمی.به.این.منجر.

شــده.که.طرف.عرضه.یا.نســبت.به.فــروش.تردید.کند.یا.

قیمت.های.نامتعارف.برای.ملک.خود.در.نظر.بگیرد..استدال.

فروشــندگان.این.است.که.اگر.واحد.خود.را.بفروشم.چه.بهتر،.
اگر.نفروشم.ریسک.های.خود.را.به.نوعی.پوشش.داده.ام.

وی.افــزود:.رفتــار.بازارهای.موازی،.دومین.عامل.رشــد.

قیمت.های.اسمی.در.بازار.مســکن.ارزیابی.می.شود..قابلیت.

پیش.بینی.قیمت.ارز.و.طا.چندان.آسان.نیست..نوسانات.بازار.

ارز،.قابلیت.اطمینان.نســبت.به.ریال.برای.انجام.معامات.را.
کاهش.می.دهد.که.بازارها.را.در.شرایط.ابهام.باقی.می.گذارد.
روانشــاد.نیا،.افزایش.هزینه.های.تولید.مســکن.را.سومین.
پارامتر.اثرگذار.بر.نا.اطمینانی.بازار.مســکن.دانست.و.افزود:.
قیمت.مصالح.ســاختمانی.طی.یک.ســال.اخیــر.باا.رفته.
اســت..هم.چنین.در.ابتدای.سال.عوارض.شهرداری.ها.به.طور.

قابل.توجهی.افزایش.پیداکرده.که.در.شهر.تهران.این.افزایش.

چشــمگیر.بوده.اســت.به.همین.دلیل.تولیدکننده.نمی.تواند.

برآورد.دقیقی.از.قیمت.تمام.شــده.واحد.خود.به.دست.آورد.و.

این.موضــوع.را.در.قیمت.واحدی.که.هم.اکنون.برای.عرضه.
دارد،.اعمال.می.کند.

به.گفته.وی،.عامل.چهارم.محدودیت.های.ایجادشده.برای.

ســود.بانکی.اســت..با.توجه.به.این.که.در.ایران.فعالیت.های.

تولیدی.متنوعی.برای.ســرمایه.گذاری.وجود.ندارد،.مســکن.

کارکرد.ســرمایه.گذاری.پیدا.می.کند..در.این.شــرایط.عده.ای.

برای.حفــظ.ارزش.دارایی.هــای.خود.و.همســویی.با.تورم.

عمومــی،.پول.های.خــود.را.از.بانک.ها.خارج.و.در.مســکن.
سرمایه.گذاری.می.کنند.

ایــن.کارشــناس.اقتصاد.مســکن.خاطرنشــان.کرد:.در.

ماه.های.پایانی.سال.گذشته.سرعت.نرخ.رشد.قیمت.مسکن.

کاهش.یافت.و.به.مرز.صفر.نزدیک.شــده.بود.اما.به.یک.باره.

در.اســفندماه.شاهد.رشــد.9.درصدی.قیمت.بودیم..به.نظر.

می.رســد.این.موضوع.به.حضور.خریداران.عادی.مربوط.شد.

که.تســلط.چندانی.به.بازارها.ندارند.امــا.برای.حفظ.ارزش.

ســرمایه.های.خود،.آن.را.به.ملک.تبدیل.کردند..ســپس.در.

فروردین.ماه.شاهد.افت.40.درصدی.معامات.بودیم..همین.

موضوع.به.شــرط.آرامش.بازار.ارز،.ایجــاد.ثبات.قیمتی.بازار.

مسکن.در.اردیبهشت.ماه.را.محتمل.کرده.و.به.اعتقاد.من.در.

ماه.های.آینده.رشــد.قیمت.محسوسی.در.بازار.مسکن.اتفاق.
نخواهد.افتاد.
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پنجره.ایرانیــان؛.افزایــش.مدت.زمان.تقســیط.مالیات.

بنگاه.های.تولیدی.و.اولویت.ویژه.ثبت..ســفارش.و.تامین.

ارز.سال.جاری.به.مواد.اولیه.و.واسطه.ای.دو.تصمیم.جدید.

در.راســتای.رفع.برخی.از.موانع.تولید.محسوب.می.شود.تا.

به.این.طریق.شــاهد.بازگشت.رونق.به.بنگاه.های.تولیدی.
در.سال.جاری.باشیم.

به.گزارش.دنیای.اقتصاد،.دستورالعمل.سال.98.بر.مبنای.

رونق.تولید.موجب.شــد.تا.وزارت.صنعت،..معدن.و.تجارت.

به.عنــوان.متولی.این.بخش.برخــی.از.تدابیر.برای.تحقق.
شعار.سال.جاری.را.پیش.بینی.کند.

رایزنی.برای.افزایش.مدت.زمان.تقســیط.بدهی.مالیاتی.

بنگاه.های.تولیدی.یکی.از.طرح.هایی.است.که.در.سال.های.

اخیر.در.دســتور.کار.وزارت.صنعــت،.معدن.و.تجارت.قرار.

داشته.است؛.طرحی.که.برای.سال.جاری.نیز.در.دستور.کار.

این.وزارتخانه.قرار.گرفت.تا.به.این.طریق.امکان.تقســیط.

بدهی.مالیاتی.بنگاه.هایی.که.به..دلیل.مشــکات.اقتصادی.

در.سال.های.اخیر.قادر.به.پرداخت.مالیات.نبوده.اند،.فراهم.

شــود؛.روندی.که.فعــاان.این.بخش.معتقدنــد.اجرایی.

کردن.آن.شــرایط.را.برای.ســامان.دادن.اوضاع.نابسامان.

برخی.بنگاه..های.زیان..ده.فراهــم.خواهد.کرد..چالش.های.

به.وجود.آمده.پیش.روی.بنگاه..های.تولیدی.در.ســال..های.

اخیر.موجب.شــد.تا.بخش.اعظمــی.از.تولیدکنندگان.که.

بعضا.دربرگیرنده.بنگاه..های.کوچک.و.متوســط.می.شود.به.

دلیل.کمبــود.نقدینگی.و.رکود.به.وجود.آمــده.در.بازار.با.

مشــکل.پرداخت.مالیات.مواجه.شوند..روندی.که.انباشت.

بدهی.بــرای.واحد.های.تولیــدی.را.به.همراه.داشــت.و.

بعضا.دسترســی.بنگاه..های.تولیدی.به.تسهیات.بانکی.را.

غیرممکن.می.کرد..برای.سال.جاری.نیز.افزایش.مدت.زمان.

تقســیط.مالیات.بنگاه.های.تولیدی.از.۳.سال.به.5.سال.در.

جلسه.ســران.قوا.به.تصویب.رســید.تا.به.این.طریق.این.

امکان.بــرای.بنگاه.های.تولیدی.به.وجــود.آید.که.بتوانند.
بدهی.انباشته.شده.خود.را.پرداخت.کنند.

در.این.خصوص.برای.سال.جاری.نیز.دبیر.ستاد.تسهیل.

و.رفع.موانــع.تولید.از.اصاح.ماده.1۶۷.قانون.مالیات.های.

مســتقیم.و.افزایش.مدت.زمان.تقســیط.بدهی.بنگاه.های.

تولیدی.از.۳.ســال.به.5.ســال.خبر.داد.و.اعام.کرد.این.

مصوبه.فقط.تا.پایان.ســال.98.قابل.اجرا.اســت..به.گفته.

میثم.زالی،.ســتاد.تســهیل.و.رفع.موانع.تولید.نســبت.به.

رفع.مشکاتی.که.امســال.به.طور.فراگیر.برای.بنگاه.های.

تولیــدی.به.وجود.آمده.تاش.می.کنــد.با.حمایت.موثر.از.
تولیدکنندگان.این.مشکات.را.رفع.کند.

در.ابتــدا.طی.مصوبه.ای.درخواســت.افزایش.مدت.زمان.

تقســیط.مالیات.بنگاه.های.تولیدی.از.۳.ســال.به.5.سال.

را.به.جلســه.ســران.قوا.اعام.کرد.که.ایــن.مصوبه.در.

جلسه.شنبه.گذشته.بررســی.و.تصویب.شد..طرح.تقسیط.

بدهی.های.مالیاتی.از.سوی.بنگاه.های.صنعتی.در.سال.های.

گذشــته.اگرچه.امکان.عبور.از.چالش..های.مالیاتی.را.برای.

برخی.از.بنگاه..های.صنعتی.فراهم.کرد؛.اما.به.گفته.فعاان.

این.بخش.این.طرح.خالی.از.اشــکال.نیز.نبوده.است..نبود.

وحدت.رویه.در.اســتان..ها.عمده.مشکلی.است.که.فعاان.

صنعتی.در.اجرای.این.طرح.به.آن.اشاره.می.کنند.و.معتقدند.

بررســی.این.طرح.از.ســوی.کارگروه.های.استانی.موجب.

شده.تا.اجرای.این.طرح.با.چالش..هایی.مواجه.شود؛.چراکه.

مســئوان.مالیاتــی.در.شهرســتان..ها.درخصوص.اجرای.

مصوبــات.اختیار.تام.دارند.و.می.توانند.با.توجه.به.شــرایط.
موجود.نسبت.به.اجرای.مصوبات.اقدام.کنند.

باوجود.تاکید.فعاان.این.بخش.بر.مشکل.ســاز.شــدن.

واگذاری.بررســی.درخواست.ها.به.کارگروه.های.استانی.به.

گفته.دبیر.ستاد.تســهیل.و.رفع.موانع.تولید.در.سال.جاری.

نیز.اســتفاده.از.این.طرح.مشروط.به.ارائه.برنامه.مشخص.

و.اجرایی.برای.تثبیت.و.ارتقای.تولید.و.اشــتغال.از.ســوی.

بنگاه.هــای.تولیــدی.اســت.و.تولیدکننــدگان.می.توانند.

درخواســت.خود.را.به.کارگروه.های.اســتانی.اعام.کنند.

تا.در.صــورت.تایید.اولیه.کارگروه.اســتانی.و.تایید.نهایی.

ســتاد.در.تهران،.از.این.مزیت.بهره.مند.شوند..به.گفته.دبیر.

ســتاد.تســهیل.و.رفع.موانع.تولید،.طبق.ماده.1۶۷.وزارت.

امور.اقتصادی.و.دارایی.یا.ســازمان.امور.مالیاتی.کشــور.

می.توانســت،.نسبت.به.مودیانی.که.قادر.به.پرداخت.بدهی.

مالیاتــی.خود.اعم.از.اصل.و.جریمه.به.طور.یکجا..نبودند،.از.

تاریخ.اباغ.مالیات.قطعی.بدهی.مربوط.را.حداکثر.به.مدت.

ســه.سال.تقســیط.کند.که.هم.اکنون.این.مدت.زمان.به.5.
سال.افزایش.پیدا.کرد.

 دومشوقبرایچرخهتولید
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پنجره.ایرانیان؛.تصویر.سالیانه.از.بازار.مسکن.کامل.شد..این.

تصویر.حکایت.از.پایان.داغ.بازار.مسکن.در.سال.گذشته.دارد..

روند.تورم.ماهانه.مسکن.پایتخت.که.در.پاییز.و.اوایل.زمستان.
به.مرز.صفر.نزدیک.شده.بود،.در.اسفند.افزایش.یافت.

به.گزارش.دنیای.اقتصاد،.بررسی.روند.نوروزی.بازار.سهام،.

ارز.و.طا.نیــز.حکایت.از.دو.فضای.متفاوت.دارد..درحالی.که.

بورس.تهران.روند.افزایشــی.پایان.اسفند.را.ادامه.داد،.دار.و.
سکه.روزهای.نسبتا.متفاوتی.را.در.نوروز.تجربه.کردند.

روند.کاهشی.شیب.تورم.مســکن.در.ماه.های.پایانی.سال.

گذشته،.با.دو.حرکت.از.ســمت.تقاضا.در.ماه.اسفند،.متوقف.

شــد.به.طوری.که.بازار.معامات.آپارتمان.در.تهران.در.آخرین.
ماه.از.سال.9۷.اوج.گیری.مجدد.تورم.ملکی.را.تجربه.کرد.

گزارش.هــا.از.جزئیات.معامات.خرید.مســکن.در.تهران.

طی.آخرین.ماه.از.سال.گذشته.حاکی.است:.مطابق.داده.های.

ســامانه.رهگیری.معامــات.اماک،.میانگیــن.قیمت.هر.

مترمربع.واحد.مسکونی.در.تهران.در.اسفند.9۷.رقمی.معادل.
8/.8.درصد.نسبت.به.بهمن.9۷.افزایش.پیدا.کرد.

این.میزان.رشد.قیمت.مسکن.در.تهران.به.لحاظ.بیشترین.

تورم.ماهانه،.از.شهریورماه.به.بعد،.بی.سابقه.بوده.است.ضمن.

آنکه.از.مهرماه.دامنه.رشــد.قیمت.مســکن.رو.به.کم.شدن.

گذاشت.و.در.دی.ماه،.تورم.ماهانه.به.مرز.صفر.نزدیک.شد.اما.

در.اسفند،.مسیر.تورم.ملکی.مجددا.به.سمت.صعود،.برگشت.
پیدا.کرد.

بازار.مســکن.تهران.در.آخرین.ماه.از.ســال.9۷.نه.تنها.از.

بابت.تورم.ملکی.که.به.لحاظ.رشــد.حجم.معامات.خرید.نیز.
وضعیت.داغ.و.پرحرارتی.را.تجربه.کرد.

حجم.معامــات.خرید.آپارتمان.در.اســفندماه.۳5.درصد.

نســبت.به.بهمن.ماه.افزایش.پیدا.کرد.و.به.نزدیک.11.هزار.

واحد.رسید..این.حجم.معامات.در.مقایسه.با.اسفند.سال.9۶.
حدود.2.درصد.رشد.نقطه.ای.داشته.است.

حجم.ماهانه.معامات.مســکن.در.تهران.از.شــهریور.تا.

بهمن.9۷.همواره.کمتر.از.10.هزار.واحد.بود.اما.در.اسفندماه.

فراتر.رفت..اکنون.بخشــی.از.تورم.ماهانه.8/.8.درصدی.در.

بازار.مســکن.تهران.در.ماه.اسفند،.ناشی.از.رشد.بیش.از.۳0.
درصدی.حجم.معامات.در.این.فاصله.زمانی.بوده.است.

کارنامه.سال.9۶.معامات.خرید.آپارتمان.در.تهران.با.ثبت.

میانگین.قیمت.5.میلیون.و.۶۳0.هزار.تومان.در.اسفند.همان.

سال.کامل.شد.اما.در.سال.9۷،.آخرین.میانگین.ماهانه.قیمت.

به.ثبت.رســیده.در.کارنامه.این.بازار،.مرز.11.میلیون.تومان.
را.نشان.می.دهد.

متوســط.12.ماهه.قیمت.مسکن.در.تهران.در.سال.9۷.به.

مترمربعی.8.میلیون.و.2۳0.هزار.تومان.رسیده.که.در.مقایسه.

با.متوســط.12.ماهه.مربوط.به.سال.9۶.که.4.میلیون.و.8۳0.
هزار.تومان.بوده،.رشد.۷0.درصدی.از.خود.نشان.می.دهد.

بازار.مســکن.9۷.در.شرایطی.به.پایان.رسید.که.حجم.کل.

معامات.خرید.آپارتمان.در.پایتخت.طی.این.سال.۳1.درصد.

نسبت.به.ســال.پیش.رونق.یعنی.سال.9۶،.کاهش.پیدا.کرد.

و.به.111.هزار.فقره.رســید..انتظار.می.رفت.بعد.از.پیش.رونق.

مســکن،.نبض.معامات.خرید.در.ســال.9۷.بیشتر.شود.اما.

عوامــل.بیرونی.موثــر.بر.رفتار.بازار.ملک.مانع.از.پیشــروی.
معامات.شد.

بررسی.ها.از.علت.تغییر.جهت.شیب.تورم.مسکن.در.آخرین.

ماه.از.سال.9۷.نشان.می.دهد:.دو.اتفاق.متاثر.از.رفتار.تقاضای.

مصرفی.و.ســرمایه.ای.باعث.شد.شیب.کاهشی.تورم.مسکن.
در.جهت.افزایشی،.تغییر.پیدا.کند.

 سال97بربازارمسکنچگونهگذشت؟

پنجره.ایرانیان؛.رشد.قیمت.مسکن.در.سال.های.اخیر.و.کاهش.قدرت.خرید.مردم.در.بازار.

مســکن.در.کنار.آمار.مهاجرت.از.تهران.به.دیگر.شهرها.به.ویژه.استان.های.البرز.و.گیان.
گواه.آن.است.که.مهاجرت.از.تهران.روند.صعودی.به.خود.گرفته.است.

به.گزارش.ایســنا،.رشــد.قیمت.مسکن.در.تهران.بســیاری.از.اهالی.این.شهر.را.فراری.
داده.است.

بنا.بر.آخرین.آمار.منتشــره،.قیمت.هر.متر.مسکن.در.شهرهای.بزرگ.به.خصوص.تهران.

به.صورت.میانگین.به.11.میلیون.و.2۷0.هزار.تومان.رســیده.که.این.موضوع.عاملی.شده.

تا.متقاضیان.خانه.توان.خرید.و.تهیه.مســکن.در.شــهرهای.بزرگ.را.نداشته.باشند،.برخی.

از.کارشناســان.با.توجه.به.این.موضوع.و.آمار.مهاجرت.از.تهران.طی.ســال.های.90.تا.95.

معتقدند.که.حجم.خروج.از.تهران.افزایش.یافته.و.از.ســوی.دیگر.افزایش.تعداد.خانه.های.
خالی.در.سطح.شهر.تهران.تاییدی.بر.این.موضوع.است.

البته.آن.طور.که.اعام.شــد.بیشترین.میزان.خانه.های.خالی.در.تهران.مربوط.به.مناطقی.

همچــون.قیطریه،.فرمانیه،.زعفرانیه،.میرداماد،.دروس،.قلهک،.الهیه،.پونک،.آریاشــهر.و.

جنت.آباد.بوده.قدرت.خرید.افرادی.که.از.تهران.مهاجرت.کرده.اند.آن.چنان.جوابگوی.پاسخ.

به.قیمت.مسکن.این.مناطق.نبوده.و.بنا.بر.اطاعات.به.دست.آمده.طی.سال.های.90.تا.95.
تعداد.۳50.هزار.و.۶۳2.نفر.از.استان.تهران.به.دیگر.استان.ها.مهاجرت.کرده.اند.

 گرانیمسکنساکنانتهرانرافراریداد!
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پنجره.ایرانیان؛.کسانی.که.خود.را.برای.تغییرات.آینده.
بازار.کار.آماده.نکنند،.شغل.خود.را.از.دست.خواهند.داد.
به.گزارش.ایسنا،.حاتم.شاه.کرمی،.معاون.وزیر.تعاون،.
کار.و.رفــاه.اجتماعی.که.در.همایش.ملــی.آینده.کار.
سخن.می.گفت.اظهار.داشت:.در.دنیای.امروز.نیروها.و.
تحوات.جدیدی.وارد.بازار.کار.می.شوند..این.تحوات.
ناشی.از.پیشرفت.ها.در.حوزه.هوش.مصنوعی.و.اینترنت.
هســتند.که.به.ایجاد.مشــاغل.جدید.دامن.خواهند.زد.
و.چنانچه.افراد.نتوانند.مهارت.های.جدید.کســب.کنند،.
شــغل.خود.را.از.دســت.خواهند.داد؛.لذا.باید.در.مسیر.
تغییراتی.که.در.دنیای.کار.ایجاد.می.شود.گام.برداریم.
شاه.کرمی.با.بیان.اینکه.در.آینده،.فرصت.های.شغلی.
نه.تنها.کم.نمی.شــود.بلکه.مشاغل.جدیدی.جایگزین..
آنها.خواهد.شــد،.تاکید.کرد:.افــرادی.که.خود.را.برای.
تغییرات.آینــده.بازار.کار.آماده.نکنند.شــغل.خود.را.از.

دست.خواهند.داد.
بــه.گفته.معاون.روابط.کار.وزیــر.کار.در.مواد.1.تا.4.
قانــون.کار.با.توجه.به.تعریفی.کــه.از.کارگر،.کارفرما.
و.کارگاه.و.قرارداد.صــورت.گرفته،.انعطاف.ازم.برای.

مواجهه.با.تحوات.پیش..رو.پیش.بینی.شده.است.
وی.بــا.بیان.اینکه.در.بســیاری.از.مشــاغل.آینده،.

مهارت.هــای.امــروز.کاربردی.نیســتند.و.باید.به.فکر.

مهارت.های.تازه.باشــیم.گفت:.در.آینده.کمبود.اصلی.

در.حوزه.مهارت.هاســت؛.چنانچه.براســاس.گزارش.ها.

۶5.درصد.کودکانی.که.اکنون.وارد.دبســتان.می.شوند.

مشــاغلی.را.انتخاب.خواهند.کرد.که.امروز.دیگر.وجود.

ندارد.لذا.دولت.هــا.و.ملت.ها.باید.خود.را.برای.تغییرات.

بازار.کار.باید.آماده.کنند.و.بر.اســاس.مهارت.آموزی.و.
نیازهای.آینده.کار.وارد.بازار.کار.شوند.

شــاه.کرمی.ارائه.آموزش.های.رایــگان.و.اجباری.را.

خواســتار.شد.و.گفت:.نظام.آموزشی.از.پیش.از.دبستان.

باید.آغاز.شود.و.افراد.به.طور.مادام.العمر.به.آموزش.های.
مرتبط.با.تحوات.آینده.بازار.کار.دسترسی.داشته.باشند.
معاون.روابــط.کار.وزیر.کار.با.تاکید.بر.ایجاد.تغییر.و.
تحول.در.روابط.کارگــری.و.کارفرمایی.و.به.روز.کردن.
مقررات.موجود،.اظهار.کرد:.به.منظور.استقبال.از.آینده.
کار.باید.در.فراهم.کردن.فرصت.های.کار.بیشــتر.برای.
زنان.و.مردان.و.تغییر.در.پیمان.نامه.های.دســته.جمعی..

تمهیدات.ازم..اندیشیده.شود.
در.این.مراســم،.رئیــس.هیات.مدیــره.کانون.عالی.
انجمن.های.صنفــی.کارفرمایی.ایران.نیز.در.ســخنانی.
گفت:.۶5.درصد.کودکانی.که.امروز.تحصیل.می.کنند،.در.

آینده.به.مشاغلی.خواهند.پرداخت.که.اکنون.وجود.ندارند.
محمــد.عطاردیان.اظهار.کــرد:.از.حاا.باید.خودمان.
را.بــرای.تحوات.بازار.کار.آمــاده.کنیم.و.ذهنیت.مان.
را.درباره.ماهیت.کار.تغییر.دهیم..وی.افزود:.شکل.کار.
در.آینده.کمتر.به.یک.محیط.کاری.نیاز.خواهد.داشــت.
و.این.تغییرات.نیازمند.پذیرش.مسئولیت.های.بیشتر.از.
جانب.نیروهای.کار.اســت..به.گفته.عطاردیان،.کسب.
مهارت.های.جدیــد.یکی.از.مولفه.هــای.پذیرش.این.

مسئولیت.ها.به.شمار.می.رود.
وی،.مدیریت،.مشاوره.و.روانشناسی.را.جزو.مشاغلی.
عنوان.کرد.که.تا.مدت.ها.تهدید.جدی.برای.آنها.وجود.
نخواهد.داشت.ولی.گفت.که.به.موازات.برخی.تغییرات.
و.از.بین.رفتــن.موقعیت.ها.پای.فرصت.های.جدیدتری.

به.میان.خواهد.آمد.
.وی.از.گردشــگری.به.عنوان.صنعتــی.نام.برد.که.
همزمان.با.پیشــرفت.تکنولوژی.استقبال.از.آن.بیشتر.
شده.و.به.توسعه.اشتغال.و.فرهنگ.منجر.خواهد.شد.

عطاردیــان.در.پایان.بــا.تقدیــر.از.وزارت.کار.برای.

پیوستن.به.مقاوله.نامه.144.ســازمان.جهانی.کار،.این.

اقدام.را.در.راستای.شکل.گیری.و.تقویت.گفت.وگوهای.
سه.جانبه..گرایانه.مثمر.ثمر.و.حائز.اهمیت.خواند.
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پنجره.ایرانیان؛.مازیار.حسینی.تمهیدات.معاونت.مسکن.

و.ســاختمان.را.برای.افزایش.تاب.آوری.ســاختمان.های.

پراهمیت.در.بحران.های.طبیعی،.تشــریح.کرد.و.از.تغییر.

در.روش.های.ســاخت.و.اصاح.مقررات.ملی.ساختمان.و.
آیین.نامه.های.آن.خبر.داد.

به.گــزارش.پنجره.ایرانیــان.به.نقل.از.پایــگاه.خبری.

وزارت.راه.و.شهرســازی،..مازیار.حســینی.معاون.مسکن.

و.ســاختمان.وزارت.راه.و.شهرســازی.در.گفت.وگــو.با.

خبرنگار.پایگاه.خبری.وزارت.راه.و.شهرسازی.درخصوص.

تمهیداتی.که.معاونت.مســکن.و.ســاختمان.درخصوص.

نظارت.بر.ساخت.وساز.ســاختمان.های.پراهمیت.همچون.

بیمارســتان.ها،.مراکــز.درمانی،.ورزشــگاه.ها.و.ســایر.

ســاختمان.های.عمومی.به.جهت.اهمیتــی.که.در.مواقع.

بحران.برای.کشــور.ایفا.می.کنند،.در.دســتور.کار.دارد.به.
ارائه.توضیح.پرداخت.

معاون.مسکن.و.ســاختمان.وزارت.راه.و.شهرسازی.با.

اعام.اینکه.ســازمان.مجری.ســاختمان.ها.و.تاسیسات.

عمومی.و.دولتی.یکی.از.ســازمان.های.باتجربه.و.قدیمی.

در.امر.ساخت.وساز.است.که.پروژه.های.باکیفیتی.را.نیز.به.

اجرا.درآورده.اســت،.گفت:.زمانی.که.نظام.ساخت.وساز.بر.

مبنای.نظام.آسیب.تعریف.شود،.نتیجه.اش.به..غیر.از.آسیب.
نخواهد.بود.

.حسینی.یادآور.شــد:.روشی.که.مقررات.ملی.ساختمان.

برای.طراحی.بیمارســتان.ها.دارد،.روش.نیرو.اســت.که.

طراحی.با.روش.نیرو.موجب.می.شــود.تا.ســاختمان.های.

پراهمیت.حتما.دچار.آسیب.شوند..به.همین.دلیل.نیز.برای.

بیمارستان.ها.باید.منطق.و.اســتراتژی.طراحی.تغییر.یابد.

و.با.اســتفاده.از.المان.هایی.همچون.جداسازهای.لرزه.ای،.

میراگرها.که.امروز.دانش.و.تکنولوژی.آن.در.کشور.وجود.

دارد،.بیمارســتان.ها.به.عنوان.شریان.های.حیاتی.شناخته.و.
طراحی.شوند.

معاون.وزیر.راه.و.شهرســازی.خاطرنشان.کرد:.چنانچه.

بیمارســتان.ها.با.اصاح.روش.احداث.شوند.قطعا.در.زمان.

زلزله.و.مواقع.بحرانی.اشــکالی.برای.آن.ها.ایجاد.نخواهد.
شد.و.امکان.ارائه.خدمات.را.خواهند.داشت.

وی.از.ایجاد.تغییرات.در.مقررات.ملی.ساختمان.خبر.داد.

و.گفت:.وزیر.راه.و.شهرســازی.در.جلسه.ای.که.با.شورای.

تدوین.مقررات.ملی.داشت.این.را.به.صراحت.بیان.کرد.که.
باید.آیین.نامه.ها.و.فعالیت.های.مهندسی.بازنگری.شوند.

این.مقام.مســئول.با.تاکید.بر.اینکه.ســاختمان.ها.چه.

شخصی.ساز.و.چه.دولتی.ساز،.سرمایه.ملی.است.و.باید.از.

آن.ها.حفاظت.کرد،.افزود:.ساختمان.های.کنونی.متاسفانه.

مصرف.انرژی.باایی.دارند.و.درعین.حال.از.عمر.کوتاهی.

نیــز.برخوردارند.و.همه.این.ها.مؤید.این.مطلب.اســت.که.

ساخت.وســاز.در.ایران.نسبت.به.دنیا.عقب.تر.است.که.باید.

تاش.کنیم.تــا.با.راهکارهایی.که.در.دســت.داریم.این.

عقب.ماندگی.ها.را.جبران.کنیم؛.بنابراین.آیین.نامه.های.ملی.
ساختمان.تغییر.می.یابند.

حسینی.گفت:.اصلی.ترین.مســئله.این.است.که.بتوان.

فاصله.ساخت.وســاز.در.کشور.را.با.ساخت.وساز.در.دنیا.که.

هم.مصرف.انــرژی.پایین.تر.و.هم.کیفیت.بااتری.دارد.و.

درعین.حال،.ســرعت.ساخت.وساز.در.آن.بااست،.کاهش.

داد..به.همین.دلیل.تاش.می.شود.تا.سیل.اخیر.به.فرصت.

تبدیل.شــود.و.ســاختمان.هایی.که.بعد.از.ســیل.احداث.
می.شوند.نمونه.و.الگو.باشند.

وی.استحکام.بخشی.بیمارســتان.ها.را.به.ویژه.در.مواقع.

بحران.ضروری.برشــمرد.و.گفت:.تغییــر.در.روش.های.

ســاخت،.موجب.می.شود.تا.ســاختمان.های.پراهمیت.در.

مواقع.بحران.همچون.زلزله.بتوانند.سرویس.دهی.مناسبی.

داشته.باشند..درعین.حال.حفاظت.از.تجهیزات.بیمارستانی.

و.نیروی.انســانی.شــاغل.در.بیمارســتان.ها.نیز.که.جزو.

ســرمایه.های.ملی.محسوب.می.شــوند.در.مواقع.بحران.

حائز.اهمیت.است.که.با.ایجاد.تغییر.در.روش.های.ساخت.
محقق.می.شود.

حســینی.با.اعام.اینکه.درخصوص.رویارویی.با.ســیل.

عاوه.بر.توجه.بــه.احتمال.وقوع.آن.بایــد.مکان.یابی.ها.

مناسب.باشــند،.گفت:.مکان.یابی.مناسب.و.تغییر.در.شیوه.

ساخت.وســاز.از.مواردی.اســت.که.در.رویارویی.با.سیل.

باید.موردتوجه.قرار.بگیــرد..درعین.حال،.موضوع.صنعتی.

ســازی.ســاختمان.و.ارتقای.تکنولوژی.ســاخت.که.هم.

.زمــان.را.کوتاه.می.کند.و.هــم.کیفیت.را.باا.می.برد،.جزو.
دستورکارهای.اساسی.معاونت.مسکن.و.ساختمان.است.
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پنجره.ایرانیــان؛.باوجود.اقدامات.صورت.گرفته.برای.

بیمه.درمان.تعداد.زیادی.از.کارگران،.هنوز.شش.میلیون.
کارگر.غیر.رسمی.فاقد.بیمه.هستند.

به.گزارش.ایسنا،.علی.ربیعی.در.جمع.هیات.اجرایی.خانه.

کارگــر،.کانون.انجمن.های.صنفی.کارگری.و.شــوراهای.

اسامی.کار.سیســتان.و.بلوچســتان.در.زاهدان.بر.لزوم.

توسعه.و.گسترش.تشکل.های.کارگری.تاکید.و.اظهار.کرد:.

کارگران.با.انسجام.و.توسعه.کمی.و.کیفی.تشکل.های.خود.
بهتر.می.توانند.به.حقوق.صنفی.دست.یابند.

وی.گســترش.پوشــش.بیمه.ای.برای.کارگران.غیر.

رسمی.را.یک.دســتاورد.مهم.در.سال.های.اخیر.خواند.

و.با.اشــاره.به.اینکه.در.این.سال.ها.تاش.شد.کارگران.

ساختمانی.تحت.پوشــش.بیمه.قرار.گیرند.تا.بتوانند.با.

آرامش.خاطر.بــه.فعالیت.بپردازند،.گفــت:.با.اقدامات.

صــورت.گرفتــه.بیمه.درمان.بــرای.تعــداد.زیادی.از.

کارگران،.هنوز.شــش.میلیون.کارگر.غیر.رســمی.فاقد.

بیمه.هســتند.که.البته.در.ایحه.نظام.چند.ایه.تأمین.

اجتماعی.ایــن.مهم.مورد.توجه.قرار.گرفته.اســت.که.
امیدورم.به.نتیجه.برسد.

ربیعی.گفت:.یکی.از.مســائل.مهم.جامعه.کار.و.تولید.

موضوع.آینده.کار.اســت.و.در.ایــن.زمینه.باید.کارهای.

پژوهشــی.برای.تغییر.ماهیت.مشــاغل.و.برسی.آن.از.
منظر.حقوقی،.اقتصادی.و.اجتماعی.صورت.گیرد.

وزیر.ســابق.کار.یادآور.شــد:.در.دوران.تصدی.اش.

نظریه.تغییر.وضعیت.کارگران.به.دلیل.رشــد.دانش.و.

مهارت.مطرح.شــد.و.در.ایــن.خصوص.پژوهش.هایی.
صورت.گرفت.

او.اظهــار.کرد:.در.آینــده.ای.نه.چنــدان.دور.با.این.

پدیده.روبرو.هســتیم.و.باید.از.هم.اکنون.با.جمع.آوری.

پژوهش.های.مناســب.از.لحاظ.مسائل.حقوقی.به.بحث.

آینــده.کار.و.همچنین.تغییــرات.اجتماعی.وارد.عرصه.
سیاست.گذاری.برای.این.مسئله.شویم.

ربیعی.گســترش.تشکل.های.مرتبط.با.بحث.ایمنی.و.

بهداشــت.کار.را.یک.نیاز.اساسی.برای.جامعه.کارگری.

دانست.و.با.توجه.به.اینکه.بسترهای.این.کار.فراهم.شده.

است،.یادآور.شد:.باید.کارگران.به.ارتقای.دانش.خود.در.

حوزه.ایمنی.و.بهداشــت.و.کارفرمایان.نیز.با.اهتمام.به.

این.موضوع.مهم.به.کاهش.حوادث.ناشی.از.کار.کمک.
بیشتری.کنند.

عضو.شــورای.مرکزی.خانه.کارگر.بر.ضرورت.اتخاذ.

تدابیــر.جدی.و.مؤثر.بــرای.کاهش.آثــار.تحریم.ها.و.

نوســانات.اقتصادی.اخیر.بر.زندگــی.نیروهای.مولد.و.

برنامه.ریــزی.هدفمنــد.برای.کاهش.ریســک.زندگی.
کارگران.تاکید.کرد.

وزیر.پیشــین.تعاون،.کار.و.رفاه.اجتماعی.افزود:.باید.

بستر.و.شرایط.برای.فعالیت.قدرتمند.تشکل.های.صنفی.

بیش.از.پیش.فراهم.شود.و.فعالیت.تشکل.ها.و.نهادهای.

مردمی.و.فراهم.شــدن.امکان.شنیدن.گروه.ها.و.صنوف.
مختلف.از.طریق.تشکل.های.مرتبط.با.آنان،.توسعه.یابد.
در.ایــن.دیدار.یکــی.از.کارگران.با.اشــاره.به.اینکه.
آموزش.هــای.مهارتی.نیــاز.امروز.کارگران.سیســتان.
و.بلوچســتان.اســت،.خواســتار.حمایت.خانه.کارگر.از.

برنامه.های.آموزشی.کارگران.شد.
همچنین.نماینده.کارگران.در.کانون.شورای.اسامی.
کار.استان.سیستان.و.بلوچســتان.با.استقبال.از.دیدگاه.
ربیعی.در.مورد.گسترش.تشکل.های.کارگری،.خواستار.

همکاری.بیشتر.برای.ایجاد.تشکل.ها.در.استان.شد.
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پنجره.ایرانیان؛.رشــد.فروش.واحدهای.قدیمی.ساز،.

افزایش.معامات.سفته.بازانه،.سردرگمی.بازار.و.دریافت.

نشــانه.هایی.از.اشباع.قیمت،.چهار.مشخصه.اصلی.بازار.
مسکن.شهر.تهران.است.

به.گزارش.ایســنا،.حجم.فروش.آپارتمان.های.نوساز.

در.یک.روند.کاهنده.پنج.ساله.از.5۷.درصد.در.فروردین.

ماه.1۳9۳.به.40.درصد.در.فروردین.ماه.1۳98.رســیده.

اســت..در.مقابل،.فروش.قطعــی.واحدهای.باای.1۶.

سال.از.14.درصد.در.سال.1۳9۳.به.29.درصد.در.سال.

1۳98.افزایش.یافته.کــه.از.افت.توان.طرف.تقاضا.در.
بازار.مسکن.حکایت.دارد.

آمار.گویای.آن.اســت.که.رتبه.آپارتمان.های.کمتر.از.

پنج.سال.ساخت.به.عنوان.گروه.غالب.معامات.در.سال.

1۳92.به.طور.محسوســی.افت.کرده.و.جای.خود.را.به.

آپارتمان.های.باای.پنج.سال.داده.است؛.به.طوری.که.

در.فروردین.ماه.1۳98.واحدهای.مســکونی.باای.پنج.

ســال،.رکورد.ســهم.از.فروش.را.طی.شش.سال.اخیر.

جابه.جا.کرد..گــزارش.بهمن.ماه.1۳92.گویای.آن.بود.

که.واحدهای.باای.پنج.سال.41.درصد.معامات.را.در.

بر.می.گرفت..این.رقــم.در.فروردین.ماه.1۳98.به.۶0.
درصد.افزایش.پیدا.کرده.است.

فــروش.واحدهای.میانســال.و.قدیمی.ســاز.در.بازه.

یک.ســال.اخیر.نیز.2.5.درصد.افزایش.نشان.می.دهد..

فروردین.ماه.1۳9۷.ســهم.درصد.آپارتمان.های.باای.

پنج.ســال.از.معامات.شهر.تهران.5۷.5.درصد.بود.که.
هم.اکنون.به.۶0.درصد.رسیده.است.

کارشناســان،.جهش.قیمت.مســکن،.تورم.مصالح.

ساختمانی.و.ایجاد.فاصله.قیمتی.بین.واحدهای.نوساز.

با.قدیمی.ساز.را.علت.اصلی.شیفت.متقاضیان.به.سمت.

آپارتمان.های.باای.پنج.سال.می.دانند..اما.نکته.قابل.

تأمل،.عدم.تغییر.محسوس.در.حجم.فروش.واحدهای.

باای.90.متر.اســت..حتی.فروردین.ماه.امسال.این.

گروه.از.آپارتمان.ها.سه.درصد.رشد.معاماتی.را.تجربه.

کردنــد..این.موضوع.می.تواند.به.رشــد.خرید.و.فروش.

سفته.بازانه.که.از.ماه.های.پایانی.سال.گذشته.آغاز.شده.
مربوط.باشد.

قیمت.مســکن.در.پایتخت.طبــق.آخرین.آمار.بانک.

مرکزی.در.فروردیــن.ماه.1۳98.به.11.میلیون.و.2۷0.

هزار.تومان.در.هر.متر.مربع.رســیده.که.افزایش.2.1.و.

104.درصدی.را.به.ترتیب.نســبت.بــه.ماه.قبل.و.ماه.

مشــابه.ســال.قبل.نشــان.می.دهد.و.به.فاصله..عمیق.

بین.قدرت.خرید.متقاضیان.مصرفی،.بخصوص.اقشــار.

پایین.دســت.با.قیمت.ها.منجر.شده.است..معامات.اما.

۷۳.و.۳2.درصد.به.ترتیب.نســبت.به.مــاه.قبل.و.ماه.

مشابه.سال.قبل.کاهش.نشــان.می.دهد..این.در.حالی.

اســت.که.گفته.می.شــود.حدود.90.درصــد.خرید.و.
فروش.ها.را.دال.ها.رقم.می.زنند.

عبــاس.زینعلی،.کارشــناس.بازار.مســکن.نیز.بیان.

می.کند:.به.نظرم.افزایش.قیمتی.که.از.بهمن.ماه.ســال.

گذشته.در.بازار.مسکن.اتفاق.افتاد،.ظرفیت.این.بخش.
را.به.اشباع.رسانده.است.

هم.اکنون.قیمت.مســکن.به.سقف.رسیده.و.بااتر.از.

این.رقم.ها.دیگر.مفهومی.ندارد..ممکن.اســت.مالکان،.

مجدداً.دلشــان.بخواهد.قیمت.اسمی.را.باا.ببرند.ولی.

هیچ.وقــت.تقاضای.مؤثری.بــرای.آن.مبالغ.به.وجود.

نخواهد.آمد..حداقل.در.فضــا.و.حجم.اقتصادی.امروز.
چنین.اتفاقی.نخواهد.افتاد.

او.می.گوید:.فروشــندگان.باید.اجازه.دهند.تا.مدتی.با.

قیمت.های.موجود.معامات.انجام.شود،.تحرک.بگیرد.

تا.شــاید.مجددا.قیمت.ها.با.توجه.به.تــوان.خریداران.

افزایش.پیــدا.کند..با.قیمت.های.فعلــی.برای.همه.ی.

سازندگان.و.فروشندگان.ســود.متصور.است..هرکس.

بفروشــد.ســود.می.برد؛.هرکس.هم.بخرد.با.توجه.به.

چشم.انداز.میان.مدت.ضرر.نخواهد.کرد..ولی.همان.طور.

که.گفتم.سقف.قیمت.ها.پر.است.و.بعید.می.دانم.بیش.از.
این.نصاب.قیمتی.داشته.باشیم.

 ویژگیهایجدیدبازارمسکن
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پنجره.ایرانیــان؛.چشــم.انداز.رکودی.در.بازار.مســکن،.

ســرمایه.ها.را.اخیرا.به.ســمت.بازارهای.خودرو.و.بورس.

روانه.کرد.که.باعث.شــد.برخی.فروشندگان.مردد.نسبت.
به.عرضه.واحدهای.خود.اقدام.کنند.

به.گزارش.ایســنا،.بازار.مســکن.در.مقایسه.با.سه.بازار.

رقیــب.یعنی.بورس،.طا.و.ارز.به.قله.قیمتی.چهار.ســال.

اخیر.دست.یافته.و.بر.این.اساس.معامات.در.فروردین.ماه.

به.کمترین.میزان.خود.طی.شــش.ســال.گذشته.رسیده.

اســت..آخرین.بررســی.های.میدانی.از.بازار.مسکن.شهر.

تهران.نشــان.می.دهد.هیجان.ایجادشده.از.طرف.عرضه.

با.واکنش.خنثی.طرف.تقاضا.همراه.بوده.است..محاسبات.

حاکی.از.آن.اســت.که.از.چهار.سال.گذشته.تاکنون.رشد.

بازار.مســکن.2۳.درصــد.بااتر.از.طــا.و.ارز.قرارگرفته.

و.بــه.همین.دلیل.معامات.مســکن.در.فروردین.ماه.51.

درصد.نسبت.به.زمان.مشابه.سال.قبل.کاهش.نشان.داد..

عوامل.تورم.زای.مقطعی.همچون.تحریم.ســپاه.پاسداران.

نیز.تأثیری.بــرای.افزایش.تقاضا.در.بازار.مســکن.ایجاد.

نکرد..کارشناســان.دفاتر.اماک.پیش.بینی.می.کنند.رکود.

معاماتی.برای.حداقل.10.تا.12.فصل.در.بازار.مســکن.
ماندگار.خواهد.بود.

از.ســوی.دیگر،.ورود.نقدینگی.بــه.بازارهای.خودرو.و.

ســهام.در.هفته.گذشــته.اوضاع.را.به.ضرر.نوسان.گیران.

بازار.مسکن.تغییر.داد..برخی.معتقدند.در.سال.جاری،.بازار.

بورس.اوضاع.بهتری.نســبت.به.طا،.ارز.و.مسکن.تجربه.
خواهد.کرد.

بازار.مسکن،.ماه.گذشــته.را.نیز.با.شرایط.رکود.تورمی.

سپری.کرد.و.این.در.حالی.است.که.طبق.نظر.کارشناسان،.

ظرفیت.این.بازار.برای.رشــد.قیمت.پر.شــده.است..طبق.

آمار.وزارت.راه.و.شهرســازی.میانگین.قیمت.مسکن.شهر.

تهران.در.اســفندماه.1۳9۷.بــه.11.میلیون.تومان.در.هر.

مترمربع.رســیده.که.نســبت.به.زمان.مشابه.سال.قبل.از.

آن.95.درصد.رشــد.یافته.اســت..عده.ای.از.فعاان.حوزه.

مســکن.معتقدند.که.اگر.خریداران.با.قیمت.هایی.بااتر.از.

ارقــام.فعلی.اقدام.به.خرید.کننــد.درواقع.حباب.می.خرند..

بازار.مســکن.در.شرایطی.رکود.تورمی.را.سپری.کرده.که.

قدرت.خرید.متقاضیان.به.شــدت.کاهش.یافته.و.امروز.نیز.

خبر.رسید.که.بانک.مرکزی.با.افزایش.تسهیات.تا.سقف.

280.میلیــون.تومان.مخالفت.کرد..ســقف.این.وام.برای.

زوجین.هم.اکنون.1۶0.میلیون.تومان.اســت..البته.عده.ای.

از.کارشناســان.و.همچنین.وزیر.راه.و.شهرسازی.معتقدند.

که.باا.بردن.رقم.تسهیات.اثرات.تورمی.در.بازار.مسکن.
ایجاد.می.کند.

از.سوی.دیگر،.رصد.شــرایط.فعلی.بازار.مسکن.گویای.

دو.ویژگــی.کاهش.قدرت.خرید.و.افت.شــدید.معامات.

اســت..طبق.آمار.اتحادیــه.امــاک.در.20.روز.ابتدای.

فروردین.ماه.1۳98.خریدوفروش.ملک.در.تهران.نســبت.

به.زمان.مشابه.ســال.قبل.معادل.51.درصد.کاهش.یافته.

است؛.زیرا.سرمایه.گذاران.حرفه.ای.که.سال.گذشته.حضور.

چشــمگیری.در.بازار.داشــتند.هم.اکنون.به.نــدرت.دیده.

می.شوند..اندک.خریدارانی.هم.که.حضور.دارند،.متقاضیان.
مصرفی.هستند.که.از.رشد.مجدد.قیمت.ها.نگران.اند.

اوضاع.فعلی.حاکی.از.آن.اســت.که.هر.دو.سوی.عرضه.

و.تقاضا.با.احتیاط.اقــدام.به.انعقاد.قرارداد.می.کنند..برخی.

از.فروشــندگان.معتقدند.کــه.قیمت.ها.در.آینــده.بااتر.

خواهد.رفت.اما.ســازندگان.حرفه.ای.می.گویند.که.هرکس.

در.شــرایط.فعلی.اقدام.به.فروش.کند.ســود.خواهد.کرد..

محاسبات.نیز.حاکی.از.آن.است.که.از.سال.1۳94.تاکنون.

رشد.بازار.مسکن.به.18۳.درصد.رسیده.و.2۳.درصد.بااتر.

از.ســکه.و.ارز.قرارگرفته.است..همین.موضوع،.چشم.انداز.
تورم.مجدد.در.بازار.مسکن.را.دور.از.ذهن.کرده.است.

 فروکشهیجانبازارمسکن

پنجره.ایرانیان؛.باوجود.رکود.نسبی.بخش.مسکن.در.سال.2018،.رشد.قیمت.ها.در.اروپای.
غربی.بیش.از.سایر.مناطق.بوده.است.

به.گزارش.ایســنا،.موسسه.سی.بی.آر.ای.در.گزارش.جدید.خود.به.وضعیت.بازار.مسکن.

در.۳5.شهر.از.نقاط.مختلف.جهان.پرداخته.است.و.آنها.را.برحسب.میزان.رشد.قیمت.ها.در.
طول.یک.سال.و.متوسط.قیمتشان.رده.بندی.کرده.است.

پس.از.گذشت.یک.دهه.از.رشد.انفجاری.قیمت.مسکن.در.جهان.و.به.ویژه.در.کشورهای.

توســعه.یافته،.اکنون.این.بخش.وارد.آرامش.بیشتری.شده.است.و.معامات.مسکن.در.بین.

معامله.گران.بیش.ازپیش.کاهش.یافته.اســت..این.کاهش.باعث.شده.تا.آمریکای.شمالی.و.
آسیای.شرقی.در.برابر.اروپای.غربی.عقب.نشینی.کند.

بیشترین.رشد.قیمت.مسکن.در.سال.2018.بدین.قرار.بوده.است:.
بارســلونا،.متوسط.افزایش.قیمت.مسکن:.1۶.9.درصد؛.دوبلین:.11.۶.درصد؛.شانگهای:.

11.2.درصد؛.مادرید:.10.2.درصد؛.پاریس:.9.1.درصد.

همچنین.شــهرهای.مســکو.در.روســیه،.کیپ.تاون.آفریقای.جهانی،.میــان.ایتالیا،.

لس.آنجلس.آمریکا.و.اســتانبول.ترکیه.در.رده.های.ششم.تا.دهم.بیشترین.افزایش.قیمت.
مسکن.در.سال.2018.ایستاده.اند.

از.سوی.دیگر،.کمترین.افزایش.قیمت.ها.در.2018.در.این.شهرها.روی.داده.است:
ابوظبی،.متوسط.افزایش.قیمت.مسکن:.منفی.10.درصد؛.دوبی:.منفی.5.۳.درصد؛.جده:.

منفی.5.درصد؛.ریاض:.منفی.4.4.درصد؛.شنژن.)چین(:.منفی.0.1.درصد.
.گران.ترین.شهرها.در.زمینه.اجاره.مسکن.در.سال.2018به.شرح.زیر.بوده.اند:

نیویورک،.متوســط.اجاره.ماهانه.مسکن:.2844.دار؛.ابوظبی:.280۷.دار؛.هنگ.کنگ:.
2۷۷۷.دار؛.جده:.2۳99.دار؛.لندن:.2۳89.دار.

ارزان.ترین.شهرها.در.زمینه.اجاره.مسکن.نیز.بدین.قرار.بوده.اند:
بانکوک،.متوسط.اجاره.ماهانه.مســکن:.۳04.دار؛.استانبول:.411.دار؛.مونترال:.599.

دار؛.ژوهانسبورگ:.۶۳1.دار؛.مسکو:.818.دار.

 متوسطقیمتمسکندرشهرهایمختلفجهانچهقدراست؟
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پنجره.ایرانیان؛.یک.کارشناس.حوزه.کار.با.بیان.این.که.

افزایش.دستمزد.کارگران.در.آشفته.بازار.قیمت.ها.گم.شده.

اســت،.گفت:.چاره.ای.نداریم.که.با.وضعیت.موجود.هرچه.
سریع.تر.به.سمت.اصاح.ساختار.اقتصاد.برویم.

حمید.حاج.اســماعیلی.در.گفت.وگو.با.ایسنا،.اظهار.کرد:.

هفته.کارگر.بهترین.فرصتی.اســت.که.باید.با.شفاف.ترین.

و.صریح.ترین.کلمات.از.وضعیت.زندگی.و.کار.و.معیشــت.

کارگران.سخن.گفت.و.از.دولت.خواست.به.عنوان.نماینده.

حاکمیت.از.کارگران.حمایت.جدی.داشــته.باشــد..سال.ها.

است.که.نتوانستیم.ســهمی.از.منابع.کشور.را.به.کارگران.

اختصاص.بدهیم.و.برای.رفاه.و.بهبودی.معیشت.کارگران.
برنامه.ریزی.کنیم.

وی.با.بیان.اینکه.شــیوع.فقر.در.جامعه.کارگران.را.زمین.

گیر.می.کند،.گفت:.این.مساله.و.مبارزه.با.فقر.زنگ.خطری.

برای.مسئوان.کشــور.به.ویژه.وزارت.کار.است.چون.اگر.

کارگران.را.باور.نداشته.باشیم.و.برای.جامعه.کار.برنامه.ریزی.
نکنیم.آنها.زیر.فشار.تورم.و.هزینه.ها.له.می.شوند.

این.کارشــناس.حوزه.کار.ادامه.داد:.با.وجود.آنکه.سال.

گذشــته.دستمزد.با.رقم.خوبی.تصویب.شد.و.پایه.حقوق.ها.

افزایش.یافت.ولی.به.دلیل.آنکه.رشــد.فزاینده.قیمت.ها.و.

تورم.را.از.همین.روزهای.ابتدای.ســال.شاهد.بودیم،.باعث.

شــد.که.افزایش.400.هزار.تومانی.مــزد.در.میان.گرانی.

اقام.و.کااهای.اساسی.گم.شود.و.قدرت.خرید.کارگران.
همچنان.با.کاهش.روبه.رو.باشد.

حاج.اسماعیلی.افزود:.در.چنین.شرایط.چاره.ای.نداریم.که.

به.سمت.اصاح.ساختار.اقتصاد.حرکت.کنیم.و.دولت.این.

اصاح.را.رقم.بزند.و.شــرایط.کار.و.فعالیت.کارفرمایان.و.

بنگاه.ها.در.کشور.را.تسهیل.و.موانع.را.برطرف.کند.
وی.با.این.اعتقاد.که.دود.تورم.به.چشم.کارگران.خواهد.
رفــت،.اظهار.کرد:.کارگران.اولین.گروه.هایی.هســتند.که.
تحــت.تأثیر.تورم.و.گرانی.قرار.می.گیرند.و.در.صورت.عدم.
توجه.با.فقر.و.تنگدستی.روبه.رو.می.شوند..این.جامعه.بزرگ.
نیمی.از.جمعیت.کشــور.را.شکل.می.دهد.که.با.افت.قدرت.
معیشت.به.سرعت.به.سمت.فقر.می.روند.لذا.مسئوانی.که.
در.قبــال.کارگران.تعهد.و.تکلیف.دارند،.باید.برای.مقابله.با.

آن.وارد.عمل.شوند.
این.کارشــناس.حوزه.کار.در.پایان.بــر.لزوم.اختصاص.
ســبد.کاا.به.کارگران.تاکید.کرد.و.گفت:.ســال.گذشته.
همزمان.با.آغاز.جلسات.شورای.عالی.کار.تاکید.کردیم.که.

نمایندگان.کارگری.حتمــًا.طی.مذاکره.با.گروه.کارفرمایی.

و.دولت.پیش.بینی.ســبد.کاا.برای.کارگران.را.در.شورا.به.

تصویب.برسانند.و.ماهانه.بسته.حمایتی.برای.کارگران.در.

نظر.بگیرند.ولی.متأســفانه.از.این.موضوع.غفلت.شد.و.در.

شورا.مورد.توجه.قرار.نگرفت.که.با.توجه.به.عدم.ثبات.بازار.

و.نوســان.قیمت.ها.نگرانی.نســبت.به.معیشت.خانوارهای.
کارگری.همچنان.احساس.می.شود.

ماحصل.نشست.دستمزد.شورای.عالی.کار.در.اسفند.ماه.

سال.گذشته.افزایش.۳۶.5.درصدی.حداقل.مزد.بود..با.این.

افزایش.پایه.حقوق.کارگران.به.400.هزار.تومان.رسید.و.از.

یک.میلیون.و.112.هزار.تومان.سال.9۷.به.یک.میلیون.و.
51۷.هزار.تومان.رسید.

 افزایشحقوقابهایقیمتهاگمشد

پنجره.ایرانیــان؛.رئیس.کل.بانک.مرکزی.ضمن.تاکید.بر.اینکــه.بانک.مرکزی.و.دولت.از.

تاطم.و.نوســان.در.بازار.ارز.ممانعت.می.کنند،.گفت:.ســال.98.سال.تعیین.کننده.در.عرصه.

اقتصادی.است.و.از.مدیران.عامل.بانک.ها.درخواست.می.شود.که.با.اعطای.هدفمند.تسهیات،.
به.رونق.تولید.و.همچنین.جبران.خسارات.سیل.کمک.کنند.

به.گزارش.ایسنا،.به.نقل.از.روابط.عمومی.بانک.مرکزی،.عبدالناصر.همتی.در.جمع.مدیران.

عامل.و.اعضای.هیات..مدیره.بانک.ها.و.مؤسســات.اعتباری،.با.مرور.شــرایط.کشور.در.سال.

گذشــته،.تاکید.کرد.که.سال.گذشته.باوجود.فراز.و.نشــیب.های.فراوان.و.توطئه.دشمنان،.با.

خنثی.شــدن.هدف.اصلی.دشــمن.به.پایان.رســید.که.قطعا.نظام.بانکی.تاثیر.شایانی.در.آن.
داشته.است.

رئیس.کل.این.بانک.کلیت.فعالیت.نظام.بانکی.در.ســال.گذشته.را.مناسب.و.مثبت.ارزیابی.

کرد.و.گفت:.انتظار.می.رود.نظام.بانکی.در.ســال.جــاری.با.مدیریت.صحیح.به.ویژه.در.بحث.

رعایت.سود.بانکی.و.اضافه.برداشــت،.به.طورجدی.در.کنترل.نقدینگی.همراهی.کند.و.بداند.
بانک.مرکزی.در.این.زمینه.به.طورجدی.برخورد.ازم.را.خواهد.کرد.

رئیس.شــورای.پول.و.اعتبار.با.اشــاره.به.حوادث.غیرمترقبه.اوایل.سال.جاری.خاطرنشان.

کرد:.جمع.زیادی.از.هم.وطنان.به.دلیل.ســیل.با.مشکات.زیادی.مواجه.شدند.که.ضمن.ابراز.

همدردی.با.آنان،.امیدواریم.با.استفاده.از.ظرفیت.سیستم.بانکی.در.جهت.بهبود.شرایط.زندگی.

و.ارائه.تسهیات.ازم.به.ویژه.در.حوزه.منازل.مسکونی.واحدهی.تجاری.و.باغات.و.کارگاه.های.
صنعتی.و.سایر.نیازها.تاش.خواهد.کرد.

همتی.با.تاکید.بر.اینکه.دشــمنان.در.ســال.جاری.نیز.همچون.ســال.گذشــته.به.منظور.

دســتیابی.به.اهداف.خود.در.بازار.ارز.و.پول.تمرکــز.کرده.اند،.گفت:.بانک.مرکزی.و.دولت.با.
برنامه.ریزی.های.ازم.از.تاطم.و.نوسان.در.بازار.ارز.ممانعت.خواهد.کرد.

وی.در.بخش.دیگری.از.ســخنان.خود.خواستار.تســریع.در.فروش.اموال.مازاد.بانک.ها.و.

عدم.تداوم.بنگاه.داری.شــد.و.گفت:.بانک.ها.باید.با.تشکیل.کارگروه.هایی،.اقدامات.ازم.برای.

فروش.اموال.مازاد.شــرکت.های.زیرمجموعه.به.صورت.عملیاتی.انجام.دهند.و.در.این.زمینه.
فرایند.اجرای.کار.را.تسریع.بخشند.

همتی.با.اشــاره.به.حجم.خسارت.های.سیل.بر.زیرساخت.ها.و.منازل.و.دارایی.های.مردم.و.

بخش.کشــاورزی.و.دام.ها.تاکید.کرد:.قطعًا.بودجه.98.امکان.پاسخگویی.به.آن.را.ندارد.و.در.
کنار.تسهیات.بانکی.استفاده.از.منابع.صندوق.توسعه.ملی.ضروری.خواهد.شد.
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پنجره.ایرانیان؛.قیمت.هر.ورق.از.اوراق.امتیاز.تسهیات.

مســکن.کمتر.از.50.هزار.تومان.معامله.می.شود.که.به.این.

ترتیب.هزینه.وام.مســکن.برای.زوج.هــا.با.توجه.به.اینکه.

کجای.ایران.زندگی.می.کنند.از.حدود.۷.5.تا.11.5.میلیون.
تومان.متغییر.است.

به.گزارش.ایســنا،.قیمت.امتیاز.تسهیات.مسکن.بانک.

مسکن.در.هفته.های.اخیر.با.شیب.مایمی.کاهش.را.نشان.

می.دهد،.به.طوری.که.قیمت.هر.ورق.از.این.اوراق.در.حدود.
50.هزار.تومان.است.

در.معامــات.امروز.فرابورس.ایــران.قیمت.هر.برگ.از.

اوراق.تســهیات.مسکن.تیر.ماه.1۳9۶.معادل.48.هزار.و.

۶00.تومان.بود.و.قیمت.هر.ورق.از.این.اوراق.با.سررســید.
آذر.ماه.سال.این.سال.نیز.در.همین.حدود.بود.

در.عین.حال.قیمت.اوراق.فروردین.1۳98.به.49.هزار.و.

۶00.تومان.رسید.و.قیمت.اوراق.شهریور.ماه.نیز.حدود.49.
هزار.تومان.معامله.شد.

در.ایــن.روزها.که.قیمــت.در.بازارهای.مختلف.از.جمله.

بازار.مسکن.با.رشــد.فزاینده.ای.همراه.بوده،.رکود.در.بازار.

مسکن.باعث.شده.که.معامات.تسه.چندان.رونقی.نداشته.

باشــد،.چراکه.با.قیمت.های.باا.در.بازار.مسکن،.وام.های.

مسکن.عما.به.خریداران.کمک.چندانی.نمی.کند.
با.توجه.به.اینکه.قیمت.هر.ورق.از.اوراق.مسکن.در.این.
روزها.عمدتا.49.هزار.تومان.است.با.همین.رقم.به.بررسی.

هزینه.وام.مسکن.می.پردازیم.
زوج.های.تهرانی.برای.دریافت.وام.100.میلیون.تومانی.
مســکن.باید.200.برگه.تسهیات.مسکن.خریداری.کنند..
آنها.باید.9.میلیــون.و.800.هزار.تومان.صرف.خرید.200.
برگ.کنند..به.این.مبلغ.با.احتســاب.20.میلیون.تومان.وام.
جعاله.که.بابت.آن.باید.40.برگ.تسه.خریداری.شود،.یک.
میلیــون.و.9۶0.هزار.تومان.اضافه.می.شــود..در.نتیجه.در.
مجموع.باید.برای.دریافت.وام.120.میلیون.تومانی.مسکن.

حدود.11.میلیون.و.۷۶0.میلیون.تومان.صرف.شود.
همچنیــن.زوج.های.غیــر.تهرانی.که.در.شــهرهایی.با.
جمعیت.بیش.تر.از.200.هزار.نفر.جمعیت.زندگی.می.کنند،.
می.توانند.تا.ســقف.80.میلیون.تومان.وام.بگیرند.که.برای.
گرفتن.این.مبلغ.بایــد.1۶0.ورق.بهادار.خریداری.کنند..با.
این.حســاب.باید.هفت.میلیــون.و.۷40.هزار.تومان.بابت.
خرید.این.اوراق.بپردازند.که.با.احتساب.یک.میلیون.و.9۶0.
هزار.تومان.بــرای.خرید.اوراق.وام.جعاله.در.مجموع.برای.
دریافت.وام.100.میلیون.تومانی.باید.9.میلیون.و.800.هزار.

تومان.پرداخت.کنند.
عاوه.بر.این،.زوج.های.ســاکن.در.ســایر.شهرهای.با.
جمعیــت.زیر.200.هزار.نفر.می.تواننــد.برای.گرفتن.۶0.
میلیون.تومان.وام.مســکن.120.بــرگ.بهادار.خریداری.
کنند.که.باید.5.میلیــون.و.880.هزار.تومان.بابت.خرید.

اوراق.بپردازند.
همچنین.برای.دریافت.20.میلیون.تومان.دیگر.بابت.وام.
جعاله.نیز.باید.یک.میلیون.9۶0.هزار.تومان.پرداخت.کنند.
که.در.مجموع.برای.وام.80.میلیون.تومانی.هفت.میلیون.و.

۷40.هزار.تومان.از.سوی.زوجین.باید.پرداخت.شود.
اوراق.تســهیات.مســکن.قابلیت.معامله.در.فرابورس.
ایران.را.دارد.و.ارزش.اســمی.هر.بــرگ.پنج.میلیون.ریال.
اســت..مدت.اعتبار.اوراق.تســه.حداکثر.تا.دو.دوره.شش.

ماهه.قابل.تمدید.است.
ایــن.اوراق.با.توجه.به.این.که.چقدر.تــا.زمان.اعتبارش.
باقــی.مانده،.دارای.قیمت.متفاوتی.اســت..در.صورتی.که.
مــدت.اعتبار.این.اوراق.به.اتمام.رســیده.و.دارنده.اوراق.از.
تســهیات.آن.اســتفاده.نکند،.نماد.معاماتی.آن.متوقف.
خواهد.شــد.و.وجــوه.پرداختــی.دیگر.به.دارنــده.اوراق.

بازپرداخت.نخواهد.شد.
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پنجره.ایرانیــان؛.هم.زمان.با.برنامه.دولت.برای.عرضه.

900.هزار.واحد.مســکونی.طی.دو.ســال.آینده،.بسته..

رونق.بخش.مســکن.در.حال.تهیه.است.و.طبق.وعده،.
هفته.آینده.رونمایی.خواهد.شد.

به.گزارش.ایســنا،.با.روی.کار.آمدن.محمد.اسامی،.

وزیر.راه.و.شهرســازی.تولید.و.عرضه.400.هزار.واحد.

مسکونی.تا.سال.1400.در.سه.بخش.شهرهای.جدید،.

بافت.های.ناکارآمد.و.بنیاد.مسکن.آغاز.شد..او.هم.چنین.

اعام.کرد.که.500.هزار.واحد.باقی.مانده.مسکن.مهر.را.
تا.پایان.سال.1۳98.تکمیل.خواهد.کرد.

اما.بخش.مسکن.که.از.آن.به.عنوان.حوزه.ای.پیشران.

یاد.می.شود.طی.شش.سال.گذشته.به.دلیل.اثرپذیری.از.

شــرایط.کان.اقتصادی.و.رشد.قیمت.بازارهای.موازی.

که.منجر.به.افزایش.قیمت.مســکن.شــده.در.رکود.به.

ســر.می.برد..هم.زمان.با.برنامه.اسامی.برای.باا.بردن.

تولید،.سیســتم.بانکی.نیز.بسته.رونق.بخش.مسکن.را.

آماده.کرده.و.به.گفته.ی.مدیرعامل.بانک.مســکن،.این.

بســته.که.از.اواخر.سال.گذشته.آغاز.شده.مراحل.نهایی.

خود.را.طــی.می.کند..رحیمی.انارکی.گفته.اســت:.در.

تدوین.این.بسته.سعی.شده.هم.به.بخش.عرضه.و.هم.
به.بخش.تقاضا.توجه.شود.

ابوالقاســم.رحیمی.انارکی.در.مراســم.افتتاح.پروژه.

صندوق.ســرمایه.گذاری.زمین.و.ساختمان.شمال.غرب.

با.اشــاره.به.ظرفیت.های.صنعت.ساخت.وساز.در.شرایط.

فعلی.اقتصادی.گفت:.تولید.مســکن.به.عنوان.حوزه.ای.

که.می.تواند.به.اقتصاد.کشــور.کمک.کند،.شناخته.شده.

است..از.یک.ســال.پیش.به.دلیل.تحریم.های.آمریکا.

در.شــرایط.ویژه.اقتصادی.خاص.قرارگرفته.ایم.و.این.

فشــارها.نشانه.این.اســت.که.وارد.یک.نبرد.اقتصادی.

تمام.عیار.با.آمریکا.شــده.ایم؛.بنابرایــن.برای.اینکه.ما.

بتوانیم.از.این.شرایط.در.کشور.عبور.کنیم.باید.از.تمامی.

پتانســیل.های.داخلی.که.به.تحریم.ها.وابســته.نیست،.
استفاده.کنیم.

مدیرعامل.بانک.مســکن.با.بیان.اینکه.باید.اقداماتی.

برای.جلوگیری.از.کاهش.»رشــد.اقتصادی«،.کوچک.

شــدن.اقتصاد.و.افزایــش.اشــتغال.زایی.انجام.دهیم،.

گفت:.یکی.از.بخش.هایی.که.واجد.این.شــرایط.است.

و.کمترین.تأثیر.را.می.توانــد.از.تحریم.ها.به.خود.ببیند.

حوزه.مســکن.و.ساختمان.است.که.تمام.نهاده.های.آن.

در.داخل.موجود.اســت.و.می.توانــد.نیازهای.داخلی.را.
فراهم.کند.

رحیمــی.انارکی.افــزود:.با.توجه.به.اینکه.مســکن.

و.ســاختمان.از.اولویت.هــای.دولــت.و.وزارت.راه.و.

شهرســازی.است،.در.همین.راســتا.احداث.400.هزار.

واحد.برای.سال.های.98.و.99.برنامه.ریزی.شده.است..

ضمــن.اینکه.500.هزار.واحد.باقی.مانده.مســکن.مهر.

تا.پایان.امســال.تکمیل.می.شود.تا.پرونده.مسکن.مهر.
بسته.شود..

دولــت.در.ایــن.زمینــه.برنامه.های.ویــژه.ای.دارد.

به.طوری.که.درمجموع.طی.دو.ســال.آینده.900.هزار.

واحد.مسکونی.در.کشور.عرضه.خواهد.شد.که.می.تواند.

ظرفیت.قابل.توجهی.را.برای.رشد.اقتصادی،.رونق.تولید.
و.افزایش.اشتغال.فراهم.کند.

وی.یادآور.شــد:.تدوین.بسته.رونق.بخش.مسکن.از.

اواخر.سال.گذشته.آغاز.شده.و.مراحل.نهایی.خود.را.طی.

می.کند؛.در.تدوین.این.بســته.سعی.شده.هم.به.بخش.
عرضه.و.هم.به.بخش.تقاضا.توجه.شود.

رحیمی.انارکی.با.بیان.اینکــه.مهم.ترین.موضوع.در.

صنعت.ســاختمان.موضوع.تأمین.مالی.است.گفت:.اگر.

این.موضوع.حل.نشــود.این.طرح.هــا.و.پروژه.ها.ولو.با.

طراحــی.زیبا.روی.کاغذ.خواهند.مانــد.و.اجرا.نخواهد.

شــد.بنابرایــن.مهم.ترین.موضوعی.که.در.این.بســته.
پیش.بینی.شده.تأمین.مالی.پروژه.ها.است.
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پنجره.ایرانیان؛.هزینه.تولید.برق.نیروگاه.های.فسیلی.

به.حدود.8.تا.11.سنت.و.در.نیروگاه.های.تجدیدپذیر.به.

حدود.4.تا.5.سنت.برای.هر.کیلووات.ساعت.رسیده.که.
ارزان.ترین.روش.تولید.برق.دنیا.است.

به.نقل.از.وزارت.نیرو،.سیدمحمد.صادق.زاده،.در.اولین.

همایش.ملی.تجلیل.از.فعاان.صنعت.حوزه.انرژی.های.

تجدیدپذیر.با.اشــاره.به.سه.گام.اصلی.مجلس.شورای.

اسامی.برای.توسعه.انرژی.های.تجدیدپذیر.در.کشور،.

گفــت:.نمایندگان.خانه.ملت.در.گام.نخســت.با.طرح.

مسئله.اصاح.الگوی.مصرف.انرژی.که.بعدها.به.قانونی.

در.این.زمینه.مبدل.شــد،.توانستند.یکی.از.مترقی.ترین.
قوانین.توسعه.تجدیدپذیرها.را.رقم.بزنند.

وی.افزود:.تنهــا.ماده.۶1.این.قانون.منشــا.تمامی.

تغییرات.در.حوزه.تجدیدپذیرها.بوده.اســت.و.براساس.

آن.دولت.موظف.شــده.اســت.از.تمام.تولیدکنندگان.

غیردولتی.برق.تولیــدی.نیروگاه.های.تجدیدپذیر.را.به.

صورت.بلندمــدت.خریداری.کند.که.ایجاد.قراردادهای.

20.ساله.در.این.بخش.توانست.دغدغه.سرمایه.گذاران.
برای.حضور.در.این.عرصه.را.برطرف.کند.

معــاون.وزیر.نیــرو.ادامه.داد:.دومیــن.گام.حمایتی.

مجلس.از.توســعه.انرژی..هــای.تجدیدپذیر.مربوط.به.

قانون.حمایت.از.صنعت.برق.بوده.است.و.ماده.پنج.آن.

منابع.مالی.این.طرح.را.تامین.کرده.است..به.طور.کلی.

منابع.مالی.تجدیدپذیرها.در.دنیا.از.روش.های.مختلفی.

تامین.می.شــود.که.یکی.از.موفق.تریــن.آن.ها.مالیات.

ســبز.بوده.است.که.در.کشور.ما.به.عنوان.عوارض.برق.
دریافتی.از.مصرف.کنندگان.شناخته.می.شود.

رئیس.ســازمان.انــرژی.های.تجدیــد.پذیر،.تدوین.

اساسنامه.و.ساختار.ســاتبا.را.گام.سوم.مجلس.شورای.

اسامی.برای.حمایت.از.توسعه.انرژی.های.تجدیدپذیر.

دانســت.و.افزود:.این.سه.گام،.نظام.تجدیدپذیرها.را.در.

کشور.ما.شــکل.داده.است.و.براساس.آن.خاء.قانونی.
در.این.زمینه.نداریم.

صادق.زاده.با.اشاره.به.باور.نادرستی.که.تجدیدپذیرها.

را.انــرژی.لوکس.می.دانــد،.ادامــه.داد:.انرژی.های.

تجدیدپذیر.اقتصادی.تریــن.روش.تامین.برق.در.دنیا.

است..براساس.برآورد.صورت.گرفته.هزینه.تولید.برق.

نیروگاه.های.فسیلی.با.محاســبه.میزان.آب.مصرفی،.

انتشــار.دی.اکســید.کربن.و....به.حدود.هشت.تا.11.

ســنت.در.هر.کیلووات.ســاعت.می.رسد.ولی.این.رقم.

بــرای.انرژی.های.تجدیدپذیر.به.حــدود.چهار.تا.پنج.

ســنت.برای.هر.کیلووات.ســاعت.کاهش.پیدا.کرده.

اســت.و.این.رقم.همچنان.کمتر.خواهد.شد..از.این.رو.

تولید.برق.تجدیدپذیرها.ارزان.ترین.روش.تولید.انرژی.
در.دنیا.است.

وی.بــا.اشــاره.به.منابــع.موجــود.برای.توســعه.

تجدیدپذیرها.که.از.محل.ســوخت.صرفه.جویی.شــده.

بایســتی.تامین.شود،.گفت:.در.شرایط.سخت.تحریم.ها.

که.امکان.صادرات.نفت.محدود.شده.است.این.آمادگی.

در.میان.شــرکت.های.فعال.تجدیدپذیر.وجود.دارد.که.

در.ازای.تولید.برق.تجدیدپذیــر.و.دریافت.نقد.صورت.

حســاب.های.خود،.نفت.و.فرآورده.هــای.نفتی.دریافت.

کنند.که.این.مسئله.بر.عاوه.اشتغال.زایی،.ایجاد.منابع.

ازم.برای.توســعه.زیرساخت.ها.و.صنعت.برق.می.تواند.
مشکل.صادرات.نفت.را.برطرف.کند.

همچنین.در.این.مراســم.امیرحســین.جنتی،.عضو.

انجمــن.انرژی.های.تجدیدپذیر.نیز.بــا.تاکید.بر.اینکه.

ظرفیت.نصب.شــده.نیروگاه.های.تجدیدپذیر.به.حدود.

۷00.مگاوات.رسیده.اســت،.ادامه.داد:.سال.گذشته.با.

تاش.های.صورت.گرفته.در.این.بخش.خوشبختانه.4۷.

درصد.از.ســرمایه.گذاری.خارجی.انجام.گرفته.در.کشور.
مربوط.به.حوزه.تجدیدپذیرها.بوده.است.

نجفی.افزود:.تاشــگران.این.عرصــه.ثابت.کرده.اند.

برق.تجدیدپذیر.یک.کاای.لوکس.نیســت.بلکه.یک.

نیاز.مهم.برای.کشــور.اســت.و.تولید.بــرق.از.منابع.
تجدیدپذیر.از.هر.نظر.به.نفع.کشور.است..

کارآفرینی.و.اشتغال،.جلوگیری.از.مهاجرت.روستاییان.

به.شــهرها،.عدم.نیاز.به.سوخت.های.فسیلی.و.مصرف.

آب،.فاصله.کــم.تولید.تا.مصــرف،.جلوگیری.از.تولید.

دی.اکســید.کربن،.تولید.حداکثری.در.پیک.تابستان.و.

عدم.اتاف.انرژی.در.انتقال.از.جمله.مزایایی.اســت.که.

انرژی.های.تجدیدپذیر.به.همراه.دارند.که.این.فواید.در.

کنار.پتانســیل.باای.کشورمان.برای.تولید.انرژی.پاک.

نشان.می.دهد.که.ایران.می.تواند.پیشتاز.این.صنعت.در.
منطقه.باشد.

انرژیتجدیدپذیر،لوکسنیست
PDF Compressor Free Version 



14
ه.0

مـار
..ش

.98
داد.

.خر
هم.

وازد
ل.د

سـا
ن/ 

یـا
ران

ه ای
ـر

نج
پ

ری
ناو

و ف
ی 

رژ
ان

85

پنجره.ایرانیان؛.شــرکت.ساعت.سازی.سیتیزن.از.تولید.

دقیق.ترین.ســاعت.مچی.دنیا.خبر.داده.که.قرار.است.تا.

قبل.از.پایان.سال.2019.برای.فروش.عرضه.شود.و.نور.
خورشید.منبع.اصلی.تامین.انرژی.آن.است.

به.گزارش.خبرگزاری.مهر.بــه.نقل.از.نیواطلس،.این.

ســاعت.که.با.اســتفاده.از.یک.کریســتال.کوارتز.جدید.

طراحی.شــده.از.دقت.۱ ±.در.ســال.برخوردار.است..به.

بیان.دیگر،.حداکثر.میزان.خطای.ساعت.یادشده.در.سال.
از.یک.ثانیه.فراتر.نمی.رود.

ســاعت.یادشده.در.مقایسه.با.تمامی.ساعت.های.مچی.

رقیب.در.بازار.دقت.بســیار.باایــی.دارد..معموا.دقت.

ســاعت.های.مچی.گران.قیمت.و.خوش.ساخت.در.بازار.

۱۵ ±.است.و.این.ساعت.ها.هر.ماه.15.ثانیه.تاخیر.داشته.
یا.به.جلو.می.روند.

قرار.است.این.ســاعت.گران.بها.در.سه.مدل.مختلف.

روانه.بازار.شود..در.مجموع.تنها.800.عدد.از.این.ساعت.

توسط.شرکت.سیتیزن.تولید.می.شود..در.درون.قاب.۳۷.5.

میلیمتری.هــر.یک.از.این.ســاعت.ها.از.فناوری.تامین.

انرژی.خاص.سیتیزن.موسوم.به.سوپر.کوارتز.ـ.که.مبتنی.

بر.دریافت.انرژی.خورشید.و.استفاده.از.یک.باتری.خاص.

لیتیوم.تیتانیومی.اســت.ـ.و.فناوری.اختصاصی.افزایش.
دقت.استفاده.شده.است.

ساعت.یادشده.با.یک.بار.شارژ.باتری.تا.شش.ماه.قابل.

استفاده.اســت.و.در.صورت.قرار.گرفتن.در.حالت.صرفه.

جویی.این.زمان.به.هشت.ماه.افزایش.می.یابد..این.ساعت.

در.دمای.مابین.منفی.20.تا.مثبت.۶0.درجه.سانتیگراد.به.

خوبی.عمل.می.کند..مقاومت.در.برابر.ضربه.و.میدان.های.
مغناطیسی.از.جمله.دیگر.مزایای.این.ساعت.است.

قیمت.گران.ترین.مدل.این.ســاعت.که.در.قاب.آن.از.

طا.و.یاقوت.اســتفاده.شده.و.تنها.100.عدد.از.آن.تولید.

می.شــود.1۶800.دار.خواهد.بود..قیمت.دو.مدل.دیگر.
که.در.آنها.از.تیتانیوم.و.مروارید.اســتفاده.شده.هم.هر.دو.

۷400.دار.است.

بافناوریخورشیدی،دقیقترینساعتمچیدنیاساختهشد

پنجــره.ایرانیان؛.محققان.در.یک.شــرکت.دانش.بنیان.موفــق.به.تولید.پنل.های.
خورشیدی.ترکیبی.خانگی.شدند.که.می.تواند.هزینه.برق.خانوار.را.کاهش.دهد.

به.گزارش.خبرگزاری.مهر.به.نقل.از.معاونت.علمی.و.فناوری.ریاســت.جمهوری،.

افشــین.اصلیان.مدیر.عامل.یک.شــرکت.دانش.بنیان.گفت:.ما.در.بخش.تحقیقات.

این.شــرکت،.فضایی.را.به.وجود.آورده.ایم.که.یک.مبتکر،.طراح،.مخترع.و.یا.محقق.

در.شــاخه.های.گوناگون.انرژی.های.تجدیدپذیر،.بدون.دغدغه.های.جانبی،.می.تواند.
ایده.های.خود.را.به.محصول.قابل.فروش.تبدیل.کند.

وی.درباره.سیســتم.خورشیدی.ترکیبی.خانگی.تولیدی.شرکت،.گفت:.این.سیستم.

برای.مصارف.خانگی.طراحی.شــده.است؛.با.این.سیستم.یک.خانواده.می.تواند.کلیه.
هزینه.های.برق.و.بخش.قابل.توجهی.از.هزینه.های.گاز.خانواده.خود.را.پوشش.دهد.
اصلیان.گفت:.این.سیستم.در.طی.روز.یک.منبع.انرژی.اضطراری.برای.تامین.برق.
کل.ساختمان.است.و.در.طی.شب.نیز.در.صورت.قطعی.برق.شهری.می.تواند.روشنایی.

ساختمان.را.تامین.کند.

پنلهایخورشیدیترکیبیخانگیتولیدشد
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پنجره.ایرانیان؛.دو.شرکت.اروپایی.یک.چادر.کمپینگ.ابداع.کرده.اند.که.نور.خورشید.

را.جمــع.آوری.می.کند..پارچه.این.چادر.120.وات.الکتریســیته.به.ازای.هر.متر.مربع.
تولید.می.کند.

به.گزارش.خبرگزاری.مهر،.دو.شــرکت.نروژی.و.سوئدی.با.همکاری.هم.نخستین.

پارچه.چادر.کمپینگ.دنیا.را.ابداع.کرده.اند.که.می.تواند.انرژی.خورشــید.را.جمع.آوری..
و.جذب.کند.

شرکت.سوئدی.سلول.های.خورشیدی.ســبک.و.نازک.تولید.می.کند..این.سلول.ها.

روی.پارچه.های.چادر.کمپینگ.لمینیت.شــده.اند..این.پارچه.نیز.در.شــرکت.نروژی.
تولید.می.شود.

این.سلول.ها.سبک.هستند.و.وزن.چادر.را.افزایش.نمی.دهند..این.پارچه.مخصوص.
حدود.120.وات.الکتریسیته.به.ازای.هر.متر.مربع.تولید.می.کند.

پنجره.ایرانیــان؛.جزیره.ای.از.پنل.های.خورشــیدی.

در.شــیلی.ساخته.شــده.که.به.طور.آزمایشی.روی.یک.
دریاچه.شناور.شده.اند.

به.گزارش.خبرگزاری.مهر.به.نقل.از.پرس.اسوسیشن،.

یک.جزیره.شناور.از.پنل.های.خورشیدی.در.شیلی.ساخته.

و.آزمایش.شده.است..هدف.از.این.آزمایش.تولید.انرژی.

پاک.و.کاهش.تبخیر.سطح.آب.در.عملیات.استخراج.از.

معادن.اســت..این.در.حالی.است.که.دولت.شیلی.سعی.

دارد.به.یکی.از.پیشــروان.استفاده.از.انرژی.های.تجدید.
پذیر.در.آمریکای.جنوبی.و.جهان.تبدیل.شود.

»بــادو.پروکوریکا«.وزیر.معادن.این.کشــور.جزیره.

خورشیدی.با.مساحت.1200.فوت.مکعب.را.افتتاح.کرده.

است..به.گفته.مقامات.اگر.آزمایش.جزیره.موفقیت.آمیز.

باشــد،.این.جزیره.که.با.بودجه.190.هزار.پوند.ســاخته.
شده،.به.40.هکتار.گسترش.می.یابد.

در.این.طرح.پنل.های.خورشــیدی.روی.یک.دریاچه.

شناور.می.شوند.که.حاوی.پســماند.فرایند.استخراج.در.

معدن.است..پیش.بینی.می.شود.سایه.ای.که.این.پنل.ها.

ایجــاد.می.کنند.دمای.آب.را.بکاهد.و.میزان.تبخیر.را.تا.
حدود.80.درصد.کمتر.کند.

این.بدان.معناســت.که.مقدار.بیشتری.از.آب.دریاچه.

برای.عملیات.های.اســتخراج.قابل.اســتفاده.است.و.از.

ســوی.دیگر.نیاز.معدن.به.پمپاژ.آب.از.منابع.کوهستانی.
نیز.کاهش.می.یابد.

بر.اساس.این.گزارش،.با.کمک.این.سیستم.می.توان.

مصرف.آب.تــازه.را.کنترل.کرد.و.تــا.20۳0.میادی.

مصــرف.آب.را.50.درصد.کاهش.داد.از.ســوی.دیگر.
انتشار.گازهای.گلخانه.ای.نیز.کمتر.می.شود.

به.هرحال.با.موفقیت.آمیز.بودن.این.آزمایش،.احتماا.

پروژه.جزیره.خورشــیدی.را.می.توان.گســترش.داد.و.

نمونه.های.دیگری.را.در.دریاچه.های.مشــابه.نیز.به.کار.

گرفت..به.گفته.کارشناســان.حدود.800.دریاچه.مشابه.
این.نمونه.در.شیلی.وجود.دارد.

شیلیجزیرهخورشیدیشناورساخت

پارچهایکهالکتریسیتهتولیدمیکند
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پنجره.ایرانیان؛.محققان.نوعی.باتری.خورشیدی.ابداع.

کرده.اند.که.پنل.خورشــیدی.نیز.به.حساب.می.آید..آنها.

معتقدند.با.کمک.این.پنل.های.نازک.می.توان.کاغذهای.
دیواری.با.قابلیت.جمع.آوری.انرژی.تولید.کرد.

به.گــزارش.خبرگــزاری.مهر،.در.آینــده.کاغذهای.
دیواری.می.توانند.انرژی.جمع.آوری.کنند.

محققان.دانشــگاه.امپریال.کالج.لندن.نوعی.باتری.

زیستی.خورشیدی.ابداع.کرده.اند.که.پنل.خورشیدی.نیز.

به.حســاب.می.آید..آنها.برای.تولید.این.باتری.»سیا.نو.

باکتری«.هــای.زنده.را.بر.مدارهای.الکترونیکی.و.روی.
کاغذ.چاپ.کردند.

سیا.نو.باکتری.یک.میکروارگانیسم.است.که.عملیات.

فتوســنتز.را.انجام.می.دهد.و.قدمتی.چند.میلیارد.ساله.
روی.زمین.دارد.

دانشــمندان.نشان.داده.اند.می.توان.»سیا.نو.باکتری«.

را.بــه.عنوان.جوهر.به.کار.بــرد.و.آنها.را.در.طرح.هایی.

خاص.روی.»نانوتوب.های«.رسانای.کربن.پرینت.کرد..

این.»نانوتوب.ها«.به.وســیله.یک.پرینتر.جوهرافشان.
روی.کاغذ.چاپ.شدند.

این.پژوهش.نشــان.داد.»سیا.نو.باکتری«.در.مراحل.

پرینــت.زنده.ماند.اســت.و.پس.از.آن.بــا.انجام.عمل.

فتوسنتز.توانســت.مقدار.اندکی.انرژی.الکتریکی.را.در.
مدت.100.ساعت.جمع.آوری.کند.

پنل.خورشیدی.زیســتی.که.با.این.روش.تولید.شد،.

در.ابعاد.یک.آی.پد.بود.و.انرژی.ازم.برای.روشــن.نگه.

داشتن.یک.ساعت.دیجیتال.ساده.یا.امپ.ال.ای.دی.
را.داشت.

به.گفتــه.محققان.می.توان.با.کمــک.این.پنل.های.

خورشــیدی.قابلیت.هــای.جمــع.آوری.انــرژی.را.به.

حســگرهای.کنترل.عائم.حیاتی.بیمــاران.دیابتی.یا.
کاغذ.دیواری.منتقل.کرد.

کاغذدیواریهایآیندهانرژیخورشیدیجمعمیکنند

پنجره.ایرانیان؛.سه.طرح.فناورانه.پژوهشگاه.مواد.و.انرژی.در.رویداد.تجاری.سازی.
فناوری.های.پیشرفته.برگزیده.شد.

به.گزارش.خبرگزاری.مهر.به.نقل.از.پژوهشــگاه.مواد.و.انرژی،.طرح.های.فناورانه.

هواگرم.کن.خورشیدی،.شیربرقی.کنترلی.و.پودر.گچ.برای.تهیه.قالب.های.ریخته.گری.

طا.و.نقره.و.فلزات.گران.بها.پژوهشــگاه.مواد.و.انرژی.در.نخســتین.رویداد.تجاری.

سازی.فناوری.های.پیشرفته.ایران.برگزیده.شدند.
رویداد.تجاری.ســازی.فناوری.های.پیشرفته.ایران.برای.اولین.بار.در.اتاق.بازرگانی،.
صنایع،.معادن.و.کشاورزی.ایران.برگزار.شد.و.در.مجموع..11۷.طرح.برای.حضور.در.
این.رویداد.تجاری.سازی.فناوری.های.پیشرفته.ایران.اعام.آمادگی.کردند.که.از.بین.

آنها.40.طرح.توسط.کمیته.علمی.انتخاب.شدند.

سهطرحفناورانهپژوهشگاهموادوانرژیبرگزیدهشدند
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پنجره.ایرانیان؛.محققان.دانشگاه.گاسکو.برای.اولین.

بار.توانســته.اند.با.استفاده.از.گرافن.باتری.های.کاغذی.

و.باریکی.بســازند.که.شارژ.آنها.با.اســتفاده.از.انرژی.
خورشیدی.انجام.می.شود.

بــه.گزارش.خبرگزاری.مهر.به.نقــل.از.ونچربیت،.تا.

چهار.ســال.قبل.گرافن.ماده.ای.بســیار.ترد.و.شکننده.

محسوب.می.شد.که.تولید.محصواتی.منعطف.و.محکم.

با.استفاده.از.آن.تنها.یک.رویا.محسوب.می.شد،.اما.حاا.
شرایط.در.این.زمینه.کاما.تغییر.کرده.است.

پژوهشــگران.دانشگاه.گاسکو.توانسته.اند.با.استفاده.

از.گرافن.باتری.های.منعطفی.تولید.کنند.که.از.ظرفیت.

باایی.برای.ذخیره.ســازی.انرژی.نیز.برخوردار.اســت..

ایــن.باتری.های.منعطف.با.اســتفاده.از.نور.خورشــید.

شارژ.می.شوند.و.از.آنها.می.توان.در.انواع.پوشیدنی.های.
هوشمند.و.غیره.استفاده.کرد.

باتری.های.پرظرفیت.مذکور.با.اســتفاده.از.گرافن.و.

پلی.اورتان.تولید.شــده.اند.و.هزینه.تولید.آنها.نیز.پایین.

اســت.و.می.توان.امیدوار.بود.که.در.آینده.در.بسیاری.از.

صنایع.و.حرفه.ها.جایگزین.باتری.های.معمولی.لیتیومی.

شــوند..باتری.های.کاغذی.لیتیومــی.می.توانند.انرژی.

خورشیدی.دریافتی.را.برای.ماه.های.متمادی.در.درون.

خود.ذخیره.کنند.و.به.محض.آنکه.در.معرض.تابش.نور.
خورشید.قرار.بگیرند،.مجددا.شارژ.می.شوند.

در.جریــان.آزمایش.های.انجام.شــده.در.این.زمینه.

مشخص.شده.که.این.باتری.های.گرافنی.برای.15.هزار.

بار.شارژ.مکرر.قابل.استفاده.هستند؛.بدون.آنکه.ظرفیت.

ذخیره.سازی.خود.را.از.دست.بدهند..این.در.حالی.است.

کــه.باتری.های.لیتیومی.عادی.بعد.از.500.تا.1000.بار.

استفاده.برای.شارژ.به.تدریج.توانایی.ذخیره.سازی.خود.
را.از.دست.می.دهند.

میزان.خروجی.باتری.های.گرافنی.خورشــیدی.برابر.

با.2.5.ولت.اســت.که.برای.روشــن.کردن.84.امپ.

ال.ای..دی.کافی.اســت..البته.ایــن.میزان.انرژی.برای.

تامین.برق.ساعت.های.هوشمند.که.به.۳.۷.تا.۳.8.ولت.

باتری.نیاز.دارند،.کافی.نیســت..امــا.انتظار.می.رود.در.
آینده.این.چالش.هم.برطرف.شود.

تولیدباتریهایکاغذیخورشیدیباگرافن

پنجره.ایرانیان؛.طرح.فناورانه.ساخت.سامانه.خودکار.تمیزکننده.ریزگرد.از.صفحات.

خورشــیدی.در.گزارش.تارنمای.بنیاد.علوم.پاکســتان.آورده.شده.و.جز.10.طرح.برتر.
اول.شناخته.شد.

به.گزارش.خبرگزاری.مهر،.طرح.فناورانه.»ســاخت.ســامانه.خــودکار.تمیزکننده.

ریزگرد.از.صفحات.خورشــیدی«.که.توســط.دکتر.مازیار.دهقان.عضو.هیات.علمی.

پژوهشــکده.انرژی.پژوهشگاه.مواد.و.انرژی.انجام.گرفته.جزو.10.طرح.برتر.پذیرفته.

شــده.در.نتایج.داوری.دومین.فراخوان.طرح.های.پژوهشــی.و.فناورانه.مشترک.بین.

وزارت.علوم.ایران.و.بنیاد.علوم.پاکســتان.شد..این.موضوع.در.گزارش.تارنمای.بنیاد.
علوم.پاکستان.آورده.شده.است.

این.طرح.که.با.همکاری.دانشکده.سیستم.های.انرژی.دانشگاه.ملی.علوم.و.فناوری.

پاکستان.انجام.می.شود،.تحت.حمایت.مالی.هر.دو.نهاد.عالی.ایرانی.و.پاکستانی.قرار.
خواهد.گرفت.

برگزیدهشدنطرحایرانیدرحوزهانرژیخورشیدیدرپاکستان
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89 پنجــره.ایرانیان؛.چهره.ماندگار.مهندســی.مکانیک.
دانشــگاه.شیراز.و.عضو.پیوســته.فرهنگستان.علوم.از.
بی.توجهی.به.تولید.پنل.های.خورشــیدی.و.انرژی.های.

پاک.انتقاد.کرد.
محمــود.یعقوبی.در.گفتگو.با.خبرنــگار.مهر.با.بیان.
اینکه.ایران.نخستین.کشور.منطقه.به.شمار.می.رود.که.
مونتاژ.و.ســاخت.پنل.های.خورشــیدی.را.داشته.است،.
اعام.کرد:.کارخانه.تولید.این.پنل.ها.در.شهر.یزد.قرار.
داشت.و.تولیدات.آن.چندین.ســال.ادامه.یافت،.اما.در.

ادامه.این.واحد.تعطیل.شد.
وی.تاســیس.چنین.واحد.تولیدی.را.محصول.آینده.
نگری.دانست،.اما.با.این.حال.گفت:.در.حال.حاضر.یکی.
از.کارخانه.های.مهمی.که.برای.ساخت.و.مونتاژ.این.پنل.
ها.موجود.هست،.در.شهرک.صنعتی.شیراز.قرار.دارد.که.
اگر.بازار.برای.این.پنل.ها.هم.به.دلیل.گرانی.وجود.نیاید،.

این.واحد.تولیدی.هم.تعطیل.خواهد.شد.
یعقوبــی.با.ایــن.وجود.تولیــدات.ایــن.کارخانه.را.

برطرف.کننده.نیاز.کل.کشــور.ندانســت.و.افزود:.اگر.

بخواهیم.رشــد.معقولــی.در.اســتفاده.از.انرژی.های.

تجدیدپذیر.به.ویژه.فتوولتاژ.برســیم.باید.به.مرز.تولید.
5.هزار.مگاوات.برق.دست.پیدا.کنیم.

دبیر.ششــمین.کنفرانس.ســاانه.انرِژی.پاک.که.در.

شیراز.برگزار.شد.در.ادامه،.عنوان.کرد:.اکنون.ما.توانایی.

فقــط.۷00.مگاوات.برق.خورشــیدی.داریم.درحالیکه.

بیش.از.یکســال.است.از.برنامه.ششم.توسعه.گذشته.و.
ما.باید.1000.مگاوات.برق.خورشیدی.نصب.می.کردیم.
وی.درباره.صرفه.اقتصادی.نیروگاه.های.خورشــیدی.
برای.بخش.خصوصی.اعام.کرد:.با.نوســانات.قیمت.
ارز.همــه.معادات.به.هم.ریخته،.لــذا.در.حال.حاضر.
بازگشــت.ســرمایه.بیش.از.10.تا.15.ســال.به.درازا.
می.کشــد.درحالیکه.قبل.از.افزایش.قیمت.ها،.بازگشت.
سرمایه.۳.سال.بود،.این.رو.کسی.برای.15.سال.سرمایه.

گذاری.نمی.کند.
یعقوبی.با.تاکید.بر.اینکه.پس.از.توافق.برجام.بسیاری.

کشــورها.تمایل.به.ســرمایه.گــذاری.در.بخش.تولید.

انرژی.های.پاک.در.ایران.داشــتند،.گفت:.دست.کم.4.

گروه.مختلف.خارجی.به.دانشــگاه.شیراز.آمدند.و.با.ما.

مذاکره.کردند.و.اعام.آمادگی.برای.سرمایه.گذاری.در.
این.بخش.کردند.که.متاسفانه.ادامه.پیدا.نکرد.

وی.در.زمینــه.انرژی.هــای.تجدیدپذیــر.بــه.جز.

نیروگاه.های.خورشــیدی.از.توانمندی.استان.فارس.در.

ایجاد.نیروگاه.های.بادی.خبر.داد.و.افزود:.مناطق.بادخیز.

داریم.که.باید.شناسایی.و.ارزیابی.دقیقی.شود.و.از.نصب.

نیروگاه.های.بادی.که.نمونه.آن.را.در.ضلع.شمالی.شهر.

شیراز.دیده.می.شــود.موید.این.است.که.فارس.قابلیت.
چنین.سرمایه.گذاری.دارد.

استاد.مهندســی.مکانیک.دانشگاه.شیراز،.یادآور.شد:.

ظرفیت.نیروگاه.هــای.بادی.در.کشــور.مانند.ظرفیت.

نیروگاه.های.خورشــیدی.نیســت،.امــا.در.این.رابطه.

پتانســیل.داریم.که.حدود.12.هزار.مــگاوات.ظرفیت.
نیروگاه.بادی.است.

کمتوجهیبهتولیدپنلهایخورشیدیوانرژیهایپاک
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پنجره.ایرانیان؛.تعدادی.از.اســتادان.و.دانشــجویان.

دانشــگاه.اورال.شــمالی.روســیه.با.همکاری.یکدیگر.

خانه.ای.کاما.هوشــمند.را.ساخته.اند.که.در.آن.مصرف.

آب،.برق.و.فعالیت.سیســتم.گرمایشی.به.صورت.بهینه.
رخ.می.دهد.

به.گزارش.خبرگزاری.مهر.به.نقل.از.آســین.ایج،.در.

این.خانه.نه.تنها.برای.مدیریت.مصرف.انواع.انرژی.به.

بهترین.شکل.برنامه.ریزی.شــده،.بلکه.اصول.زیبایی.

شناختی.نیز.کاما.رعایت.شده.و.طراحی.داخلی.آن.به.
گونه.ای.است.که.رفاه.ساکنان.تا.حد.امکان.تامین.شود.
از.جملــه.ویژگی.های.این.خانه.می.توان.به.اســتفاده.
از.منابع.انرژی.تجدیدپذیر.مانند.صفحات.خورشــیدی.
و.توربین.های.بادی،.اســتفاده.از.چراغ.های.ال.ای.دی.
بســیار.کم.مصرف،.کنتور.هوشــمند.و.نیز.نرم.افزاری.
خاص.برای.مدیریــت.لوازم.مختلف.منزل.از.راه.دور.و.
کنترل.میزان.مصرف.انواع.انرژی.توسط.آنها.اشاره.کرد.
ســاخت.این.خانه.با.همکاری.1۷.اســتاد.و.دانشجو.
طی.مدت.شــش.ماه.صورت.گرفته.و.در.این.زمینه.سه.
دانشجوی.چینی.و.دو.دانشجوی.عراقی.نیز.با.روس.ها.

همکاری.داشته.اند.
از.جملــه.دیگر.تجهیزات.نصب.شــده.در.این.منزل.
می.توان.به.یک.منبع.تامین.برق.سیار.و.قابل.جابجایی،.
باتــری.هوشــمند.ذخیره.بــرق.خورشــیدی.و.بادی،.

پارکینگ.خودروی.مجهز.به.حســگرهای.شناســایی.

خودرو.برای.جلوگیری.از.ســرقت.و.سیستم.تولید.برق.

مبتنی.بر.برخورد.وســایل.نقلیه.با.دست.انداز.در.حیاط.
منزل.مذکور.اشاره.کرد.

پنجره.ایرانیان؛.همزمان.با.افزایش.استفاده.از.منابع.انرژی.تجدیدپذیر،.تاش.برای.تهیه.

آمار.دقیق.در.این.زمینه.نیز.آغاز.شــده.و.آمریکا.قصد.دارد.با.به.کارگیری.هوش.مصنوعی.
و.ماهواره.صفحات.خورشیدی.را.سرشماری.کند.

بــه.گزارش.خبرگزاری.مهر.به.نقل.از.اســلش.گیر،.جمع.آوری.اطاعات.دقیق.در.مورد.

میــزان.تولید.انــرژی.از.طریق.صفحات.خورشــیدی.و.تهیه.نقشــه.پراکندگی.صفحات.
خورشیدی.در.کل.کشور،.از.جمله.اهداف.اجرای.طرح.مذکور.است.

مقامات.دولتی.می.گویند.در.مورد.اســتفاده.تجاری.از.صفحات.خورشیدی.اطاعات.کم.

وبیش.مفیدی.جمع.آوری.کرده.اند،.اما.اطاعات.آنها.در.مورد.اســتفاده.های.شــخصی.و.
خصوصی.از.این.صفحات.به.میزان.کافی.نیست.

مجری.این.طرح.که.دیپ.ســوار.نام.گرفته،.دانشــگاه.اســتنفورد.است.و.با.اجرای.آن.

ابعاد،.موقعیت.مکانی.و.تعداد.صفحات.خورشــیدی.موجود.در.کل.آمریکا.مشخص.خواهد.

شــد..هوش.مصنوعی.مورد.استفاده.در.این.طرح.برای.بررسی.بیش.از.یک.میلیارد.تصویر.

ماهواره.ای.و.شناســایی.تمامی.صفحات.خورشیدی.نصب.شده.بر.روی.پشت.بام.ها.مورد.
استفاده.قرار.می.گیرد.

دقت.هوش.مصنوعی.مورد.اســتفاده.در.این.طرح.9۳.درصد.بوده.و.تاش.می.شود.این.

دقت.باز.هم.افزایش.یابد..اجرای.طرح.دیپ.سوار..در.عرض.یک.ماه.صورت.می.گیرد.و.

این.در.حالی.اســت.که.انسان.ها.برای.تکمیل.آن.به.سال.ها.زمان.نیاز.داشتند..اطاعات.

اولیه.ای.که.در.مورد.نتایج.این.طرح.در.جریان.منتشر.شده.از.نصب.صفحات.خورشیدی.در.

حدود.1.4۷.میلیون.نقطه.در.سراسر.آمریکا.خبر.می.دهد..قرار.است.بعد.از.تجزیه.و.تحلیل.
اطاعات.اولیه.داده.های.بیشتری.در.این.زمینه.منتشر.شود.

روسهاخانهکاماهوشمندساختند

سرشماریصفحاتخورشیدیدرآمریکاباهوشمصنوعیوماهواره
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..پنجره.ایرانیان؛.یک.شــرکت.تجاری.از.تولید.نمونه.اولیه.یک.دوربین.بی.ســیم.

مبتنی.بر.هوش.مصنوعی.خبر.داده.که.بدون.نیاز.به.دخالت.انســان.قادر.به.عکاسی.
از.محیط.اطراف.است.

به.گزارش.خبرگزاری.مهر،.دوربین.یادشــده.می.تواند.با.ســرعت.باایی.تصاویر.
مطلوبی.تهیه.کند،.امنیت.باایی.دارد.و.انعطاف.آن.قابل.توجه.است.

شــرکت.Xnor.که.مقر.آن.در.شهر.ســیاتل.آمریکا.است،.اعام.کرده.که.دوربین.

یادشده.برای.تامین.انرژی.خود.به.طور.کامل.از.انرژی.خورشیدی.بهره.می.گیرد.و.به.

هیچ.باتری.یا.منبع.برقی.احتیاج.ندارد..دقت.تصاویر.تهیه.شده.با.این.دوربین.۳20.در.
۳20.پیکسل.بوده.و.یک.تراشه.وظیفه.پردازش.تصاویر.را.بر.عهده.دارد.

الگوریتم.هوش.مصنوعی.این.دوربین.می.تواند.به.ســرعت.چهره.اشخاص.و.دیگر.

موجودات.را.شناســایی.کرده.و.داده.های.جمع.آوری.شده.را.به.صورت.بی.سیم.منتقل.

.فای.با.دیگر.پروتکل.های.ارتباطی.بی.سیم.که.انرژی. کند..این.دوربین.عاوه.با.وایـ.

کمتری.مصرف.می.کنند،.نیز.ســازگاری.دارد.و.می.تواند.اطاعات.را.در.فواصل.ده.ها.
کیلومتری.ارسال.کند.

میزان.انرژی.ذخیره.شده.توسط.این.دوربین.در.طول.روز.تا.بدان.حد.زیاد.است.که.

امکان.اســتفاده.از.آن.را.در.طول.شــب.نیز.فراهم.می.کند..به.گفته.محمد.رستگاری.

یکی.از.مدیران.ارشــد.شرکت.Xnor.از.این.دوربین.می.توان.برای.اجرای.طرح.های.

گســترده.و.مفصل.غیرنظامی.تا.کنترل.محیط.داخلــی.خودروهای.خودران.و.حتی.
عکاسی.از.محیط.اطراف.با.پهپاد.بهره.گرفت.

هنوز.مشخص.نیســت.تولید.انبوه.این.دوربین.چه.زمانی.آغاز.می.شود،.اما.بعید.به.
نظر.می.رسد.قیمت.آن.بیشتر.از.چند.ده.دار.باشد.

تولیددوربینهوشمندبیسیمخورشیدیتوسطیکایرانی

پنجره.ایرانیان؛.از.تیرماه.سال.88.تا.ابتدای.اسفندماه.

ســال.جاری.حدود.دو.میلیارد.و.8۳0.میلیون.کیلووات.

ســاعت.برق.از.محل.انرژی.های.نو.تولید.شده.که.این.

میزان.باعــث.صرفه.جویی.۶2۳.میلیون.لیتری.مصرف.
آب.در.کشور.شده.است.

به.نقــل.از.وزارت.نیــرو،.از.تیرماه.ســال.1۳88.تا.

ابتدای.اسفندماه.سال.جاری،.دو.میلیارد.و.8۳0.میلیون.

کیلووات.ســاعت.از.منابع.تجدیدپذیر.انرژی.تولید.شده.

که.این.میزان.تولید.برق.از.محل.انرژی.های.تجدیدپذیر.

توانسته.از.انتشار.حدود.یک.میلیون.و.95۳.هزار.تن.گاز.
گلخانه.ای.بکاهد.

همچنین.این.میزان.تولید.انرژی.های.نو.باعث.شــده.

804.میلیون.مترمکعب.از.مصرف.سوخت.های.فسیلی.

در.کشور.که.جزو.عوامل.اصلی.آایندگی.هوا.در.کشور.

اســت،.کاسته.شــود..گفتنی.اســت،.این.میزان.تولید.

انرژی.های.نو.باعــث.صرفه.جویی.۶2۳.میلیون.لیتری.

مصرف.آب.در.ســال.های.اخیر.شــده.است.که.سهم.
بهمن.ماه.به.تنهایی.حدود.1۷.میلیون.لیتر.بوده.است.

نیــروگاه.تجدیدپذیر.درون. هم.اکنون.445.مگاوات.

کشــور.در.حال.احداث.اســت.و.ظرفیت.نصب.شــده.

انرژی.های.نو.کشــور.به.حدود.۷00.مگاوات.رســیده.

است..همچنین.تاکنون.98.نیروگاه.تجدیدپذیر.مگاواتی.

در.کشور.نصب.شــده.و.۶۷.نیروگاه.مگاواتی.دیگر.نیز.
در.حال.احداث.است.

براســاس.این.گزارش.انرژی.های.تجدیدپذیر.موجب.

اشــتغال.4۳.هــزار.و.۷00.نفر.به.صورت.مســتقیم.و.

غیرمســتقیم.در.کشــور.شده.و.حجم.ســرمایه.گذاری.

غیردولتی.در.ایــن.بخش.به.بیش.از.102.هزار.میلیارد.
ریال.رسیده.است.

بررسی.اعداد.و.ارقام.موجود.در.این.بخش.حکایت.از.

آن.دارد.که.42.درصد.نیروگاه.های.تجدیدپذیر.کشور.از.

نوع.خورشــیدی،.41.درصد.از.نوع.بادی،.1۳.درصد.از.

نــوع.برق.آبی.کوچک،.دو.درصد.از.نوع.بازیافت.حرارت.
و.دو.درصد.نیز.از.نوع.زیست.توده.است.

تولید2830میلیونکیلوواتساعتبرقازمنابعتجدیدپذیر
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پنجره.ایرانیان؛.محققان.کشــور.موفق.شدند.با.فناوری.

نانو.بــه.تکنولوژی.انرژی.خورشــیدی.ورود.پیدا.کنند.تا.

بتوان.از.انرژی.های.خدادادی.به.روشــی.نوین.و.با.صرفه.
اقتصادی.بیشتر.برق.تولید.کرد.

به.گــزارش.خبرگــزاری.مهــر،.مدیر.شــبکه.انرژی.

خورشــیدی.ســتاد.توســعه.فناوری.نانو.دربــاره.ظهور.

»پروسکایت«.به.عنوان.یک.فناوری.جدید.که.به.کاهش.

قیمت.پنل.های.خورشیدی.منجر.می.شود.و.ظرفیت.کشور.

در.زمینه.بهره.مندی.از.انرژی.خورشیدی.توضیحاتی.ارائه.

داده.است..در.این.نوع،.سلول.خورشیدی.شامل.پنج.ایه.

می.شــود.که.ایه.اصلی.آن.پروسکایت.است؛.این.ایه.ها.

در.حد.نانو.به.هم.متصل.می.شــوند.به.طوری.که.ســلول.

نهایی.از.حجم.کمی.برخوردار.می.شــود..همچنین.از.نانو.

مواد.در.این.سلول.های.خورشــیدی.استفاده.می.شود.که.

این.موضوع.در.حجم،.وزن.و.کیفیت.ســلول.نهایی.تاثیر.
زیادی.دارد.

مهدی.راجی.پور،.مدیر.شــبکه.انرژی.خورشیدی.ستاد.

توسعه.فناوری.نانو.از.اهمیت.و.ظرفیت.ایران.در.خصوص.

بهره.مندی.از.انرژی.خورشیدی.با.فناوری.نانو.به.خبرنگار.

مهر.گفت:.ایران.به.دو.دلیل.دارای.پتانســیل.بسیار.خوبی.

برای.بهره.مندی.از.انرژی.خورشــیدی.اســت.اول.آنکه.

کشور.در.ناحیه.ای.آفتابگیر.و.اصطاحا.کمربند.خورشیدی.

قرار.گرفته.و.متوســط.2900.تا.۳200.ساعت.آفتابی.در.

سال.را.به.خود.اختصاص.داده.است.که.در.قیاس.با.سایر.

کشــورهای.جهان.مقدار.قابل.توجهی.به.شــمار.می.رود..

همچنین.منطبق.بودن.ساعات.اوج.مصرف.برق.در.کشور.

با.ساعات.پیک.تولید.برق.توسط.سلول.های.خورشیدی.از.

دیگر.دایلی.محســوب.می.شود.که.نشان.می.دهد.کشور.
ایران.از.پتانسیل.باایی.در.این.زمینه.برخوردار.است.

وی.در.خصوص.نسل.سوم.سلول.های.خورشیدی.گفت:.

نســل.جدید.سلول.های.خورشیدی.عمدتا.بر.پایه.نانومواد.

و.فرآیندهای.ســاخت.شــیمیایی.و.حتی.چاپی.ســاخته.

می.شوند؛.این.نسل.از.سلول.های.خورشیدی.نسبت.به.دو.

نسل.قبلی.ارزان.تر.بوده.و.هم.اکنون.در.مرحله.تحقیق.و.

توســعه.قرار.دارند.که.محققان.ایرانی.هم.در.این.زمینه.پا.
به.عرصه.ظهور.گذاشته.اند.

راجــی.پور.با.بیان.اینکه.محققان.ایرانی.به.این.فناوری.

پروسکایت.دســت.یافته.اند،.خاطر.نشان.کرد:.استفاده.از.

این.فناوری.تاثیر.زیادی.در.قیمت.نهایی.محصول.دارد.و.

این.قیمت.پایین.تر.به.دلیل.استفاده.از.فرآیندهای.ساخت.

کم.هزینه.تر.در.دمای.پایین.مانند.روش.های.شــیمیایی.

و.چاپــی،.همچنین.مقدار.ماده.کم.بــه.کار.رفته.در.این.
سلول.هاست.

وی.افزود:.سلول.های.خورشیدی.نانوساختار،.عاوه.بر.

قیمت.پایین.تر،.می.توانند.قابلیت.هایی.نظیر.انعطاف.پذیری.

و.شــفافیت.را.نیز.داشــته.باشــند.که.کاربردهای.بسیار.
متنوعی.را.به.ارمغان.می.آورد.

مدیر.شبکه.انرژی.خورشیدی.ستاد.توسعه.فناوری.نانو.

با.بیان.اینکه.ســتاد.توســعه.فناوری.نانو.در.زمینه.انرژی.

خورشــیدی.نیز.فعال.اســت،.بیان.کرد:.در.کشــورمان.

در.حوزه.ســلول.های.خورشــیدی.نانوســاختار.برخاف.

ســلول.های.ســیلیکونی،.کار.را.تقریبا.هم.زمان.با.دیگر.

کشــورهای.پیشــرو.در.جهان.آغاز.کردیــم.و.گنجینه.

ارزشمند.و.بی.نظیری.از.نیروی.انسانی.متعهد.و.متخصص.
در.این.حوزه.در.کشور.داریم.

پنجره.ایرانیان؛.محققان.در.یک.شــرکت.دانش.بنیان.موفق.به.طراحی.و.ســاخت.

اینورتر.خورشیدی.متصل.به.شبکه.تک.فاز.پنج.کیلوواتی.به.عنوان.بخشی.از.پنل.های.
خورشیدی.شدند.

احمد.نیک.روش.مدیر.عامل.یک.شرکت.دانش.بنیان.در.پارک.فناوری.پردیس.که.

موفق.به.تولید.و.بومی.ســازی.اینورترهای.خورشیدی.شده.است.در.گفتگو.با.خبرنگار.

مهر.اظهار.کرد:.یکی.از.موضوعاتی.که.در.حوزه.انرژی.طی.5.ســال.اخیر.در.کشــور.

به.موضوعی.جدی.تبدیل.شده،.انرژی.خورشیدی.است؛.ایران.پتانسیل.خوبی.در.این.
زمینه.دارد.ولی.به.خوبی.از.آن.استفاده.نکرده.است.

وی.با.بیان.اینکه.نیروگاه.های.خورشــیدی.یا.پرتوان.هستند.یا.خانگی.ادامه.داد:.

نیروگاه.های.خانگی.نیروگاه.هایی.هســتند.که.با.ظرفیت.پنــج.کیلووات.می.توانند.
تاسیس.شوند.

به.گفته.این.محقق،.نیروگاه.های.خورشیدی.خانگی.با.ظرفیت.پنج.کیلووات.دو.جز.

اصلی.دارند.که.یکی.از.آنها.پنل.خورشــیدی.و.دیگری.اینورتور.خورشیدی.است؛.پنل.

خورشــیدی.نور.خورشــید.را.جذب.و.تبدیل.به.برق.DC.می.کند.و.اینورتر.برق.را.در.
شبکه.نیروگاهی.توزیع.می.کند..این.دو.مکمل.هم.هستند.

نیــک.روش.با.بیان.اینکه.تاکنــون.نمونه.های.خارجی.اینورترها.در.کشــور.مورد.

اســتفاده.قرار.می.گرفته.است،.بیان.کرد:.ما.موفق.شدیم.که.دانش.فنی.اینورتر.های.

خورشــیدی.5.کیلوواتی.را.به.دســت.آوریم.و.این.محصول.را.بومی.سازی.کنیم..این.

محصول.مطابق.اســتانداردهای.بین.المللی.اســت.و.آنچه.که.به.دست.آمده.توسط.
کارشناسان.پژوهشگاه.نیرو.مورد.تایید.قرار.گرفته.است.

وی.با.بیان.اینکه.ما.در.این.شــرکت.می.توانیم.کشور.را.در.زمینه.تولید.اینورترهای.

خورشــیدی.بی.نیــاز.کنیم،.گفــت:.در.حال.حاضر.پنل.خورشــیدی.داخلی.توســط.

شــرکت.های.دیگر.تولید.می.شــود.و.از.ســوی.دیگر.ما.هم.در.این.شــرکت.اینورتر.
خورشیدی.که.جزئی.از.پنل.های.خورشیدی.است.تولید.می.کنیم.

ادغامدوفناورینانووخورشیدی

بومیسازیکاملبخشیازپنلهایخورشیدی
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پنجره.ایرانیان؛.یک.اســتارت.آپ.ایرانی.موفق.به.جذب.سرمایه.گذار.برای.ساخت.

نسل.سوم.سلول.های.خورشیدی.شده.است.تا.آن.را.به.مرحله.تولید.برساند.
به.نقل.از.معاونت.علمی.و.فناوری.ریاســت.جمهوری،.در.راستای.اهمیت.موضوع.
انرژی.خورشــیدی،.استارت.آپی.نوپا.قدم.در.مسیری.پرچالش.اما.جذاب.و.امید.بخش.
گذاشت.تا.با.ایده.آنها.افزایش.استفاده.از.انرژی.های.تجدیدپذیر.و.کارآمدترین.راهکار.

برای.کاهش.انتشار.گازهای.گلخانه.ای.تحقق.یابد.
این.اســتارت.آپ.اقدام.به.تولید.سلول.خورشیدی.نسل.سوم.کرده.است.تا.عاوه.بر.
تبدیــل.انرژی.نورانی.به.الکتریکی.و.تولید.بــرق،.محصولی.را.طراحی.کند.که.وزن.
سبک.و.شفافیت.باایی.داشته.باشد..همچنین.امکان.استفاده.از.سلول.خورشیدی.در.

کاربری.های.متعدد.را.فراهم.کند.
.فعالیت.روی.ســلول.خورشــیدی.نسل.ســوم.از.ســال.94.و.در.قالب.یک.پروژه.
دانشجویی.آغاز.شد..پس.از.طی.مراحل.مطالعاتی.موفق.به.تولید.این.محصول.شدیم..
اما.این.تازه.آغاز.راه.بود.چرا.که.مراحل.توســعه.و.تجاری.سازی.محصول.پیش.روی.

ما.قرار.داشت.که.در.این.زمینه.به.دانش.و.تجربه.فراوان.نیاز.داشتیم.
این.استارت.آپ.در.حال.طی.کردن.مسیر.تجاری.سازی.محصول.خود.است.

وروداستارتآپهایایرانیبهساختنسلسومسلولخورشیدی

پنجــره.ایرانیان؛.محققان.دانشــگاه.صنعتی.امیرکبیر.

موفق.شــدند.ســلول.های.خورشــیدی.پلیمری.برپایه.

رنگدانه.های.لیزری.طراحی.کننــد.که.قابل.نصب.روی.
کیف.های.دستی.و.غیره.است.

شــعله.کاظمی.فرد،.مدیر.یکی.از.مرکز.تحقیقاتی.زیر.

نظــر.وزارت.صنعت.و.مدیر.آزمایشــگاه.کنترل.مرکزی.

زیر.نظر.ســازمان.غذا.و.دارو.و.ســازمان.اســتاندارد،.به.

خبرگزاری.مهر.گفت:.رنگدانه.ها.به.طور.عمده.در.ساخت.

ســلول.های.خورشیدی.حساس.شــده.به.رنگدانه.مورد.

اســتفاده.قرار.می.گیرند.که.به.بــازده.و.عملکرد.مطلوب.

این.نوع.سلول.های.خورشــیدی.منجر.می.شوند..همین.

موضوع.ایده.ساخت.ســلول.های.خورشیدی.پلیمری.بر.

پایه.رنگدانه.قرار.گرفت..هرچند.که.ساختارهای.طراحی.
شده،.خاص.بوده.و.به.نمونه.های.موجود.شباهتی.ندارند.
این.محقق.دانشــگاه.صنعتی.امیرکبیــر.افزود:.برای.
این.منظــور.دو.گروه.از.رنگدانه.های.منطقه.»فرابنفش«.
و.»ناحیه.مرئی«،.در.حضور.پلیمرهای.رســانای.معمول.
که.در.ســاخت.سلول.های.خورشــیدی.پلیمری.استفاده.
می.شــود.به.کار.برده.شــد..خصلت.اصلی.این.رنگدانه.ها.
خصوصیات.طول.موج.جذب.و.نشــر.آنهاست..همچنین.
انتخاب.رنگدانه.ها.طوری.صــورت.می.گیرد،.به.گونه.ای.
که.بتواند.به.انتقال.آبشــار.گونه.بار.الکتریکی.در.سلول.

خورشیدی.منجر.شود.
وی.با.اشــاره.بــه.رنگدانه.های.به.کار.رفته.شــده.در.
این.ســلول.های.خورشــیدی.گفت:.رنگدانه.های.لیزری.
زیرمجموعــه.ای.از.رنگدانه.های.آلی.فاقد.فلز.هســتند.
که.بــه.دلیل.عدم.وجود.فلــز.در.این.ســاختارها.ارزان.
قیمت.تر.هســتند..رنگدانه.های.لیزری.از.لحاظ.ساختاری.
مولکول.های.آلی.بزرگ.درنظر.گرفته.می.شوند..هنگامی.
که.این.مولکول.های.آلی.در.حال.مناسب.خود.)اتانول،.
متانول،.مخلوط.اتانول.و.آب(.حل.می.شــوند،.می.توانند.
به.عنوان.محیط.لیزری.بــرای.کاربرد.در.لیزرهای.رنگی.

نیز.استفاده.شوند.
وی.با.اشــاره.به.اینکه.این.طــرح.می.تواند.مخاطبان.
زیادی.داشته.باشد،.گفت:.در.حال.حاضر.با.توجه.به.جدید.
بودن.تکنولوژی.ســاخت.سلول.های.خورشیدی.در.تمام.
دنیا،.به.غیر.از.نمونه.سلول.های.خورشیدی.سیلیکونی.که.
تجاری.سازی.شده.اند،.سایر.انواع.سلول.های.خورشیدی.
به.مرحله.تجاری.ســازی.در.سطح.کان.نرسیده.اند..اما.
نمونه.مورد.بحث.به.دلیل.جریان.و.ولتاژ.باای.تولیدی،.

اعتماد.سرمایه.گذاری.را.می.تواند.ایجاد.کند.
وی.با.بیان.اینکه.از.این.ســلول.ها.می.توان.در.سطوح.
منعطف.مثل.لباس.و.کیف.دســتی.استفاده.کرد،.گفت:.
چنانچه.مدل.منعطف.از.این.سلول.ها.ساخته.شود،.امکان.
نصب.در.ســطوح.منعطف.مانند.لباس.و.کیف.دســتی.را.
دارد..به.عنوان.مثال،.روی.کیف.دســتی.نصب.می.شوند.
و.بــرای.تامین.برق.مورد.نیاز.لوازم.همراه.به.کار.می.روند..
مثا.می.توانند.موبایل.یا.تبلت.را.شــارژ.کند.تا.نیازی.به.

بردن.شارژر.همراه.نباشد.

طراحییکنوعسلولخورشیدیجدید
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استفادهازخطوطشکستهدرطراحییکفروشگاه

پنجره.ایرانیان؛.در.طراحی.یک.فروشــگاه.کفش.در.شهر.مونزا.ایتالیا.ایده.های.جالبی.به.کار.
رفته.است.

به.نقل.از.خط.معمار،.با.اســتفاده.از.دو.روش.طراحی،.این.فروشــگاه.کفش.متفاوت.و.البته.

جالب.توجه.شــده.است..استفاده.از.خطوط.شکسته.روی.ســقف.و.دیوار.)پشت.ویترین.ها(.و.

پیاده.ســازی.نورپردازی.با.قابلیت.تعویض.رنگ.روی.این.خطوط.شکسته.دو.روش.نه.چندان.

پیچیده.ای.هســتند.که.نمایی.متفاوت.به.این.فروشگاه.بخشیده.اند..متریال.های.مورد.استفاده.

روی.ســقف.و.دیوار،.همانطور.که.احتماا.شــما.هم.حدس.زده.اید،.کناف.است..برای.ساخت.

کانتر.و.محل.نشستن.مشتری.نیز.از.سنگ.مصنوعی.کورین.استفاده.شده.است.که.قابلیت.خم.
شدن.تحت.حرارت.را.داراست.
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حجمایستاومینیمالدرمعماریساختمانمسکونی

پنجــره.ایرانیان؛.این.پروژه.با.رویکرد.هماهنگی.با.طبیعت.و.نیز.خودداری.از.تقلید.
مورد.طراحی.اجرا.قرار.گرفته.است.

به.نقل.از.خط.معمار،.فضای.داخلی.این.ســاختمان.تقســیم.شــده.است..در.طبقه.

همکف.گاراژ.و.انبار.دیده.می.شــود.و.بر.روی.این.حجم.نیز.دو.طبقه.بعدی.همراه.با.

4.اتاق.خواب.قرار.گرفته.است..پنجره.های.دو.اتاقی.که.در.طبقه.میانی.قرار.دارند.رو.

به.کوچه.فرعی.باز.می.شــوند..دو.اتاق.خواب.دیگر.نیز.رو.به.خیابان.اصلی.قرار.دارد..

همانند.سایر.پروژه.های.مسکونی.این.دفتر.معماری،.رنگ.سفید.در.تمامی.بخش.های.
این.خانه.حکم.فرماست.
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پنجره.ایرانیان؛.یک.خانه.مدرن.در.شــهر.ملبورن.استرالیا.با.استفاده.از.حجم.خطی.و.
ریتمیک.در.نمای.خود.ساخته.شده.است.

به.نقل.از.خط.معمار،.این.خانه.مســکونی.رو.به.خیابان.اصلی.به.گونه.ای.قرار.دارد.که.

فرم.مثلثی.شــکل.به.خود.می.گیرد.و.به.ســمت.عقب.متمایل.می.شــود..یکی.از.اهداف.

اصلی.در.طی.اجرای.پروژه.طراحی.نما.در.ســاختمان.بود.که.در.وضعیت.نامساعدی.قرار.

داشــت..در.مقابل.طرح.پیچیده.و.کم.نور.فضای.داخلی.پیشــین،.طراحان.باید.فضایی.

روشــن،.بزرگ.و.یکپارچه.را.طراحی.می.کردند..در.نمای.ســاختمان.نیز.از.طرح.مثلثی.

خطی.و.ریتیمیک.استفاده.کرده.اند.که.عاوه.بر.کنترل.ورود.نور.بر.زیبایی.آن.می.افزاید..

در.طول.روز.نور.مایمی.به.ســالن.نشــیمن.می.تابد.و.هنگام.شب.نیز.مانند.یک.فانوس.
در.زیر.آسمان.می.درخشد.
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خانهایدرمیانصخرهها

پنجره.ایرانیان؛.این.ویای.مســکونی.به.عنوان.یک.خانه.و.استودیو.برای.یک.عکاس.در.
میان.کوه.و.صخره.های.مادرید،.تعریف.شده.است.

به.نقل.از.خط.معمار،.کیفیت.طرح.و.مشــخصه.سنگ.در.سایت،.کمک.زیادی.در.طراحی.

فضاهــا.و.حجم.ها.و.متریال.می.کرد..طراحان.پروژه.را.با.جدا.کردن.حجم.فضای.مســکونی.

و.اســتودیو.از.طریق.یک.زیرزمین.با.دیوار.بتنی،.آغاز.کردند..دو.حجم.مســکونی.به.منظور.

تســلط.یافتن.بر.محیط.اطراف.از.فضای.داخلی.گســترش.می.یابد..طبقه.همکف.شامل.سه.

اتاق.خواب،.دو.ســرویس.بهداشتی،.آشپزخانه.و.سالن.غذاخوری،.و.یک.سالن.نشیمن.بزرگ.

که.رو.به.چشــم.انداز.بیرون.است..فضای.استودیو.در.طبقه.اول.قرار.گرفته.است..متریال.به.

کار.رفته.در.ساختار.این.ویای.مدرن،.آجر،.بتن.اکسپوز.و.فواد.ضد.زنگ.است..طراح.برای.
پوشش.نمای.ساختمان.از.سنگ.بومی.این.منطقه.استفاده.کرده.است.
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پنجره.ایرانیان؛.دکوراسیون.مغازه.پوشاکی.در.شهر.ریودوژانیرو.برزیل.به.نحو.جذابی.

طراحی.شده.است.
به.نقل.از.خط.معمار،.ســبک.صنعتی،.از.آن.دســته.سبک.های.معماری.و.طراحی.
داخلی.اســت.که.امروزه.نزد.جامعه.ی.معمار.و.کارفرما،.مقبولیت.بســیار.باایی.دارد..
ســبک.صنعتی.دارای.ویژگی.های.شاخصی.است..از.جمله.این.ویژگی.ها.می.توان.به.
این.موارد.به.صورت.خاصه.اشاره.کرد:.استفاده.از.متریال.های.خاص.نظیر.آجر،.بتن،.
فلزات.بویژه.آهن،.چوب.و...؛.استفاده.از.سازه.ساختمان.و.تاسیسات،.بصورت.اکسپوز.و.
نمایان.در.قالب.عناصر.دکوراتیو؛.اســتفاده.از.عناصر.و.المان.های.خاص.نظیر.نردبان،.

نرده.آهنی،.راه.پله.آهنی..اســتفاده.از.این.ســبک.باعث.کاهش.هزینه.های.ساخت.و.
ایجاد.تنوع.در.فضاهای.داخلی.می.شود.

برای.نمونه.در.دکوراسیون.این.مغازه.در.برزیل.از.متریال.های.سبک.صنعتی.از.جمله.

بلوکه.های.بتنی.اســتفاده.شده.است..تاسیسات.ساختمان.نمایان.یا.اکسپوز.هستند..از.

سوی.دیگر،.برای.جلوگیری.از.شدت.خشن.بودن.یا.سرد.بودن.فضا،.ویترین.های.کار.

شده.در.دکوراسیون.این.مغازه.پوشاک،.با.متریال.چوب.یا.مشتقات.آن.کار.شده.است..

ایــن.موضوع.انرژی.گرمی.را.به.فضا.منتقل.می.کند.و.همین.امر.ســبب.ایجاد.نوعی.
توازن.انرژی.برای.بیننده.خواهد.شد.هر.چند.میزان.و.شدت.سردی.بیشتر.است.
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طراحیداخلیمنزلمسکونیبهسبکروستیک
پنجره.ایرانیان؛.ســبک.روستیک.یا.همان.ســبک.خانه.های.روستایی.را.می.توان.

سبک.گرما.و.انرژی.خواند.
به.نقل.از.خط.معمار،.ســبک.روســتیک.امروزه.راه.خود.را.به.فضاهای.مسکونی،.
دوباره.باز.کرده.است.و.هر.روز.بیش.از.پیش.شاهد.طراحی.داخلی.فضاهای.مسکونی.
بر.اساس.این.سبک.هســتیم..در.توضیح.این.سبک.از.معماری.داخلی.باید.این.طور.
گفت.که.روســتیک.سبک.خانه.های.روستایان.است..اســتفاده.از.متریال.هایی.نظیر.
چوب.در.خانه.های.روســتاییان.قدیم،.بســیار.زیاد.بوده.است.و.همین.امر.سبب.خلق.

فضایی.گرم.می.شده.اســت..بنابراین.می.توان.انتظار.داشت.خانه.هایی.که.بر.اساس.

این.ســبک.طراحی.می.شوند.به.واسطه.وجود.متریال.هایی.نظیر.چوب.و.آجر.در.دیوار،.
کف.و.سقف،.خانه.هایی.گرم.باشند.

از.سوی.دیگر.در.سبک.روستیک.متریال.های.بومی.هر.منطقه،.حرف.اول.را.می.زند!.

اســاس.و.اصول.این.سبک.بر.پایه.های.استفاده.از.متریال.های.بومی.است..از.این.رو.

روســتیک.و.سبک.معماری.پایدار.در.اصول.با.یکدیگر.مشــترک.اند..برای.نمونه.به.
طراحی.داخلی.منزلی.مسکونی.در.شهر.بارسلونای.اسپانیا.توجه.کنید.
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طراحیدکوریخاقوکمهزینه

پنجره.ایرانیان؛.در.طراحی.دکور.یک.مغازه.از.روشی.جذاب.و.البته.کم.هزینه.استفاده.
شده.است.

به.نقل.از.خط.معمار،.این.مغازه.بستنی.فروشــی.در.یکی.از.شهرهای.کشور.لهستان.

واقع.شــده.است..طراحان.در.این.پروژه،.به.ســراغ.ارائه.یک.کار.خاقانه.و.کم.هزینه.

رفته.اند..در.این.پروژه،.طراحان.کوشــیده.اند.تا.با.استفاده.از.رنگ.دیوار،.نقطه.گذاری.و.

توپ.های.رنگی.که.بر.روی.ســقف.آویزان.شــده.اند،.طرحی.کم.هزینه.ای.را.ارائه.کنند..

قطعا.در.یک.پروژه.ســاده.نظیر.این.مغازه.بســتنی.فروشــی،.هیچ.چیز.بهتر.از.رنگ.و.
نقطه.های.رنگی،.نمی.تواند.کم.هزینه.و.از.سوی.دیگر.جذاب.به.نظر.برسد.
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طراحیکلینیکپزشکیرادیولوژیدرآلمان
پنجره.ایرانیان؛.طراحی.و.اجرای.این.کلینک.پزشــکی.توســط.یکی.از.استودیوهای.

معماری.بین.المللی.و.مشهور.آلمانی.انجام.شده.است.
به.نقل.از.خط.معمار،.ســبک.طراحی.فضای.این.کلینک.به.طور.کلی.مدرن.است.اما.

کروها.و.محنی.هایی.در.طراحی.به.کار.گرفته.شــده.است.که.نمی.توان.فضا.را.دقیقا.بر.

اساس.سبک.مدرن.دانست..این.کلینیک.مانند.تمامی.فضاهای.درمانی.بزرگ.مقیاس،.
دارای.چندین.اتاق.پزشک،.اتاق.اشعه.ایکس،.فضای.انتظار،.بخش.پذیدش.و....است..
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آمریکا.روز.چهارشــنبه.18.اردیبهشت.ماه.سال.1۳98.صنایع.فلزات.ایران.شامل.آهن،.

فــواد،.آلومینیوم.و.مس.را.به.دور.جدید.تحریم.های.یک.جانبه.خود.اضافه.کرد..ترامپ.

با.امضای.این.سند.و.اعمال.تحریم.فلزات.ایران.درحالی.که.در.یک.سال.گذشته.دو.دور.

تحریم.های.مالی،.بانکی.و.نفتی.علیه.جمهوری.اســامی.وضع.کرده.است،.می.خواهد.

درآمدهــای.غیرنفتــی.ایران.را.دچار.تنــش.کند.که.البته.این.کاهش.درآمد.از.ســوی.
کارشناسان.و.تحلیلگران.بعید.دانسته.شده.است.

صنایع.فلزی.ایران.پس.از.صنعت.نفت،.بزرگ.ترین.منبع.درآمد.صادراتی.ایران.است..

این.صنایع.یکی.از.بخش.های.بســیار.مهم.صنعتی.کشور.محسوب.می.شود.که.شامل.

ده.هــا.کارخانه.تولیــد.آهن.و.فواد.دولتی.و.خصوصی،.شــرکت.های.مهم.تولید.مس.

و.آلومینیــوم.و.معادن.مرتبط.با.آنهاســت..از.طرفی.بیــش.از.۳0.درصد.فواد.تولیدی.

توسط.شــرکت.های.ایرانی.به.رقمی.بیش.از.4.میلیارد.دار.در.سال.صادر.می.شود..در.

حدود.۳.هزار.کارخانه.و.کارگاه.جزو.صنایع.پایین.دســت.این.صنایع.شــناخته.می.شوند.

و.در.حدود.50.هزار.نفر.در.بخش.باادســت.به.صورت.مستقیم.مشغول.به.کار.هستند..

صنایع.وابسته.نیز.اشتغال.بیش.از.2.میلیون.نفر.را.در.اختیار.دارند.که.آمار.بسیار.مهمی.
محسوب.می.شود.

بر.اساس.آمارهای.منتشرشده.از.ســوی.ایمیدرو،.در.سال.9۷.تولید.شمش.آلومینیوم.

ایــران.حدود.2۷۷.هزار.تن.بوده.کــه.از.این.میزان،.185.هزار.تن.آن.به.مصرف.داخلی.

رسیده.و.92.هزار.تن.آن.نیز.صادر.شده.است..بررسی.ها.نشان.می.دهد.صنایع.آلومینیوم.

ســهم.باایی.در.حجم.صادرات.محصوات.معدنی.کشــور.ندارد،.به.طوری.که.در.سال.

9۷.معــادن.و.صنایع.معدنی.ایران.حدود.9.2.میلیارد.دار.صادرات.داشــته.که.زنجیره.

آلومینیوم.با.صادرات.1۷8.میلیون.داری.خود،.سهمی.کمتر.از.دو.درصد.از.کل.صادرات.

معادن.و.صنایع.معدنی.دارد..یکی.از.مشــکات.این.حوزه،.ســهم.باای.خام.فروشی.و.

حجم.باای.وابســتگی.به.واردات.مواد.اولیه.اســت،.چنانکه.در.سال.9۷.در.مقابل.1۷8.

میلیــون.دار.صادرات.محصوات.صنایع.آلومینیومی،.21۷.میلیون.دار.نیز.واردات.

در.این.حوزه.انجام.شــده.اســت..بر.این.اســاس.تاش.برای.کاهش.خام.فروشی.و.

کاهش.میزان.وابســتگی.به.واردات.می.تواند.بخش.قابل.توجهی.از.مشــکات.این.
حوزه.را.حل.کند.

عمده.ترین.بازار.هدف.صادراتی.فلزات.ایران.به.جز.فواد،.کشورهای.همسایه.هستند..

به.عنوان.مثال.عمده.بازار.هدف.صادراتی.صنایع.آلومینیوم.ایران.کشــورهای.افغانستان،.

ترکیه.و.عراق.هســتند.و.در.زمینه.مس.نیز.ترکیه.است.که.بااترین.مصرف.مس.کاتد.

را.در.خاورمیانه.دارد.و.عاوه.بر.آن.امارات،.افغانســتان،.عراق.و.دیگر.کشورهای.عربی.

حوزه.خلیج.فارس.از.واردکنندگان.عمده.مس.در.منطقه.هســتند..در.زمینه.فواد،.عمده.

صادرات.و.محصوات.ایران.به.برخی.کشــورهای.اروپایی.و.بیشترین.آن.به.کشورهای.
شرق.آسیا.مربوط.است؛.ایران.برای.فواد.نیز.در.منطقه.بازار.صادراتی.دارد.

همان.طور.که.اشــاره.شــد.تحریم.فلزات.ایــران.به.دلیل.این.که.عمــده.بازار.هدف.

صادراتی.این.صنعت.کشورهای.همسایه.ایران.هستند،.نمی.تواند.دستاورد.چندانی.برای.

ایاات.متحده.و.سیاســت.های.تحریمی.ترامپ.داشته.باشد..هرچند.کشورهای.همسایه.

هنوز.موضع.خود.را.نسبت.به.تحریم.جدید.فلزات.ایران.اعام.نکرده.اند.اما.تصور.می.شود.

شــرایط.ویژه.اقتصادی.و.تجاری.منطقه.و.نیاز.کشورهای.همسایه.اجازه.ندهد.که.این.
تحریم.پابرجا.بماند.

تولیدکنندگان.صنایع.فلزی.ایران.و.به.ویژه.بخش.فواد.ســال.گذشته.شاهد.تصویب.

محدودیت.های.صادراتی.بودند.که.دولت.اعمال.کرد.و.بااین.حال.به.تولید.خود.ادامه.دادند.

و.این.موضوع.بر.شــرایط.کار.و.بازار.آنها.تاثیر.چندانی.نداشت..اگرچه.سال.های.گذشته.

واژه.تحریم.برای.خیلی.ها.وحشتناک.بود.اما.با.مقاومت.مردم.و.تمهیدات.پیش.بینی.شده.

سیاســت.گذاران.و.کارشناسان،.تحریم.ها.خللی.در.فعالیت.تولیدکنندگان.ایجاد.نخواهند.

کرد.و.اگر.راهکارهای.منطقی.برای.این.شــرایط.اندیشیده.و.اعمال.شود.تاثیر.آن.چنانی.

تحریم صنایع فلزات ایران؛ 
بیم ها و امیدها

احمد جهان بین
عضو هیات تحریریه پنجره ایرانیان
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بر.روند.فعالیت.تولیدکنندگان.داخلی.صنعت.فلزات.نخواهد.داشت.
بر.همین.اســاس.و.به.گفته.بســیاری.از.تحلیلگران.سیاسی.و.اقتصادی،.تحریم.اخیر.
آمریکا.بیشتر.به.صورت.یک.تهدید.است.و.اجرایی.شدن.آن.زمان.می.برد.و.البته..اجرای.
آن.بســیار.دشوار.می.نماید؛.چراکه.لزوما.همه.کشورهای.هدف.صادرات.فلزات.ایران.که.
عموما.همســایه.و.دارای.روابط.تجاری.نسبتا.گســترده.با.ایران.هستند،.حافظان.منافع.

آمریکا.نیستند.
ایاات.متحده.در.یک.سال.گذشته.تحریم.هایی.نیز.علیه.صنایع.فلزی.کشورهایی.نظیر.
چین،.روســیه.و.کانادا.اعمال.کرد.که.با.واکنش.شــدید.بازار.در.داخل.آمریکا.همراه.بود.
به.نحوی.که.به.باور.بســیاری.از.صاحب.نظران.رکود.صنایع.ساختمانی.و.خودروسازی.در.
ایاات.متحده.حاصل.اقدامات.اخیر.دونالد.ترامپ.در.زمینه.اعمال.تحریم.های.یک.جانبه.
علیه.کشورهای.بزرگ.و.تاثیرگذار.اقتصادی.بوده.است..عاوه.بر.این،.چین.اظهار.داشته.
که.تصمیمات.اخیر.دونالد.ترامپ.را.حتی.اگر.باعث.شدت.گرفتن.جنگ.تجاری.میان.دو.

کشور.شود،.تافی.خواهد.کرد.
یک.هفته.پس.از.اعمال.تحریم.هــای.جدید.آمریکا.علیه.صنایع.فلزی،.بورس.فلزات.
لنــدن.در.حالی.آغاز.به.کار.کرد.که.اثرات.منفــی.جنگ.تجاری.ترامپ.کاما.روی.بازار.
فلزات.محســوس.بود..این.در.حالی.بود.که.قیمت.سرب.به.کمترین.مقدار.خود.طی.سه.
ســال.گذشته.رسید..همچنین.با.انتشار.کاهش.عرضه.آلومینا.از.چین.)به.واسطه.تحریم(.

قیمت.آلومینیوم.افزایش.یافت.
با.همه.این.تفاســیر،.آنچه.بدیهی.به.نظر.می.رسد.اهمیت.باای.صنایع.فلزی.و.نقش.
تاثیرگذار.آن.در.مراودات.تجاری.و.اقتصادی.دنیاســت..موضوعی.که.سیاستمداران.کاخ.
سفید.با.اذعان.به.همین.نقش.و.جایگاه.آن،.درصدد.تضعیف.کشورهایی.همچون.چین،.
روســیه.و.ایران.از.راه.تحریم.صنایع.فلزی.آنها.هستند..هرچند.مقایسه.شرایط.ایران.در.
موضوع.تحریم.فلزات.با.ســایر.کشــورها.از.جمله.چین،.روسیه.و.کانادا.به.واسطه.حجم.

صادرات.و.میزان.مراودات.و.گردش.مالی.باای.این.کشــورها.چندان.منطقی.نیست.اما.

دایــل.دیگری.وجود.دارد.که.ایاات.متحــده.را.وادار.کرده.تا.صنایع.فلزی.ایران.را.نیز.

در.دور.تازه.تحریم.هایش.جا.بدهد..این.دایل.باعث.شــده.ترامپ.امیدوار.باشــد.از.این.

طریق.و.با.تحت..فشــار.قرار.دادن.بازار.و.اقتصاد.کشور.برنامه.های.بلندمدت.سیاسی.اش.
را.به.پیش.ببرد.

نکته.مهم.و.اساسی.که.در.این.مقطع.باید.فارغ.از.هر.دیدگاه.سیاسی.که.داریم.به.آن.

توجه.کنیم.این.است.که.شــرایط.سیاسی.و.روش.سیاستمداران.مقطعی.و.گذرا.هستند.

و.آنچه.پایا.و.ماندنی.اســت.صنعت.و.بازار.است..فعاان.عرصه.تولید.و.بازرگانی.کشور.

بیش.از.همه.از.عواقب.این.سیاســت.ها.لطمه.می.بینند.لذا.بر.ماســت.که.با.آینده.نگری.

و.تدبیر.بیشــتر،.از.این.برهه.حساس.عبور.کنیم..به.باور.بسیاری.از.صاحب.نظران.زمان.

مناسب.برای.ورود.و.ســرمایه.گذاری.در.بسیاری.از.بازارها.و.صنوف.دوران.رکود.است!.

شــاید.این.حرف.تعجب.برانگیز.به.نظر.رسد.اما.واقعیت.این.است.که.شرایط.رکود.زمان.

مناســب.تری.اســت.که.با.فراغ.بال.و.در.حضور.کم.رنگ.تر.رقبا.به.احداث.زیرساخت.ها،.

توسعه.تکنولوژیکی.و.گســترش.نرم.افزاری.و.سخت.افزاری.مجموعه.ها.پرداخته.شود.و.

فضا.برای.بهره.برداری.از.سال.های.رونق.آماده.شود.چراکه.همان.طور.که.می.دانیم.هیچ.
رکودی.دائمی.نیست.همان.طور.که.هیچ.رونقی.بی.پایان.نیست.

طوانی.شــدن.ســال.های.رکود.بســیاری.از.همکاران.ما.را.نگران.کرده.است،.ولی.

مطابق.نظریه.برخی.کارشناســان.هرچه.زمان.رونق.طوانی.و.عمیق.تر.باشد.به.همان.

نسبت.شاهد.سال.های.رکود.بیشــتری.خواهیم.بود.و.برعکس؛.یعنی.پس.از.یک.رکود.

طوانی.باید.منتظر.یک.دوره.بلندمدت.رونق.باشیم.که.امیدواریم.این.دوره.هر.چه.زودتر.

آغاز.شود.تا.صنایع.مختلف.کشــور.به.ویژه.صنعت.ساختمان.و.بخش.های.زیرمجموعه.

آن.ازجمله.صنعت.دروپنجره.نفســی.تازه.کنند.و.در.سایه.تاش.و.کوشش.بیشتر.همه.
دست.اندرکاران،.شاهد.رشد.و.شکوفایی.این.صنعت.در.کشور.باشیم.
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پنجره.ایرانیان؛.افق.یکســاله.بازار.مســکن.در.چهار.حوزه.

خریــد،.اجاره،.ساخت.وســاز.و.تغییرات.قیمــت.در.همایش.

چشــم.انداز.اقتصاد.ایران.در.ســال.98.در.قالب.دو.ســناریو.
تشریح.شد.

به.گزارش.دنیای.اقتصاد،.در.این.همایش.ابتدا.کارگردانان.

)شــکل.دهنده.های.تغییر.وتحوات.پیش.رو(.در.بازار.مسکن.

موثر.بر.رفتار.ســمت.عرضه.و.تقاضای.ملکی.معرفی.شــدند.

و.در.عیــن.حال.پیش.برنده.اصلی.قیمت.مســکن.در.ســال.

98.معرفی.شــد؛.در.نهایت.و.در.نتیجه.تشــریح.همه.عوامل.

موثر.بر.جهت.بازار.مســکن.در.سال.98.دورنمای.»تاریک«.

و.»تاحدودی.روشن«.بازار.ملک،.براساس.پیش.بینی.هایی.که.
برای.بازار.مسکن.امسال.وجود.دارد،.تصویر.شد.

در.این.همایش.حسین..عبده.تبریزی،.صاحب.نظر.اقتصادی.

و.کارشناس.برجسته.حوزه.مسکن.در.یک.کلیپ.ویدئویی،.با.

اشــاره.به.اینکه.قدرت.خرید.مسکن،.امسال.در.بازار.محدود.

شــده.اســت،.انتظار.جهش.قیمتی.در.ســال.98.برای.بازار.

مســکن.را.انتظاری.دور.از.ذهن.و.بعیــد.توصیف.کرد.مگر.

آنکه.در.شرایط.اقتصادی.و.سیاسی.کشور.تحواتی.غیر.قابل.

پیش.بینی.و.ناگهانی.اتفاق.بیفتد.تا.به.واسطه.این.تحوات.و.

تحت.تاثیر.آنها،.جهش.قیمت.در.بازار.مســکن.محتمل.شود..

»دنیای.اقتصاد«.فردا.در.گزارشی.مبسوط.تحلیل.های.حسین.

عبده.تبریزی.درخصوص.وضعیت.پیش.روی.بازار.مســکن.در.

ســال.98.را.که.در.همایش.چشم.انداز.اقتصاد.ایران.در.سال.
98.تشریح.شد،.منتشر.می.کند.

در.این.همایش.همچنین.علی.قائدی،.کارشــناس.اقتصاد.

مســکن.نتایج.مطالعات.مربوط.به.سمت.وســوی.آتی.بازار.

مســکن.در.قالب.افق.یکســاله.بازار.ملک.در.ســال.98.را.

تشــریح.کرد؛.نتایج.مطالعات.انجام.شده.در.این.حوزه.که.در.

همایش.چشــم.انداز.اقتصاد.ایران.در.ســال.98.که.روز.نهم.

اردیبهشت.ماه.توســط.دنیای.اقتصاد.برگزار.شد.و.بخشی.از.

آن.به.سمت.وسوی.آینده.بازار.مسکن.اختصاص.داشت،.افق.

یکساله.بازار.مسکن.در.چهار.حوزه.مربوط.به.معامات.خرید،.

اجاره.بها،.قیمت.مسکن.و.ساخت.وساز.را.تصویر.می.کند..نتایج.

این.مطالعه.نشــان.می.دهد.در.حالی.که.»نرخ.ارز«.به.عنوان.

پیش.برنده.اصلی.قیمت.مسکن.در.سال.9۷،.مهم.ترین.عامل.

جهش.قیمتی.در.یک.ســال.گذشته.شناخته.می.شود،.مطابق.

با.پیش.بینی.ها،.نوســانات.ارزی.در.سال.98.نیز.متغیر.اصلی.
تحوات.قیمتی.در.بازار.ملک.خواهد.بود.

تحوات.نــرخ.ارز.به.عنوان.پیش.برنده.اصلی.جهت.قیمتی.

بازار.مسکن.در.سال.98،.با.تاثیر.بر.تغییر.و.تحوات.پیش.روی.

10.کارگردان.اصلی.بازار.مســکن.در.سال.جاری،.به.طرح.دو.

سناریو.از.افق.یکساله.پیش.روی.بازار.مسکن.منجر.می.شود..

تصویر.سازی.از.افق.یکساله.بازار.مسکن.در.سال.98.براساس.

آنچه.دوشنبه.گذشته.در.همایش.چشم.انداز.اقتصاد.ایران.ارائه.

شد.نشان.می.دهد.چهار.کارگردان.اصلی.بازار.مسکن.بر.رفتار.

ســمت.تقاضا.و.۶.کارگردان.بر.رفتار.سمت.عرضه.ملک.در.
سال.جاری.اثرگذار.خواهد.بود.

بر.این.اســاس،.»تغییــرات.بعد.خانــوار«،.»قدرت.خرید.

خانوارها«،.»تغییرات.شــاخص.دسترســی.به.مســکن«.و.

همچنین.»نســبت.تســهیات.به.قیمت.مســکن«،.چهار.

کارگردان.اثرگذار.بر.رفتار.ســمت.تقاضای.مســکن.در.سال.

98.هستند..نتایج.مطالعات.انجام.شده.نشان.می.دهد.اگر.چه.

سرعت.رشد.جمعیت.طی.سال.های.اخیر.کاهشی.بوده.و.نرخ.

رشد.جمعیت.روندی.نزولی.را.طی.کرده.است.اما.در.سال.های.

اخیر.همواره.با.کاهش.بعــد.خانوار،.تعداد.خانوارهای.نیازمند.

مسکن.به.خصوص.تعداد.خانوارهای.تک.نفره.نیازمند.مسکن.

نیز.افزایش.یافته.است؛.آمارهای.رسمی.از.تحوات.جمعیتی.

ایران.نشــان.می.دهد.در.حالی.که.نرخ.رشــد.جمعیت.از.1۷.

درصد.در.سال.85.به.۷.درصد.در.سال.90.و.۶.درصد.در.سال.

95.کاهش.یافته.اســت.اما.نرخ.رشد.تعداد.خانوار.از.۶.درصد.

در.سال.90.به.14.درصد.در.سال.95.افزایش.یافته.است؛.این.

موضوع.نشان.می.دهد.هر.چند.نرخ.رشد.جمعیت.در.سال.های.

اخیر.کاهشــی.بوده.است.اما.به.سبب.کاهش.بعد.خانوار.و.در.

نتیجه.افزایش.تعداد.خانوار،.به.خصوص.خانوارهای.تک.نفره،.

نه.تنها.نیاز.به.واحدهای.مســکونی.جدید.کاهش.نیافته.است.
بلکه.این.نیاز.روند.افزایشی.داشته.است.

این.در.حالی.اســت.که.آمارهای.رسمی.نشان.می.دهد،.در.

ســال.های.اخیر،.میزان.رشد.تعداد.خانوارهای.تک.نفره.بیشتر.

از.میزان.رشــد.تعداد.خانوارهای.با.بعد.۳.و.4.نفر.بوده.است؛.

در.ســال.95،.مطابق.با.آمار.رســمی.مربوط.به.سرشــماری.

نفوس.و.مســکن.ســال.95،.نرخ.رشــد.تعــداد.خانوارهای.

تک.نفره.۳0.درصد.بوده.اســت.یعنی.میــزان.افزایش.تعداد.

خانوارهای.تک.نفره.در.کشــور.در.5.ســال.منتهی.به.پایان.

ســال.95،.بیش.ازدو.برابر.میزان.افزایش.تعداد.کل.خانوارها.

در.کشــور.بوده.است..این.در.حالی.اســت.که.در.همین.بازه.
زمانی.نرخ.رشــد.خانوارهای.۳.نفره.1۳.درصد.بوده.اســت.
این.موضوع.نشــان.می.دهد.هم.اکنــون.تحت.تاثیر.افزایش.
تعــداد.خانوارهای.تک.نفــره.نه.تنها.بازار.مســکن.به.عرضه.
جدید.واحدهای.مســکونی.نیازمند.است.بلکه.جنس.عرضه.
مسکن.باید.تغییر.کند.و.ســهم.آپارتمان.های.مورد.تقاضای.
خانوارهای.تک.نفره)آپارتمان.های.ریزمتراژ.و.کوچک.متراژ.با.
میانگین.مســاحت.50.تا.۶0.مترمربع(،.در.ساخت.وسازهای.

جدید.افزایش.یابد.
دومیــن.کارگــردان.بازار.مســکن.موثر.بر.رفتار.ســمت.
تقاضا،.»قدرت.خرید.خانوارها.در.ســال.98«.اســت؛.قدرت.
خرید.خانوارها.در.ســال.98.عموما.از.دو.محل.»میزان.رشد.
اقتصــادی«.و.همچنین.»ســطح.درآمد.واقعــی.خانوارها«.
تحت.تاثیر.قرار.می.گیرد؛.این.در.حالی.اســت.که.بررسی.های.
انجام.شــده.نشان.می.دهد،.نرخ.رشــد.واقعی.درآمد.خانوارها.
در.ســال.9۶.معادل.4/.2.درصد.بوده.اســت.کــه.با.لحاظ.
تورم.عمومی.و.نرخ.رشــد.اقتصادی.منفی.در.سال.9۷.و.98.
پیش.بینی.می.شود.رشد.واقعی.درآمد.خانوارها.در.این.دو.سال.
منفی.باشــد..تحت.تاثیر.دو.عامل،.نرخ.رشد.اقتصادی.منفی.و.
کاهش.ســطح.واقعی.درآمد.خانوارهــا،.انتظار.می.رود.قدرت.
خرید.خانوارها.در.ســال.98.در.بازار.مسکن.باز.هم.کاهشی.

باشد.و.نسبت.به.سال.9۷.تنزل.یابد.
.بــه.دلیل.کاهش.قدرت.خرید.خانــوار،.تعداد.معامات.در.
واحدهای.کوچک.متراژ،.افزایش.یافته.به.گونه.ای.که.ســهم.
واحدهای.با.مســاحت.کمتــر.از.80.مترمربع.از.4۷درصد.در.
بهمــن.9۶.به.5۷.درصد.در.بهمن.9۷.افزایش.یافته.اســت..
»شــاخص.دسترســی.به.مسکن«.ســومین.کارگردان.بازار.
مسکن.در.سال.98.شناخته.می.شــود..شاخص.دسترسی.به.
مسکن.در.واقع.نسبت.قیمت.مسکن.)با.مساحت.۷5.مترمربع(.
به.کل.درآمد.یک.ســال.خانوار.است؛.محاسبات.انجام.شده.
نشــان.می.دهد.شــاخص.دسترسی.به.مســکن.خانوارها.در.
شهر.تهران.در.ســال.9۷.به.5/.۷.سال.رسیده.است.که.عدد.
نامطلوبی.محسوب.می.شود؛.این.در.حالی.است.که.تحت.تاثیر.
تضعیف.قدرت.خرید.خانوارها.پیش.بینی.می.شود.این.شاخص.
در.سال.جاری.به.عدد.9.سال.افزایش.یابد..در.صورت.تحقق.
این.موضوع،.در.ســال.98،.این.ســطح.از.شاخص.دسترسی.
به.مسکن.به.لحاظ.بیشــترین.مدت.زمان.انتظار.برای.خرید.
مسکن،.بی.سابقه.است؛.این.موضوع.می.تواند.در.سال.1۳98.
به.محدود.شــدن.میزان.تقاضای.موثر.در.بازار.مسکن.منجر.

شود.
نسبت.تسهیات.خرید.مسکن.به.قیمت.مسکن،.چهارمین.
کارگردان.رفتار.ســمت.تقاضا.در.بازار.مســکن.98.اســت..
جزئیات.تحلیل.ارائه.شده.در.همایش.چشم.انداز.اقتصاد.ایران.
در.سال.98.در.حوزه.مســکن.نشان.می.دهد.در.حالی.که.در.
سال.9۶.تحت.تاثیر.سیاســت.های.افزایش.سقف.تسهیات.
خرید.مســکن.به.طور.متوسط.40.درصد.از.هزینه.خرید.یک.
آپارتمان.مصرفی.در.شــهر.تهران.)براســاس.سطح.متوسط.
قیمت(،.از.طریق.تســهیات.بانکی.پوشش.داده.می.شد.اما.
تحت.تاثیر.افزایش.قیمت.مسکن.در.سال.9۷.و.عدم.افزایش.

تاریک و روشن اماک ۹۸ 
پیشبرندهاصلیقیمتمسکنچگونهعملمیکند؟

ش
زار

گ

PDF Compressor Free Version 



105

14
ه.0

مـار
..ش

.98
داد.

.خر
هم.

وازد
ل.د

سـا
ن/ 

یـا
ران

ه ای
ـر

نج
پ

سقف.وام،.این.میزان.در.سال.گذشته.به.حدود.20.درصد.و.در.

اســفند.ماه.به.1۷.درصد.کاهش.یافت؛.با.توجه.به.ادامه.روند.

رشد.قیمت.در.سال.98.و.همچنین.عدم.وجود.سیاست.برای.

افزایش.سقف.تســهیات.خرید.آپارتمان،.وام.فعلی.ناکارآمد.

شده.و.میزان.پوشش.دهی.وام.از.هزینه.خرید.مسکن.در.سال.
98.کمتر.نیز.خواهد.شد.

در.ســال.98.رفتار.ســمت.عرضه.مســکن.نیز.تحت.تاثیر.

حضور.۶.کارگــردان.اصلی.قرار.خواهد.گرفــت..»تغییرات.

لحظه.ای.رفتار.فروشندگان.مسکن«.اولین.کارگردان.اثرگذار.

بر.رفتار.سمت.عرضه.مســکن.در.سال.98.شناخته.می.شود..

تحلیل.های.کارشناســی.نشان.می.دهد.تحت.تاثیر.شوک.های.

بیرونی.و.ابهام.در.شــرایط.اقتصاد.سیاســی،.رفتار.سازنده.ها.

در.ســال.جاری.را.نمی.توان.رفتاری.پایدار.و.قابل.پیش.بینی.

توصیــف.کرد؛.به.این.ترتیب.می.توان.گفت.جریان.عرضه.در.

ســال.98.به.جریانی.ناپایدار.تبدیل.خواهد.شد.که.تحت.تاثیر.

متغیرهــای.بیرونی.به.خصوص.تحوات.ونوســانات.ارزی.
می.تواند.افزایشی.یا.کاهشی.باشد.

کاهش.میزان.عرضه.نوســازها.به.بازار.مســکن.از.دیگر.

کارگردانان.اصلی.موثر.بر.رفتار.ســمت.عرضه.مســکن.در.

سال.98.اســت؛.در.حالی.که.طی.سال.های.9۳.تا.9۷.میزان.

عرضه.جدید.به.بازار.مســکن،.تقریبــا.معادل.نیمی.از.نیاز.به.

ساخت.وســاز.واحدهای.جدید.در.این.سال.ها.بوده.است،.این.

موضوع.خود.را.در.شــکل.کمبود.عرضه.واحدهای.نوساز.در.

سال.98.نیز.نشــان.می.دهد؛.کمبود.عرضه.نوسازها.در.سال.

9۷.هم.در.شهر.تهران.و.هم.در.سایر.شهرها.از.عوامل.اثرگذار.

بر.قیمت.همه.واحدهای.مسکونی.شناسایی.شد..شواهد.نشان.

می.دهد.عرضه.نوسازها.در.ســال.98.باز.هم.کاهش.خواهد.
یافت.و.نسبت.به.سال.9۷.هم.کمتر.می.شود.

رکود.ســاختمانی.نیز.سومین.کارگردان.رفتار.سمت.عرضه.

در.بازار.مســکن.محسوب.می.شود؛.ســازنده.ها.در.سال.9۷.

عمــده.توان.و.تمرکز.خود.را.بر.تکمیل.واحدهای.مســکونی.

نیمه.کاره.قرار.دادند؛.این.در.حالی.اســت.که.به.دلیل.شکاف.

قابل.توجه.قیمتی.بین.واحدهای.نوساز.و.چندساله.عما.سهم.

معامات.آپارتمان.های.نوســاز.از.کل.معامات.خرید.مسکن.

در.شــهر.تهران،.به.میزان.قابل.توجهی.کاهش.یافت.و.این.

موضوع.منجر.به.غفلت.وبعضا.ناتوانی.مالی.سازنده.ها.به.دلیل.

فروش.نرفتن.واحدهای.نوســاز.برای.ساخت.وسازهای.جدید.

شــد..این.موضوع.در.ســال.98.نیز.خود.را.در.شکل.کاهش.

عرضه.جدید.به.بازار.مسکن.نشان.می.دهد.و.می.تواند..سطح.
قیمت.ها.را.تحت.تاثیر.قرار.دهد.

متــراژ.واحدهای.عرضه.شــده.به.بازار.مســکن.از.دیگر.

عوامل.تعیین.کننده.رفتار.ســمت.عرضه.مسکن.در.سال.98.

اســت؛.درحالی.که.بیش.از.نیمی.از.معامات.خرید.مســکن.

در.ســال.9۷.مربوط.به.واحدهای.مسکونی.با.متراژ.کمتر.از.

90.مترمربع.است،.بیشترین.حجم.عرضه.جدید.به.بازار.ملک.

در.ســال.گذشته.واحدهای.با.مســاحت.بیش.از.90.مترمربع.

بوده.اســت؛.این.موضوع.نشــان.دهنده.عدم.اصابت.عرضه.

جدیــد.به.کانــون.تمرکز.تقاضای.مصرفی.اســت..پنجمین.

کارگردان.اصلی.بازار.مســکن.ســال.98.که.رفتار.ســمت.

عرضه.را.تحت.تاثیر.قرار.خواهد.داد،.»افزایش.هزینه.ساخت.

مسکن«.به.دنبال.وجود.احتمال.ادامه.روند.رشد.قیمت.زمین.

و.افزایش.هزینه.تامین.مصالح.ساختمانی.است؛.این.موضوع.

نیز.احتمال.رکود.ســاختمانی.در.سال.جاری.را.بیشتر.می.کند..

»تحوات.بازارهای.رقیب.ساخت.وساز«.به.خصوص.بازار.ارز.

کارگردان.ششم.رفتار.سمت.عرضه.مسکن.در.سال.98.است؛.

در.صورت.تحقــق.بازدهی.مطلوب.در.ایــن.بازارها.احتمال.

خروج.بخشــی.از.ســرمایه.ها.از.بازار.مسکن.و.ساخت.وساز.و.

در.نتیجه.پررنگ.شــدن.احتمال.رکود.ساختمانی.در.سال.98.
تقویت.می.شود.

یک.متغیر.کلیدی.که.در.ســال.9۷.نیز.بر.نحوه.اثرگذاری.

کارگردانان.بر.رفتار.سمت.عرضه.و.تقاضای.بازار.مسکن.موثر.

بود.و.جهت.رفتاری.فعاان.بازار.مسکن.را.به.شدت.تحت.تاثیر.

قرارداد،.هم.اکنون.به.عنوان.پیش.برنده.اصلی.تحوات.قیمتی.

بازار.مســکن.98،.نیز.معرفی.می.شود؛.این.متغیر.تحوات.و.

نوسانات.»نرخ.ارز«.است؛.مطالعات.انجام.شده.نشان.می.دهد.

تغییرات.قیمتی.در.بازار.مسکن.همواره.حالت.سینوسی.داشته.

اســت؛.به.این.معنی.که.به.طور.معمول.بعد.از.طی.یک.دوره.

دو.تا.ســه.ســاله.ثبات.قیمتی،.به.علت.کاهش.میزان.حجم.

ســرمایه.گذاری.در.حوزه.مسکن.و.ساخت.وســاز.و.به.دلیل.

کاهش.حجم.عرضه.جدید،.قیمت.مســکن.روند.صعودی.به.
خود.می.گیرد.

.این.در.حالی.اســت.کــه.تجربیات.مربوط.به.ســال.ها.و.

دهه.های.گذشــته.نشــان.می.دهد.همــواره.در.پایان.دوره.

رکود.و.آغاز.رونق،.عموما.شــوک.های.ارزی.منجر.به.ایجاد.

شــوک.قیمتی.در.بازار.مسکن.شده.اســت؛.این.موضوع.در.

همه.دوره.های.اخیر.جهش.قیمت.در.بازار.مســکن.همچون.

شــوک.های.قیمتی.ســال.های.۷۳،.81،.و91.و.9۷.مشاهده.

می.شــود..در.واقع.در.تمام.دوره.های.اخیر.بروز.جهش.قیمتی.

در.بازار.مســکن.به.غیر.از.جهش.قیمتی.مسکن.در.سال.8۶.

ردپای.شوک.ارزی.مشاهده.می.شود؛.هر.چند.نمی.توان.رابطه.

جهش.قیمت.مســکن.و.شوک.های.ارزی.را.رابطه.ای.یک.به.

یــک.عنوان.کرد؛.به.این.معنا.که.ایــن.موضوع.الزاما.به.این.

معنی.نیســت.که.بازار.مســکن.به.همان.میزان.دچار.جهش.

قیمت.می.شــود.که.بازار.ارز.دچار.شــوک.قیمتی.شده.است..

در.واقع.ممکن.اســت.نرخ.ارز.به.یک.میزان.رشــد.کند،.ولی.

میزان.رشد.قیمت.مسکن.کمتر.باشد..در.نیمه.دوم.سال.9۷،.

همزمان.با.روند.کاهشــی.در.بازار.دار،.انتظارات.تورمی.در.

بازار.مسکن.نیز.فروکش.کرد.و.تعداد.معامات.خرید.مسکن.

نیز.کاهش.یافت؛.تا.جایی.که.در.دی.ماه.تورم.ماهانه.مسکن.

در.شــهر.تهران.به.صفر.نزدیک.شد؛.اما.بافاصله.در.اسفند.

ماه.1۳9۷.انتظارات.تورمی.منجر.شد.تورم.ماهانه.مسکن.نیز.

روند.افزایشــی.به.خود.بگیرد.و.تعداد.معامات.خرید.مسکن.

در.پایتخت.به.میزان.قابل.توجهی.در.مقایسه.با.دو.ماه.ابتدایی.
زمستان.افزایش.یابد.

پیش.بینی.ها.نشــان.می.دهد.در.ســال.98.نیز.»نرخ.ارز«.

اصلی.ترین.عامل.اثرگذار.بر.تحوات.قیمتی.در.بازار.مســکن.

و.تعیین.ســمت.وسوی.آتی.بازار.ملک.دست.کم.در.افق.یک.
سال.پیش.رو.باشد.

جمع.بندی.شرایط.قیمتی.در.بازار.مسکن.طی.سال.های.9۶.

و.9۷.نشان.می.دهد.در.سال.های.9۶.و.9۷،.متاثر.از.سیکل.های.

حوزه.مســکن،.کاهش.عرضه.مسکن.و.به.خصوص.افزایش.

نرخ.ارز،.قیمت.مســکن.افزایش.یافته.است..در.سال.های.9۶.

و.9۷.همانند.ســال.های.90.و.91.حتی.نوســانات.فصلی.و.

ماهانه.قیمت.مســکن.نیز.با.یک.وقفه.کم.متاثر.از.نوســانات.

نرخ.ارز.ایجاد.شــده.و.تحوات.قیمتی.بازار.مسکن.در.شهر.

تهران.با.یک.وقفه.زمانی.همواره.در.سایر.شهرها.به.خصوص.
کان.شهرها.روی.داده.است.

از.جمله.دایل.عدم.افزایش.مناسب.پروانه.های.ساختمانی،.

افزایش.قابل.توجه.هزینه.های.ساخت.و.ساز،.عدم.حمایت.موثر.

دولت.از.بخش.تولید.مسکن،.جذب.نقدینگی.توسط.بازارهای.

مــوازی.زودبازده.را.می.توان.نام.برد.که.پیش.بینی.می.شــود.

در.ســال.98.نیز.رفتار.ســمت.عرضه.واحدهای.مسکونی.را.

تحت.تاثیر.قرار.دهد..این.در.حالی.اســت.که.به.رغم.کاهش.

قدرت.خرید.خانوار،.در.ســال.های.گذشــته.و.به.خصوص.در.

ســال.98.سهم.واحدهای.کوچک.متراژ.تکمیل.و.عرضه.شده.
به.بازار.مسکن.کاهش.یافته.است.

در.این.ارائه،.همچنین.دو.گروه.از.عوامل.کاهنده.و.افزاینده.

قیمت.مسکن.در.سال.98.بیان.شد؛.پنج.عامل.کاهنده.قیمت.

مســکن.در.ســال.98.در.همایش.چشــم.انداز.اقتصاد.ایران.

تشریح.شد؛.کاهش.قدرت.خرید.خانوارها.و.افزایش.شاخص.

دسترســی.به.مســکن،.کاهش.اثربخشی.تســهیات.خرید.

مسکن،.پیشی.گرفتن.قیمت.مسکن.از.تورم.عمومی،.سیاست.

دولت.مبنی.بر.عدم.افزایش.مبلغ.تســهیات.خرید.مسکن.و.

همچنین.اجرای.برنامه.های.تولید.مســکن.با.پشتیبانی.دولت.

هر.چند.به.شــکل.محدود،.می.تواند.به.عنوان.عوامل.کاهنده.
قیمت.واقعی.مسکن.در.سال.98.مطرح.شود.

این.در.حالی.است.که.5.عامل.افزاینده.قیمت.نیز.برای.

بازار.مسکن.سال.98.مطرح.است.که.از.آن.جمله.می.توان.

به.کاهش.عرضه.مســکن.در.مقایســه.با.نیاز.به.مسکن،.

کاهــش.خانه.های.خالی،.باا.بودن.نــرخ.تورم.عمومی.و.

افزایش.هزینه.های.ســاخت.و.ساز.اشــاره.کرد..از.سوی.

دیگر،.احتمال.افزایش.نقدینگی.به.دلیل.احتمال.استقراض.

دولت.از.بانک.مرکزی.برای.جبران.کسری.بودجه.ناشی.از.

کاهش.درآمدهای.نفتی.و.سیاست.عدم.افزایش.نرخ.سود.

بانکی.با.وجود.باا.بــودن.نرخ.تورم.عمومی.و.به.تبع.آن.

عدم.کاهش.یا.عدم.افزایش.ســهم.سپرده.های.مدت.دار.از.

سپرده.های.بانکی.نیز.به.عنوان.دو.عامل.افزاینده.قیمت.در.
سال.98.مورد.تاکید.قرار.دارد.

در.همایش.چشــم.انداز.بازارهای.اقتصادی.در.سال.98،.

تحت.تاثیــر.این.عوامل.ومتغیرهای.موثر.بر.رفتار.ســمت.

عرضه.و.تقاضای.بازار.مســکن.دو.ســناریو.بــرای.بازار.

مسکن.ســال.98.تحت.تاثیر.نوســانات.و.تحوات.»نرخ.

ارز«.بعنــوان.پیش.برنده.اصلی.تحوات.قیمتی.بازار.ملک.

مطرح.شــد..سناریوی.اول.»سناریوی.ثبات.نسبی.در.نرخ.

ارز)نوسان.محدود.در.محدوده.های.فعلی(.است..بر.اساس.

این.سناریو.و.در.صورت.تحقق.آن.در.شرایط.ثبات.ارزی،.

پیش.بینی.می.شود.قیمت.مســکن.در.انتهای.سال.جاری.

نسبت.به.ابتدای.ســال،.کمتر.از.نرخ.تورم.نقطه.به.نقطه.

رشــد.خواهد.کرد.و.هر.چه.از.ماه.های.ســال.بگذرد،.بازار.
باثبا.ت.تر.خواهد.شد.
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هشدار درباره »ماسک عرضه« در بازار ویا
پنجره.ایرانیان؛.بازار.معامله.ویا.در.شهرهای.شمالی.کشور.
با.شــش.تغییر.و.تحول.عمده.در.فاصله.ایام.شــب.عید.سال.

گذشته.تا.کنون.روبه.رو.شده.است.
به.گزارش.دنیای.اقتصاد،.تحقیقات.میدانی.از.وضعیت.بازار.
ویا.در.شهرهای.مهم.استان.مازندران.به.عنوان.پرسفرترین.
استان.کشور.در.نوروز.سال.جاری.نشان.می.دهد،.اولین.تغییر.
افزایــش.میانگین.50تــا.100درصدی.قیمــت.ویا.در.این.
شهرهاســت..بازار.ویا.همچنین.در.شب.عید.98.دچار.تغییر.
فاز.نســبت.به.شب.عید.9۷.شده.و.بر.خاف.سال.گذشته.که.
وضعیت.رکودی.بود،.اکنون.دیگر.شــرایط.رکودی.ندارد؛.هر.
چند.قیمت.های.ویا.به.حدی.افزایش.یافته.که.حجم.معامله.
در.آن.همچنان.محدود.است.و.بازار.را.نمی.توان.در.فاز.رونق.
توصیف.کرد؛.امشــا.در.عین.حال.می.توان.این.گزاره.را.تایید.

کرد.که.بازار.ویا.از.رکود.خارج.شده.است.
دو.تغییــر.دیگر.بــازار.ویا.در.جنــس.تقاضا.رخ.داده.
اســت؛.به.این.ترتیب.که.تقاضای.تهرانی.ها.برای.خرید.
ویا.در.یک.ســال.اخیر.با.کاهش.چشمگیر.روبه.رو.شده.
است..همچنین.تقاضای.جدیدی.برای.خرید.ویا.از.مبدا.
اســتان.های.مرکزی.و.برخی.شــهرهای.جنوبی.کشور.
شکل.گرفته.است..پنجمین.تغییر.و.تحول.بازار.معامات.
ویا.تحت.تاثیر.فراگیر.شــدن.عرضه.در.بســتر.فضای.
مجازی.رخ.داده.و.آن،.افزایش.فایل.های.پوچ.با.تبلیغات.

ماســک.دار.در.فضای.مجازی.اســت..در.کنار.این.موارد.

افزایش.تمایل.به.خرید.ویاهای.شــهرکی.تفاوت.دیگر.
بازار.ویا.در.سال.جاری.نسبت.به.سال.گذشته.است.

.بر.اســاس.این.گزارش،.هر.ســال.گروهی.از.متقاضیان.

خرید.ویا.در.شــهرهای.شــمالی،.ایام.تعطیات.نوروز.را.

برای.جســت.وجو،.بازدید.و.خرید.ویــا.انتخاب.می.کنند..

بازار.معامله.ویا.در.شــهرهای.شمالی.کشور.طی.یک.سال.

اخیر.با.دو.تغییر.عمده.در.جنس.تقاضا.روبه.رو.شــده.است..

تغییر.اول.مربوط.به.مقصود.خریداران.ویا.است..تا.پیش.از.

این.هدف.اصلی.مشــتریان.ویا.در.شهرهای.شمالی،.خرید.

محــل.اقامت.با.قصد.تفریح.و.تفرج.بود،.در.حالی.که.اکنون.

خرید.ویا.با.دو.انگیزه.اســتفاده.به.عنــوان.»خانه.دوم«.یا.

»سرمایه.گذاری«.افزایش.یافته.و.به.انگیزه.اصلی.خریداران.
ویا.تبدیل.شده.است.

تحقیقات.میدانی.از.بازار.ویا.در.استان.مازندران.و.برخی.از.

شهرهای.استان.گیان.نشان.دهنده.حاکم.شدن.یک.وضعیت.

جدید.و.بی.سابقه.در.این.بازار.است..امسال.بازار.ویای.شمال.

عمــا.به.بازار.»خریــد.خانه.دوم«.برای.ســاکنان.تهران.و.

شهرهای.مرکزی.کشور.تبدیل.شده.و.خریداران.صرفا.جنبه.

توریســتی.برای.خرید.خود.قائل.نیستند؛.این.موضوع.را.هم.

عمدتا.ناشی.از.فراگیر.شــدن.تدریجی.خشکسالی.می.دانند..

از.ســوی.دیگر.با.توجه.به.رشــد.قیمت.ویا.در.سال.جاری،.

ســرمایه.گذاری.نیز.یک.مقصود.جدید.دیگر.برای.خرید.ویا.

است..البته.در.گذشــته.نیز.تقاضای.سرمایه.ای.در.بازار.ویا.

حضور.داشــت.اما.این.حضور.به.حــدی.کمرنگ.بود.که.بود.
و.نبود.آن.تاثیری.بر.شرایط.رونق.یا.رکود.بازار.نمی.گذاشت.
تعبیر.خانه.دوم.نیز.از.این.بابت.به.تقاضای.جدید.خرید.ویا.
اطاق.می.شود.که.در.گذشته.که.هدف،.فقط.اقامت.تفریحی.
در.ویا.بود،.مدت.اقامت.بسیار.محدود.و.مثا.در.حد.سالی.دو.
یا.سه.بار.به.مدت.پنج.روز.بود؛.این.در.حالی.است.که.اکنون.
میزان.اقامت.در.ویا.به.دفعات.بیشتر.و.مدت.زمان.تا.15روز.
افزایش.یافته.اســت..تغییر.دوم.در.جنس.تقاضا.که.طی.یک.
سال.اخیر.رخ.داده،.مربوط.به.مبدا.متقاضیان.خرید.ویا.است..
در.سال.های.گذشته.مشتری.اصلی.ویاهای.شمال.تهرانی.ها.
بودند.و.تقاضا.از.شــهرهای.دیگر.بسیار.محدود.بود..این.در.
حالی.اســت.که.طی.یک.سال.گذشته.از.میزان.تقاضای.ویا.
در.شهرهای.شمالی.از.سوی.تهرانی.ها.کاسته.شده.و.بر.تعداد.
مشتریان.از.دیگر.شــهرها.به.ویژه.شهرهایی.نظیر.اصفهان،.
یزد.و.برخی.از.شــهرهای.جنوبی.کشــور.افزوده.شده.است..
تحلیل.واســطه.ها.این.است.که.رشد.تقاضای.خارج.از.تهران.
برای.خرید.ویا.در.شــمال.شهر.ناشی.از.مشکاتی.همچون.
کمبــود.آب.و.گرد.و.غبار.در.برخی.از.اســتان.های.مرکزی.و.

جنوبی.باشد.
از.طرفی.واسطه.ها.کاهش.تقاضای.خرید.ویا.در.شمال.از.
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ســوی.تهرانی.ها.را.به.شرایط.بازار.مسکن.در.پایتخت.نسبت.

می.دهند..آنها.معتقدند.در.شــرایطی.که.قیمت.مســکن.در.

تهران.در.اغلب.محله.های.متوسط.مترمربعی.15-14.میلیون.

تومان.شــده،.طبیعی.اســت.تهرانی.ها.ترجیح.می.دهند.تمام.

توان.مالی.خود.را.صــرف.خرید.آپارتمان.در.تهران.کنند..در.

گذشته.این.امکان.وجود.داشت.که.با.یک.میلیارد.تومان.یک.

آپارتمان.متوسط.در.یک.منطقه.متوسط.تهران.خریداری.کرد.

و.یک.ویا.در.یک.منطقه.مطلوب.شــمال.نیز.با.بقیه.دارایی.

نقدی.قابل.تملک.بود..اما.اکنون.بازار.مســکن.در.تهران.به.

گونه.ای.اســت.که.برای.خرید.خانــه،.برخی.حتی.به.فروش.
ویای.شمال.روی.می.آورند.

.اغلب.واسطه.ها.رونق.نســبی.بازار.ویا.در.سال.9۷.را.به.

ماجرای.فراگیر.شدن.تدریجی.»خشکسالی«.در.کشور.نسبت.

می.دهند..در.مجموع.می.توان.شــرایط.جدید.بازار.ویا.را.این.

طــور.توصیف.کرد.که.یک.رقیب.جدیــد.برای.تهرانی.ها.در.

سمت.تقاضا.موجودیت.پیدا.کرده.است؛.هر.چند.کلمه.رقیب.

برای.این.بازار.چندان.قابل.اســتفاده.نیست،.چراکه.اساسا.در.

بازار.ویا.هیجان.خرید.مشابه.بازار.مسکن.نیست..بازار.عرضه.

و.تقاضای.ویا.در.شمال.یک.تغییر.اساسی.اما.غیرمحسوس.

دیگر.نیز.پیدا.کرده.اســت؛.طوری.که.در.یکی،.دو.سال.اخیر،.

تقاضا.و.عرضه.ویا.در.روســتاهای.اطراف.شهرهای.مطرح.

شــمالی.فوق.العاده.افزایش.یافته.است..میل.به.ویاداری.در.

روستاها.شــاید.ناخودآگاه.افزایش.پیدا.کرده.و.اگر.خریداران.

ویا.در.بدو.جســت.وجو.می.دانســتند.به.بازدید.یک.ملک.در.

روســتا.می.روند،.قدری.مقاومت.می.کردند.اما.پس.از.بازدید.و.

با.مشاهده.موقعیت.خوب.ملک.و.دسترسی.نسبتا.مطلوب.به.
جنگل.و.دریا،.به.خرید.ویا.در.روستا.راغب.شده.اند.
تازه ترین وضعیت قیمتی ویاهای شمال

تحقیقات.میدانی.از.بازار.معامات.ویا.حاکی.از.افزایش.تا.

دو.برابری.قیمت.ها.در.شهرهای.پرمتقاضی.و.برند.به.ویژه.در.

اســتان.مازندران.است..البته.حال.و.هوای.عمومی.بازار.ویا.

در.گیــان.نیز.تفاوت.چندانی.با.مازنــدران.ندارد،.اما.تمرکز.

این.تحقیق.میدانی.بر.اســتان.مازندران.بوده.که.نشان.دهنده.

رشــدمیانگین..50تــا.100.درصدی.قیمت.ویا.نســبت.به.

شــب.عید.9۷.است..طی.یک.سال.اخیر.رشد.قیمت.ویا.در.

شهرهای.شمالی.بیشتر.از.رشد.قیمت.مسکن.اعم.از.آپارتمان.

و.خانه.در.شــهرهای.شــمالی.بوده.است...بر.اساس.گزارش.

رســمی.مرکز.آمار،.ســهم.دو.اســتان.گیان.و.مازندران.از.

معامات.ملک.اعم.از.ویا،.آپارتمان.و.خانه.از.معامات.کل.

کشــور.طی.سه.فصل.نخست.امسال،.۶.درصد.بوده.که.گفته.

می.شــود.بخش.زیادی.از.این.تعداد،.ویا.بوده.است..متوسط.

قیمت.ویا،.آپارتمان.و.خانه.در.این.دو.اســتان.شــمالی.در.

مقایسه.با.9.ماهه.مشابه.سال.9۶.با.۳0.درصد.افزایش.روبه.رو.

شــد.و.حجم.معامات.نیز.در.این.مــدت.40.درصد.افزایش.

یافته.اســت..البته.این.رقم.رشــد.مربوط.به.خانه،.آپارتمان.و.

ویا.و.نیز.مربوط.به.تمام.شــهرهای.دو.استان.مذکور.است،.

در.حالی.که.رقم.رشــد.قیمت.ویا.که.از.تحقیقات.میدانی.به.

دســت.آمده،.صرفا.مربوط.به.ویاهای.چند.شــهر.خاص.در.
استان.مازندران.است..

در.حــال.حاضر.ویاهای.شــمال.به.لحــاظ.قیمتی.قابل.

دســته.بندی.در.چهار.گروه.هســتند..گروه.اول.ویاهای.تا.

۳00میلیون.تومان.که.به.دلیل.مشــکل.سندی.و.داشتن.سند.

شــورایی.یا.اوقافی.یا.موقعیت.غیرممتاز.ملکی.به.این.قیمت.

عرضه.می.شــوند..گروه.دوم.ویاهای.بیش.از.۳00.میلیون.

تا.حدود.800.میلیون.تومانی.هســتند.که.ویاهای.متوسط.

غیرشــهرکی.عمدتا.در.این.گروه.قرار.دارند..ســومین.گروه،.

ویاهای.800.میلیون.تا.5/.1.میلیارد.تومان.اســت.که.اغلب.

ویاهای.متوســط.در.شــهرهای.برند.واقع.در.شهرک.ها.را.

شامل.می.شوند..ویاهای.گروه.چهارم.در.واقع.ویاهای.فوق.

لوکس.شهرهای.شمالی.هستند.که.عمدتا.به.بهای.باای.5/.

1.میلیارد.تومان.قیمت.گذاری.می.شــوند.و.در.شهرک.های.به.
اصطاح.»تهرانی.نشین«.لوکس.و.ساحلی.قرار.گرفته.اند.

.دلیــل.مهم.افزایش.قیمت.ویا.در.کنــار.افزایش.تقاضا،.

جهش.قیمت.مصالح.ساختمانی.در.سال.9۷.عنوان.می.شود..

به.اذعان.واســطه.ها.بازار.خرید.و.فروش.ویا.در.ســالی.که.

گذشت.قدری.گرم.تر.از.سال.9۶.بوده.است..این.موضوع.هم.

علت.و.هم.معلول.جهش.قیمت.ویا.در.شــهرهای.شــمالی.

محسوب.می.شــود..اما.واقعیت.این.است.که.متقاضیان.ویا.

راحت.خرید.نمی.کنند؛.خط.قرمز.آنها.قیمت.ویا.است.و.اگر.

انعطاف.قیمتی.مشاهده.کنند،.پای.معامله.می.آیند..رشد.قیمت.

ویا.در.شــهرهای.شمالی.را.نیز.میزان.تقاضا.تعیین.می.کند..

در.شــهرهایی.مثل.محمودآباد.و.نمک.آبرود.می.توان.متوسط.

افزایش.را.۶0.درصد.اعام.کرد..به.عنوان.مثال.ویایی.که.در.

سال.گذشته.900میلیون.تومان.قیمت.گذاری.شده.بود.امسال.

به.بهای.یک.میلیارد.و.500.میلیون.تومان.عرضه.شده.است،.

هر.چند.واســطه.ها.از.همان.ابتدا.اعام.می.کنند،.قیمت.های.

اعامی.جای.مذاکره.دارد..البته.جای.مذاکره.روی.قیمت.در.

تمام.بازار.ملک.وجــود.دارد،.اما.در.بازار.ویا.انعطاف.قیمتی.
قدری.بیشتر.است.

شــاید.یک.دلیل.سنتی.برای.این.موضوع،.باور.فروشنده.ها.

و.واســطه.ها.به.این.جمله.باشد.که.»صاحب.اول.و.آخر.ویا،.

خریدار.ویا.است«..از.دیرباز.واسطه.های.قدیمی.این.جمله.را.

خطاب.به.خریداران.ویا.عنوان.می.کردند.و.به.نظر.می.رســد.

درســت.یا.غلط،.این.گزاره.در.ذهن.آنها.نشســته.است،.در.

نتیجه.با.خریداران.ویا.به.خوبی.راه.می.آیند..گفته.می.شــود.

اغلب.بر.اساس.شرایط.پرداخت.)پرداخت.نقدی.قسمت.اعظم.

بهای.ملک(.حداقل.10.درصد.تخفیف.روی.قیمت.ها.اعمال.

می.شود..قیمت.های.بین.۳00.تا.500میلیون.تومانی.ویا.نیز.

عمدتا.مربوط.به.مناطقی.اســت.که.به.تازگی.زمین.های.آنها.

به.عرصه.ســاخت.شــهرک.ویایی.تبدیل.شده.و.این.یعنی.

اعتبار.برند.شــهرهای.پرتقاضا.و.مناطق.اطراف.آن.را.ندارند..

در.وضعیت.جدیــد.بازار.فروش.ویا،.در.شــهرهای.مهم.و.

پرتقاضا.مثل.متل.قو.و.محمودآباد،.شرایط.اقساطی.فروش.به.

شدت.کاهش.یافته.است؛.چراکه.ثبات.اقتصادی.وجود.ندارد.

و.فروشــنده.ها.به.دلیل.انتظار.تورمی.و.احتمال.رشد.قیمت.ها.

در.سال.آینده،.حاضر.به.فروش.قسطی.ویا.نیستند..همچنین.

فروش.اقساطی.یک.ســاله.و.بیشتر.صرفا.مربوط.به.مناطق.

درجه.دو.و.سه.شهرهای.شمالی.است.و.در.شهرک.های.برند.

در.شهرهای.پرتقاضا،.حداکثر.مدت.بازپرداخت.یک.دوم.تا.دو.

ســوم.باقی.مانده.از.بهای.ملک،.سه.تا.چهار.ماهه.و.در.برخی.
موارد.نادر،.شش.ماهه.است.

ماجرای ویاهای پوچ
واســطه.ها.می.گویند.تعــدادی.از.آگهی.های.فروش.
اقساطی.بلندمدت.ویا.در.شهرهای.شمالی.دروغ.و.پوچ.
اســت..ماجرا.از.این.قرار.اســت.که.برخی.از.آگهی.های.
منتشــر.شــده.در.فضای.مجــازی.به.ویــژه.صفحات.
اینســتاگرام.و.کانال.هــای.تلگرام،.واقعی.نیســتند..با.
وجود.محاســن.فضای.مجازی.و.نقش.آن.در.رونق.بازار.
معامله.ویا.در.ماه.های.اخیر،.یک.گروه.از.واســطه.ها.از.
»ماســک.عرضه«.استفاده.می.کنند..آنها.افرادی.هستند.
که.با.معرفی.ویاهای.پوچ.وقت.متقاضیان.خرید.را.تلف.
می.کنند،.به.این.ترتیب.کــه.تصاویر.مطلوبی.در.فضای.
مجازی.منتشــر.کرده.و.از.ادبیات.محرک.خرید.استفاده.
می.کنند،.طوری.که.هر.آنچه.را.یک.خریدار.ویا.انتظار.
دارد.عنــوان.می.کنند..آنها.با.ایــن.حرفه.متقاضی.خرید.
ویا.را.به.شهرهای.شمالی.می.کشند.و.بعد.ادعا.می.کنند.
ملک.مذکور.به.فروش.رفته.اما.اماک.مشــابه.دیگری.
ســراغ.دارند.که.می.توانند.آنهــا.را.معرفی.کنند..آنها.در.
واقع.از.ویاهای.پوچ.به.عنوان.ماســک.عرضه.استفاده.
می.کننــد.و.زمانی.کــه.متقاضی.خرید.زمــان.و.انرژی.
زیادی.برای.ســفر.به.شمال.گذاشته،.چاره.دیگری.ندارد.
جز.اینکه.به.دیدن.ســایر.فایل.های.واســطه.تن.دهد..
بنابراین.ازم.است.خریداران.ویا.پیش.از.سفر.به.شمال.
در.جریان.کــم.و.کیف.این.حربه.در.بازار.ویا.باشــند..
اتفاقا.واســطه.های.قدیمی.و.سالم.اماک.شمال.از.این.
نوع.بازاریابی.گایه.مند.هســتند.و.آن.را.مخرب.اعتماد.
مشــتریان.می.دانند،.اما.رواج.این.پدیده.هوشیاری.بیشتر.
خریداران.را.می.طلبد.تا.از.اتاف.وقت.خود.پیشــگیری.
کنند..گفته.می.شــود.از.این.حربه.هم.در.شهرهای.برند.
که.قیمت.ویا.بسیار.بااست.و.هم.در.مناطق.کم.تقاضا.
و.غیربرند.به.منظور.فروش.ویاهایی.که.بازاریابی.برای.

آنها.سخت.است،.استفاده.می.شود.
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شـــب های 
تهران زنده می شــود

آیــازیســـتشـبانـــهدر۵خـــیابان
مـــعروفتهـــرانآغـــازمیشـــود؟

پنجره.ایرانیان؛.بازار.»تفریحات.شبانه«.در.مناطقی.از.تهران.با.اجرای.مصوبه.زمستان.سال.
گذشته.شورای.شهر.توسط.شهرداری.در.آینده.ای.نزدیک.راه.اندازی.می.شود..

به.گزارش.دنیای.اقتصاد،.با.آخرین.هماهنگی.که.در.جلســه.مدیران.شهری.انجام.شد،.قرار.

اســت.5.خیابان.شاخص.از.ساعت.12.تا.۳.بامداد.به.محدوده.مجاز.برای.تهرانگردی.شبانه.و.

محل.اســتقرار.»کسب.وکارهای.سیار«.تبدیل.شود.و.ساعت.کار.مراکز.خرده.فروشی،.خدماتی.

و.فرهنگی.در.این.محدوده،.افزایش.یابد..رسمیت.بخشی.به.زیست.شبانه.با.»شارژ.ساعت.کار.
برخی.مراکز.خرید،.رستوران.ها.و.فضاهای.باز.شهری«.چهار.مزیت.دارد.

حذف شب مردگی از پنج منطقه
شــهرداری.تهران.براســاس.مصوبه.بهمن.ماه.سال.گذشته.شورای.شــهر.مکلف.است.از.
ابتدای.اردیبهشــت.ماه.امسال.به.طور.آزمایشی.شرایط.گردشــگردی.و.تفریح.شبانه.در.شهر.
را.در.قالب.راه.اندازی.بازار.تفریحی.ـ.خدماتی.فراهم.کند..به.عبارت.دیگر.شــهرداری.موظف.
شــده.هر.آنچه.برای.رسمیت.بخشی.زیست.شبانه.در.شــهر.نیاز.است.را.از.طریق.هماهنگی.با.
دولت.و.سایر.دســتگاه.های.تامین.کننده.امنیت.شهر.مهیا.کند..این.طرح.از.چهار.سال.گذشته.
در.مدیریت.شــهری.تحت.عنوان.پروژه.»نجات.شهر.از.شب.مردگی«.مطرح.بود.اما.به.دایلی.
تاکنون.اقدام.عملیاتی.در.راســتای.اجرا.و.تحقق.آن.در.مناطق.مختلف.شــهری.تهران.انجام.
نشده.اســت..در.قالب.این.ایده.بنا.بود.مناطق.مرکزی.شهر.که.عمده.کاربری.های.ساختمانی.
.تجاری.اســت.و.از.ابتدای.غروب.خالی.از.حرکت.و.حضور.شهروندان. مســتقر.در.آنها.اداریـ.
می.شوند.با.اســتقرار.برخی.مراکز.سیار.خدماتی.ـ.تفریحی.از.شب.مردگی.نجات.پیدا.کنند..در.
دوره.جدید.مدیریت.شهری.نیز.با.اتکا.به.این.ایده،.افزون.بر.محدوده.مرکزی.شهر،.شهرداری.
تهران.را.ظرف.ســه.ماه.موظف.به.ارائه.طرحی.جهت.»احیای.زیست.شبانه«.در.محدوده.های.
مشــخصی.از.شهر.کردند..البته.مطابق.با.مصوبه.زمستان.سال.گذشته.شورای.شهر.قرار.است.
از.ابتدای.اردیبهشــت.ماه.در.پنج.خیابان.معروف.شــهر.تهران،.شرایط.برای.تفریح،.گذراندن.
اوقات.فراغت،.گردشگری.و.در.عین.حال.خریدهای.خرد.فراهم.شود.تا.به.این.ترتیب.بخشی.
از.ترافیک.خیابان.هایی.از.شهر.که.در.ساعات.روز.با.تراکم.فوق.العاده.ای.نسبت.به.سایر.محات.

شهر.برای.خرید.و.تفریح.مواجه.هستند.به.ساعات.پایانی.شب.منتقل.شود.
این.فاز.آزمایشی.زیســت.شبانه.به.مدت.سه.ماه.از.ساعت.24.تا.۳.بامداد.پیش.بینی.شده.و.
سپس.شــهرداری.تهران.با.تهیه.طرح.جامع.آن.نسبت.به.گسترش.محدوده.های.ویژه.زیست.

شبانه.اقدام.کنند.

در.قالب.این.طرح.آزمایشــی،.مراکز.خرده.فروشــی،.خدماتی،.فرهنگی.و.گردشگری.در.پنج.

محدوده.مشخص.شهر.اجازه.ارائه.خدمات.به.شهروندان.را.دارند..هر.چند.فرماندار.تهران.اواخر.

ســال.گذشته.با.ارسال.نامه.ای.به.شــورای.شهر.با.مصوبه.شورای.شهر.برای.اجرای.این.طرح.

به.صورت.آزمایشــی.مخالفت.خود.را.اعام.کرده.بود.اما.بررسی.های.انجام.شده.نشان.می.دهد.

مطابق.با.ضوابط.و.مقررات،.اعتراض.به.مصوبه.شورای.شهر.از.سوی.فرمانداری.باید.با.اعام.

نظر.هیات.تطبیق.و.نه.به.صورت.شــخصی.انجام.شــود..پیگیری.های.شورای.شهر.تهران.نیز.

حاکی.از.آن.است.که.هیات.تطبیق.فرمانداری.تهران.نظر.مخالفی.درخصوص.اجرای.این.طرح.

در.شهر.تهران.ندارد..از.این.رو.مصوبه.شورای.شهر.خطاب.به.شهرداری.درخصوص.تهیه.طرح.

زیســت.شبانه.ظرف.سه.ماه.و.اجرای.فاز.آزمایشــی.آن.از.ابتدای.اردیبهشت.ماه.امسال.برای.

شــهرداری.ازم.ااجرا.خواهد.بود..در.همین.زمینه.نیز.آخرین.پیگیری.ها.و.مکاتبات.رسمی.از.

سوی.شورای.شــهر.با.شــهرداری.تهران.ظرف.چند.روز.اخیر.و.نهایتا.جلسه.هم.اندیشی.روز.
گذشته.با.شهردار.تهران.انجام.شده.است.

بررســی.های.انجام.شده.درباره.نتایج.اجرای.این.طرح.در.شهر.تهران.نشان.می.دهد:.احیای.

زیست.شــبانه.می.تواند.چهار.مزیت.برای.پایتخت.داشته.باشد..نخستین.اتفاق.مثبت.ناشی.از.

اجرای.این.طرح.افزایش.ساعات.گردش.و.تفریح.در.پایتخت.است..در.حال.حاضر.خانوارهای.

تهرانی.با.توجه.به.حجم.ترافیک.و.تراکم.کاری.روزانه،.زودتر.از.ســاعت.9.شب.امکان.حضور.

در.شــهر.برای.گذران.اوقات.فراغت.فارغ.از.مشــغله.های.کاری.را.ندارند.از.این.رو.ازم.است.

ســاعت.گردشگری.در.تهران.از.طریق.احیای.زیست.شــبانه.افزایش.پیدا.کند..دومین.اتفاق.

مثبت.برای.شهر.و.شهروندان.تهران.با.اجرای.این.طرح.آن.است.که.حجم.ترافیک.در.تهران.

در.طول.شبانه.روز.با.افزایش.امکان.تردد.در.ساعات.بیشتری.از.شبانه.روز.جهت.خرید.و.تفریح.

توزیع.می.شود..اتفاق.مثبت.دیگر.آنکه.اقتصاد.شهر.از.طریق.فراهم.کردن.زمینه.فعالیت.برخی.

مشــاغل.سیار،.مراکز.خرده.فروشــی.و.تفریحی.در.شب.متحول.خواهد.شد..به.این.صورت.که.

کســب.و.کارهایی.که.نیاز.گردشگری.و.تفریحی.شهر.را.تامین.می.کنند.رونق.پیدا.می.کنند.و.

درآمد.پایدار.شهر.از.محل.عوارض.و.مالیات.مربوط.به.این.کسب.و.کارها.افزایش.پیدا.خواهد.

کرد..نهایتا.آنکه.مناطقی.از.شــهر.که.به.دلیل.عدم.استقرار.قابل.توجه.ساختمان.های.مسکونی.

در.ســاعات.پایانی.شب.با.پدیده.شب.مردگی.مواجه.هســتند.دوباره.احیا.خواهند.شد.و.از.این.

طریق.امنیت.اجتماعی.تامین.و.برخی.ناهنجاری.های.اجتماعی.رخ.داده.در.این.مناطق.کاهش.
پیدا.می.کند.
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اگرچه.شــهرداری.تهران.در.ظاهر.به.لحاظ.قانونی.مســئولیتی.برای.احیای.زیســت.شبانه.

ندارد.اما.با.توجه.به.مصوبه.اخیر.شــورای.شــهر.موظف.است.چاشــنی.راه.اندازی.این.طرح.را.

در.شــهر.فراهم.کند..به.این.معنا.که.شــهرداری.باید.بســتر.ازم.برای.استقرار.مشاغل.سیار.

ویژه.گردشــگری.شبانه.را.در.محدوده.های.مشخص.فراهم.کند.و.از.سوی.دیگر.هماهنگی.و.
رایزنی.های.ازم.با.دستگاه.ها.و.نهادهای.تامین.کننده.امنیت.شهر.را.انجام.دهد.

مطابق.با.مصوبه.شــورای.شهر،.شهرداری.پنج.وظیفه.مهم.برای.اجرای.این.طرح.بر.عهده.

دارد..کســب.و.کارها.و.مشاغل.سیار.مجاز.به.فعالیت.در.راسته.های.مشخص.شده.را.شناسایی.

و.معرفی.کند..همچنین.بر.عملکرد.آنها.در.محورهای.مشــخص.شــده.نظارت.مناسب.انجام.

دهد..دیگر.تکلیف.این.مصوبه.برای.شورای.شهر،.اجرای.آزمایشی.طرح.زیست.شبانه.به.مدت.

ســه.ماه.در.پنج.محور.مشخص.شده.در.شهر.است..به.این.منظور.نیز.شهرداری.باید.تا.شعاع.

500.متر.از.محورهای.مشخص.شده.شرایط.تفریح.شبانه.را.فراهم.کند..همین.طور.هماهنگی.

ازم.با.کلیه.مراکز.خرده.فروشــی،.خدماتــی.و.فرهنگی.را.در.این.خیابان.ها.انجام.دهد..نهایتا.

آنکه.حضور.و.اســتقرار.مشاغل.سیار.در.این.خیابان.ها.نباید.مصداق.سدمعبر.از.سوی.نیروهای.
شهرداری.تلقی.شود.

اجرای.این.طرح.و.نتایج.مثبتی.که.احیای.زیســت.شــبانه.می.تواند.برای.شهر.تهران.داشته.

باشــد.از.سوی.بازوی.پژوهشی.شهرداری.در.تابستان.سال.گذشــته.با.توجه.به.تجربه.موفق.

شــهرهای.دنیا.نیز.مورد.تایید.قرار.گرفته.است..مرکز.مطالعات.و.برنامه.ریزی.شهرداری.تهران.

در.قالب.پژوهشــی.درخصوص.اثر.اجرای.طرح.های.گردشــگری.در.اقتصاد.شهرها،.به.تجربه.

شــهر.آمستردام.از.اجرای.طرح.های.تفریحی.و.گردشــگری.در.نقاط.ویژه.ای.از.شهر.پرداخته.

اســت..در.این.پژوهش.شهر.آمســتردام.به.عنوان.یکی.از.10.شهر.برتر.اروپا.در.حوزه.جذابیت.

شهر.برای.گردشــگری.شناخته.و.معرفی.شده.است..در.این.شــهر.برای.توسعه.فعالیت.های.

گردشــگری،.شهرداری.توجه.ویژه.ای.به.مناطق.مرکزی.شــهر.که.جاذبه.تاریخی.و.فرهنگی.

دارد.داشته.است..شهرداری.تاش.کرده.این.نقاط.را.به.امکانات.رفاهی.و.فراغتی.تجهیز.کند..

به.تعبیر.دیگر.این.پژوهش.نشان.می.دهد.گام.اول.موفقیت.برای.توسعه.طرح.های.گردشگری،.
انتخاب.مکان.مناسب.است..

در.عین.حال.برای.اجرای.این.طرح،.دولت.نیز.با.شــهرداری.همکاری.ویژه.ای.داشــته.و.در.

حوزه.مرمت.و.نگهداری.بناهای.تاریخی.حمایت.ویژه.ای.را.از.شــهرداری.انجام.داده.اســت..

در.واقع.این.طور.می.توان.گفت.توســعه.گردشــگری.در.آمســتردام.تحت.تاثیر.پیوند.محکم.

میان.شــهروندان،.دولت.مرکزی.و.شهرداری.ها.بوده.اســت..در.نتیجه.همکاری.شهرداری.و.

دولت.برای.اجرای.طرح.های.گردشــگری.تفریحی.ویژه،.دو.درصد.از.درآمدهای.مالیاتی.شهر.

آمســتردام.از.محل.مالیات.های.گردشگری.این.شهر.تامین.می.شود..نکته.مهمی.که.نتایج.این.

پژوهش.نشان.می.دهد.آن.است.که.اجرای.طرح.های.گردشگری.مشابه.زیست.شبانه.در.شهر.

از.یک.ســو.به.تحرک.تمام.بخش.های.اقتصاد.شهری.منجر.می.شود.و.از.سوی.دیگر.در.بلند.

مدت.ســبب.افزایش.کیفیت.زندگی.ساکنان.شــهر.به.دلیل.افزایش.نشاط.اجتماعی.می.شود..

در.عین.حال.این.موضوع.نیز.در.این.پژوهش.تاکید.شــده.است.که.این.انتظار.که.گردشگری.

شهری.بخش.مجزایی.از.ســبد.درآمدی.شهرداری.ها.را.به.خود.اختصاص.دهد.انتظار.درستی.

نیست.اما.گردشگری.شبانه.با.تحریک.بخش.های.دیگر.اقتصاد.و.اثر.موسوم.به.ضریب.تکاثری.

می.تواند.درآمدهای.قابل.توجهی.را.در.شــهر.ایجاد.کند..این.پژوهش.با.توجه.به.تجربه.موفق.

ســایر.شهرهای.دنیا،.چهار.عامل.مهم.در.توسعه.گردشگری.در.شهر.تهران.را.شناسایی.کرده.

اســت..در.این.پژوهش،.کسب.اختیارات.قانونی.از.سوی.دولت.در.حوزه.گردشگری،.واگذاری.

مســوولیت.مدیریت.برنامه.ریزی.گردشگری.به.شهرداری.تهران،.توسعه.همکاری.و.مناسبات.

مشــترک.با.سازمان.های.هم.عرض.مســوول.امر.گردشــگری.و.نهایتا.توجه.به.گردشگری.

به.عنوان.یک.صنعت.درآمدزا،.می.تواند.به.عنوان.عوامل.موثر.در.توســعه.گردشــگری.به.ویژه.
زیست.شبانه.باشد.

همچنین.شهرداری.می.تواند.با.ترغیب.سرمایه.گذاران.به.سرمایه.گذاری.در.حوزه.گردشگری.

به.افزایش.اشتغال.زایی.و.توسعه.کسب.و.کارهای.محلی.و.نهایتا.افزایش.رفاه.و.کیفیت.زندگی.

شــهری.اقدام.کند..به.ویژه.آنکه.توسعه.گردشگری.و.زیست.شبانه.به.عنوان.یکی.از.مطالبات.

شهروندان.پایتخت.شناخته.شده.است..مطابق.نتایج.نظرسنجی.انجام.شده.از.سوی.شهرداری.

تهران.در.ســال.گذشــته،.40.درصد.مردم.تهران.حداقل.هفته.ای.یک.بار.شب.ها.تهرانگردی.

می.کنند.و.82.درصد.مردم،.خواهان.حضور.در.شــب.های.پایتخت.و.فضای.سبز.برای.فعالیت.

اغذیه.فروشــی.ها،.فعالیت.های.موسیقی،.سینماها.و.نمایش.های.خیابانی.هستند..در.واقع.82.

درصد.از.شــهروندان.شرکت.کننده.در.نظرسنجی.شهرداری.تهران.در.پاسخ.به.این.سوال.که.

»شــما.با.ایجاد.فضاهای.باز.برای.تفریح.شــبانه.مردم.که.در.آن.اغذیه.فروشی.ها،.نمایش.

فیلم،.نمایش.و.موســیقی.خیابانی.و....باشد.چقدر.موافق.یا.مخالف.هستید؟«.موافق.یا.خیلی.
موافق.بوده.اند.

الزام شهرداری به اجرای طرح
بهاره.آروین،.عضو.هیات.رئیســه.شــورای.شهر.تهران.به.عنوان.پیشــنهاد.دهنده.اجرای.فاز.
آزمایشــی.طرح.زیست.شبانه.طی.هفته.گذشــته.در.قالب.مکاتبه.ای.با.شهردار.تهران.خواهان.
فراهــم.کردن.امکان.ادامه.فعالیت.مراکز.خرده.فروشــی،.فرهنگی.و.خدماتی.در.قالب.تحقق.
طرح.زیست.شبانه.همزمان.با.فرارسیدن.ماه.های.شعبان.و.رمضان.شد..وی.در.قالب.مکاتبه.ای.
از.شــهردار.تهران.خواســته.تا.با.انجام.هماهنگی.هــای.ازم.با.مراجع.ذی.ربــط،.از.ابتدای.
اردیبهشــت.ماه.امکان.فعالیت.مراکز.خرده.فروشــی،.خدماتی.و.فرهنگی.واقع.در.حداقل.پنج.
محور.پر.رفت.و.آمد.شــهر.تهران.را.از.ساعت.24.تا.۳.بامداد.فراهم.کند.و.برنامه.عملیاتی.آن.را.
به.شــورای.شهر.تهران.اعام.کند..وی.در.گفت.وگو.با.»دنیای.اقتصاد«.با.تاکید.بر.ازم.ااجرا.
بودن.مصوبه.شورای.شهر.تهران.برای.شهرداری.در.زمینه.ارائه.طرح.زیست.شبانه.ظرف.مدت.
سه.ماه.و.همچنین.اجرای.فاز.آزمایشی.این.طرح.در.پنج.محور.شهر.تهران.عنوان.کرد:.یکی.از.
مهم.ترین.اهداف.مدنظر.شورای.شهر.برای.اجرای.این.طرح.ارائه.خدمات.از.سوی.مراکز.خرده.
فروشی.و.فرهنگی.در.ساعات.پایانی.شب.برای.انتقال.بخشی.از.ترافیک.روز.پایتخت.به.شب.
اســت؛.عاوه.بر.آنکه.ادامه.فعالیت.مراکز.فرهنگی.خدماتی.در.شب.می.تواند.به.افزایش.رفاه،.
امنیت.و.نشــاط.شهروندان.تهرانی.منتهی.شود..به.گفته.وی.در.این.مسیر.عاوه.بر.این.مراکز،.
مشاغل.ســیار.نیز.با.حفظ.قواعد.و.ضوابط.مصوب.می.توانند.در.ارائه.خدمات.به.شهروندان.در.

ساعات.مقرر.اقدام.کنند.
عضو.هیات.رئیسه.شورای.شهر.تهران.با.تاکید.بر.آنکه.مطابق.با.آخرین.مباحث.انجام.شده.با.
شهردار.تهران.قرار.است.پنج.محور.فاز.آزمایشی.طرح.زیست.شبانه.اعام.شود،.اظهار.کرد:.با.
توجه.به.آغاز.برگزاری.اعیاد.شعبانیه.و.همچنین.نزدیک.شدن.به.ماه.مبارک.رمضان.پیش.بینی.
و.تاکید.شــده.اســت.تا.این.مراکز.در.مجاورت.اماکن.مذهبی.باشــد.تا.زمینه.و.امکانات.ازم.
برای.انجام.فرایض.دینی.شهروندان.در.ایام.ماه.مبارک.نیز.بیش.از.پیش.فراهم.شود..به.عنوان.
مثال.یکی.از.محورهای.پیشنهادی.محدوده.میدان.تجریش.در.مجاورت.امام.زاده.صالح.است.
وی.با.بیان.اینکه.در.جلسه.هم.اندیشی.روز.گذشته.تاکید.شد.تا.هرچه.زودتر.معاونت.مربوطه.
به.اجرای.این.طرح.از.ســوی.شهردار.تهران.مشــخص.و.معرفی.شود،.گفت:.در.عین.حال.از.
شهردار.تهران.خواسته.شد.تا.از.طریق.رایزنی.با.دستگاه.های.تامین.کننده.امنیت.از.جمله.نیروی.
انتظامی.زمینه.اجرای.این.طرح.را.در.اردیبهشــت.ماه.فراهم.کنند.و.همسویی.و.هماهنگی.های.
ازم.به.وجود.آید...در.عین.حال.میثم.بصیرت.کارشناس.اقتصاد.شهری.نیز.با.تاکید.برای.آنکه.
برای.اجرای.موفقیت.آمیز.طرح.حیات.شبانه.باید.این.طرح.به.نوعی.بومی.سازی.و.هماهنگ.با.
فرهنگ.کشــور.شود،.گفت:.یکی.از.دغدغه.های.مهم.برخی.از.مسووان،.بار.اضافه.مسوولیت.

در.شهر.تهران.ناشی.از.اجرای.این.طرح.است..
به.عنــوان.مثــال.در.نتیجه.اجرای.این.طرح،.دســتگاه.های.مختلف.به.ویژه.دســتگاه.های.
تامین.کننــده.امنیت.شــهر.همچون.نیروی.انتظامی.بار.مســوولیت.اضافه.تــری.را.بر.عهده.
خواهند.داشــت.که.می.تواند.از.طریق.اختصاص.بخشی.از.ارزش.افزوده.ناشی.از.طرح.به.این.
دســتگاه.ها.زمینه.همکاری.بیشتر.میان.شهرداری.و.آنها.را.فراهم.کرد..وی.در.بخش.دیگری.
از.صحبت.هــای.خود.به.مزایای.اجرای.این.طرح.اشــاره.کرد.و.افزود:.مهم.ترین.مزیت.اجرای.
این.طرح.برای.شهر.تهران،.ایجاد.ارزش.افزوده.اقتصادی.به.عنوان.یکی.از.درآمدهای.مطلوب.
و.پایدار.اســت..به.عاوه.در.نتیجه.اجرای.این.طرح.بخشــی.از.بافت.های.شهری.مجددا.احیا.
می.شود.به.ویژه.آنکه.از.این.طریق.ظرفیت.و.فرصت.جدیدی.برای.گروه.های.به.حاشیه.رانده.

برای.حضور.در.شهر.فراهم.می.شود.
این.اســتاد.دانشــگاه.با.بیان.اینکه.نکته.مهم.در.اجرای.این.طرح.هماهنگ.سازی.و.تطبیق.
طرح.زیســت.شبانه.با.فرهنگ.و.شرایط.محیطی.شهر.تهران.است،.گفت:.برای.اجرای.موفق.
این.طرح.باید.لنگرهای.اجتماعی.و.قرارهای.رفتاری.مشــخصی.تعیین.و.مشــخص.شــود..
به.عنــوان.مثال.می.توان.زمینه.ای.را.فراهم.کرد.که.اجرای.طرح.زیســت.شــبانه.در.محات.

موردنظر،.منجر.به.ایجاد.مزاحمت.در.بافت.های.پیرامونی.آنها.نخواهد.شد.
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در نماهای ســاختمان چه در نماهای شیشــه ای و چــه در نماهای 
کاسیک، پوســته خارجی نما از المان های مختلفی تشکیل می شود. 
از هر نوع مصالح ســاختمانی در این خصوص اســتفاده شود، نمای 
کارشده عاوه بر زیبایی بیرونی باید شرایط مناسبی را برای فضای 
داخل بنا به وجود آورد و برای شرایط جوی همچون باران، برف، باد و 

تابش نور خورشید به حد کافی مناسب و مقاوم باشد.
اگرچه ممکن اســت هریک از مصالح به تنهایی مشخصات خوبی در 
برابر شرایط فوق داشته باشند، اما می بایست در کنار هم نیز بتوانند 
شرایط مورد نظر را تامین کنند. این شرایط شامل کنترل انرژی و هوا، 

کنترل نفوذ آب، کنترل نور و کنترل حرکت های احتمالی بنا هستند.
در مطالب زیر نکات مهم در طراحی و محاسبات نماها را در دو بخش 

موردبررسی قرار می دهیم:

اشــاره

نکات مهم در طراحی نماهای شیشه ای 

1-  مقدمه 
سیســتم.های.نماهای.شیشــه.ای.دارای.راه.حل.های.متنوعی.هستند.و.اگر.دقیق.و.
صحیح.طراحی.شــوند.عاوه.بر.زیبایی.بیرونی.)ظاهری(.و.امنیت.مناســب،.شرایط.

خوبی.نیز.در.داخل.بنا.به.وجود.آورده.و.بسیار.مناسب.خواهند.بود..
نکته.بسیار.مهم.آن.اســت.که.حتی.اگر.سیستم..بسیار.مناسب.انتخاب،.طراحی.و.
محاسبه.شود،.اما.اجرای.دقیق.و.استانداردی.را.تجربه.نکند.می.تواند.خطرات.جانی.و.

مشکات.مالی.را.سبب.شود.
از.جمله.این.مشکات.می.توان.به.موارد.ذیل.اشاره.کرد:

1-.عدم.توجه.به.حرکات.ساختمان.ها؛
2-.عدم.اتصال.مناسب.نما.به.سازه.اصلی؛

3-.عدم.اتصال.قطعات.نما.)سیستم(؛
4-.اشتباهات.در.ساخت.نما؛

1-4-.عدم.استفاده.از.نیروی.ماهر؛
2-4-.اشکاات.در.طراحی.سیستم؛.

3-4-.عدم.رعایت.ترتیب.اجرای.قطعات.ساختمان.)تقدم.و.تاخر(؛

مجری شرکت آلوکد   

مجری شرکت آلوکد   

مجری شرکت آلوکد   

مجری شرکت آلوکد   
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4-4-.اشــکال.در.زمان.بندی.انجام.کار.و.مشــکات.به.وجود.آمده.به.دلیل.
تعجیل.در.کار؛.

5- طراحی.سیستم.جهت.انجام.تست.در.محیط.آزمایشگاهی.و.نه.محیط.واقعی؛
.تمامی.موارد.فوق.تاثیر.مستقیم.بر.روی.کیفیت.نهایی.ساختمان.خواهند.داشت.

سیســتم.های.نمای.شیشــه.ای،.در.پوســته.خارجی.نماها.در.برابر.شرایط.محیطی.

یکی.از.بهترین.انتخاب.ها.به.شــمار.می.آید..این.نوع.سیستم.ها.پوشش.دهنده.تمامی.

پوســته.خارجی.بنا.در.کف.ها.و.سقف.ها.و.قسمت.های.اسپندرال.در.بنا.می.شود..البته.

این.امکان.نیز.وجود.دارد.که.در.قســمت.های.اســپندرال.از.مصالح.دیگری.نیز.زیر.

نمای.شیشــه.ای.استفاده.شود.و.در.نهایت.نمایی.که.با.شیشه.و.آلومینیوم.و.یا.مصالح.

سبک.دیگر.)سرامیک.خشک،.کامپوزیت.و...(.پوشانیده.شده.مقاومت.خوبی.در.برابر.

نیروی.باد،.زلزله.و.شــرایط.جوی.از.خود.نشان.می.دهد..حتی.امروزه.این.نماها.برابر.
آتش.سوزی.و.صدا..نیز.در.حال.طراحی.و.اجرا.هستند.

2- عدم نفوذ آب
تمامی.قطعات.و.اتصاات.مورد.استفاده.در.نمای.شیشه.ای.می.بایست.در.برابر.نفوذ.
آب.دارای.مقاومت.ازم.باشــند..طراحی.و.اجرای.نما.باید.در.درجه.اول.به.هر.ترتیب.
جلوی.نفوذ.آب.باران.را.بگیرد..مصالح.به.کار.رفته.در.نمای.شیشه.ای.از.جمله.شیشه،.
آلومینیوم،.واشــرها.و.ایزواتورها.به.تنهایی.در.برابر.آب.و.صدا.و.پرت.انرژی.مقاومت.
ازم.را.دارند.اما.وقتی.تمامی.این.مصالح.در.کنار.هم.قرار.گیرند.نیز.باید.این.خواص.

را.حفظ.کنند.
اگر.این.سیســتم.ها.در.محیط.آزمایشــگاهی.مورد.آزمایش.های.ازم.قرار.نگرفته.

باشند،.پس.از.اجرا.در.نما.در.طی.زمان.می.بایست.نتیجه.را.بررسی.کرد.
در.سیســتم.های.نمای.شیشــه.ای.نفوذ.آب.به.بنا.و.زیان.های.ناشی.از.این.نفوذ.در.

شکل.های.مختلفی.نمود.پیدا.می.کند،.از.جمله:
1-.نفوذ.مستقیم.آب.باران.به.داخل.سیستم؛

2- نفوذ.مویرگی؛
3- نفوذ.از.منفذهای.تخلیه.آب.به.بیرون؛

در.صورت.نفوذ.آب.به.داخل.بنا.مشکاتی.به.وجود.می.آید.که.در.این.صورت.عاوه.

بر.ضرر.و.زیان.به.قســمت.های.داخلی.مشترک.با.قرارگیری.نما،.باعث.نفوذ.آب.وهوا.

از.محل.های.اتصال.آلومینیوم.های.افقی.و.عمودی.به.هم.یا.از.واشــرهای.زیر.شیشه.
خواهد.شد..

در.بررسی.های.به.عمل.آمده.عمده.اشکاات.در.قسمت.های.متصل.شونده.در.نماهای.
شیشه.ای.دیده.شده.است..نقاطی.که.قطعات.و.اتصاات.به.هم.وصل.می.شوند.

ضعف.در.طراحی.جزئیات.اجرایی.این.اتصــاات،.اجرای.ناصحیح.و.ناکافی.بودن.
محل.های.تخلیه.آب.دلیل.این.مشکل.شناسایی.شده.است..

البتــه.در.طی.زمان.خوردگی.قطعات.و.اتصاات.مجــاور.یکدیگر.نیز.به.ضعف.در.
سیستم.و.نفوذ.آب.منجر.می.گردند.

مهم.تریــن.اصل.در.طراحی.و.اجرای.نماهای.شیشــه.ای،.امکان.انجام.یک.نمای.

شیشــه.ای.مقاوم.در.برابر.نفوذ.آب.وهواســت.و.از.جمله.کارهایی.که.در.ابتدا.می.شود.

کرد،.استفاده.از.قطعات.و.اتصاات.مقاوم.و.به.حداقل.رسانیدن.نقاط.نفوذ.آب.وهواست..

البته.درصورتی.که.نمای.اجراشــده.در.ابتدا.در.برابر.نفوذ.آب.وهوا.مقاوم.باشــد.نیز.
باید.با.گذشت.زمان.نسبت.به.بازدیدها.و.سرویس.های.دوره.ای.در.نما.نیز.اقدام.شود.
بــا.توجه.بــه.قرارگیری.نما.در.مناطق.پربارش.و.در.مناطق.بــا.آمار.لرزه.ای.باا.یا.
مناطق.با.اختاف.درجه.حرارت.باا.انجام.ســرویس.ها.و.بازدیدهای.دوره.ای.بســیار.

اهمیت.دارد..
در.هنگام.نفوذ.آب.از.جمله.نقاطی.که.در.یک.بنا.و.ترکیب.آن.با.نمای.شیشه.ای.مورد.
توجه.قرار.می.گیرد.حدفاصل.دیوارهای.مجاور.با.نمای.شیشــه.ای.است.به.طوری.که.

بیشترین.عامل.نفوذ.در.این.نقاط.تثبیت.شده.است.
البته.سیســتم.های.جدید.نماهای.شیشه.ای.نسبت.به.ســال.های.قبل.از.کیفیت.و.

اتصاات.بهتری.بهره.مند.هستند.
پیشرفت.فناوری.ساخت.انواع.چسب.هایی.که.در.نما.مورد.استفاده.قرار.می.گیرند.از.

جمله.سیلیکون.ها،.در.این.زمینه.نقش.موثری.داشته.اند.به.طوری.که.کنترل.نقاط.نفوذ.
آب.در.سیستم.های.نمای.شیشه.ای.راحت.و.بهتر.انجام.می.شود.

اســتفاده.از.واشــرهای.آب.بندی.و.هوابندی.مقاوم.در.برابر.شرایط.جوی.از.

جمله.پوســیدگی.EPDM.هم.نقش.بسزایی.در.دوام.و.عمر.طوانی.این.نوع.
سازه.ها.داشته.اند.

در.نماهای.شیشــه.ای.اســتفاده.از.درزهای.تخلیه.آب.در.پروفیل.های.افقی.توصیه.

می.شــود..این.درزهای.تخلیه.آب.در.صورت.نفوذ.آب.از.واشر.باایی.و.درپوش.افقی،.
آب.را.به.بیرون.سازه.از.قسمت.زیرین.درپوش.هدایت.خواهد.کرد.

3- کنترل نور خورشید 
نور.تابیده.شده.به.نمای.شیشه.ای.دارای.دو.اثر.مهم.است:

اول، گرمای.زیاد.سبب.تغییر.شکل.المان.های.بیرونی.نمای.شیشه.ای.می.گردد.
دوم،.نفوذ.نورهای.مضر.به.داخل.بنا.

از.کارهای.مهم.در.اجرای.نماهای.شیشــه.ای.محاسبه.انبساط.و.انقباض.قطعات.و.

اتصاات.و.رعایت.فاصله.های.مناســب.در.محل.های.اتصال.پروفیل.های.عمودی.در.
نما.است.

.Low_e.همچنین.در.کنترل.نفوذ.نور.شــدید.آفتاب.نیز.استفاده.از.شیشه.های

)کم.گسیل(.به.شــدت.توصیه.می.شود..این.نوع.از.شیشــه.ها.در.فصول.بسیار.گرم.یا.

مناطق.گرمســیر.از.نفوذ.اشعه.های..مضر.و.نور.شــدید.به.داخل.ساختمان.جلوگیری.
کرده.و.بخش.عمده.ای.از.گرمای.تابشی.به.نما.را.منعکس.می.کنند..

منابع
Glass and Aluminium Curtain Wall  Systems, by Rick 

Guiovete; Curtain wall Design Againist Story Drit, by 
Roy Mond Tin; Dr. Cigdem Celik Tekin.

مجری شرکت آلوکد   
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اکنون.پس.از.گذشت.چندین.سال.از.آغاز.تولید.پروفیل.های.یو.پی.وی.سی.در.ایران،.
بیش.از.پیش.به.اهمیت.انتخاب.افزودنی.های.با.کیفیت.پی.وی.سی.می.توان.پی.برد..
در.این.شــماره.از.سری.مقاات.که.توســط.بخش.تحقیق.و.توسعه.شرکت.همپار.
تهیه.و.تنظیم.شــده.است،.برآنیم.تا.به.نقش.انتخاب.صحیح.دی.اکسید.تیتانیوم،.اثر.
میزان.مصرف.در.فرمواســیون.به.عنوان.عامل.اصلی.پایدارسازی.رنگ.پروفیل.های.

پنجره،.بپردازیم.
از.دی.اکســید.تیتانیوم.برای.افزودن.پایداری.نوری.به.پروفیل.اســتفاده.می.شــود..
همچنین.ازآنجاکه.این.ماده.به.صورت.پیگمنت.سفیدرنگ.است،.دی.اکسید.تیتانیوم.به.

عنوان.پایدارساز.نوری.نیز.به.کار.می.رود.
دی.اکسید.تیتانیوم.اساسا.در.قالب.سه.نوع.اصاح.شده.ارائه.می.شود:

ـ.آناتاز1.
ـ.بروکیت2
ـ.روتایل۳.

انواع.آناتاز.و.روتایل.از.نظر.اهمیت.تکنیکی.مانند.پیگمنت.ها.هستند..علت.درخشندگی.

و.کدری4.این.دو.نوع.و.در.نتیجه.پتانســیل.باای.آن.برای.ســفید.شدن،.به.علت.باا.

بودن.شاخص.شکســت.نور.حدود.2/55.)برای.آناتاز(.و.2/۷5.)روتایل(.است..انتخاب.

نوع.صحیح.دی.اکسید.تیتانیوم،.قطعا.اما.نه.منحصرا،.پایداری.در.برابر.فرسایش.هوا.را.
برای.محصوات.پی.وی.سی.تعیین.می.کند.

TiO.نامیده.
2
در.صنعت.پروفیل.پنجره،.تنها.از.گرید.روتایل.اســتفاده.می.شــود.که.

می.شود.اما.اشــتباها.به.آن.تیتان.نیز.گفته.می.شود..دانسیته.دی.اکسید.تیتانیوم.حدود..

gr/cm3. است.و.بنابراین.انتقال.آن.از.سیلو.به.میکسر.دشوار.است..در.صورتی.که.

آمیزه.خشک.به.صورت.پنوماتیکی.از.طریق.خطوط.لوله.بلند.منتقل.شود،.افزودنی.هایی.

با.دانســیته.زیاد.)مانند.TiO2(.و.افزودنی.هایی.که.دانسیته.کمتری.)مانند.فیلر(.دارند،.

احتمال.جدایی.از.هم.را.دارند..این.مشــکل.که.تحــت.عنوان."جدایش.اجزاء.از.آمیزه.

خشک5".نامیده.می.شود،.پارامترهای.اکستروژنی.نامطلوبی.را.در.پی.دارد.که.به.کیفیت.

نامطلوب.و.بد.محصول.منجر.می.شــود..بنابراین،.مهندس.فنی.باید.این.جزئیات.را.در.

حین.آزمایشات.تولید.برای.مشتریانی.که.از.سیستم.انتقال.پنوماتیکی.استفاده.می.کنند،.

در.نظر.بگیرد..دی.اکســید.تیتانیومی.که.برای.پی.وی.ســی.بــه.کار.می.رود،.اصاح.

سطحی.شــده.تا.سازگاری.بیشتری.با.پی.وی.سی.داشته.باشد،.آبگریز.باشد،.و.فعالیت.

نوری.را.کاهش.دهد..به.عاوه،.با.توجه.به.این.مســئله.که.دی.اکسید.تیتانیوم.افزودنی.

اصلی.برای.اضافه.کردن.پایداری.در.برابر.فرسایش.هوا.به.پی.وی.سی.است،.مقدار.ُدز.

آن.به.محدوده.جغرافیایی.که.پنجره.پی.وی.سی.در.آن.محل.استفاده.می.شود،.بستگی.

دارد..در.کنار.این.مسئله.که.این.ماده.بر.روی.رفتار.بلند.مدت.پایداری.در.برابر.فرسایش.

هوا.تاثیر.می.گذارد،.دی.اکســید.تیتانیوم.می.تواند.نســبتا.بر.پدیده.های.کوتاه.مدت.)از.
چند.ساعت.تا.چندین.هفته(.اثرگذار.باشد..از.آن.جمله.می.توان.به.موارد.زیر.اشاره.کرد:

ـ.تغییر.رنگ.به.سمت.آبی.شدن۶،.که.با.کاهش.مقدار.b.مشخص.می.شود؛
.a.ـ.انــواع.مختلف.تغییر.رنگ.به.ســمت.صورتی.شــدن۷،.که.بــا.افزایش.مقدار

مشخص.می.شود؛
ـ.تغییر.رنگ.به.سمت.تیره.شدن8،.که.با.کاهش.مقدار.L.مشخص.می.شود.

این.پدیده ها.در.ســمینار.پروفیل.شــرکت.همپار.مــورخ.201۶/01/2۷.به.تفصیل.

مورد.بحث.قرار.گرفته.اســت..لذا،.انتخاب.صحیح.پیگمنت.دی.اکســید.تیتانیوم.)اما.

نه.به.تنهایی!(،.تعیین.کننده.رفتار.پایداری.در.برابر.فرســایش.هوا.برای.محصول.نهایی.

پی.وی.سی.اســت!.بنابراین،.اگر.تولیدکننده.ناشناســی،.محصول.)جدید(.دی.اکسید.

تیتانیومی.را.پیشنهاد.می.دهد،.باید.حداکثر.توجه.به.خرج.داده.شود..شکایتی.که.مربوط.

دی اکسید تیتانیوم؛ مقاومت در برابر فرسایش هوا، 
مقدار مصرف و اثرات آن

تهیه کننده: 
بخش تحقیق و توسعه شرکت همپار

1- Anatase
2- Brookite
3- Rutile
4- Opacity

5- Segregation of Ingredients of Dry-blend
6- Photo blueing
7- Photo pinking
8- Photo greying
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به.هزاران.پنجره.نصب.شده.یا.ورق.های.کشویی/.روکش.باشد،.می.تواند.به.آن.شرکت.
از.چند.جهت.آسیب.برساند:

اول،.از.نظر.اقتصادی.به.علت.هزینه.های.گران.تعویض.یا.جبران.کردن.خســارت؛.

دوم.تاثیر.شدید.بر.شهرت.و.آبروی.شرکت..)حتی.اگر.بیمه.مسئولیت.محصول.وجود.

داشته.باشــد،.شرکت.بیمه.می.تواند.قرارداد.را.کنســل.کرده.و.حق.بیمه.را.افزایش.

دهد.(.به.همین.علت،.باید.از.هر.تامین.کننده.جدید.دی.اکســید.تیتانیوم،.ســواات.
زیر.پرسیده.شود:

ـ.آیا.داده.های.مربوط.به.پایداری.در.برابر.فرســایش.هوا.در.آریزونا،.فلوریدا،.باندل.و.
فرانسه.برای.مدت.5.سال.)یا.حداقل.دو.سال(.وجود.دارد؟

ـ.آیا.داده.های.پایداری.در.برابر.فرســایش.هوا.در.فضای.باز،.از.مشتریانی.که.به.طور.
منظم.از.این.ماده.استفاده.می.کنند،.موجود.است؟

ـ.آیــا.نتایج.آزمایش.پایداری.در.برابر.فرســایش.هوا.که.در.موسســات.معتبر.مانند.

)Underwriter Laboratories )UL.به.صورت.مصنوعی.انجام.شده.باشد.

)مانند.تست.زنون(،.وجود.دارد؟
ـ.نحوه.عملکرد.پیگمنت.با.توجه.به.تغییر.رنگ.به.ســمت.صورتی.شــدن،.خصوصا.

برای.ساختمان.های.رو.به.سمت.شمال9.به.چه.صورت.است؟
ـ.چه.مقدار.از.محصوات.ایشــان.برای.مشــتریان.پروفیل.پنجره.در.سرتاسر.جهان.

فروخته.شده.است؟
ـ.نخســتین.تجارت.قانونی.ایشــان.روی.این.ماده.برای.پروفیل.پنجره.چه.زمانی.

بوده.است؟
حتی.در.صورت.دریافت.جوابی.جامع.و.کامل.برای.این.پرســش.ها،.الزام.برای.تست.
عملکرد.پیگمنت.های.دی.اکســید.تیتانیوم.جدید.باید.به.طور.کامل.باقی.بماند،.و.باید.

)همچنین(.هماهنگ.با.موسسه.تست.معتبر.و.مجرب.باشد.
همان.طور.که.ذکر.شد،.مقدار.ُدز.دی.اکسید.تیتانیوم.به.محدود.جغرافیایی.که.پنجره.
پی.وی.سی.در.آن.محل.به.کار.برده.می.شود،.بستگی.دارد..مقادیر.متداول.مصرف.دی.

اکسید.تیتانیوم.برای.پروفیل.پنجره.به.شرح.زیر.است:
.4/0 - 3/2 نوع.روتایل.در.اروپا.و.روسیه؛ ـ.

.5/0 نوع.روتایل.در.ترکیه؛ ـ.
.9/0 - 8/0 نوع.روتایل.در.ایران. ـ.

شکل 1. نقشه پتانسیل خورشیدی ـ تابش افقی جهانی اوراسیا 
)آبی به سبز: کم ـ زرد به قهوه ای: متوسط ـ قهوه ای به بنفش: قوی( 

قانون.هایی.که.در.این.رابطه.صدق.می.کنند.عبارتند.از:."نزدیک.تر.بودن.یک.کشــور.

به.خط.استوا،.میزان.نیاز.آن.به.نوع.روتایل.را.افزایش.می.دهد!".و."استابیایزرهای.بر.
پایه.سولفور.قلع،.به. 3 اضافه.تر.از.نوع.روتایل.نیاز.دارند!.

.

.

شکل 2. نقشه پتانسیل خورشیدی افقی جهانی ایران و 
آن همسایگی 

.
با.این.حال،.باید.جنبه.جغرافیایی.را.به.صورت.اصولی.تر.در.نظر.گرفت..در.شــکل1،.
نقشه.پتانسیل.خورشیدی.آفتابی.جهانی.در.اوراسیا.دیده.می.شود..و.در.شکل2،.مجاورت.

ایران.مشاهده.می.شود.

.

.

شکل 3. نمودار مقدار ُدز دی اکسید تیتانیوم در اروپا، ترکیه و ایران 
در مقابل تابش خورشیدی برای استابیایزرهای سرب و کلسیم/ روی

بر.اســاس.شــکل.1.و.شــکل.2،.می.توان.نتیجه.گرفت.که.مقدار.متوســط.تابش.
خورشیدی.ساانه.به.صورت.زیر.است:

ـ.  800 تا.1۳00.در.اروپای.شمالی.و.مرکزی؛
ـ.  1۳00.تا.1900.در.ترکیه.)مجاورت.منطقه.دریای.سیاه(؛
ـ.  2000.تا.2۳00.در.ایران.)مجاورت.منطقه.دریای.خزر(.

اگر.مقدار.ُدز.دی.اکســید.تیتانیوم.را.در.این.مناطق.در.مقابل.تابش.خورشیدی.رسم.
کنیم.)شکل.۳(،.روند.لگاریتمی.به.دست.می.آید.

عــاوه.بر.این،.می.توان.این.طور.نتیجه.گرفت.که.برای.مناطق.با.تابش.خورشــیدی.

بااتر.مانند.افغانســتان،.به.مقدار.بااتری.از.دی.اکسید.تیتانیوم.نیاز.است..پیشنهاد.ما،.

اســتفاده.از. 9-12 دی.اکســید.تیتانیوم.در.ترکیب.با.اســتابیایزرهای.سرب.و.
کلسیم/روی.در.این.مناطق.است..در.مورد..

.2-3 بااتر.خواهد.بود. استابیایزرهای.قلع،.این.مقادیر 

9- North-faced
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با.این.وجود،.این.تنها.یک.وجه.از.مســئله.اســت..باید.تاثیر.دما.)شــکل4(،.محیط.
)شکل5(،.رطوبت.هوا.و.آلودگی.هوا.نیز.در.نظر.گرفته.شود..

.

شکل 4. دماهای متوسط ساانه )دو متر بااتر از زمین( در ایران و 
مجاورت آن 

.
شکل 5. دور نمای ایران و مجاورت آن 

طبق.قانون.آرنیوس،.با.افزایش.10.درجه.دما.در.یک.واکنش.شــیمیایی،.ســرعت.

واکنش.دو.برابر.می.شــود..این.مسئله.برای.واکنش.های.نوری.ـ.شیمیایی.و.پایداری.

در.برابر.فرســایش.هوا.برای.پروفیل.های.پنجره.پی.وی.ســی.نیز.صادق.اســت..در.

ســطوح.بااتر.از.دریا،.نور.UV.بیشــتری.به.پروفیل.پنجره.می.رســد.و.در.نتیجه.به.

پایداری.در.برابر.UV.بیشــتری.نیازمند.اســت..رطوبت.هوا.نسبت.به.هوای.خشک،.

ممکن.است.فرآیندهای.فرسایش.متفاوتی.در.برابر.هوا.را.سبب.شود..از.طرف.دیگر،.
ابرها.و.آلودگی.هوای.زیاد.باعث.کاهش.مقدار.نور.در.دسترس.روی.پروفیل.می.شود.
به.منظور.دســتیابی.به.نتایج.مناسب.برای.پایداری.در.برابر.فرسایش.هوا.و.نور.در.
محصوات.مورد.اســتفاده.در.فضای.باز،.مانند.پروفیل.پنجره.یا.ناودان،.ترکیب.های.
مختلفــی.از.مناطق.آب.و.هوایی،.ارتفاع.از.ســطح.دریا،.و.موقعیت.جغرافیایی.)جهت.

قطب.نما(.به.صورت.تئوری.نیاز.به.بررسی.دارد..
مشــکل.دیگری.که.در.رابطه.با.زمان.آزمون.نیز.وجود.دارد،.این.اســت.که.امروزه.
تولیدکنندگان.پروفیل.پنجره.ضمانت.می.کنند.که.پروفیل.های.آنها.برای.مدت.زمان.
حداقل.10.ســال.دچار.تغییر.رنگ.نمی.شــوند..هزینه.و.تاش.نهایی.برای.تست.نیز.
ســخت.و.طاقت.فرسا.خواهد.بود..بنابراین،.آزمون.های.پایداری.در.برابر.فرسایش.هوا.
 ASTM D 1435-75 یا DIN 53386 با.توجه.به.اســتانداردهای.توافق.شده
انجام.می.شوند..)یک.گزینه.جایگزین.برای.قرار.گرفتن.در.معرض.فضای.باز،.مقاومت.
پایداری.در.برابر.فرسایش.هوای.مصنوعی.است.که.روش.های.تست.متفاوتی.در.این.

زمینه.وجود.دارد.(
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پنجره.ایرانیان؛.آثار.مخــرب.یارانه.ارزی.بر.فعالیت.های.
اقتصادی،.در.بازار.مسکن.هم.شدت.پیدا.کرد.

به.گزارش.دنیای.اقتصاد،.انبوه.ســازان.با.تشــریح.زیان..

بزرگ.بازار.ساخت.و.ساز.در.ســال.9۷.از.نابسامانی.بازار.ارز.

اعــام.کردند:.به.برخی.تولیدکنندگان.مصالح.ســاختمانی،.

دار.4200.تومانــی.برای.واردات.مواد.اولیه.تخصیص.پیدا.

کرد؛.اما.همان.مصالح.و.تجهیزات.ساختمانی.با.قیمت.پایه.

دار.آزاد.به.دســت.ســازنده.مسکن.رســید..جهش.قیمت.

مســکن.ناشی.از.شــوک.های.ارزی.-.اثر.غیرمستقیم.-.و.

صعود.هزینه.ســاخت.در.ســال.گذشــته.تعداد.انبوه.سازان.
ورشکسته.یا.زمینگیر.شده.را.افزایش.داده.است.

بازتــاب.ناکارآمدی.و.بی.اثربودن.سیاســت.اعطای.یارانه.

ارزی.به.واردکنندگان.کااهای.اساســی.که.در.قالب.طرح.

اختصــاص.دار4200.تومانــی.به.برخــی.از.واردکننده.ها.

از.ســال.گذشــته.به.اجرا.درآمــد.اخیرا.در.بازار.مســکن.و.

ســاختمان.نیز.رصد.و.به.عنوان.شکل.دوم.زیان.بازار.مسکن.

از.شوک.های.ارزی.ناشی.از.اعمال.سیاست.های.نادرست.در.

بازار.دار.شناسایی.شد..در.حالی.که.نیمه.دوم.فروردین.سال.

گذشته.با.هدف.کنترل.و.تنظیم.بازار.و.جلوگیری.از.سرایت.

آثار.نامطلوب.جهش..نرخ.ارز.به.بازار.کااهای.اساسی،.دولت.

اقدام.به.اختصاص.دار.با.نرخ.4200.تومان.به.واردکنندگان.

مواد.اولیه.و.کااهای.اساسی.کرد.تا.از.این.طریق.قیمت.این.

مواد.اولیــه.و.کااها.را.کنترل.کرده.و.از.انعکاس.آثار.منفی.

جهش.ارزی.در.قیمت.این.کااها.جلوگیری.کند،.انبوه.سازان.

از.ناکارآمدی.این.طــرح.در.تنظیم.قیمت.ها.در.بازار.مصالح.

وتجهیزات.ساختمانی.خبر.می.دهند؛.به.گفته.آنها.در.شرایطی.

که.بســیاری.از.تولیدکنندگان.مصالح.وتجهیزات.ساختمانی.

مشــمول.دریافت.ارز.4200.تومانی.شده.و.از.سیاست.یارانه.

ارزی.دولت.بهره.مند.شــدند.اما.اثر.این.سیاســت.ناکارآمد.

هم.اکنون.در.بازار.ســاخت.وساز.در.شکل.افزایش.بی.رویه.و.

غیرقابل.توجیه.قیمت.این.مصالح.وتجهیزات.منعکس.شده.

اســت؛.به.این.معنا.که.اگر.چه.بسیاری.از.این.تولیدکنندگان.

با.اســتفاده.از.یارانه.ارزی.اقدام.بــه.واردات.مواد.اولیه.برای.

تولید.برخی.مصالح.وتجهیزات.ساختمانی.به.کشور.کرده.اند.

اما.هم.اکنون.این.مصالح.وتجهیزات.را.براســاس.قیمت.روز.

ارز.در.بازار.به.ســازنده.ها.و.انبوه.سازان.عرضه.می.کنند.که.

این.اقدام.منجر.به.افزایش.قابل.توجه.هزینه.های.ســاخت.

مسکن.شده.است.
انعکاس.ناکارآمدی.و.بی.اثر.بودن.این.سیاســت.ارزی.در.
حالی.هم.اکنون.خود.را.در.بازار.مســکن.وســاختمان.نشان.
می.دهد.که.پیش.از.این.نیز.در.ســایر.بازارها.انحراف.یارانه.
ارزی،.رصد.شــده.بود..عرضه.مصالح.وتجهیزات.ساختمانی.
کــه.برای.واردات.مــواد.اولیه.آنهــا.از.دار.4200.تومانی.
استفاده.شده.براســاس.نرخ.آزاد.دار.در.بازار.ارز،.به.عنوان.
شــکل.دوم.زیان.بازار.ســاخت.وساز.از.شــوک.های.ارزی.
ناشــی.از.اعمال.سیاست.های.نادرست.در.بازار.دار.شناخته.
می.شود..عائم.بروز.آثار.منفی.اعمال.سیاست.های.نادرست.
و.تصمیم.های.ناگهانی.که.به.ایجاد.روزهای.نفســگیر.برای.
سازندگان.مسکن.منجر.شد.در.بهار.و.تابستان.سال.گذشته.

نیز.مشاهده.شد.
نیمه.اول.ســال.گذشــته.تحت.تاثیــر.تصویب.مصوبات.
ناگهانــی.در.حوزه.بــازار.ارز،.برخی.مصالــح.و.تجهیزات.
ســاختمانی.به.طور.کامل.در.بازار.مصالح.شهر.تهران.نایاب.
شــد.و.به.دنبال.آن.قیمت.مصالح.و.تجهیزات.ســاختمانی.
تولید.داخل.نیز.با.افزایش.قابل.توجه.سطح.قیمت.ها.همراه.
شد..اثر.شکل.اول.زیان.بازار.مسکن.از.اعمال.سیاست.های.
ناگهانی.در.بازار.ارز.در.حالی.ســال.گذشته.به.خصوص.در.
دو.فصل.بهار.وتابســتان.سازندگان.را.با.مشکل.مواجه.کرد.
که.هم.اکنون.رئیس.کانون.سراســری.انبوه.ســازان.از.رصد.
شکل.دوم.زیان.بازار.مســکن.از.شوک.های.ارزی.و.اعمال.
سیاســت.های.ناکارآمد.در.بازار.ارز،.خبر.می.دهد..جمشــید.
برزگر.روز.گذشته.در.نشست.خود.با.خبرنگاران.اعام.کرد:.
اخیرا،.تحت.تاثیر.اعمال.سیاست.های.ناکارآمد.ارزی،.قیمت.
برخی.از.مصالح.وتجهیزات.ســاختمانی.که.در.تولید.آنها.از.
مواد.اولیه.وارداتی.استفاده.می.شود.تا.سه.برابر.در.مقایسه.با.
ســال.9۷.افزایش.یافته.است..این.در.حالی.است.که.عمده.
تولیدکنندگان.این.مصالح.وتجهیزات.ساختمانی.از.سیاست.
یارانــه.ارزی.و.دار.4200تومانی.بهره.منــد.بوده.اند.اما.در.
محاســبه.قیمت.تمام.شــده.محصول.خود.و.تعیین.قیمت.
نهایــی.محصول.برای.عرضه.به.بازار،.نرخ.روز.دار.در.بازار.

آزاد.را.مبنای.محاسبه.قرار.داده.اند.
روایت.برزگر.از.زمینگیر.شــدن.انبوه.ســازان.ناشــی.از.
نابســامانی.های.ارزی،.نشــان.می.دهد.این.سیاست.اگر.چه.
در.روزهای.پایانی.فروردین.سال.گذشته.برای.تنظیم.بازار.و.

مصون.ماندن.قیمت.کااهای.اساسی.از.شوک.های.ارزی.به.

تصویب.رسید.و.اجرا.شد.اما.در.عمل.به.دلیل.ناکارآمد.بودن،.

نه.تنهــا.هیچ.کمکی.به.کنترل.قیمــت.مصالح.وتجهیزات.

ساختمانی.نکرد.بلکه.در.کنترل.هزینه.های.ساختمانی.و.در.

نهایت.کنترل.قیمت.مســکن.نیز.بی.اثر.بــود..به.گفته.وی.

یارانــه.ارزی.دولت.نه.تنها.به.هدف.تعریف.شــده.اصابت.

نکرده.اســت.بلکه.هیچ.اثر.مثبتی.نیز.در.کنترل.قیمت.تمام.
شده.ساخت.مسکن.نداشت.

رئیس.کانون.سراسری.انبوه.ســازان.همچنین.با.اشاره.به.

جهش.هزینه.های.ساختمانی.در.پی.نوسانات.و.نابسامانی.های.

ارزی.و.اعمال.سیاســت.های.ناکارآمــد.در.این.حوزه.که.در.

نهایت.خود.را.در.قیمت.فروش.واحدهای.مسکونی.منعکس.

کرده.و.قیمت.تمام.شــده.واحدها.را.افزایش.داده.اســت،.از.
زیان.انبوه.سازان.از.جهش.قیمتی.بازار.مسکن.خبر.داد.

وی.در.ایــن.باره.توضیح.داد:.برخــاف.برخی.که.تصور.

می.کنند.انبوه.سازان.از.جهش.قیمت.مسکن.منتفع.می.شوند.

وحاشیه.ســود.آنها.از.فرآیند.ساخت.و.ساز.افزایش.می.یابد،.

اما.انبوه.ســازان.نیز.مانند.متقاضیان.مسکن.از.جهش.قیمتی.

متضرر.می.شــوند؛.چرا.که.به.دنبال.افزایش.بی.رویه.سطح.

قیمت.هــا.در.بازار.مســکن.وایجاد.شــرایط.جهش.قیمتی،.

بــه.دلیل.افت.قابل.توجه.قدرت.خرید.متقاضیان.مســکن،.

انبوه.ســازان.و.ســازندگان.نیز.نمی.تواننــد.واحدهای.آماده.

خود.را.به.فروش.برســانند؛.در.نتیجه.طــول.دوره.فروش.

واحدها.و.رسوب.ســرمایه.انبوه.سازان.در.واحدهای.فروش.

نرفته.افزایش.می.یابد؛.از.آنجا.که.ســاخت.وســاز،.کســب.

وکار.انبوه.ســازان.اســت.و.همواره.عواید.ناشی.از.ساخت.و.

فروش.واحدهای.نوساز.صرف.تامین.هزینه.های.پروژه.های.

ساختمانی.جدید.می.شود،.افزایش.طول.دوره.فروش.واحدها.

به.زیان.دیدگی.انبوه.ســازان.منجر.می.شود؛.رسوب.سرمایه.

انبوه.سازان.از.یکسو.یک.زیان.فروش.نرفتن.واحدها.به.شمار.

می.رود.و.از.ســوی.دیگر.تاخیر.در.فروش.واحدها.به.معنای.

افزایش.هزینه.ساخت.و.سازهای.جدید.به.دلیل.تورم.زمین.

و.افزایش.قیمت.مصالح.با.گذشــت.زمان.است؛.با.توجه.به.

آنکه.قیمت.زمین.و.مصالح.ســاختمانی.روز.به.روز.در.حال.

افزایش.است،.هرچه.انبوه.ساز.به.دلیل.فروش.نرفتن.واحدها.

و.رسوب.سرمایه.دیرتر.اقدام.به.سرمایه.گذاری.برای.ساخت.

پروژه.های.جدید.کند،.باید.متحمل.هزینه.های.بیشتری.شود....

افزایش ورشکسته های
 بی تقصیر در بازار ساخت و ساز
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نشریـه پنجره ایرانیـان
ماهنامه تخصصی صنعت در و پنجره و بهینه سازی انرژی ایران

یل 
روف

ش پ
بخ

دریافت تندیس حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
114 ...................... توســط آهن و فواد جهان

تداوم دســتاوردهای ملی و اســتانی هافمن در آغاز 
116 ........................................ سال 1398

حضــور موفق وینســا و دکونیک در نمایشــگاه های 
120 .................................. تهــران و تویــاپ

122 ... تجربه ای دلنشــین با پنجره های رازل  وین

124 ......... آســایش خاطر با پنجره های آســیا وین
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دریافت تندیس حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان توسط آهن و فواد جهان

درچهارمینهمایشرعایتحقوقمصرفکنندگانصورتگرفت؛

ش
زار

گ

شرکت آهن و فواد جهان در چهارمین همایش اعطای گواهینامه و تندیس رعایت حقوق 
مصرف کنندگان موفق به دریافت تندیس افتخار شد. 

بــه گزارش پنجره ایرانیان، شــرکت آهــن و فواد جهان در چهارمیــن همایش اعطای 
گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان اســتان آذربایجان شرقی که روز دوشنبه 
9 اردیبهشت ماه 98 توسط سازمان صنعت و معدن و تجارت در محل مجتمع فرهنگی پترو 
شیمی تبریز برگزار شــد، مفتخر به دریافت تندیس شرکت برتر در حمایت از حقوق مصرف 

کنندگان شد.
هدف از برگزاری این همایش که هر ســال به صورت اســتانی و کشوری برگزار می شود، 
گســترش و نهادینه ساختن فرهنگ رعایت حقوق مصرف کنندگان، ایجاد و تثبیت و نهادینه 
کردن ســاختار رقابتی سالم و تشــویق فعالیت های بنگاه های اقتصادی برای حمایت موثر از 

حقوق مصرف کنندگان و تجلیل از تولیدکنندگان منتخب است.
هدف از اهدا تندیس و گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان افزایش انگیزه و حساسیت 
در تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات برای رعایت بیشتر حقوق مصرف کنندگان از طریق 
فعالیت های فرهنگی و تشویقی، افزایش رقابت سازنده تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات 
در جهــت ارائه محصوات و خدمات با کیفیت برتر، تاش در جهت برقراری قیمت عادانه، 
تحویــل به موقع و ارائه مطلوب خدمــات قبل، حین و پس از فروش کاا، ترغیب بنگاه های 
اقتصادی در جهت ارائه کاا و خدمات اســتاندارد، ایجاد، تثبیت و نهادینه ساختن و گسترش 
فضای رقابتی ســالم بنگاه های اقتصادی در جهت حمایت موثر از حقوق مصرف کنندگان، و 

ارتقای استاندارد در نظام تولید و توزیع بوده است.
قیمت، کیفیت، توزیع، خدمات قبل و پس از فروش، اطاع رسانی و کسب رضایت مشتری 

از جمله شاخص های انتخاب واحدهای نمونه به شمار می آید.
داشــتن پروانه ساخت و پروانه، کاربرد عامت استاندارد ایران، اطاع رسانی مناسب درباره 
قیمت کااهای تولیدی و خدمات، داشتن نظام رسیدگی به شکایات و نظرات مصرف کنندگان 
و جبران خســارت ناشــی از خرید کاا و خدمات، ارائه دفترچه راهنما، ضمانت نامه، خدمات 
مطلوب پس از فروش، استفاده از بســته بندی مناسب و نداشتن تخلف اقتصادی اثبات شده 
در مراجع ذیصاح از جمله شــرایط کسب گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان 

در این همایش بوده است.
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آهــن و فواد جهان و شــش دهه فعالیت 
مستمر

مجموعــه آهن و فــواد جهان برای بار نخســت 
در ســال 1337 با محوریت تولید ســازه های فلزی در 
ناحیه آذربایجان شــروع به فعالیت کرد. در سال 1350 
با اجرای طرح توسعه و اخذ پروانه بهره برداری از وزارت 
صنایــع و معادن، فعالیت خود را در زمینه تولید مخازن 

سوخت آغاز کرد.
در سال 1365 تولید پروفیل های باز در برنامه کاری 
این واحد قرار گرفت. این گروه صنعتی در سال 1371 
فعالیت خود را در زمینــه تهیه و توزیع مقاطع فوادی 
و ورق آغاز کرد و ســپس با اتکا به تخصص پرســنل 
آگاه و تجهیــز کارگاه ها توانســت فعالیت های دیگری 
در زمینه تولید ســوله و ســازه های فلزی و تامین مواد 
اولیه کارخانه های صنعتی انجام دهد. در ادامه، تاش و 
کوشش پیگیرانه و مستمر متخصصان سبب شد تا واحد 
تولید پروفیل های تقویتی دروپنجره های یو.پی.وی.سی 

در این شرکت راه اندازی شود.
هم اینک آهــن و فواد جهان با کوله باری از تجربه 
که حاصل شش دهه تاش در صنعت آهن و فواد، و 
نیز در زمینه تولید پروفیل های تقویتی و ساخت و نصب 
سوله و ســازه های فلزی و نیز توزیع مواد اولیه صنایع 
وابسته است، یکی از فعال ترین گروه های صنعتی کشور 
به شمار می آید و با اتکا به کادری مجرب و متخصص 

در حال ارائه خدماتی مطمئن به مشتریان خود است.
شرکت آهن و فواد جهان ســپاهان از سال 1390 
سیســتم مدیریت کیفیت )QMS( را در حوزه فعالیت 
»بازرگانــی داخلی و خارجی انــواع ورق و نیز تولید و 
فــروش انواع پروفیل« طرح ریزی، پیاده ســازی و اجرا 
کرده و و در همان ســال موفق بــه دریافت گواهینامه 

ISO9001:2008 شد.

این ســازمان همزمان با ارائه نسخه جدید استاندارد 
ISO9001، سیســتم مدیریــت کیفیــت خویش را 

منطبق با الزامات این اســتاندارد، ارتقاء داده و موفق به 
 DQS از شرکت ISO9001:2015 اخذ گواهینامه

آلمان شد.
هم اکنون شــرکت آهن و فواد جهان ســپاهان با 
ISO9001:2015، دیدگاه  به اخذ گواهینامه  توجه 
فرآیندی را در شــرکت خویش جاری و نهادینه ساخته 
و فعالیت های خود را با توجه به شــناخت محیط داخلی 
و خارجی و جهت گیری اســتراتژیک خویش و با تفکر 
مبتنی بر ریسک، در قالب فرآیندهای طرح ریزی شده، 
اجــرا، مدیریت و کنترل کرده و به طور مســتمر آن را 
بازنگری و بهبود می دهد تا بتواند با مشارکت کارکنان 
باصاحیت، توانمند و متعهــد خویش، نیازهای حال و 
آینده مشتریان و سایر ذینفعان را جهت تداوم و تقویت 

موفقیت سازمان، شناسایی و تامین کند.

برنامه بهبود و توسعه
طراحی.و.توسعه.محصول.جدید.عموما.عاملی.بسیار.مهم.در.بقای.یک.شرکت.به.شمار.می.آید..از.این.جهت،.در.صنایعی.که.
دارای.تحوات.ســریع.هستند،.شــرکت.ها.باید.طراحی.ها.و.میزان.محصواتشان.را.به.صورت.پیوسته.گسترش.دهند..تغییرات.

پیوسته.در.فناوری،.حضور.رقبا.و.اولویت.های.درحال.تغییر.مشتریان،.این.گسترش.را.اجتناب.ناپذیر.کرده.اند.
تحقیقات.نشان.می.دهد.که.شرکت.هایی.که.راهبرد.تحقیق.و.توسعه.پایدار.دارند،.نسبت.به.آن.دسته.از.شرکت.هایی.که.برنامه.

سرمایه.گذاری.در.حوزه.تحقیق.و.توسعه.ندارند.یا.برنامه.نامنظمی.دارند،.به.مراتب.از.عملکرد.بهتری.برخوردارند.
فرآیندهای.موجود.در.نظام.مدیریت.آهن.و.فواد.جهان،.این.ســازمان.را.قادر.می.سازد.تا.پروژه.های.تحقیق.و.توسعه.خود.را.
همراســتا.و.همسو.با.استراتژی.کسب.و.کار.و.با.هدف.بهینه.ســازی.ارزِش.افزوده.مدیریت.کند..از.برنامه.های.توسعه.مجموعه.
آهــن.و.فــواد.جهان.می.توان.به.احداث.کارخانه.جدیدی.با.هدف.تولید.طیف.گســترده.ای.از.پروفیل.های.تقویتی.گالوانیزه.در.
منطقه.ای.به.مســاحت.25.هزار.مترمربع.اشاره.کرد..در.این.مجموعه.جدید.جهت.ارتقاء.کیفیت.و.هم.تراز.شدن.با.استاندارهای.

کیفی.جهانی،.از.فناوری.های.به.روز.و.سیستم.های.هوشمند.بهره.گرفته.شده.است.
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مجموعه.بزرگ.هافمن.در.ادامه.دســتاوردهای.سالیان.گذشته.خود،.در.آغازین.روزهای.
سال.جدید.نیز.پرتوان.تر.از.پیش.در.مسیر.پیشرفت.خود.گام.برمی.دارد..

به.گزارش.پنجره.ایرانیان،.مجموعه.هافمن.که.در.سال.گذشته.در.بسیاری.از.همایش.های.

بزرگ.و.ملی.مورد.تقدیر.قرار.گرفته.و.تندیس.های.افتخار.بســیاری.را.کســب.کرده.بود،.

در.دو.ماه.نخســت.امســال.نیز.توانسته.است.به.مسیر.رشــد.و.پیشرفت.خود.ادامه.داده.و.

همچنان.خود.را.به.عنوان.یکی.از.بهترین.تولیدکنندگان.کشــور.مطرح.سازد..روشن.است.

که.موفقیت.بهایی.دارد.که.باید.آن.را.پرداخت.و.مدیران.کوشا.و.خوش.فکر.هافمن.به.خوبی.

از.عهــده.پرداخت.این.بهــا.برآمده.اند..این.مجموعه.به.غیــر.از.اینکه.کیفیت.محصوات.

تولیدی.خویش.را.در.بااترین.ســطح.ممکن.نگه.داشته،.همواره.رضایت.مندی.مشتری.را.

در.ســرلوحه.امور.خویش.قرار.داده.است..البته.در.این.میان.مدیریت.هافمن.توجه.ویژه.ای.

به.نحوه.زندگی.و.رفاه.کارکنان.و.کارگران.خود.نیز.داشــته.و.در.تامین.امنیت.و.همچنین.

امــور.مختلف.زندگی.آنان.اعم.از.مادی.و.معنوی.به.هیــچ.وجه.دریغ.ندارد..کیفیت.کاا،.

جلب.رضایت.مشــتری.و.تامین.همه.جانبه.کارگران.همان.بهایی.است.که.مدیران.هافمن.
برای.قرار.گرفتن.در.صدر.پرداخته.اند.

از.این.جهت.اســت.که.اخبار.موفقیت.هافمن.بسیار.به.گوش.می.رسد.و.همکاران.ما.نیز.

در.پنجره.ایرانیان.تاش..دارند.تا.در.حد.امکان.این.دستاوردها.را.پوشش.دهند؛.چراکه.چه.

افتخاری.بااتر.از.»آن.کاای.ملی.اســت.که.رضایت.مشتری.را.در.پی.دارد«..امسال.نیز.

مجموعه.هافمن.در.فروردین.و.اردیبهشت.در.سه.مراسم.»همایش.سراسری.رضایت.مندی.

مشتری«،.»کارفرمای.سامت.محور«.و.»جشنواره.حامیان.حقوق.مصرف.کنندگان«.مورد.
تقدیر.قرار.گرفت..با.هم.گزارش.مختصری.از.این.رویدادها.را.می.خوانیم:ٌ
 هافمن برگزیده همایش ملی رضایتمندی مشتری شد

شرکت.هافمن،.لوح.تقدیر.طایی.»همایش.سراسری.رضایت.مندی.مشتری.با.رویکرد.

 تداوم دستاوردهای 
ملی و استانی هافمن در آغاز سال 13۹۸

همایشسراسریرضایتمندیمشتری

جشنوارهرعایتحقوقمصرفکنندگان همایشکارفرمایبرتراستانی
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حمایــت.از.کاا.و.خدمات.ملی«.را.بــا.بااترین.امتیاز.از.انجمن.ملــی.حمایت.از.حقوق.
مصرف.کنندگان.دریافت.کرد.

این.لوح.طایی،.طی.مراســمی.که.شــب.چهارشــنبه.28.فروردین.ماه.ســال.جاری.با.

مشــارکت.»انجمن.ملی.حمایت.از.حقوق.مصرف.کنندگان«.و.در.راســتای.قانون.بهبود.

مســتمر.محیط.کسب.کار.و.توسعه.اقتصادی.بین.تشــکل.ها.و.بنگاه.های.ایران.و.رعایت.
حقوق.مصرف.کننــدگان،.تولیدات.و.خدمات.
ملــی.در.مرکــز.همایش.هــای.بین.المللی.
صداوسیما.برگزار.شــد.از.طرف.انجمن.ملی.
حمایت.از.حقوق.مصرف.کنندگان.به.مهندس.

حمیدیه،.مدیرعامل.هافمن.اهدا.شد.
لــوح.و.تقدیرنامه.همایــش.رضایتمندی.
مشــتری.بر.اســاس.بررسی.شــاخص.های.
1۷.گانــه.کیفیــت،.مانند.رعایــت.ضوابط.
تعیین.و.اعام.قیمــت.کاا.و.خدمات.برای.
مصرف.کننــده،.انطباق.ضوابط.تعیین.شــده.
بــا.ضوابــط.ســازمان.حمایــت.از.حقوق.

مصرف.کنندگان،.شــفافیت.در.اعام.و.درج.کاا.و.خدمات.ارائه.شده،.ایجاد.شبکه.ارتباطی.

مناسب.برای.مشتریان.و.دارا.بودن.نظام.مدون،.کارآمد.و.اجرایی.واحد.رسیدگی.به.شکایات.
و.نظارت.مصرف.کنندگان )CRM( به.هافمن.تعلق.گرفته.است.

این.همایش.با.حضور.نمایندگان.مجلس،.روسای.فراکسیون.ها،.استادان.و.هیات..داوران.

این.همایش.از.جمله.دکتر.ابراهیمی،.رئیس.انجمن.ملی.حمایت.از.حقوق.مصرف.کنندگان،.

دکتــر.علیرضــا.محجوب،.نماینده.مردم.تهران،.ری،.اسامشــهر.و.شــمیرانات.و.رئیس.

فراکســیون.کار.و.کارگر،.دکتر.قاســمی،.مشــاور.و.عضو.هیات..رئیســه.اتاق.اصناف.و.

تولید.فراکســیون.مجلس.شــورای.اسامی،.دکتر.محمود.اســتقال،.مشاور.آموزشی.در.

حــوزه.مدیریت.و.بــا.حضور.صاحبان.صنایع،.فعاان.اقتصادی.و.اصناف.کشــور.در.مرکز.
همایش.های.بین.المللی.صداوسیما.برگزار.شد.

در.این.همایش.محورهای.مهمی.مانند.آشنایی.با.تکنیک.های.جهانی.تعامل.با.مشتریان.

و.ذینفعان.بنگاه.های.اقتصادی،.تولیدی.و.خدماتی،.ارتقا.ســطح.رضایتمندی.و.رسیدن.به.
وفاداری.مشتریان،.راهکارهای.افزایش.سهم.بازار،.آشنایی.با.متد.crm.و….بررسی.شد.

 ظرفیت پذیرش بیش از ۶۰ میلیون جمعیت را داریم
دکتر.ابراهیمی،.رئیس.انجمن.حمایت.از.حقوق.مصرف.کنندگان.به.عنوان.اولین.سخنران.
در.همایش.»رضایتمندی.مشــتری«.پشت.تریبون.قرار.گرفت.و.ضمن.خوش.آمد.گویی.به.
حضار.پیرامون.شعار.سال.98.گفت:.امیدواریم.در.سال.»رونق.تولید«.که.توسط.مقام.معظم.
رهبری.نام.گذاری.شده.است،.بتوانیم.ارتباط.مستقیمی.بین.جامعه.مصرف.کنندگان.و.جامعه.

تولیدکنندگان.برقرار.کنیم.
وی.افزود:.امروز.همگی.کنار.هم.در.همایش.»رضایتمندی.مشــتری«.جمع.شــدیم.و.
یک.هدف.متعالی.حمایت.از.حقوق.مصرف.کنندگان.را.دنبال.می.کنیم..امیدوارم.شــاخص.
انتخاب.ها.هرســال.وضعیت.بهتری.داشته.باشد.و.ما.شــاهد.شکوفایی.در.زمینه.کیفیت.و.

قیمت.و.همچنین.رعایت.سلیقه.مصرف.کننده.و.مشتریان.باشیم.
رئیس.انجمن.ملی.حمایت.از.حقوق.مصرف.کنندگان.درباره.تشــکل.مردمی.توضیح.داد:.
انجمن.ملی.حمایت.از.حقوق.مصرف.کنندگان.تنها.تشــکل.مردمی.و.ملی.در.کشور.است.
که.بر.اســاس.قانونی.در.سال.88.به.تصویب.مجلس.شــورای.اسامی.رسیده.است..این.
قانون.بر.اســاس.چشم.انداز.سند.1404.برای.وزارت.بازرگانی.تبیین.شده.و.در.اهداف.سند.

چشم.انداز.است.
.وی.افزود:.مباحث.مختلفی.ازجمله.رشــد.ارزش.افزوده،.تامین.حداقل.نیازهای.اساسی.
مردم،.برخــورداری.از.بخش.خصوصــی.و.تعاونی.توانمند.در.حوزه.بازرگانی،.گســترش.
همکاری.های.دولت.و.تشــکل.های.صنفی.و.ســازمان.های.مردم.نهاد.جز.اهداف.بلندمدت.
ســند.چشم.انداز.پیش.بینی.شده.است..امیدواریم.تا.1404.این.اهداف.محقق.شود.و.بتوانیم.
به.وظیفه.اصلی.انجمن.ســاماندهی.مشــارکت.مردمی.در.اجرای.برنامه.ها.و.سیاست.های.

منطق.با.مصرف.کننده.دست.پیدا.کنیم.

دریافتلوح
تقدیرطایی
»همایشسراسری
رضایتمندی
مشتری«

همایشسراسریرضایتمندیمشتری
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ابراهیمی.درباره.انجمن.حمایت.از.حقوق.مصرف.کنندگان.عنوان.کرد:.انجمن.حمایت.از.

حقوق.مصرف.کننده.در.سطح.شهرستان،.از.اعضای.حقیقی.تشکیل.شده.است.و.ما.ظرفیت.

پذیرش.بیش.از.۶0.میلیون.جمعیت.داریم..چراکه.شــرایط.عضویت.در.انجمن.افراد.باای.

18.سال.و.داشتن.تابعیت.جمهوری.اسامی.است.و.این.تابعیت.به.مفهوم.دیگر.همه.افراد.
واجد.شرایط.رای.دادن.می.توانند.عضو.انجمن.شوند.

ابراهیمی.بیان.کرد:.امیدواریم.در.سال.

مصرف.کننده. جامعــه. تولیــد«،. »رونق.

و.تولیدکننــده.کنــار.هم.قــرار.بگیرد.و.

اتفاق.های.خوب.رقم.بخورد..مصرف.کننده.

بــا.خرید.کاای.ایرانی.و.حمایت.از.تولید.

ملــی.و.تولیدکننــده.با.رعایــت.انصاف.

عدالت.در.کاا.و.خدمات.مناســب.ارتباط.

خوبی.برقرار.شود.تا.در.این.میان.بتوانیم.
واسطه.ها.را.از.بین.ببریم.

 مجلس از استقال انجمن ها 
حمایت می کند

دکتر.علیرضا.محجوب،.عضو.کمیسیون.اجتماعی.مجلس.شورای.اسامی.دیگر.سخنران.

و.عضو.هیات.داوری.همایش.مشتری.مداری.سخنران.بعدی.این.همایش.بود..وی.با.اشاره.

به.اینکه.مهم.ترین.موضوع.این.اســت.که.چگونــه.تولیدی.را.پررونق.کنیم.گفت:.تولیدی.

پررونق.است.که.مشتری.مدار.باشد..آن.هایی.که.دنبال.نام.مشهور.هستند.انجمن.حمایت.
از.حقوق.مصرف.کنندگان.بهترین.محل.برای.کسب.این.عناوین.است.

وی.ادامه.داد:.خوش.نامی.به.تعبیر.شــاعران.فارســی.زبان.مهم.ترین.موضوعی.است.که.

حاصل.مشــتری.مداری،.قیمت.مطلوب،.کیفیت.مناسب.اســت،.درنتیجه.با.رضایتمندی.
مشتریان.همراه.می.شود.

محجــوب.عنوان.کرد:.اگر.رضایتمندی.به.اندازه.مطلوب.باشــد.بــه.خوش.نامی.تبدیل.

می.شــود.و.این.روزهــا.خوش.نامی.را.با.نام.برند.می.خواننــد،.امیدواریم.انجمن.حمایت.از.
مصرف.کنندگان.که.زبان.مصرف.کننده.است.به.شاخصه.مهم.استقال.توجه.کند.

عضو.کمیســیون.مصرف.کنندگان.بیان.کرد:.با.توجه.به.فضایی.که.در.مجلس.و.کشور.

وجود.دارد،.در.مجلس.شــورای.اسامی.آماده.هستیم.که.انجمن.ها.را.ازنظر.قانونی.تقویت.
کنیم..اگر.استقال.آنها.تقویت.شود.هم.به.نفع.مصرف.کننده.و.تولیدکننده.است.

محجوب.توضیح.داد:.اگر.در.سالی.که.به.رونق.تولید.اختصاص.پیدا.کرده.این.رضایتمندی.

را.توسعه.بدهیم.،.رونق.تولید.اتفاق.می.افتد.چراکه.تقاضا.افزایش.پیدا.می.کند..شاخص.هایی.

همچون.شفافیت.در.قیمت،.اطاع.رســانی.و.دیگر.تناسب.ها.که.در.نظر.گرفته.شده.است.
باید.از.انجمن.ها.به.حقوق.مشتری.و.مصرف.کننده.توجه.شود.

دبیــر.کل.خانه.کارگر.اعام.کرد:.از.طرف.مجموعه.تشــکل.های.کارگری،.شــوراهای.

اســامی.و.انجمن.های.صنفی.که.به.آن.تعلق.دارم.و.آماده.هســتند.که.با.انجمن.حمایت.

از.مصرف.کننده.همــکاری.کنند،.کارفرمایان،.تولیدکنندگان،.مدیران.باید.کمک.کنند.این.

اســتقال.موردنظر.ما.با.اطاعات.دقیق.تقویت.شــود.و.با.رسیدن.به.این.استقال.اعتماد.
مردم.افزایش.پیدا.می.کند.

 رمز موفقیت یک سازمان وفاداری مشتریان آن است
دکتر.استقال،.مشاور.آموزشی.در.حوزه.مدیریت،.در.پنل.آموزشی.که.در.این.همایش.اجرا.شد،.
پیرامون.بازاریابی.چابک.گفت:.ســازمان.ها.برای.رسیدن.به.افزایش.درآمد.باید.به.دنبال.وفاداری.
مشــتری.باشند.چراکه.این.یک.چرخه.طبیعی.اســت.و.همه.می.دانند.داشتن.رضایت.از.مشتری.

برای.داشتن.درآمد.مناسب.بسیار.مهم.است.
وی.ادامه.داد:.ســازمان.ها.می.توانند.هدف.یک.سال.فعالیت.خود.را.افزایش.رضایت.از.مشتری.
قرار.دهند.و.برای.آن.تاش.کنند،.رشــد.یک.مجموعه.بستگی.به.رضایت.از.سازمان.دارد.و.رمز.

موفقیت.یک.سازمان.وفاداری.مشتری.آن.است.
وی.با.اشــاره.به.اینکه.قیمت.و.کیفیت.نیز.برای.موفقیت.یک.سازمان.مهم.است.بیان.کرد:.
البته.باید.قیمت.و.کیفیت.محصول.نیز.افزایش.پیدا.کند.اما.شرط.موفقیت.یک..سازمان.نیست.

بلکه.امروز.مشتریان.اعام.می.کنند.رضایت.ما.از.یک.محصول.داشتن.تجربه.خوب.است.

دریافتلوح
تقدیر»کارفرمای

سامتمحور«

همایشکارفرمایسامتمحور

14
ه.0

مـار
..ش

.98
داد.

.خر
هم.

وازد
ل.د

سـا
ن/ 

یـا
ران

ه ای
ـر

نج
پ

122

PDF Compressor Free Version 



ش       
زار

گ

این.مدرس.حوزه.مدیریت.درباره.تجربه.مشــتری.عنوان.کرد:.تجربه.مشتری.از.مفهوم.

ســفر.مشتری.برای.به.دست.آوردن.محصول.شما.معنا.می.شود.و.این.موضوع.بسیار.مهم.

اســت..اینکه.یک.نفر.برای.انتخاب.محصول.شــما.در.گام.اول.چگونه.آگاه.شده.است.و.

بعد.از.خرید.محصول.به.چه.میزان.از.آن.راضی.است.و.شما.باید.از.اطاعات.خرید.کردن.
محصول.خودتان.به.نوعی.از.سفر.کردن.و.تجربه.مشتری.خود.خبر.داشته.باشید.

 رویکرد ما باید حمایت از کاا و 
خدمات ملی باشد

دکتر.قاسمی،.عضو.و.مشاور.اصناف.مجلس.

شورای.اســامی.نیز.در.این.همایش.گفت:.

انجمــن.حمایت.از.مصرف.کننــده.گام.های.

خوبی.در.حوزه.مصرف.کننده.برداشــته.است..

واحدهــای.بســیاری.تعطیل..شــده.اند.و.در.

جلســاتی.که.با.هیات.دولت.و.اتاق.بازرگانی.

داریم.تاکید.می.کنیــم.این.واحدها.به.بخش.

خصوصی.واگذار.شــود.و.واحــد.کار.خود.را.
انجام.دهد.و.بتواند.خدماتی.ارائه.کند.

وی.افزود:.در.این.مراســم.شــاهد.حضور.مدیران.خوبی.هســتیم،.باید.ســعی.کنیم.با.
مدل.های.جهانی.کاای.خوب.و.در.شان.مشتری.ارائه.شود.

قاســمی.عنوان.کرد:.ما.در.بخش.فروش.بسیار.ضعیف.هستیم.و.این.مسئله.باید.اصاح.

شــود.و.به.خریدار.توضیحات.کامل.بدهیم..زمان.صرف.کنیم.و.مدیران.به.حقوق.مشتری.

فکر.کنند.و.این.حقوق.رعایت.شــود..رویکرد.ما.باید.حمایت.از.کاا.و.خدمات.ملی.باشد.و.
این.مسیر.را.ادامه.بدهیم.

در.پایان.همایش.و.پس.از.اباغ.بیانیه.انجمن.ملی.حمایت.از.حقوق.مصرف.کنندگان.در.

راستای.رضایت.هر.چه.بیشتر.مشتری.از.برگزیدگان.در.حوزه.های.مختلف.با.حضور.مدیران.

تجلیل.و.لوح.های.تقدیر.به.صاحبان.صنایع.منتخب.اهدا.شد..لوح.تقدیر.شرکت.هافمن.را.
مدیر.روابط.عمومی.این.مجموعه.به.نیابت.از.مهندس.حمیدیه.دریافت.کرد.

 تجلیل از هافمن به عنوان کارفرمای سامت محور
مراســم.بزرگداشــت.هفته.کار.و.کارگر.و.تجلیل.از.کارگران،.ورزشــکاران.و.واحدهای.
نمونه.استان.آذربایجان.شــرقی.روز.شنبه.۷.اردیبهشت.ماه.98.با.حضور.جمعی.از.مدیران.
ارشد.اســتانی،.مدیران.شرکت.ها.و.کارخانه.های.برتر،.کارگران.و.ورزشکاران.نمونه.استان.
و.همچنین.خانواده.بزرگ.هافمن.در.تبریز.برگزار.شــد..در.این.همایش.شــرکت.هافمن.
به.عنوان.کارفرمای.ســامت.محور.و.واحد.نمونه.پیشرو.در.حوزه.پیشگیری.از.آسیب.های.
اجتماعی.انتخاب.شــد.و.از.مهندس.حمیدیه،.مدیرعامل.این.مجموعه.با.اهدا.لوح.تجلیل.

به.عمل.آمد.
 کسب تندیس طایی جشنواره حامیان حقوق مصرف کنندگان

هافمــن.در.چهارمین.جشــنواره.حامیان.حقوق.مصرف.کنندگان.آذربایجان.شــرقی.که.

دوشــنبه.9.اردیبهشت.ماه.98.در.تبریز.برگزار.شــد،.برای.چهارمین.سال.متوالی.به.عنوان.

واحد.برتر.صنایع.مشــتری.مدار.معرفی.شــده.و.تندیس.طایی.این.جشنواره.را.از.آن.خود.

کرد..اقدامات.این.مجموعه.در.راستای.رعایت.حقوق.مصرف.کنندگان.از.قبیل.ضمانت.نامه.

25.ساله.محصوات،.دارای.استاندارد.اجباری.ایران،.اخذ.گواهینامه.فنی.از.مرکز.تحقیقات.

ســاختمان.مسکن.و.شهرسازی،.استفاده.از.مدرن.ترین.قالب.ها.و.ماشین.آات.با.تکنولوژی.

آلمان.و.اتریش،.اســتفاده.از.بهترین.مواد.ترکیبی.در.تولید.انواع.پروفیل.یو.پی.وی.سی.و.

بهره.گیری.از.دانش.فنی.و.مهندسین.متخصص.در.طراحی.قالب.پروفیل.ها،.سرعت.در.ارائه.

کاا.و.خدمات.به.مشتریان،.کیفیت.باا.با.قیمت.مناسب،.تنوع.در.تولیدات.با.استانداردهای.

اروپا.)ISO TUV 2015(،.ایجاد.سیستم.رسیدگی.به.شکایات.مشتریان،.ایجاد.سیستم.

سنجش.رضایتمندی.مشتری،.آموزش.مشتریان،.بازدید.فنی.از.واحدهای.مشتریان،.اعطای.

گواهینامه.مونتاژکاری.و.فنی.به.مشتریان،.ایجاد.واحد.رسیدگی.به.شکایات،.اطاع.رسانی.

از.طریق.ســایت،.کانال.تلگرام،.اینستاگرام،.ایجاد.بخش.بولتن.تخصصی.در.سایت.جهت.

آموزش.و.بهره.گیری.از.مشــتریان.و.برگزاری.جشنواره.های.فصلی.و.اعطای.جوایز.نفیس.
به.مشتریان.برگزیده،.سبب.شد.تندیس.طایی.این.جشنواره.به.هافمن.اختصاص.یابد.

دریافتتندیس
طایی»جشنواره
رعایتحقوق
مصرفکنندگان«
برایچهارمین
سالمتوالی

جشنوارهرعایتحقوقمصرفکنندگانبرایچهارمینسالمتوالی
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حضور موفق وینسا و دکونیک
 در نمایشگاه های تهران و تویاپ

استقبالقابلتوجهازمحصواتدیاکوپروفیلدربازارهایداخلیوخارجی؛

شرکت.دیاکوپروفیل،.نماینده.انحصاری.پروفیل.وینسا.

و.دکونیک.در.ایران،.ســال.گذشته.حضوری.پررنگ.در.

نمایشگاه.های.مهم.ایران.و.ترکیه.داشت..این.مجموعه.

که.به.تازگی.خــط.تولید.پروفیل.وینســا.را.با.حمایت.

دکونیک.بلژیک.در.ایران.راه.اندازی.کرده،.توانسته.است.
نظر.بسیاری.از.مصرف.کنندگان.را.به.خود.جلب.کند.

گروه.صنعتی.دکونیک.بلژیــک،.یکی.از.بزرگ.ترین.

و.قدیمی.ترین.مجموعه.هــای.تولیدکننده.پروفیل.در.و.

پنجره.یو.پی.وی.ســی.در.جهان،.با.سابقه.ای.80.ساله.

در.زمینه.تولید،.دارای.15.کارخانه.در.12.کشــور.جهان.

بوده.و.محصوات.آن.با.چهار.برند.در.105.کشور.جهان.

صادر.می.شــوند..دکونیک.که.سابقه.حضور.محصوات.

آن.در.بازار.کشــورمان.به.بیش.از.14.ســال.می.رسد،.

در.ســال.1۳9۶.خط.تولید.محصوات.خود.را.در.ایران.

توسط.شــرکت.دیاکوپرفیل.تاســیس.کرده.است..این.

کارخانه.گام.نخســت.خود.را.با.تولید.برند.وینسای.این.
مجموعه.بلژیکی.برداشته.است.

در.طول.14.ســال.گذشــته.محصوات.دکونیک.در.

نقاط.مختلف.و.متنوع.جغرافیایی.ایران.مورد.اســتفاده.

بوده.و.رضایت.کامل.مصرف.کنندگان.را.به.دنبال.داشته.

اســت..برای.نمونه.محصوات.این.شرکت.به.خصوص.

در.جنوب.کشــور.به.خاطر.عدم..تغییر.رنگ.و.در.شمال.

ایران.به.خاطر.تنوع.سیستم.های.کشویی.مورد.استقبال.
فراوان.بازار.قرار.گرفته.است.

بــا.توجه.بــه.تجربه.دکونیــک.در.زمینــه.تولید.در.

کارخانه.ها.و.کشــورهای.مختلف،.موضوع.یکسان.نگه.

داشــتن.کیفیت.محصوات.تولیدی.برای.این.مجموعه.

از.اهمیت.بسیاری.برخوردار.است..در.نتیجه.برای.انجام.

این.مهم.سیســتمی.در.مجموعه.دکونیک.برقرار.است.

که.باعث.یکســان.بودن.محصوات.تولیدی.این.برند.

در.سرتاسر.دنیا.می.شــود..در.این.سیستم.برای.این.که.

از.کیفیــت.محصول.تولیدشــده.در.تمــام.کارخانه.ها.

اطمینان.حاصل.کنند.در.آزمایشــگاه.مجهز.این.شرکت.
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در.بلژیک،.تســت.های.دوره.ای.و.بدون.اطاع.قبلی.از.

این.محصوات.انجام.می.شــود؛.ضمن.این.که.مدیریت.

تولید.و.کنتــرل.کیفیت.تمامی.محصوات.مســتقیما.

زیر.نظر.کارشناســان.بلژیکی.و.آلمانی.است..مجموعه.

دکونیک.یک.مجموعه.بزرگ.بین.المللی.است.و.کیفیت.

محصوات.و.اعتبار.این.برند.80.ساله.برای.این.شرکت.

بسیار.مهم.است..در.نتیجه.کیفیت.محصوات.تولیدی.

این.مجموعه.در.نقاط.مختلف.دنیا.اعم.از.ایران.و.بلژیک.
یکسان.و.برابر.است.

بدون.تردید.حضور.مجموعه.های.بزرگ.جهانی.مانند.

دکونیــک.در.ایران.ثمرات.غیرقابل.انــکاری.به.دنبال.

خواهد.داشــت..در.واقع.دکونیک.با.راه.اندازی.خط.تولید.

خود.در.ایران.80.سال.تجربه.در.زمینه.تولید.باکیفیت.را.

به.ایــران.آورده.و.این.امر.باعث.ایجاد.انگیزه.در.رقبای.

داخلی.خواهد.شد.تا.برای.ارتقا.سطح.کیفی.محصوات.

و.خدمات.پــس.از.فروش.رقابتی.ســالم.را.به.نمایش.

بگذارنــد..رقابت.بــا.برندهای.بــزرگ.رقابت.قیمت.و.

کم.فروشی.و.تولید.بی.کیفیت.و.ارزان.نیست.بلکه.رقابت.
کیفیت.سرویس.خدمات.و.نوآوری.خواهد.بود..

مجموعه.دکونیک.بــرای.باا.نگه.داشــتن.کیفیت.

محصوات.برندهــای.مختلف.خود.یکی.از.بزرگ.ترین.

مراکز.تحقیق.و.توسعه.در.بخش.نوآوری.و.محصوات.

جدیــد.را.در.اختیــار.دارد.و.از.این.رهگذر.موفق.شــده.

است.جایگاه.خود.را.به.عنوان.یکی.از.شرکت.های.پیشرو.

در.زمینه.تولید.پروفیل.یو.پی.وی.ســی.در.جهان.حفظ.

کند..از.همین.روســت.که.همه.ساله.محصوات.متنوع.

دکونیک.در.نمایشــگاه.ها.و.گردهمایی.های.معتبر.دنیا.
مورد.توجه.و.استقبال.عمومی.قرار.می.گیرد..

در.اینجا.توجه.شما.را.به.گزارش.تصویری.مختصری.

از.حضور.موفق.شرکت.دیاکوپروفیل،.نماینده.انحصاری.

پروفیل.وینســا.و.دکونیک.در.ایران،.در.دو.نمایشــگاه.

معتبر.دروپنجره.تهران.و.تویاپ.اســتانبول.که.در.سال.
گذشته.برگزار.شد.جلب.می.کنیم.
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گو
گفت

تجربه ای دلنشین با پنجره های
 رازل  وین

گفتگویاختصاصیپنجرهایرانیانبامدیرعاملشرکترازلوین؛

مجموعــه رازل وین از جملــه مجموعه های فعــال در زمینه تولید 
پروفیل های دروپنجره یو.پی.وی.ســی کشور است که فعالیت تولیدی 
خود را از ســال 13۹۰ در استان لرستان آغاز کرده است. رازل وین با 
هدف ایجاد رونق اقتصادی، ایجاد اشــتغال و همراهی با سیاست های 
کان مهــار اتاف انرژی در بخش ســاختمان با اســتفاده از آخرین 
تکنولوژی روز، به کارگیری ماشــین آات پیشــرفته و پرسنل مجرب و 
کارآزموده تولید پروفیل های یو.پی.وی.ســی سری ۶۰ را در دستور کار 
خود قرار داده و توانسته رضایت مشتریان خود را به بهترین نحو حفظ 
کند. پروفیل رازل وین که ازجمله پروفیل های گرید A در کشــور است 
تاکنون توانسته عاوه بر گواهینامه استاندارد ملی برخی گواهینامه های 
بین المللی را نیز به دســت آورد. پروفیل رازل وین عاوه بر گارانتی 15 
ساله شرکتی دارای بیمه نامه 5 ساله بیمه ایران است که سبب اطمینان 
خاطر بیش ازپیــش مصرف کنندگان این محصول خواهــد بود. برای 
معرفی و آشنایی هرچه بیشتر با این مجموعه موفق به سراغ سید احمد 
حسینی، مدیرعامل پر تاش رازل وین رفتیم. گفتگوی زیر ماحصل این 

دیدار است که مشروح آن را با هم می خوانیم:

اشــاره
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 ابتدا مختصری پیرامون تاریخچه تاسیس و فعالیت شرکت رازل 
وین بیان کنید؟

همگام.با.پیشــرفت.صنعت.ساختمان.و.تاکید.بر.کاهش.اتاف.انرژی.و.هدر.رفت.

منابع.ملی.و.همچنین.التزام.حفظ.محیط.زیســت.و.حمایت.از.آن،.گروه.صنعتی.رازل.

وین.در.سال.1۳90.با.استفاده.از.دانش.روز.و.فناوری.عصر.علم،.به.عرصه.فعالیت.در.

حوزه.تولید.پروفیل.دروپنجره.یو.پی.وی.ســی.قدم.نهاد..رازل.وین.یکی.از.واحدهای.

صنعتی.فعال.در.زمینه.تولید.پروفیل.های.یو.پی.وی.ســی.در.سطح.کشور.است.که.با.

ســرمایه.گذاری.بخش.خصوصی.کاما.ایرانی.با.هدف.ایجاد.رونق.اقتصادی،.ایجاد.

اشتغال.و.همراهی.با.سیاســت.های.کان.مهار.اتاف.انرژی.در.بخش.ساختمان.در.

اســتان.لرســتان.با.همت.گروه.رازل.وین،.مخصوصا.آقای.سید.رضا.موسوی،.رئیس.

هیات.مدیره.رازل.وین.تاسیس.شده.است..گروه.صنعتی.رازل.وین.تولیدکننده.پروفیل.

دروپنجره.یو.پی.وی.ســی.خود.را.به.تولید.محصوات.با.رعایت.بااترین.مشخصات.

فنی.و.اســتانداردهای.ملی.و.بین.المللی.متعهد.دانســته.و.با.هدف.تولید.پروفیل.های.

قابل..رقابت.با.محصوات.برتر.روز.دنیا.و.بر.اســاس.خواســته.های.مشتریان.گرامی.

و.پرداخت.مســتمر.به.این.مهم،.با.برنامه.ریزی.و.تجهیز.و.به.روزرســانی.دستگاه.ها.و.

ماشــین.آات.خود.و.بهره.گیری.از.بهترین.مواد.اولیه.یکی.از.برترین.های.این.صنعت.
در.کشور.محسوب.می.شود.

 شــرکت رازل وین درحال حاضر چه محصواتی تولید و به بازار 
عرضه می کند؟ 

در.مجموعه.ما.درحال.حاضر.پروفیل.دروپنجره.دوجداره.سری.۶0.تولید.و.عرضه.می.شود.
 ســطح کیفی و استاندارد محصوات شــرکت رازل وین چگونه 
اســت؟ محصواتتان تاکنون چه اســتاندارد یــا گواهینامه هایی را 

دریافت کرده اند؟
محصــوات.ما.به.لحاظ.کیفی.در.مرتبه.قابل.قبولی.قرار.دارند.و.جزو.پروفیل.های.
گرید.A.محسوب.می.شوند.که.با.گذراندن.آزمون.های.مختلف.مشمول.دریافت.پروانه.
کاربرد.عامت.اســتاندارد.اجباری.از.ســازمان.ملی.استاندارد.ایران.شدند.و.همچنین.
 CE،ISO14001، ISO9001، ISO/TS1004، OHS18001 گواهــی

نیز.دریافت.شده.اند.
 ارائه بیمه نامه، گارانتــی و خدمات پس از فروش محصوات در 

شرکت رازل وین به چه صورت انجام می گیرد؟
عاوه.بر.تضمین.کیفیت.پروفیل.یو.پی.وی.سی.رازل.وین.توسط.خود.مجموعه.به.
مدت.15.ســال،.تعامل.خوبی.نیز.با.شرکت.سهامی.بیمه.ایران.داشته.ایم..بیمه.شدن.
تمام.محصوات.تولیدی.مجموعه.ما.توسط.این.شرکت.بیمه.معتبر.به.مدت.5.سال،.

اطمینان.خاطر.مشتریان.و.همکاران.عزیزمان.را.دوچندان.کرده.است.
 چه اهداف کوتاه مدت و بلندمدتی برای فعالیتتان تعریف کرده اید؟ 

آیا برنامه ای برای صادرات و همکاری های بین المللی دارید؟
در.کوتاه.مدت.هدفمان.تنوع.بخشــیدن.به.محصوات.و.اضافه.کردن.و.تنوع.بیشتر.
مقاطع.با.توجه.به.نیاز.بازار.اســت..در.بلندمدت.نیز.با.یاری.خداوند.در.صدد.گسترش.
مجموعــه.و.تــاش.برای.رونق.تولید.ملی.و.درنتیجه.ایجاد.اشــتغال.بیشــتر.برای.

هم.وطنان.گرامی.مان.هستیم.
 مهم ترین عوامل در تولید یک پروفیل یو.پی.وی.ســی مرغوب و 
باکیفیت کدام اند؟ شرکت رازل وین تا چه اندازه ای این عوامل را در 

اختیار دارد؟
بــه.نظر.من.از.مهم.ترین.عوامــل.تولید.یک.پروفیل.یو.پی.وی.ســی.خوب.یکی.
استفاده.از.مواد.اولیه.مرغوب.و.درجه.یک.و.دیگری.تجهیزات.و.ماشین.آات.استاندارد.
و.داشتن.تخصص.و.دانش.در.این.عرصه.است..رازل.وین.با.هدف.تولید.پروفیل.های.
قابل.رقابت.با.محصوات.برتر.روز.دنیا.و.بر.اســاس.خواســته.های.مشتریان.گرامی.و.
پرداخت.مســتمر.به.این.مهم،.با.برنامه.ریزی.و.تجهیز.و.به.روزرســانی.دســتگاه.ها.و.
ماشــین.آات.خود.و.بهره.گیری.از.بهترین.مواد.اولیه.یکی.از.برترین.های.این.صنعت.

در.کشور.محسوب.می.شود.

 نحوه اعطای نمایندگی در شــرکت رازل وین چگونه اســت و 
درحال حاضر چه تعداد نماینده در سراسر کشور دارید؟

درخواست.کنندگان.نمایندگی.با.ارتباط.با.دفتر.مرکزی.مجموعه.و.گذراندن.مراحل.

مشخص.شــده.توسط.هیات.مدیره،.مشــمول.نمایندگی.یا.عاملیت.فروش.می.شوند..
درحال.حاضر.مجموعه.رازل.وین.14.نماینده.رسمی.فروش.در.سراسر.کشور.دارد.

 نیروی کار متخصص و آموزش دیده چه تاثیری در روند کار شما 
دارد؟ چه برنامه ای برای آموزش و ارتقاء ســطح فنی و علمی نیروی 

کارتان دارید؟
همان.طور.که.اشاره.کردم.داشتن.دانش.و.تخصص.یکی.از.عوامل.موفقیت.در.این.
کار.اســت..بر.همین.اســاس.تخصص.و.آموزش.کارکنان.نیز.تاثیر.بسزایی.در.تمام.

واحدهای.تولیدی.و.خدماتی.دارد.که.ما.هم.از.آن.بی.بهره.نیستیم.
 صنعت دروپنجره کشور درحال حاضر در چه سطح کیفی قرار دارد؟
این.صنعت.یکی.از.صنایع.قدیمی.و.بلکه.باستانی.در.کشور.ماست.که.در.سال.های.

اخیر.روند.رشد.بسیار.خوبی.داشته.و.درکل.در.سطح.قابل.قبولی.قرار.دارد.
 با توجه به شــرایط کلی بازار و اوضــاع اقتصادی جامعه چگونه 
می توان هم کیفیت محصوات تولیدی را حفظ کرد هم قیمت رقابتی 
را، یعنی افزایش قیمت زیادی نداشته باشیم و کیفیت محصول را هم 

پایین نیاوریم؟
در.این.شرایط.راه.کار.ما.افزایش.تولید.با.حداکثر.توان.است.که.با.حفظ.کیفیت.بتوان.

محصولی.قابل.رقابت.هم.در.قیمت.و.هم.در.کیفیت.ارائه.کرد.
 مهم ترین مشــکات فعلی صنف و فعالیت شــما چیست و چه 

راهکاری برای برون رفت از این مشکات پیشنهاد می دهید؟
درحال.حاضر.مشــکل.نوسانات.قیمت.مواد.اولیه.و.به.وجود.آمدن.رانت.های.خاص،.
بزرگ.ترین.مشــکل.صنف.ما.و.حتی.دیگر.صنایع.است.و.راهکار.این.معضل.درگرو.

تصمیمات.کان.اقتصادی.دولت.است.
 رکود حاکم بر صنایع کشور به ویژه صنعت ساختمان چه تاثیری 

بر فعالیت تولیدی شما داشته است؟
البته.ما.هم.از.رکود.کلی.اقتصاد.بی.تاثیر.نبوده.ایم،.اما.با.تصمیمات.خاص.در.چنین.

مواقعی.سعی.کردیم.بازخورد.منفی.کمتری.در.مجموعه.وارد.شود.
 آیا تبلیغات تاثیری در پیشرفت کسب وکار و رونق بازار شما دارد؟ 

بهترین تبلیغ را چه نوع تبلیغی می دانید؟
تبلیغات.در.همه.کســب.وکارها.ازم.اســت.و.در.کســب.وکار.ما.هم.برای.ارتباط.
گرفتن.با.مشــتریان.جدید.موثر.اســت..بهترین.تبلیغ.در.کنار.رســانه.های.تبلیغاتی.

کیفیت.کاا.است.

و کام آخر...
.ایــن.اطمینــان.را.به.
دروپنجره. تولیدکنندگان.
همه. و. یو.پی.وی.ســی.
ویــن. رازل. مشــتریان.
می.دهیم.کــه.مدیران.و.
پرســنل.گــروه.صنعتی.
رازل.وین.بــر.عزم.خود.
راسخ.هســتند.و.دغدغه.
کیفیت.را.دارند.و.در.راه.
ممتاز. محصولی. تولیــد.
از.تمامــی.ظرفیت.خود.
گرامیان. شما. حمایت. با.

استفاده.خواهند.کرد.
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شــرکت آکام فرمهین با برند تجاری آسیا 
ویــن ازجملــه تولیدکننــدگان پروفیل های 
یو.پی. وی . سی اســت که در استان مرکزی و 
آسیا  پروفیل  فعالیت می کند.  فرمهین  شــهر 
پیشــرفته  ماشــین آات  به کارگیری  با  وین 
آلمانی و اتریشــی موجــود در این صنعت و 
استفاده از مرغوب ترین مواد اولیه و با نظارت 
عالــی بر تمامی مراحل تولیــد و کنترل کیفی 
توســط کادری مجرب، تولید و به سراســر 
کشور عرضه می شــود. پروفیل های آسیا وین 
شــامل پروفیل های 4 کاناله سری 60 است 
که با موادی مناسب با شــرایط جوی کشور 
تهیه می شــود. تمامی سیستم های دروپنجره 
 A آســیا وین دارای نشان اســتاندارد گرید
سازمان استاندارد ملی ایران و گواهینامه های 
بین المللی هســتند. آســیا ویــن همچنین با 
صدور ضمانت نامه 15 ســاله شرکتی و ارائه 
بیمه نامه 10 ســاله بیمه ایران، کیفیت تمامی 
پروفیل های تولیــدی اش را تضمین می کند تا 
با فراغ  مشتریان و مصرف کنندگان آسیا وین 
بال و آســودگی خیال از این محصول استفاده 
کنند. ایــن مجموعه تولیــدی صنعتی که در 
تولید  افزایش ظرفیت  برای  برنامه ریزی  حال 
ساانه اش اســت تولید و عرضه پروفیل های 
پرده زبرا را نیز در دســتور کار خود قرار داده 
است. صادرات محصول به کشورهای همسایه 
و حضــور در بازارهــای بین المللــی از دیگر 
برنامه هایی است که مدیریت و عوامل مجموعه 
آسیا وین در آینده نزدیک آن را عملی خواهند 
کرد. برای معرفی مجموعــه آکام فرمهین و 
آشــنایی بیشــتر با محصوات و فعالیت های 
این مجموعــه گفتگویی با آقای مجید حبیبی، 
داده ایم  ترتیب  وین  آسیا  پرتاش  مدیرعامل 

که در ادامه آن را با هم می خوانیم:

آسایش خاطر با پنجره های آسیا وین
گفتگویاختصاصیپنجرهایرانیانبامدیرعاملشرکتآکامفرمهین؛

اشــاره

گو
گفت
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 مختصری پیرامون تاریخچه تاســیس و فعالیت شــرکت آکام 
فرمهین بیان کنید؟

شــرکت.آکام.فرمهین.با.برند.تجاری.آســیا.وین.در.ســال.1۳94.در.زمینه.تولید.

پروفیل.های.دروپنجره.یو.پی.وی.سی.در.شهرستان.فرمهین.استان.مرکزی.ثبت.شده.

است..کارخانه.آسیا.وین.در.زمینی.به.مساحت.1۷000.مترمربع.شامل.5000.مترمربع.

سالن.تولید.و.500.مترمربع.فضای.اداری.احداث.شد.و.با.تعداد.۳5.نفر.نیروی.مجرب.

و.کارآزموده.فعالیت.خود.را.آغاز.کرد..این.مجموعه.تولیدی.صنعتی.با.تولید.ســاانه.

1500.تــن.فعالیتــش.را.آغاز.کرد.که.هم.اکنون.در.حــال.برنامه.ریزی.برای.افزایش.
ظرفیت.تولید.تا.سقف.2500.تن.در.سال.هستیم.

 پروفیل آســیا وین درحال حاضر چــه محصواتی به بازار عرضه 
می کند؟ آیا برنامه ای برای ارائه محصول جدید به بازار دارید؟

محصوات.آسیا.وین.در.حال.تولید.پروفیل.های.سری.۶0.چهار.کاناله.لوایی.است.
و.اخیرا.تولید.پروفیل.های.پرده.زبرا.به.فعالیت.های.این.مجموعه.افزوده.شده.است.

 پروفیل آســیا وین در چه ســطح کیفی قرار دارد و تاکنون چه 
استاندارد یا گواهینامه هایی را دریافت کرده  است؟

پروفیل.آســیا.وین.دارای.گواهینامه.A.استاندارد.ایران.است..محصوات.آسیا.وین.

جهت.ضمانت.و.بیمه.10.ساله.محصوات.کیفی.خود.با.بیمه.ایران.قرارداد.همکاری.
امضا.کرده.است.

 ارائه بیمه نامه، گارانتی و خدمات پس از فروش محصوات آسیا 
وین به چه صورت انجام می گیرد؟

ارائه.بیمه.نامه.و.ضمانت.نامه.کتبی.شــرکت.آســیا.وین.بر.اساس.ضوابط.و.شرایط.
مندرج.در.متن.بیمه.نامه.و.ضمانت.نامه.است.

 آیا شــما برنامه ای برای صادرات پروفیل آســیا وین به خارج از 
کشور دارید؟

ارســال.نمونه.و.رایزنی.هایی.جهت.صادرات.محصوات.آسیا.وین.به.افغانستان.و.
عراق.شروع.شده.و.در.حال.مذاکره.هستیم.

 مهم ترین عوامل در تولید یک پروفیل یو.پی.وی.سی باکیفیت و 
مرغوب کدام اند؟ این عوامل تا چه اندازه در تولید پروفیل آسیا وین 

رعایت می شوند؟
استفاده.از.مواد.اولیه.ای.که.مطابق.با.استانداردهای.جهانی.تولید.شده.باشد،.داشتن.
محل.مخصوص.نگهداری.مواد.اولیه.با.شرایط.و.ضوابط.مشخص.شده،.رعایت.تناسب.
ترکیــب.مواد.اولیه.مطابق.با.فرمول.مخصوص.تولید.تحت.لیســانس.شــرکت.های.
اروپایی،.اســتفاده.از.دستگاه.هایی.که.اســتانداردهای.اروپا.را.جهت.میکس.و.انتقال.
و.تولید.پروفیل.داشته.باشــند،.استفاده.از.قالب.هایی.که.طراحی.آنها.متناسب.با.ابعاد.
و.ارتفاع.طبق.اســتانداردهای.مربوط.به.شــرایط.جوی.مختلف.باشد.و.رعایت.ابزار.و.
ملزومــات.جهت.انبار.و.نگهداری.محصوات.تولیدشــده،.از.جمله.مهم.ترین.عوامل.
جهت.تولید.پروفیل.یو.پی.وی.سی.است.به.نحوی.که.با.استانداردهای.جهانی.مطابقت.

داشته.باشد.
 نحوه اعطای نمایندگی در شــرکت آســیا وین چگونه است و 

درحال حاضر چه تعداد نماینده در سراسر کشور دارید؟
برای.اعطای.نمایندگی،.بســته.بــه.موقعیت.جغرافیایی.و.منطقه.ای.نیازســنجی.
می.شــود.و.در.مراحل.اولیه.با.اعطای.عاملیت.فروش.همکاری.آغاز.می.شود.و.پس.از.
طی.دوره.های.مشــخص.در.صورت.رعایت.ضوابــط.و.مقررات.و.ارائه.تعهدات.ازم،.

نمایندگی.رسمی.اعطا.خواهد.شد.
 صنعت پروفیل یو.پی.وی.ســی دروپنجره کشــور در مقایسه با 
پروفیل های ترک و کشــور های اروپایی، درحال حاضر در چه سطح 

کیفی قرار دارد؟
درحال.حاضر.با.توجه.به.پیشــرفت.های.تکنولوژیکی.و.ارتقاء.سطح.دانش.و.تجربه.
تولیدکنندگان.داخلی،.بســیاری.از.محصــوات.ایرانی.از.هر.لحاظ.)قیمت.و.کیفیت(.

قابل.رقابت.با.نمونه.های.مشابه.خارجی.هستند.

 محدودیت واردات پروفیل های خارجی چه تاثیری در روند فعالیت 
شما داشته است؟

اگر.بتوان.در.داخل.کشــور.محصولی.با.شرایط.استاندارد.و.قیمت.مناسب.تولید.و.از.

واردات.آن.محصول.به.کشور.جلوگیری.کرد،.باید.با.تمام.نیرو.تاش.کرد.تا.این.مهم.

محقق.شــود..در.این.صورت.بر.اساس.نیاز.کشور.تولیدکنندگان.داخلی.می.توانند.نیاز.
بازار.داخل.را.تامین.کنند.و.احتیاجی.به.واردات.محصوات.خارجی.نیست.

 با توجه به شــرایط کلی بازار و اوضــاع اقتصادی جامعه چگونه 
می توان هم کیفیت محصوات تولیدی را حفظ کرد هم قیمت رقابتی 
را، یعنی افزایش قیمت زیادی نداشته باشیم و کیفیت محصول را هم 

پایین نیاوریم؟
در.این.شرایط.بهترین.راه.حل.جهت.کمک.به.رونق.تولید،.حمایت.بانک.ها.و.وزارت.

صنعت،.معدن.و.تجارت.از.تولیدکنندگان.داخلی.است.
 مهم ترین مشــکات فعلی صنف و فعالیت شــما چیست و چه 

راهکاری برای برون رفت از این مشکات پیشنهاد می دهید؟
درحال.حاضر.مهم.ترین.مشکل.ما.و.بســیاری.از.صنایع.کشور.نبود.ثبات.در.قیمت.

مواد.اولیه.است.که.باعث.کند.شدن.روند.تولید.می.شود.
 رکود حاکم بر صنایع کشور به ویژه صنعت ساختمان چه تاثیری 

بر فعالیت تولیدی شما و صنعت دروپنجره داشته است؟
طبیعی.اســت.که.رکود.صنعت.ســاختمان.تاثیر.مســتقیم.بر.صنایع.پایین.دستی.و.

محصوات.وابسته.بر.این.صنعت.از.جمله.صنعت.دروپنجره.خواهد.داشت.
 آیا تبلیغات تاثیری در پیشرفت کسب وکار و رونق بازار شما دارد؟ 

بهترین تبلیغ را چه نوع تبلیغی می دانید؟
تبلیغات.یکی.از.عواملی.است.که.پس.از.کیفیت.کمک.فراوانی.به.فروش.و.معرفی.
محصول.ما.می.کند..بهترین.کار.و.کوتاه.ترین.مســیر.که.باعث.کم.شدن.هزینه.های.
تبلیغات.ما.هم.می.شــود.سپردن.کار.به.متخصصان.این.کار.است.چراکه.متخصصان.
همیشه.متناسب.با.نوع.فعالیت.و.شرایط.کاری.ما.بهترین.راهکار.را.پیشنهاد.می.دهند.
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نشریـه پنجره ایرانیـان
ماهنامه تخصصی صنعت در و پنجره و بهینه سازی انرژی ایران

نما
ه  و 

جر
 و پن

ش در 
بخ

گام هــای مطمئن جام ماشــین در مســیر رشــد و 
142 .......................................... پیشــرفت
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فعالیت   و  تاســیس  تاریخچه  پیرامون   
شرکت جام ماشین صنعت توضیح مختصری  

بیان کنید؟
شــروع.فعالیت.من.در.صنعت.دروپنجره.در.شرکت.
CMS.بــود.که.یک.شــرکت.ترکیــه.ای.تولیدکننده.

ماشین.آات.شیشــه.دوجداره.است..بعد.از.آن.در.سال.

1۳85.با.تاسیس.شرکت.جام.ماشین.صنعت.فعالیت.من.

در.این.صنعت.شکل.جدی.تری.به.خود.گرفت.به.گونه.ای.

که.در.یک.دوره.زمانی.کمتر.از.10.ســال.با.همکاری.

شرکت.ســی.ام.اس.توانســتیم.به.غیراز.تک.فروشی.و.

خرده.فروشی.ها،.خطوط.تولید.و.اتوماسیون.بالغ..بر.1۶۷.

مجموعــه.و.کارخانه.را.با.ماشــین.آات.تمام.اتوماتیک.

ســی.ام.اس.در.نقاط.مختلف.ایــران.تجهیز.کنیم.که.

در.نــوع.خــود.آمــار.قابل.ماحظه.ای.اســت..یکی.از.

دایل.موفقیت.ما.در.این.طرح.ها.این.بود.که.مشــتری.

به.صورت.رودررو.و.بدون.واسطه.با.شرکت.اصلی.یعنی.

ســی.ام.اس.وارد.مراوده.و.معامله.می.شــد.و.در.ادامه.

نیــز.خدمات.پس.از.فروش.و.پشــتیبانی.به.خوبی.ارائه.

می.شد.که.همچنان.هم.این.خدمات.فنی.ارائه.می.شود..

مجموعه.جام.ماشین.در.راستای.توسعه.خدمات.و.ارتقاء.

فعالیت.ها.در.ســال.1۳94.وارد.مذاکره.با.شــرکت.فوم.

اینداستری.)FOM.Industrie(.ایتالیا.شد.و.موفق.

شدیم.در.همین.سال.نمایندگی.رسمی.محصوات.این.

شــرکت.معتبر.و.بزرگ.اروپایی.را.در.ایران.به.دســت.

آوریم..فوم.اینداســتری.یکی.از.بزرگ.ترین.سازندگان.

ماشــین.آات.مونتاژ.دروپنجره.آلومینیوم.در.دنیاســت.

که.در.شــهر.کاتولیکا.و.منطقه.ریمینی.ایتالیا.واقع.شده.

گام های مطمئن جـام ماشـین
 در مسیر رشد و پیشرفت

گفتگویاختصاصیپنجرهایرانیانبامدیرعاملجامماشینصنعت؛

شــرکت جام ماشــین صنعت یکی از 
شــرکت های مطرح در زمینــه واردات و عرضه 
دوجداره  شیشه  و  دروپنجره  صنعت  ماشین آات 
کشور اســت. این شرکت که فعالیت رسمی  خود 
را از ســال 1385 آغاز کرده اســت هم اینک با 
در اختیار داشــتن نمایندگی رسمی چندین برند 
معتبر از شــرکت هایی چون CMS، KATSAN و 
MAGNET ترکیــه و FOM Industrie ایتالیــا 

ســهم عمده ای از بازار ایران را در دســت دارد. 
معتبر،  برندهــای  از  اســتفاده  تخصص گرایی، 
ســبد کاایی کامــل و خدمات پــس از فروش 
قوی از جمله مواردی اســت که جام ماشــین در 
این ســال ها همواره بر رعایت آنها تاکید داشته 
و به همین ســبب توانســته در همه نامایمات 
و اوج و فرودهای بازار به ســامت عبور کند و با 
نگاهی آینده نگر، چشــم انداز مثبتی برای خود و 
مشتریانش ترسیم کند. مدیریت جام ماشین که 
تنوع باای محصوات و جامعیت ســبد کاایی از 
اهمیت ویژه ای نزد وی برخوردار اســت در نظر 
دارد به زودی چند برند مطرح و معروف دیگر را به 
بازار کشور معرفی کند که امیدواریم هرچه زودتر 
اخبار تکمیلی این رویداد را در همین جا به اطاع 
مخاطبان برسانیم. برای آشنایی بیشتر با شرکت 
جام ماشــین گفتگویی با آقای ژوبین ملک کیانی، 
مدیرعامل جــوان و پرتاش این مجموعه انجام 
داده ایم که در ادامه توجه شما را به مشروح این 

گپ وگفت جلب می کنیم:

اشــاره
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است..شرکت.جام.ماشین.از.سال.1۳94.تاکنون.باوجود.

رکود.حاکم.بر.بازار.موفق.به.فروش.خط.تولید.کامل.یا.

تک.ماشین.آات.فوم.اینداستری.به.بیش.از.50.شرکت.

در.نقاط.مختلف.کشور.شده.است.که.درحال.حاضر.ارائه.

خدمات.پس.از.فروش.و.پشتیبانی.فنی.این.مجموعه.ها.

را.نیز.به.عهده.دارد..هم.زمان.با.شرکت.فوم.اینداستری،.

نمایندگی.شــرکت.کاتسان.ترکیه.را.نیز.در.این.سال.ها.

در.اختیار.داشــتیم.که.اگرچه.در.مقاطعی.فعالیت.آن.به.

دایل.سیاست.کاری.و.شــرایط.بازار.کم.وزیاد.می.شد.
ولی.همچنان.ادامه.دارد.

 ماشــین آات فوم اینداستری چه مزایا 
به سایر محصوات  نســبت  برتری هایی  و 

مشابه دارند؟
ما.قبل.از.کسب.نمایندگی.فوم.اینداستری.تحقیقات.
گســترده.و.طوانی.به.مدت.یک.سال.انجام.دادیم.تا.
درنهایت.بــا.در.نظر.گرفتن.مزایــا.و.امتیازات.ویژه.ای.
کــه.این.برند.ایتالیایــی.دارد.اقدام.بــه.مذاکره.جهت.
کســب.نمایندگی.کردیم..مجموعه.فوم.اینداســتری.
یکی.از.شــرکت.های.معتبر.و.قدیمی.کشور.ایتالیاست.
که.فعالیتــش.را.با.صنایع.هواپیمایــی.آغاز.کرد؛.حتی.
لوگوی.این.شرکت.شبیه.یک.جت.طراحی.شده.است..
مهم.ترین.برتری.و.مزیت.فوم.اینداستری.این.است.که.
یک.شرکت.تولیدکننده.و.عرضه.کننده.تکنولوژی.است.
و.نه.مونتاژکار،.یعنی.تمامی.اجزا،.قطعات،.سیستم.های.
الکترونیکــی.و.تکنولوژی.هــای.به.کاررفته.در.تمامی.
ماشــین.آات.و.دستگاه.های.تولیدی.این.برند.در.داخل.
مجموعه.فوم.اینداستری.طراحی.و.تولید.می.شوند..این.
موضوع.باعث.می.شــود.عملکرد.دستگاه.های.این.برند.
اختاف.قابل.توجهی.با.ســایر.رقبــای.موجود.در.بازار.
داشته.باشــد.و.اســتفاده.کنندگان.از.این.ماشین.آات.
ایــن.موضوع.را.به.خوبی.درک.می.کنند..مورد.دیگر.این.
اســت.که.سبد.کاایی.شــرکت.فوم.اینداستری.کامل.
اســت.و.تمامی.دستگاه.ها.و.ماشین.آات.مورد.نیاز.یک.
خط.کامل.و.پیشــرفته.دروپنجره.سازی.آلومینیوم.را.به.

مشتری.ارائه.می.دهد.
 سال گذشته شو روم شرکت جام ماشین 
افتتاح شد که خبر و گزارش آن را در نشریه 
و ســایت پنجره ایرانیان منتشر کردیم. آیا 

این شوروم همچنان فعال است؟
ما.در.شــرکت.جام.ماشین.به.دلیل.تعامل.و.مراودات.
ویژه.ای.که.با.شــرکت.های.ایتالیایی.و.ترکیه.ای.طرف.
قرارداد.داریم.توانستیم.در.سال.گذشته.که.سال.چندان.
خوبی.برای.شــرکت.های.ماشــین.فروش.نبود.تعداد.
قابل.توجهی.دســتگاه.و.ماشــین.آات.وارد.کرده.و.در.
شورومی.که.به.همین.منظور.در.منطقه.شورآباد.تهران.
احداث.و.راه.اندازی.کردیم.شــرایطی.برای.مشــتریان.
فراهم.شــد.که.ضمــن.بازدید.آخرین.دســتاوردهای.
تکنولوژیکی.این.صنعت.در.دنیــا،.از.نزدیک.با.تمامی.
دســتگاه.ها.کار.کنند.و.ســپس.اقدام.بــه.خرید.کنند..
این.شــوروم.که.فضای.مناســبی.بــرای.خریداران.به.

وجــود.آورده.تا.قبل.و.بعد.از.خریــد.بتوانند.ابهامات.و.

سوااتشان.نسبت.به.دستگاه.ها.را.از.بین.ببرند.و.با.فراغ.

بــال.خرید.کنند،.همچنان.با.تمام.توان.و.ظرفیت.فعال.

است.و.حتی.دستگاه.های.سی.ان.سی.هم.وجود.دارد.و.

می.توان.در.این.شــوروم.تمامی.مراحل.ساخت.و.مونتاژ.
هر.نوع.دروپنجره.ای.را.انجام.داد.

 نحوه حضــور در این شــوروم به چه 
صورت اســت و عاقه مندان برای حضور در 

این شوروم چه کاری باید انجام دهند؟
تمامی.همکاران.و.مشــتریان.عزیز.می.توانند.در.تمام.
طول.ســال.از.روز.شنبه.تا.چهارشنبه.هر.هفته.با.تعیین.
وقت.قبلی.و.هماهنگی.با.همکاران.ما.جهت.حضور.در.
این.شــوروم.اعام.آمادگی.کنند.تــا.زمینه.حضور.این.

دوستان.در.شوروم.فراهم.شود.
 آیــا محصول جدیدی به ســبد کاایی 

مجموعه جام ماشین اضافه شده است؟
به.تازگــی.نمایندگی.رســمی.محصوات.شــرکت.
مگنت.)MAGNET(.ترکیه.را.که.یکی.از.معتبرترین.
شــرکت.های.تخصصــی.در.زمینــه.تولیــد.و.عرضه.
دستگاه.های.مغناطیســی.حمل.شیشه.نمای.ساختمان.
است.کســب.کرده.ایم.و.محصوات.این.شرکت.را.به.
مشتریان.و.شرکت.های.نماکار.ایرانی.عرضه.می.کنیم.

و گســترش  توســعه  برای  برنامه ای   
فعالیت مجموعه جام ماشین ندارید؟

اتفاقا.ما.برخاف.برخی.از.همکاران.که.شــرایط.بازار.

را.بســیار.نامناســب.و.منفی.توصیــف.می.کنند.چنین.

دیدگاهی.نداریم.و.معتقدیم.در.این.شرایط.باید.با.توان.

و.تاش.بیشــتر.به.دنبال.ایجاد.بسترهای.جدید.برای.

تقویت.و.ارتقاء.ظرفیت.های.کاری.مجموعه.مان.باشیم.

و.به.همین.مناسبت.به.زودی.چند.برند.از.ماشین.آات.را.

به.عنوان.محصوات.جدید.به.ســبد.کاایی.خود.اضافه.

کرده.و.به.بازار.ایران.معرفی.می.کنیم..البته.این.نکته.را.

اضافــه.کنم.به.دلیل.این.که.تخصص.کادر.فنی.و.توان.

مهندسی.ما.در.زمینه.ماشین.آات.است.تمامی.فعالیت.

مجموعه.جام.ماشــین.هم.تاکنون.در.این.راستا.بوده.و.

از.این.به.بعد.هم.با.توان.بیشتر.در.همین.راستا.استمرار.
خواهد.داشت.

 با توجه به رکود کلی که بر اقتصاد، صنعت 
و بازار کشــور حاکم است چشم انداز بازار و 
صنعت دروپنجــره به ویژه در بخش فروش 

ماشین آات را چگونه ارزیابی می کنید؟
در.واقع.اگر.ما.نگاهی.به.چند.دهه.گذشته.بیاندازیم،.
خواهیم.دید.که.اقتصاد.کشور.همواره.درگیر.مشکات.
و.معضات.گوناگونی.بوده.اســت..پــس.می.بینیم.که.
صنعت.و.اقتصاد.ما.هم.در.طول.این.سال.ها.همواره.در.
شرایط.سخت.و.نامســاعدی.به.سر.برده.است..با.همه.
این.تفاســیر.می.بینیم.که.زندگــی.و.چرخه.کار.و.تولید.
نیز.در.همه.این.ســال.ها.باوجود.همه.این.مخاطرات.به.
روند.طبیعی.خودش.ادامه.داده.اســت..ما.اگر.بسته.به.
شرایط.روز.تصمیم.بگیریم.بازنده.خواهیم.بود،.ازاین.رو.

باید.همیشــه.با.توجه.به.آینده.و.نگاه.روبه.جلو.تصمیم.

بگیریم.و.حرکت.کنیم..صنعت.ســاختمان.سهم.عمده.

و.قابل.ماحظــه.ای.در.صنعت.و.اقتصاد.کشــور.دارد.و.

اگرچه.کشــور.ما.از.زیرساخت.های.فرسوده.و.کهنه.ای.

در.این.زمینه.برخوردار.اســت.ولی.باید.با.نوســازی.و.

بهســازی.این.زیرساخت.ها.به.فکر.تغییر.شرایط.باشیم..

درحال.حاضر.هم.صنعت.ســاختمان.توقف.کامل.نکرده.

بلکه.ســازندگان.خرده.پا.و.غیرمتخصصی.که.به.دایل.

غیر.کارشناســی.وارد.این.بازار.شــده.بودند.از.این.بازار.

خارج..شده.اند.و.شــرکت.های.بزرگ.و.معتبر.همچنان.

به.فعالیت.خودشــان.ادامه.می.دهند..این.اتفاق.در.سایر.

صنایع.و.بازارها.نیز.قابل.مشاهده.است.و.به.عنوان.مثال.

در.صنعت.دروپنجره.نیز.بسیاری.از.شرکت.های.کوچک.

و.زیرپله.ای.که.به.روند.سالم.اقتصاد.و.صنعت.دروپنجره.

لطمه.می.زدند.از.دور.خارج.شــده.اند..من.در.بازدیدهایی.

که.از.شــرکت.های.مختلف.دروپنجره.ســازی.سراسر.

کشــور.در.سال.گذشــته.و.امسال.داشــته.ام.مشاهده.

می.کــردم.که.همه.این.شــرکت.ها.با.تمــام.توان.در.

حال.فعالیت.هســتند.و.حتی.برای.ســه.ماه.آینده.شان.

هم.ســفارش.گرفته.اند..البته.این.شرکت.ها.نیز.عموما.

از.بزرگ.ترین.و.معتبرترین.شــرکت.های.منطقه.و.شهر.

خودشان.هستند..پس.بخش.اصلی.و.بدنه.فعال.صنعت.

دروپنجره.باوجود.همه.مشــکات.همچنان.به.فعالیت.

خودش.ادامه.می.دهد.و.به.نظر.می.رســد.اگر.نگرش.و.

انرژی.های.منفی.را.از.خودمان.دور.کنیم.شاهد.شرایط.
بهتری.در.آینده.خواهیم.بود.

 با توجه به شــرایط موجــود حاکم بر 
بازار نظیر تحریم ها، نوسانات ارزی، قوانین 
گمرک و تعرفه های جدید واردات، مهم ترین 

مشکات شما در بحث واردات چیست؟
قطعا.در.شرایط.فعلی.بحث.واردات.به.دلیل.مشکات.
بانکی.و.ارزی.که.کشــور.درگیر.آن.است.بسیار.سخت.

شده.است..
از.سوی.دیگر.پایین.آمدن.ارزش.پول.ملی.نیز.باعث.
شده.سرمایه.ما.نوسان.پیدا.کند.و.در.این.شرایط.بحث.
زمان.و.طوانی.شدن.روند.واردات.هم.می.تواند.تاثیرات.
منفی.بســیار.زیادی.روی.فعالیت.ما.داشته.باشد..بااین.
حال.جام.ماشین.تاش.کرده.تا.با.برنامه.ریزی.و.اتخاذ.
سیاست.های.کاری.این.مشکات.را.تا.حدودی.مدیریت.
کنــد.تا.محصوات.و.دســتگاه.هایی.را.کــه.مورد.نیاز.
مشتریان.اســت.در.کوتاه.ترین.زمان.و.صرف.کمترین.

هزینه.به.دستشان.برساند.

و کام آخر...
مثبت.اندیش.باشــیم..بازار.امروز.را.همیشگی.ندانیم..
در.همین.شــرایط.نیز.می.توانیم.با.برنامه.ریزی.اصولی،.
تخصص.گرایی.و.دوراندیشــی.شرایط.بهتری.را.برای.
خودمــان.و.جامعه.مان.رقم.بزنیم..تعهداتمان.را.در.هیچ.
شــرایطی.فرامــوش.نکنیم.و.اعتماد.مشــتریان.را.که.

بزرگ.ترین.سرمایه.مان.است.همواره.حفظ.کنیم.
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 ضمن معرفی کامل شــرکت اورانوس، درباره ســابقه و پیشینه 
فعالیت شرکت توضیح دهید.

اورانوس.مجموعه.ای.خانوادگی.اســت.که.ریشه.ای.۷0.ساله.دارد..سابقه.و.حضوری.50.

ســاله.در.بازار.داخلی.داشته.و.متجاوز.از.بیست.سال.در.زمینه.تجارت.خارجی.و.واردات.در.

حال.فعالیت.و.تاش.است..نوع.فعالیت.اورانوس.از.بیست.سال.پیش.تمرکز.در.فراهم.کردن.

مواد.اولیه.باکیفیت.جهت.ارائه.به.طیف.گسترده.ای.از.تولیدکنندگان.ایرانی.بوده.و.هست.
 شــرکت نخ کورد )KORD( را به صورت مختصــر معرفی کنید. 

محصوات این شرکت از چه سالی وارد بازار ایران شده است؟
شــرکت.KORD.ازجمله.شرکت.هایی.اســت.که.از.ســال.2001.به.جمع.خانواده.
اورانوس.پیوســت.و.قرارداد.همکاری.و.نمایندگی.رسمی.کلیه.محصوات.این.شرکت.

 
ستاره ای درخشان در آسمان صنعت ایران

گفتگویاختصاصیپنجرهایرانیانبامدیرعاملشرکتبازرگانیاورانوس؛

شــرکت بازرگانی اورانوس یکــی از مجموعه های معتبر، 
باتجربه و با ســابقه بیش از نیم قرن فعالیت مســتمر در صنعت و بازرگانی کشور 
اســت. این مجموعه که از 7۰ سال پیش در عرصه چرم طبیعی کار خود را شروع 
کرده، امــروز به عنوان یکی از شــرکت های معتبر در زمینــه واردات مواد اولیه و 
ملزومات تولید انواع توری پلیسه مشــــغول فعالیت اســت. البته توری تنها یکی 
از زمینه های فعالیت بازرگانی این مجموعه خوش نام و معتبر است. واردات نخ کورد 
)KORD( که یکی از باکیفیت ترین مواد اولیه تولید توری پلیســه اســت در اختیار 

بازرگانی اورانوس قرار دارد. این مجموعه در طول 2۰ سال گذشته این محصول را 
که با بهترین کیفیت و با رعایت بااترین استانداردهای جهانی تولید می شود وارد 
کشــور کرده و به دست تولیدکنندگان و مونتاژکاران معتبر می رساند. برای آشنایی 
بیشتر مخاطبان نشریه و معرفی این مجموعه موفق به سراغ آقای ســعید اورنگ، 

مدیرعامل سخت کوش اورانوس رفتیم که در ادامه این گفتگو را باهم می خوانیم:
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به.این.بازرگانی.اورانوس.واگذار.شــد..شــرکت.KORD.محصوات.متنوع.و.مختلف.

درزمینه.هــای.متفاوت،.تولید.و.ارائــه.می.کند.از.صنعت.تولید.اتومبیــل،.لوازم.خانگی،.

دریانوردی،.صنایع.دســتی،.کیف،.کفش،.کمربند.و.ساختمان.همگی.به.نوعی.از.تولیدات.
این.شرکت.استفاده.می.کنند.

 نحوه همکاری شرکت اورانوس با شرکت کورد )KORD( به چه 
شکل است؟

از.حدود.ده.سال.پیش.و.با.تغییر.روند.تولید.و.استفاده.دروپنجره.های.پروفیل.آلومینیوم.

و.دوجداره.اقبال.عمومی.در.اســتفاده.کردن.از.تجهیزات.جانبی.این.صنعت.بیشــتر.شد.

که.یکی.از.موارد.جایگزین.شــدن.توری.های.پشه.بند.پلی.استر.و.الیاف.مصنوعی.به.جای.

توری.های.آلومینیوم.بود؛.و.بدین.ترتیب.اســتفاده.از.نخ.KORD.به.عنوان.نخ.تعادل.و.

نگهدارنده.پارچه.های.پلیســه.رواج.پیدا.کرد.و.طبیعتا.اورانوس.هم.زمان.با.تقاضای.بازار.
وارد.این.جریان.شده.و.شروع.به.ارائه.این.محصول.کرد.

 درحال حاضر میزان استقبال از محصوات نخ کورد در ایران چگونه 
است و آیا سهم مناسبی از بازار ایران را در اختیار دارد؟

سیاســت.و.تفکــر.مجموعه.اورانوس.از.ابتدای.تاســیس.و.شــکل.گرفتن.بر.این.

منوال.بوده.که.تنها.با.شــرکت.هایی.تماس.و.ارتباط.برقــرار.کند.که.به.دنبال.تولید.

باکیفیت.بوده.و.همواره.صاحب.نوآوری.باشــند..لذا.اورانوس.در.تعقیب.و.پیگیری.این.

نکته.با.بهترین.های.جهان.در.زمینه.کاری.خود.مراوده.داشــته.اســت..کورد.ازجمله.

شرکت.هایی.است.که.با.تهیه.بهترین.ماشین.آات.و.مواد.اولیه.بهترین.کاا.را.جهت.

تولیــد.ارائه.می.کند..لــذا.اورانوس.در.ارائه.کااها.و.تولیدات،.بــا.اطمینان.از.کیفیت.
باای.محصوات.کورد.توانســته.اعتماد.درصد.بســیار.باایی.
از.تولیدکنندگان.ایرانــی.را.جلب.کند..در.مقابل.بعضی.افراد.با.
ارائه.کاای.بی.کیفیت.سعی.در.انحراف.و.فریب.مشتری.داشته.
که.این.موضوع.به.صورت.ناخواســته.به.شناســاندن.محصول.
ارائه.شده.توســط.اورانوس.کمک.کرده.و.باعث.شده.مشتریان.

با.اعتماد.کامل.از.نخ.های.ما.استفاده.کنند.
 چــه برنامه ای بــرای ارتقاء ســطح تعامات 

بازرگانی میان شرکت نخ کورد و بازار ایران دارید؟
تداوم.همکاری.و.فعالیت.20..ساله.اورانوس.و.کورد.نشان.دهنده.
حسن.تدبیر.و.مدیریت.مدبرانه.هر.دو.طرف.بوده.و.همواره.از.روند.
مثبت.و.روبه.رشدی.برخوردار.بوده.است..درحال.حاضر.تقریبا.هر.

شش.ماه.یک.محصول.جدید.به.بازار.ارائه.می.کنیم.و.خرسندیم.که.در.کنار.طیف.وسیعی.
از.مشتریان.با.درخواست.های.متفاوت.هستیم.

 ارائه خدمات پس از فــروش، گارانتی و بیمه محصوات کورد در 
شرکت شما به چه صورت انجام می گیرد؟

تمامی.محصوات.ارائه.شــده.توسط.اورانوس.دارای.پشتیبانی.و.خدمات.بعد.از.فروش.

هســتند..در.طی.بیست.سال.گذشته.هنوز.به.یاد.ندارم.خصوصا.در.مورد.نخ.پلیسه.کورد.
شکایتی.داشته.باشیم.

 استفاده از ملزومات مناسب به ویژه نخ چه میزان در کیفیت نهایی 
توری پنجره تاثیر دارد؟

ما.شــرکت.واردکننده.مواد.اولیه.برای.شرکت.ها.و.تولیدکنندگان.داخلی.هستیم..این.

موضوع.به.تصمیم.تولیدکنندگان.ایرانی.وابســته.اســت.که.یا.با.اســتفاده.از.مواد.اولیه.

باکیفیــت.توان.رقابتــی.و.اقبال.عمومی.مصرف.کنندگان.ایرانــی.را.به.خود.جلب.کنند.

و.یا.با.اســتفاده.از.محصوات.تقلبی.روزبه.روز.سبب.کم.رنگ.شدن.اعتماد.مشتریان.به.
تولیدات.ایرانی.شوند..

مســلما.اســتفاده.از.نخ.های.بی.کیفیت.در.آینده.نزدیک.سبب.به.چالش.کشیده.شدن.

تولیدکننــدگان.توری.های.پلیســه.جهت.مصرف.کننده.نهایی.خواهد.شــد..ما.بارها.به.

کارگاه.های.مختلف.گوشــزد.کرده.ایم.که.استفاده.از.محصوات.و.مواد.اولیه.بی.کیفیت.

اول.ضربه.به.خود.و.درنهایت.به.حاشــیه.کشــیدن.آینده.خــود.و.صنعت.دروپنجره.و.
خصوصا.توری.های.پلیسه.خواهد.بود.

 نخ کورد چه ویژگی متمایزی نســبت به ســایر نخ های موجود در 
بازار ایران دارد؟

نخ.پلیسه.کورد.در.فرآیندی.متفاوت.و.با.ماشین.آات.خاص.تولید.می.شود.که.در.طی.

این.فرآیند.از.مواد.UV.و.ضدآب.برخوردار.شــده.و.در.طول.عبور.از.داخل.ماشین.آات.

مربوطه،.کشســانی.نخ.گرفته.می.شــود.تا.در.هنــگام.اســتفاده.در.پنجره.ها.در.مقابل.

گردوغبار،.نور.خورشــید.و.آب.باران.مقاوم.بوده.و.ســال.ها.بدون.تغییر.ماهیت.و.شکل.
ظاهری.بتواند.تعادل.پارچه.پلیسه.را.حفظ.کند.

 آیا برنامه ای برای اعطای نمایندگی یا راه اندازی واحدهای فروش 
در مناطق دیگر ایران دارید؟

سیاست.اورانوس.همکاری.با.همه.ارائه.دهندگان.ملزومات.و.تولیدکنندگان.دروپنجره.

است.که.طیف.وسیعی.از.همکاران.و.دوستان.را.در.اقصی.نقاط.کشورمان.داریم.و.البته.

هر.روز.به.این.تعداد.افزوده.می.شود..اولویت.ما.در.انتخاب.مجموعه.همکاران.و.دوستان.

صداقــت،.اصالت،.اخاق.و.فرهنگ.واای.مدیریتی.و.تجاری.بوده.و.آغوش.ما.همواره.
برای.این.گونه.افراد.باز.خواهد.بود.

 وضعیت فعلی بازار دروپنجره و توری کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟
.روند.رو.به.باای.فروش.اورانوس.نشــان.از.فعالیت.و.تاش.مجموعه.مشــتریان.و.
همکاران.ما.در.این.صنف.اســت..تنها.توصیه.ما.به.دوســتان.ارتقاء.فرهنگ.استفاده.از.

کاای.باکیفیت.است.تا.ضمن.تداوم.فروش،.آینده.این.صنعت.تضمین.شود.
 مهم ترین مشــکات فعلی صنف و فعالیت شــما چیســت و چه 

راهکاری برای برون رفت از این مشکات پیشنهاد می دهید؟
شــغل.ما.واردات.مواد.اولیه.در.گونه.های.مختلف.تولید.اســت..
به.عنــوان.واردکننــده.محصوات.اولیه.انواع.مشــکات.مربوط.
به.خود.را.داریم.اما.مشــکات.این.صنــف.به.اعضا.و.تصمیمات.
اعضــای.فعال.در.این.حوزه.بســتگی.دارد..بارها.به.عنوان.همکار.
و.دوســت.به.بعضی.از.تولیدکنندگان.و.فعاان.این.گروه.پیشنهاد.
داده.ایم.که.با.اســتفاده.از.مواد.اولیه.اصلــی.به.تداوم.این.صنعت.
فکر.کنند..اســتفاده.از.نخ.های.تقلبی.و.قطعات.بی.کیفیت.گل.به.
خودی.اســت.و.آینده.این.صنعت.را.متزلزل.خواهد.کرد..با.از.بین.
رفتــن.این.صنعت.ما.محصول.اولیــه.دیگری.در.صنعت.دیگری.
وارد.خواهیم.کرد.و.روند.تجارت.ما.در.مسیر.دیگری.تداوم.خواهد.
داشــت.ولی.در.این.میان.افرادی.متضرر.خواهند.شــد.که.در.این.
صنعت.سرمایه.گذاری.های.انبوهی.داشته.و.عمر.و.سرمایه.و.امید.فرزندانشان.را.به.هدر.

خواهند.داد.
 آیا تبلیغات تاثیری در پیشرفت کسب وکار و رونق بازار شما دارد؟ 

بهترین تبلیغ را چه نوع تبلیغی می دانید؟
البته.که.تبلیغ.در.شناساندن.محصول.به.مشتری.از.اهمیت.باایی.برخوردار.است.ولی.
عمده.توان.ما.در.تبلیغ.صرف.بیدار.کردن.آن.دسته.از.مشتریانی.شده.که.بعضا.ناآگاهانه.
از.نخ.پلیســه.کورد.تقلبی.به.جای.محصول.اصلی.استفاده.کرده.که.در.این.زمینه.پرسنل.
شرکت.فعال.بوده.و.موارد.تقلب.و.فریب.مشتری.را.به.همکاران.گوشزد.می.کنند..بهترین.
تبلیغ.ما.ارائه.کاای.باکیفیت.در.جهت.رشد.و.توانایی.تولیدکننده.با.فرهنگ.ایرانی.است.

و کام آخر...
متاســفم.در.دورانی.زندگی.می.کنم.که.ارائه.دهنده.کاای.تقلبی.با.پشــت.کردن.به..
تمامی.باورهای.اعتقادی.و.اخاقی.و.شــرعی.و.عرفی.باافتخار.اقدام.به.ارائه.نخ.تقلبی.
می.کند.غافل.از.اینکه.در.چرخه.روزگار.این.حرکت.تاثیر.مستقیم.در.کسب.وکار.و.صنعت.
و.خانواده.خود.خواهد.داشت.و.درنهایت.نیز.رغبت.مشتری.به.استفاده.از.محصول.اصلی.

افزون.تر.خواهد.شد..هر.نانی.خوردنی.نیست.
از.ایــن.فرصت.اســتفاده.کرده.و.ضمن.ادای.احترام.به.کلیــه.مخاطبان.و.همکاران.به.
.P-PLAS.اطاع.می.رساند.مجموعه.اورانوس.ازاین.پس.محصولی.دیگر.از.نخ.پلیسه.بانام
از.کارخانه.OZEN IPLIK.به.بازار.ایران.معرفی.و.عرضه.می.کند.که.کیفیتی.مشــابه.و.
برابر.با.نخ.پلیسه.کورد.داشته.و.از.گارانتی.و.پشتیبانی.اورانوس.نیز.بهره.مند.خواهد.بود.

مجموعــه ای  اورانــوس 
خانوادگی اســت که ریشه ای 
و  ســابقه  دارد.  ســاله   7۰
بازار  در  ســاله   5۰ حضوری 
داخلــی داشــته و متجاوز از 
تجارت  زمینه  در  سال  بیست 
خارجــی و واردات در حــال 

فعالیت و تاش است.
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یک دهه تجربه یک  عمر آسودگی

گفتگویاختصاصیپنجرهایرانیانبامدیرعاملشرکتبازرگانیفوادپیچ؛

شــرکت بازرگانی فواد پیچ قریب به 1۰ ســال در صنعت دروپنجره کشور فعالیت دارد. این 
شــرکت که دفتر مرکزی آن در شهر اراک واقع شده است خدمات خود را در زمینه پروفیل 

یو.پی.وی.سی، پروفیل گالوانیزه، یراق آات و ملزومات دروپنجره، چسب های سیلیکون 
ماستیک و لوازم شیشه های دوجداره به تمام نقاط کشور به ویژه استان های مرکزی، 

قم، قزوین و تهران ارائه می کند. شرکت فواد پیچ هم اکنون نمایندگی رسمی 
توزیع و فروش یراق آات Endow ترکیــه را در اختیار دارد و با توجه 

به دپوی قوی که دارد یــراق آات دیگری با برندهای مختلف را که 
سابقه درخشــانی در صنعت دروپنجره دنیا دارند نیز در ایران 

عرضه می کند. این شــرکت همچنین به تازگی نمایندگی 
انحصاری فروش محصوات شرکت هافمن در استان 

قم را دریافت کرده است. برای آشنایی بیشتر با 
این مجموعه به سراغ آقای فرهود جباری، 

پیچ  فواد  بازرگانی  مدیرعامل شرکت 
انجام  وی  بــا  گفتگویی  و  رفتیم 

دادیم. در ادامه توجه شــما 
را به مشروح این گفتگو 

جلب می کنیم:
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 ضمن معرفی کامل شــرکت فواد پیچ، درباره تاریخچه فعالیت 
شرکت توضیح دهید.

مــا.در.این.شــرکت.فعالیت.خــود.را.از.ســال.88.آغاز.کردیم.و.قریب.به.10.ســال.

اســت.در.صنعت.یو.پی.وی.سی.خدمتگزاری.می.کنیم..شــروع.فعالیت.ما.با.یراق.آات.

یو.پی..وی..سی.بود.و.به.تدریج.اقام.دیگر.نیز.به.سبد.کاایی.ما.افزوده.شد..دفتر.مرکزی.
شرکت.ما.در.استان.مرکزی.و.شهر.اراک.و.تعداد.پرسنل.فعال.ما.در.این.دفتر.۶.نفر.است.

 شــرکت فواد پیچ درحال حاضر چه محصوات و خدماتی به بازار 
ارائه می کند؟

ســبد.کاایی.ما.شامل.پروفیل.یو.پی.وی.سی،.پروفیل.گالوانیزه،.یراق.آات.دروپنجره.

یو.پی.وی.ســی.و.لوازم.شیشــه.دوجداره.اســت..ما.تمامی.اقام.مصرفــی.دروپنجره.
یو.پی..وی.سی.و.شیشه.دوجداره.به.جز.شیشه.را.در.سبد.کاایی.خود.داریم.

 ارائه خدمات پس از فروش، گارانتی و بیمه محصوات در شرکت 
فواد پیچ به چه صورت انجام می گیرد؟ 

تمامی.محصوات.ارائه.شــده.در.این.شرکت.شامل.گارانتی.تعویض.است..ما.با.پایین.

آوردن.هزینه.های.تمام.شده.ســعی.در.جلب.رضایت.مشتری.داریم..کیفیت.محصوات.

ارائه.شده.در.این.شرکت.زبانزد.است.و.قطعا.برای.هر.کیفیتی.هزینه.ای.هم.لحاظ.می.شود.

که.ما.در.این.مســئله.مداخله.کرده.و.ســعی.می.کنیم.هزینه.های.کلی.از.خرید.تا.ارسال.

تا.حد.امکان.پایین.آورده.شــود..این.هزینه.ها.می.تواند.شــامل.ارسال.بار.هم.باشد.که.با.
توافق.هایی.که.با.زیرمجموعه.های.خود.انجام.داده.ایم.این.موضوع.تسهیل.شده.است.

 چــه برنامه ای برای به روزرســانی و ارتقاء ســطح کمی و کیفی 
محصوات و خدماتتان دارید؟

همیشه.سعی.بر.این.بوده.که.محصوات.ارائه.شده.در.این.شرکت.جز.بهترین.های.بازار.
باشد.و.همچنان.با.همین.وسواس.و.دقت.پیش.می.رویم.

 فواد پیچ نمایندگی انحصاری و رســمی چه محصوات داخلی و 
خارجی را در اختیار دارد؟

مــا.نماینده.انحصاری.شــرکت.های.آهن.و.فواد.جهان،.کیمیا.صنعت.شــیما،.پروفیل.

هافمن.و.یراق.آات.ویناک.در.اســتان.های.مرکزی.و.قم.هستیم.و.نمایندگی.رسمی.توزیع.
یراق.آات.ترک.ENDOW.را.نیز.در.اختیار.داریم.

 کیفیت یراق آات و ملزوماتی مانند چســب چه میزان در کیفیت 
نهایی پنجره و شیشه دوجداره موثر است؟

اجزای.شیشــه.دوجداره.شامل.چسب،.اسپیســر.و.رطوبت.گیر.است.که.ضعیف.بودن.

هرکدام.می.تواند.کل.مجموعه.را.ضعیف.نشــان.دهد..در.شیشه.دوجداره.نداشتن.تعریق.

جداره.داخلی.اصلی.ترین.چالش.است..اگر.رطوبت.گیر.به.میزان.ازم.و.یا.باکیفیت.پایین.

استفاده.شــود.باعث.تعریق.می.شود..همچنین.اســتفاده.از.اسپیسر.نامناسب.باعث.عدم.

جایگیری.مناســب.شیشه.در.پروفیل.شــده.و.یکی.از.ارکان.شیشه.دوجداره.را.که.عایق.

صوت.بودن.اســت.زیر.سوال.می.برد..استفاده.از.چسب.نامناسب.نیز.باعث.ورود.رطوبت.
به.جداره.داخلی.شیشه.شده.و.مشکل.ایجاد.می.کند..

 مهم ترین مشــکات فعلی صنف و فعالیت شــما چیست و چه 
راهکاری برای برون رفت از این مشکات پیشنهاد می دهید؟

درحال.حاضر.مهم.ترین.مشــکل.این.صنف.عدم.وجود.مرجع.قیمت.گذاری.و.نظارت.بر.

تولیدکنندگان.و.فروشندگان.است..متاسفانه.نوسانات.قیمتی.باعث.می.شود.سمت.وسوی.

تولیدکنندگان.به.ســمت.اقام.صرفا.ارزان.قیمت.باشــد.و.مــاک.اصلی.یعنی.کیفیت.

محصول.نادیده.گرفته.شــود..مشــکل.دیگر.ما.همکاران.مرزنشین.هستند.که.باعث.به.

وجود.آمدن.قیمت.های.غیرمنطقی.در.بازار.می.شــوند..تمامی.این.مشــکات.با.نظارت.
قابل..حل.است.

 با توجه به این که بخش عمده کار بازرگانی شما به مسائل گمرک 
و صادرات و واردات مرتبط اســت، سیاست های اقتصادی و برنامه های 

حمایتی دولت چه نقشی در بهبود وضعیت فعالیت شما دارد؟
.همراهی.دولت.با.واردکنندگان.می.تواند.راه.گشــای.این.امور.باشد..امیدواریم.دولت.با.
از.بین.بردن.نوســانات.قیمت.ارز،.ثبات.را.در.بازار.برقرار.کند.تا.فعاان.بازار.با.آســودگی.

خاطر.به.فعالیت.اقتصادی.بپردازند.
 مهم ترین مشکات شــما در بحث واردات چیست؟ به نظر شما 

واردات بیش ازاندازه کاا تاثیری بر روند تولید داخلی دارد؟
در.زمینه.کاری.ما.فرایند.ترخیص.اجناس.از.گمرک.بســیار.طوانی.و.زمان.بر.اســت..
نوســانات.قیمت.ارز.نیز.مشکل.را.دوچندان.می.کند..واردات.بیش.ازاندازه.کاا.به.ضعیف.
شــدن.تولید.داخل.منجر.می.شــود.ولی.در.برخی.اقام.قیمت.تمام.شده.نسبت.به.تولید.
بسیار.پایین.و.کیفیت.بسیار.بااست؛.در.چنین.مواردی.صرفه.اقتصادی.در.واردات.است.
چراکه.برای.تولید.این.اقام.مواد.اولیه.مورد.نیاز.و.نیز.تکنولوژی.تولید.با.هزینه.سرسام.آور.

باید.وارد.شود.که.تا.مدت.های.طوانی.بازده.اقتصادی.منفی.را.رقم.می.زند.
 برنامه ای برای ورود به بخش تولید ندارید؟

به.هیچ.عنوان.برنامه.ای.برای.ورود.به.بخش.تولید.نداریم..به.نظر.من.وقتی.شرکت.های.

بازرگانــی.اقدام.بــه.تولید.در.زمینــه.کاری.خود.می.کننــد.در.واقع.تعــادل.را.در.بازار.

زیرمجموعه.خود.به.هم.می.زنند.و.بدبینی.خاصی.در.بازار.پایین.دستی.خود.ایجاد.می.کنند.

که.باعث.بی.اعتمادی.می.شود..به.دلیل.قدرت.مانور.این.شرکت.ها.سهم.تولیدکننده.های.
زیرمجموعه.را.به.طور.قابل.توجهی.کاهش.داده.و.انگیزه.فعالیت.آنها.کم.می.شود.

 وجود ســندیکا و اتحادیه های صنفی چه کمکی به بهبود شرایط 
کاری شما می کند؟

وجود.مرجع.نظارتی.باعث.ثبات.در.قیمت.گذاری.می.شود.و.این.یعنی.شرایط.کار.برای.

همه.یکســان.و.بر.اساس.کیفیت.می.شود..در.این.حالت.کســی.نمی.تواند.با.استفاده.از.
قیمت.پایین.تر.اقام.بی.کیفیت.را.به.فروش.برساند.

 آیا تبلیغات تاثیری در پیشرفت کسب وکار و رونق بازار شما دارد؟ 
بهترین تبلیغ را چه نوع تبلیغی می دانید؟

در.هر.کاری.برای.شناخته.شدن.اولیه.نیاز.به.تبلیغات.احساس.می.شود.و.به..مرور.زمان.
نیز.تبلیغات.می.تواند.در.کنار.سطح.خدمات.و.کیفیت.تاثیرگذار.باشد.

و کام آخر ...
این.مجموعه.برای.رفاه.بیشــتر.در.اســتان.های.مرکزی.ایران.اقدام.به.راه.اندازی.انبار.
دیگری.در.شهر.قم.کرده.است.که.نیاز.شهرهایی.مثل.تهران،.قم،.قزوین،.کاشان.و.....را.
مرتفع.سازد..ازم.به.ذکر.است.ما.نمایندگی.انحصاری.شرکت.های.آهن.و.فواد،.پروفیل.
هافمن،.شــرکت.KSS.و.یراق.آات.ویناک.را.برای.استان.قم.دریافت.کرده.ایم.و.مقدار.
قابل.توجهی.از.ملزومات.مورد.استفاده.در.صنعت.را.در.این.انبار.موجود.داریم.که.می.تواند.

نیازهای.بسیاری.را.برطرف.سازد.
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نیازمندی های پنجره

درج نیازمندی ها در سایت
و نشریه پنجره ایرانیان

رایگـان می باشد

آگهی استخدام
شرکت اراز روزن جهت تکمیل کادر فنی خود از همکار آقا با 

شرایط ذیل دعوت به همکاری می کند :
1- روابط عمومی باا

2- فن بیان قوی
3- وقت شناس ،  مرتب  و منظم، با حس مسئولیت پذیری باا

4- دارای تجربه در زمینه تولید دروپنجره UPVC )حداقل 
.UPVC 5 سال( نصب و اندازه گیری و طراحی در و پنجره

شماره های تماس:      88766586              86031864       
09102163005

آگهی استخدام
شرکت بهینه گستر فراتاب )کاتیا(  برای تکمیل پرسنل 
شــرکت در زمینه فروش از افراد عاقه مند و فعال در 

زمینه فروش دعوت به همکاری می کند .
واجدین شــرایط رزومه کاری خود را به ایمیل زیر 

ارسال کنند:
kaia.upvc@gmail.com  ایمیل

آگهی استخدام

یک شرکت تولیدی دروپنجره دوجداره در نظر دارد برای 

تکمیل کادر فروش خود نسبت به استخدام کارشناس 

فروش حرفه ای در تهران اقدام کند.
ارسال رزومه:  09020043082

آگهی فروش
دستگاه تزریق چســب بوتیل با برند liva ترکیه به 

فروش می رسد.
شماره تماس: 09157095983

آگهی فروش
ست شش تکه تکسر نو

شماره تماس: 09121953526

آگهی فروش
 cnc ســت کامل تولید شیشه دوجداره شــامل میز برش
شستشو 18 متری چسب و گاز برند cms به بااترین پیشنهاد 

به فروش می رسد.
ســت کامل دستگاه 2 سر مرات با گوشه تمیزکن cnc به 

فروش می رسد.
شماره تماس: 09124845712

آگهی فروش
فروش ست دو سر مرات کار کرده با تمیز کن 

شماره تماس:   09332270368

پایدار« »اوست 

در کمال ناباوری خبر درگذشت دوست و همکار ارجمندمان 
شادروان »مهندس حمید شعبانی« موجب تاثر و تاسف شد. 
اندوه ما در غم از دســت دادن آن عزیــز بزرگوار در واژه ها 
نمی گنجد؛ تنها می توانیم از خداوند متعال برای بازماندگان و 
خانواده معزز ایشان صبر و بردباری و برای آن مرحوم روحی 

شاد و آرام طلب کنیم.
مدیریت و کارکنان نشریه پنجره ایرانیان این ضایعه تاسف بار 
را به خانواده محتــرم آن مرحوم و فعاان صنعت آلومینیوم 

تسلیت می گویند.
ما را در غم خود شریک بدانید
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