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به هر حال از زمان اعالم این خبر نظرات موافق و مخالف بســیاری ابراز شــده 
اســت. با توجه به اینکه تنها حدود پنج ســال از ادغام این وزارتخانه در دولت دهم 
می گذرد، مخالفان این طرح تفکیک دوباره این وزارتخانه را بازگشت به عقب و در 
تعارض با ســند چشم انداز و برنامه  پنجم توسعه کشور می دانند که بر کوچک شدن 

دولت تاکید دارند.
اما ادغام دو وزارتخانه مسکن و راه در 1390 بر چه مبنایی و بر اساس چه میزان 
کار کارشناســی صورت گرفته بود؟ این طرح نخســتین بار در سال 1389 مطرح 
شــد؛ در بهمن ماه این سال وزیر وقت راه و ترابری استیضاح و از کار برکنار شد و 
رئیس جمهور با اعالم نظر خود مبنی بر ادغام دو وزارت راه و مســکن، سرپرستی 
ایــن وزارتخانــه را بر عهده گرفت تا خرداد ســال 1390، که الیحــه ادغام را به 
مجلس فرســتاد. دولت وقت این اقدام را به اســتناد تحقق بخشی از برنامه پنجم 
مبنــی بر کاهش تعداد وزارتخانه ها انجام داده بود، اما در همان زمان نیز بســیاری 
از کارشناســان این اقدام را بســیار خام و نوعی فن بدل به نتیجه استیضاح تفسیر 

کرده بودند.
به هرحال طی اقدامی شــتابزده این دو وزارتخانه یکی شده و وزارت راه و مسکن 
متولد شــد. با نگاهی به عملکرد پنج ســاله این وزارتخانه روشــن می شود که این 
اقدام به هیچ وجه موفق نبوده و حتی هدف اولیه اعالم شــده از سوی طراحان این 
ادغام محقق نشــده است؛ درست اســت که با کاهش یکی از وزارتخانه ها دولت از 
نظر تعداد زیرمجموعه های خود کوچک شد، ولی به هیچ وجه نیت اصلی قانونگذار 
که همانا چابک ســازی دستگاه های اجرایی بود عملی نشد و در طول این چند سال 
شاهد شــکل گرفتن وزارتخانه ای عریض و طویل بودیم که سازمان های متعدد و 
متنوعی را در بر گرفته و بر حجم بوروکراسی افزوده است. در واقع این دو وزارتخانه 
ادغام نشــدند بلکه در هم تجمیع شــده و در نتیجه بار مشکالت را چند برابر کرده 

و زیرمجموعه های ناهمگون آن موانع بسیاری را در موارد مختلف فراهم آوردند. 
هر چند در چهار سال گذشته وزیر فعلی راه و ساختمان تالش های گسترده ای را 
به خرج داد تا تحولی بنیادین در سیاست های کلیدی دو حوزه مسکن و حمل و نقل 

ایجاد کند، و در حال حاضر رابطه ای معنادار و برخواســته  از الگوهای موفق جهانی، 
میان توســعه شهری و طرح های مربوط به حوزه حمل و نقل برقرار شده است، اما 
همچنان به نظر می رسد بسیاری از مسائل به ناچار در این وزارتخانه عریض و طویل 

مغفول مانده است. 
شاید با اجرای این الیحه و تفکیک حساب شده این دو وزارتخانه، و با بهره گیری 
از تجارب گذشته و نیز الگوی جدیدی که در دولت یازدهم برای ارتباط سودمند این 
دو حوزه ارائه شده، و همچنین برون سپای بسیاری از فعالیت های این دو وزارتخانه 
به بخش خصوصی و کاهش تصدی گری دولتی در این دو بخش، بتوان هدف دولت 
گذشته در اقدام به ادغام این دو، یعنی کوچک سازی دولت، را عمال با تفکیک آنها 
محقق کرد؛ از ســوی دیگر در صورت اجرای اصولی این طرح می توان هزینه های 
الزم برای این تفکیک را به هزینه هایی سرمایه ای تبدیل کرد که ثمرات فراوان آن 

در سال های بعد نصیب هموطنانمان شود.
بدون تردید یکی از این ثمرات می تواند تمرکز بیشتر دولت بر بخش مسکن باشد. 
صنعت ساختمان چندین سال است که از رکودی مزمن رنج می برد و رونق بی سابقه 
و حباب گونه این بخش در آن ســال ها، امید اندکی برای بازگشت رونقی مطلوب به 
این حوزه باقی گذاشــته است. در چهار سال گذشته دولت طرح های بسیاری برای 
برون رفت از این وضعیت ارائه داد که متاسفانه به دلیل وخامت اوضاع تاثیر چندانی 

از خود برجای نگذاشتند. 
فارغ از مزایا و معایب این طرح که کارشناسان باید به دور از هرگونه سیاست زدگی 
و اظهــار نظــرات تخریبی به تحلیل و ارزیابی آن بنشــینند، در صورتی که الیحه 
تفکیک این وزارتخانه در مجلس به تصویب برســد، دســت کم  امیدها برای ارائه 
راهــکاری موثر و کالن برای غلبه بر این رکود بی ســابقه افزایش خواهد یافت. به 
هرحال با توجه به اهمیت حوزه ساخت و ساز و نقش آن در اشتغال زایی و به گردش 
در آمدن ســرمایه ها از یک سو، و از ســویی دیگر ارتباط آن با زندگی روزمره آحاد 
مردم ایران، این حوزه نیاز به نگاه ویژه ای دارد و می طلبد که وزارتخانه ای مســتقل 

آن را پوشش دهد و وضعیت آن را سامان بخشد.
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بیســت و نه اردیبهشــت 1396 ایران شــاهد خلق حماسه ای دیگر 
بود؛ حماســه ای یکســره از جنس مردم که به دور از هرگونه هیجان و 
احساســات، بلوغ فکری و  فرهنگی مردم کشورمان را به رخ جهانیان 
کشــید. دوازدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری نشــان از تبلور 
عقالنیت داشــت و عمــوم جامعه با بهره گرفتــن از تجربیات دو دهه 
گذشــته خویش دوباره مهــر تایید بر اعتدال، و دســت رد به هرگونه 

افراط گرایی با وجود همه عوام فریبی ها زد.
تداوم دولت تدبیر و امید را باید به فال نیک گرفت، هم از این جهت 
که دولت یازدهم حداکثر نیروی خود را برای آواربرداری سال های قبل 
و فراهم آوردن زیرســاخت ها صرف کرده بــود، و برای ثمر دادن این 
تالش ها به فرصتی دیگر نیاز داشــت تا به امید خدا ایرانیان بتوانند از 
میوه این زحمات بهره مند شوند؛ و هم از آن جهت که اوضاع بین المللی 
و به ویژه منطقه ای از حساســیت بسیار باالیی برخوردار شده و هرگونه 
شــتاب زدگی و تندروی در سیاســت خارجه می توانســت سبب بروز 

بحران های غیر قابل جبرانی شود. از این روی جای بسی مسرت است 
که دوباره میانه روی بر سیاست ورزی این کشور حاکم شد، زیرا همانطور 
که ملت ایران بر اســاس تجربه تاریخی خود به این درک رسیده است، 
تنها راه غلبه بر مشکالت داخلی و خارجی و قرار گرفتن در مسیر رشد 

و بالندگی اعتدال است.
امــا نکته قابل توجه برای اهالی صنعت ســاختمان، اعالم طرحی از 
ســوی رئیس جمهور حتی پیش از آغاز دولت دوازدهم بود که  تاثیری 
مســتقیم بــر این صنعت خواهد داشــت. چندی پیش اعالم شــد که 
دولت الیحه ای را برای تفکیک چنــد وزارتخانه، از جمله وزارت راه و 
شهرسازی به دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی،  و راه و ترابری تنظیم 
کرده است. ارسال این الیحه با دوفوریت به مجلس نشان از عزم دولت 
دوازدهم برای اصالح زیرســاخت ها و تسطیح مسیر غلبه بر مشکالت 
کالن کشوری دارد، هر چند متاسفانه مجلس تنها یک فوریت این طرح 
را به تصویب رساند و تاحدی از شتاب دولتمردان در این مسیر کاست.

تفکیک وزارتخانه؛ کورسوی امیدی 
برای رونق بخش مسکن
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پنجره ایرانیان: مجمع عمومی انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان 
تهران در تاریخ 21 خردادماه با حمایت هافمن برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پنجره ایرانیان، مجمع عمومی انجمن صنفی انبوه سازان تهران 
که به منظور انتخاب هیات  رئیسه این انجمن برپا شده بود، یکشنبه  شب 21 خردادماه 
همراه با صرف افطار در مجموعه فرهنگی ورزشــی تالش وزارت کار برگزار شــد. 
شرکت هافمن که همواره به عنوان پشتیبان و حامی برنامه های انبوه سازان کشور در 

این برنامه ها حضور دارد در این برنامه هم به عنوان حامی حضور داشت.
گفتنی اســت، انتخابات مجمع عمومی انجمن انبوه ســازان تهران به منظور تعیین 

اعضای جدید هیات  رئیسه و بازرسان انجمن در این برنامه برگزار شد.

پنجره ایرانیان: جلسه کارگروه توســعه مدیریت آموزش فنی و حرفه ای با حضور هافمن و 
مسئوالن استانی در مراغه برگزار شد.

بــه گزارش روابط عمومی هافمن اولین جلســه کارگروه توســعه مدیریت آموزش فنی و 
حرفه ای آذربایجان شــرقی روز چهارشــنبه مورخه 3 خــرداد 1396 در محل مراکز آموزش 
فنی و حرفه ای شهرســتان مراغه با حضور مدیرعامل هافمن آقای مهندس محمد حمیدیه، 
معاون اســتاندار و فرماندار شهرســتان مراغه آقای محمدی، فرماندار هشترود آقای مستفید، 
دکتر فتح اله زاده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان برنامه وبودجه استان و آقای 

مهندس کیانی ریاست مراکز فنی و حرفه ای شهرستان مراغه، برگزار شد.
بر اســاس این گزارش، یعقوب نماینده، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اســتان، در اولین 
جلسه کارگروه توســعه مدیریت آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی در مراغه گفت: با 
توجــه به کاهش تمایل دولت درزمینه تصدی گری در بخش هــای صنعتی و تولیدی، ایجاد 
تعامــل بین مراکز آموزش فنی و حرفه ای و بخش های خصوصی زمینه ســاز اشــتغال زایی 
و کاهــش بیکاری خواهد بود. اســتفاده از ظرفیت هــای تولیدکننــدگان و عرضه کنندگان 
فناوری هــای روز در بخش های تولیدی و صنعتی برای آموزش و مهارت آموزی در راســتای 

تربیت نیروی انسانی کارآزموده و ماهر الزم و ضروری است.
نماینده ضمن بیان اینکه تمرکز بیشتر مراکز آموزش فنی و حرفه ای در مرکز استان است، 
افزود: متاســفانه باوجود تالش های بســیار درزمینه تمرکززدایی، بسیاری از شهرستان های 

استان از امکانات آموزشی و مهارت آموزی مناسبی برخوردار نیستند.
در ایــن جلســه به اجرای طرح »تکاپو« بــا همکاری یونیدو و وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی در کشــور نیز اشاره گردید. این طرح به همت دولت تدبیر و امید در راستای توسعه 
و هدایت تولیدات صنایع داخلی به ســمت بازارهای هدف به صورت محصوالتی بازارپســند 

اجرا می شود.

مجمع عمومی انجمن انبوه سازان تهران با حمایت هافمن برگزار شد

اخبار شرکتی هافمن

حضور هافمن در جلسه کارگروه توسعه مدیریت آموزش

پنجره ایرانیان: در حاشــیه چهلمین نمایشگاه صنعت ســاختمان استانبول مالک 
هولدینگ بزرگ کاله کیلیت )KALE KILIT( از علی خرم، مدیرعامل شرکت نوید 

تجارت آرسام تقدیر به عمل آورد.
بنــا بر اخبار رســیده از ترکیه، غرفه کاله کیلیت در چهلمین نمایشــگاه صنعت 
ساختمان اســتانبول  )yapi turkeybuild istanbul 2017( که از دوم 
خرداد کار خود را آغاز کرده، مورد اســتقبال پرشــور بازدیدکنندگان مختلف قرار 

گرفته بود.
بر اســاس این گزارش، در حاشــیه این نمایشــگاه آقای سدات اوزگور 
)SEDAT OZGUR(، مالــک هولدینگ بــزرگ کاله کیلیت، ضمــن تقدیر از 
موفقیت های چشــمگیر شرکت نوید تجارت آرسام در سه سال گذشته، از علی خرم 
مدیر عامل این شــرکت تشــکر ویژه به عمل آورد. همچنین آقای اوزگور مجموعه 
 ZEKI SAFAK( نوید تجارت را به مدیر عامل جدید کاله، آقای زکي شافاک ازان
OZAN( معرفی کرد تا تالش های الزم برای توســعه بازار و همکاری های متقابل 

در آینده ای نزدیک صورت گیرد.
گفتنی اســت، شــرکت نوید تجارت آرســام از ســال 2013 میالدی عضو گروه 

بین المللی کاله و دفتر مشترک المنافع کاله کیلیت ترکیه در ایران است.

تقدیر مالك هولدینگ بزرگ کاله از مدیریت نوید تجارت آرسام
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پنجره ایرانیان: کالس آموزشی یک روزه با عنوان »طراحی کارشناسی پنجره و فرایند 
نصب اصولی« توســط انجمن صنفی تولیدکنندگان در و پنجره یو.پی.وی.ســی ایران 

برگزار شد.
کمیته آموزش انجمــن صنفی تولیدکنندگان در و پنجره یو.پی.وی.ســی ایران، بر 
اساس تقویم آموزشی ســالیانه و در راستای رشد و ارتقای دانش علمی و فنی اعضاء، 
این کالس تئوری را با عنوان »طراحی کارشناســی پنجــره و فرایند نصب اصولی« 

برگزار کرد.
ایــن کارگاه یک روزه، با حضور جمعی از مدیران، کارشناســان فروش و بازاریابی و 
کارشناســان فنی نصب و اندازه گیری، شــنبه 16 اردیبهشت ماه از ساعت 15 تا 19 در 

محل دفتر انجمن برگزار شد.
گفتنی است، در پایان این دوره آموزشی، به  شرکت کنندگان گواهینامه مربوطه اعطا شد.

کالس آموزشی انجمن تولیدکنندگان در و پنجره برگزار شد

پنجره ایرانیان: آساش در راستای ارتقاء سطح آگاهی و آموزش فعاالن صنعت اقدام 
به راه اندازی یک کانال آموزشی کرده است.

کانال آموزش سیستم های آساش جوابگوی سواالت مختلف درباره محصوالت و 
سیستم های شرکت آساش خواهد بود.

در این کانال به ســواالت زیر باهدف آموزشی پاسخ داده می شود: چر آلومینیوم؟ 
چرا آساش؟ معرفی سیستم های مختلف آساش؛ معرفی قابلیت های ویژه سیستم های 

آساش؛ و ابزارهای رقابتی و توانمندی های ویژه آساش در بازار و نسبت به رقبا.

راه اندازی کانال آموزش سیستم های آساش

پنجره ایرانیان: سیســتم sky feel یکی از چندین محصول جدید آساش بود که 
در نمایشگاه صنعت ساختمان تویاپ از آن رونمایی شد.

مدیر شــرکت گروتمان در گفتگو با خبرنگار پنجره ایرانیان، ضمن اعالم این خبر 
افزود: این سیســتم، یک سیستم دفنی کشویی است که برای ساخت انواع پنجره ها 
با ابعاد بزرگ و وزن باال طراحی شــده اســت. از قابلیت های بارز این سیستم، توان 
ســاخت بازشوهای عریض تا ســه متر یا ارتفاع 6 متر و تا وزن 800 کیلوگرم است. 
منظره و میدان دید )ویو( گســترده و نامحدود این سیســتم باعث می شــود حداقل 
فاصلــه را با فضای محیط بیرونی داشــته و در کنار حس زیبایی، حس امنیت را نیز 

داشته باشید.
گفتنی اســت، شرکت گروتمان به عنوان نماینده شــرکت آساش در ایران فعالیت 
می کنــد و در نمایشــگاه تویــاپ ترکیه که از 2 تــا 6 خردادمــاه در محل دائمی 

نمایشگاه های استانبول برگزار شد حضور داشت.

رونمایی از سیستم sky feel آساش در نمایشگاه تویاپ

پنجره ایرانیــان: طبق مصوبه اتــاق بازرگانی و اعالم ســندیکای آلومینیوم، کلیه 
اعضای سندیکای صنایع آلومینیوم ایران که دارای کارت بازرگانی یا کارت عضویت 
اتاق های بازرگانی هستند می توانند در انتخابات هیات مدیره و بازرسان سندیکا نامزد 

شده و حق رای داشته باشند.
بنا به اعالم ســندیکای صنایع آلومینیوم ایران و طبق مصوبات اتاق بازرگانی و 
اصالح آئین نامه برگزاری مجامع تشکل های تحت نظر اتاق بازرگانی، کلیه اعضا و 
فعاالن صنف و صنعت آلومینیوم کشور که دارای کارت بازرگانی یا کارت عضویت 
اتاق های بازرگانی هســتند می توانند در انتخابات ســندیکا نامزد شده و حق رای 
داشــته باشــند. لذا با توجه به در پیش بودن زمان برگزاری مجمع عمومی عادی 
ســالیانه و انتخابات هیات مدیره و بازرســان سندیکا و لزوم همراهی اعضا در این 
انتخابات، از کلیه شــرکت های فعال درخواست شده است تا ضمن تکمیل مدارک 
عضویت خود، نســبت به اخذ و تمدید کارت بازرگانی یا کارت عضویت اتاق های 

بازرگانی نیز اقدام کنند.
گفتنی اســت، مجمع عمومی عادی ســالیانه و انتخابات هیات مدیره و بازرسان 

سندیکای صنایع آلومینیوم ایران تیرماه 96 برگزار خواهد شد.
 

فقط دارندگان کارت بازرگانی حق رای در سندیکا دارند
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پنجره ایرانیان: وزیر اقتصاد تاکید کرد که واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال به 
بخش خصوصی کامال منطبق با قانون بوده و تمامی ایرادات و اشــکاالتش به طور مستقل 

و با نظر کارشناسی رد شده است.
به گزارش ایســنا، علی طیب نیا در جلســه علنی مجلس شورای اسالمی به سوال احمد 
مرادی نماینــده بندرعباس درباره علت واگذاری مجتمــع آلومینیوم المهدی و هرمزال به 

بخش خصوصی با وجود داشتن موانع قانونی پاسخ داد.
وی در ابتدا با تاکید بر اینکه ابالغ سیاســت های کلی اصل ۴۴ تحول اساســی در نظام 
سیاســت گذاری کشور بوده است، گفت: این سیاست ها باید به صورت صحیح و کامل ایجاد 

شود تا باعث رشد اقتصاد بهبود محیط کسب وکار گردد.
طیب نیا با اشاره به موضوع واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال گفت: تعدادی از 
نمایندگان مجلس در سال 9۴ از دیوان عدالت اداری خواستار ارسال مصوبه هیات واگذاری 
شــدند که دیوان با صدور قرار عدم صالحیت دعوی را به هیات داوری واگذار کرد. هیات 
داوری بعد از بررســی کارشناســی طرفین شکایت را رد کرد و مصوبه هیات واگذاری تایید 
شــد. تمامی موارد مورد بررســی کارشناســی قرار گرفته بود؛ بعدازآن نمایندگان از دادگاه 
تجدیدنظر یعنی قوه قضائیه درخواســت ابطال رای هیــات داوری را مطرح کردند که قوه 
قضائیه در ســال 95 این درخواســت را وارد ندانست و واگذاری را منطبق با قوانین صحیح 
عنوان کرد. این یعنی تمام موارد رسیدگی در قوه قضائیه طی شده و شکایت رد شده است.
وزیر اقتصاد با اشاره به روند واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی گفت: این شرکت در سال 
83 و بر اســاس برنامه سوم در فهرســت فروش قرار گرفت که بر اساس مصوبه سال 88 
کمیسیون موضوع اصل 38 قانون اساسی سهام متعلق به دولت باید در فهرست بنگاه های 
گروه یک قرار گیرند یعنی شرکت هایی که صد در صد سهامشان باید واگذار شود. در طول 
ســال های 89 تا 91 در جداول قانون بودجه این مجموعه به عنوان شــرکت گروه یک در 
فهرســت واگذاری قرار داده شد و یک ســال به وزارت اقتصاد فرصت داده شد تا واگذاری 

صورت گیرد.
به گفته وی، در ســال های 92 و 93 بر اساس مصوبات هیات واگذاری مجتمع آلومینیوم 
المهدی و هرمزال از مصادیق واگذاری محســوب شــده و قیمت گذاری بر اساس آئین نامه 
مشــخص و طبق شیوه معین مصوبه سیاست های کلی اصل ۴۴ توسط کارشناسان رسمی 
دادگســتری انجام شــد و تمامی قواعد و ضوابط نیز رعایت گردید. قیمت گذاری بر اساس 

ارزش خالص این مجتمع بوده است.

طیب نیا با اشــاره به چند نوبت قیمت گذاری این مجتمع گفت: در سال 92 طرح هرمزال 
1211 میلیارد تومان و آلومینیوم المهدی 2۴۴ میلیارد تومان قیمت گذاری شد، اما خریداری 
وجود نداشت. در همان زمان هیات مدیره شرکت باال بودن قیمت را دلیل شکست دانست. 
بعــدازآن مجددا روند قانون گذاری طی شــد و در ســال 93،  هــزار و ۴72 میلیارد تومان 
بــرای طرح هرمــزال و 290 میلیارد تومان برای آلومینیوم المهدی قیمت گذاری شــد که 
بازهم خریداری وجود نداشــت. درنهایت در اسفند 93 بر اساس ارزش خالص این مجتمع 
روی هم رفته 928 میلیارد تومان قیمت گذاری شــد و به یک شــرکت در بخش خصوصی 

واگذار شد.
وزیر اقتصاد توضیح داد: این شــرکت برای خارجی ها نیست بلکه سهام آن برای شرکت 
خارجی بوده، شرکتی که 2300 میلیارد تومان داشته که ۴50 میلیارد تومان آن زیان انباشته 
بوده اســت. درنهایت این شرکت به بخش خصوصی واقعی واگذار شد که به تمامی تعهدات 

خود عمل کرده است.
طیب نیا در پایان و در جمع بندی گفت: مطابق نظر هیات داوری واگذاری کامال منطبق با 
قانون بوده و تمامی موارد ایرادی و شکایت به طور مستقل و با نظر کارشناسی رد شده است.

واگذاری المهدی و هرمزال به بخش خصوصی قانونی بوده است

پنجره ایرانیــان: بر اســاس طرح حمایت از اشــتغال کارگر ایرانی، کلیه شــرکت های 
تولیدکننده محصول و خدمات از خدمات پخش رایگان تیزر رادیویی و تلویزیونی برخوردار 

خواهند شد.
به گزارش خبرنگار پنجره ایرانیان به نقل از ســایت اداره بازرگانی صداوســیما، پخش 
رایگان تیزر رادیویی و تلویزیونی بر اســاس ضوابط بــه کلیه صاحبان کاال و خدمات بر 
اســاس نیروی انســانی تعلق می گیرد. حســب صحبت مقام معظم رهبری در خصوص 
نام گذاری سال 96 به عنوان سال )اقتصاد مقاومتی ـ تولید و اشتغال( و لزوم حمایت رسانه 
ملی از تولیدکنندگان کاال و خدمات ایرانی، اداره کل بازرگانی سازمان صداوسیما اقدام به 

اجرای طرح تشویقی رایگان از واحدهای تولیدی و خدماتی کرده است.
بر اساس این طرح، هر شرکت می تواند از 30  عدد تیزر رایگان 70 درصد در تلویزیون 
و 30 درصد در رادیو )صبحگاهی 1300 ثانیه، عصرگاهی 900 ثانیه، شامگاهی 750 ثانیه( 

به صورت رایگان استفاده کند.
گفتنی اســت، برای اســتفاده از این طرح داشتن مواردی مثل؛ اســتاندارد، اساسنامه، 
روزنامه رســمی، پروانه بهره برداری، ثبت شــرکت، ثبت برند، معرفی نامه، تاییدیه تعداد 

نیروی اشتغال به کار برای کارگران و لیست بیمه 95 ضروری است.

پخش رایگان تیزر رادیویی و تلویزیونی صنایع داخلی

پنجره ایرانیان: شــامگاه 22 خرداد 1396 ضیافت افطار انجمن صنفی کارفرمایی 
طراحی، معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان شهر تهران با حضور اعضا 

و جمعی از فعاالن سرشناس صنعت ساختمان، در محل این انجمن برگزار شد.
به گزارش گروه خبری پنجره ایرانیان، انجمن صنفی کارفرمایی طراحی، معماری 
و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان شهر تهران به مناسبت ایام مبارک رمضان 
و جهــت تجدید دیدارها و افزایش تعامالت اعضای انجمن و اهالی حوزه ســاخت 
و ســاز تهران ضیافت افطاری را در تاریخ 22 خردادمــاه ترتیب داد. در این محفل 
گــرم که در محل این انجمن واقــع در محله الهیه تهران برگزار شــد، گروهی از 
فعاالن سرشــناس صنعت ســاختمان تهران اعم از معماران، مهندسان، طراحان و 

تولیدکنندگان و تامین کنندگان مصالح ساحتمانی حضور داشتند. 
انجمن صنفی کارفرمایی طراحی، معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان 

شــهر تهران با هدف حمایت و دفاع از حقوق و منافــع صنفی و حرفه ای اعضاء و 
تاثیرگذاری بر سیاســت های دولت در تمام ســطوح، حمایت از صیانت و حفاظت از 
نقش معمــاران و طراحان، ترویج معماری ایرانی، بهبــود ارزش حرفه ای معماری، 
پشتیبانی و آموزش مداوم، آشــنایی اعضاء با انواع قراردادها، فرصت های یادگیری 
و حضور در مجامع بین المللی و حضور در جشــنواره ساالنه معماری تاسیس شده و 

عضو می پذیرد.
گفتنی اســت، انجمن صنفی طراحی و معماری در اقدامی ابتکاری نمایشــگاهی 
دائمی را در محل این انجمن دایر کرده اســت. غرفه های این نمایشگاه به برندهای 
برتر حوزه ســاختمان اعطا می شــود. همچنین این انجمن آمادگــی دارد تا فضای 
دلنشــین این انجمن را برای برگزاری مراسم مختلف شرکت های مرتبط با صنعت 

ساخت و ساز در اختیار این شرکت ها قرار دهد.

ضیافت افطاری انجمن صنفی طراحی و معماری برگزار شد
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پنجره ایرانیان: شرکت پنجره عصر فردا انبار محصوالت خود را در شهرستان ابهر 
افتتاح کرد.

شرکت پنجره عصر فردا جهت پوشــش مشتریان استان زنجان، انبار محصوالت 
خود را در شهرستان ابهر افتتاح کرده و آماده عرضه خدمات به مشتریان است.

گفتنی اســت، شــرکت پنجره عصر فردا نمایندگی یــراق  آالت روتو، یراق  آالت 
جویــس، پروفیل  های پالس پن بســت ویژن، فنســترمن، پلی  ســولفاید ندکس و 
نمایندگی انحصاری پیچ مکس را در اســتان های قزوین و زنجان در اختیار داشته و 

همچنین عامل فروش گالوانیزه جهان فوالد در این دو استان است.

افتتاح انبار پنجره عصر فردا در ابهر

پنجره ایرانیان: کیمیا صنعت آویســا محصول جدید چسب GMAX، پلی سولفاید خود را 
به بازار عرضه کرد.

این محصول که برای دوجداره کردن شیشه کاربرد دارد از این به بعد در سبد کاالیی کیمیا 
صنعت اویسا برای عرضه در بازار قرار خواهد داشت.

گفتنی است، کیمیا صنعت اویسا در زمینه تولید سیلیکون ماستیک و واردات فوم، 
ســیلیکون خالص، چسب ماستیک، درزگیر، چســب 123، چسب سیلیکون و سایر 

ملزومات شیشه فعالیت دارد.

پنجره ایرانیان: شرکت ویندور فروش پروفیل محصول مشترک ترکیه را با شرایط 
بلندمدت و به لیســت قیمت کارخانه )بدون هرگونه مبلغ اضافه بر لیســت قیمت( 

شروع کرد.
بنا به گــزارش خبرنگار پنجره ایرانیان، این محصوالت دارای 15 ســال گارانتی 
مکتوب و قابل  ارائه به کلیه مصرف کنندگان خواهند بود. هزینه حمل برای خریدهای 
باال دریافت نخواهد شد ضمنا تیغچه، قالب و نرم افزار به کلیه مشتریان ارائه می شود. 

مشتریان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر با شرکت ویندور تماس بگیرند.
گفتنی اســت، گروه تجاری ویندور در زمینه پخــش پروفیل های ایرانی و ترک، 
پخش یراق آالت، دســتگاه های مونتاژ سه فاز و تک فاز ایرانی و ترک، دستگاه های 
اسپیسر حرارتی ترک، اسپیسر حرارتی، توری های پلیسه ای، لوازم شیشه و ملزومات 

پنجره و کلیه موارد مربوط به صنف یو.پی.وی.سی فعالیت می کند.

محصول جدید کیمیا صنعت آویسا

فروش محصوالت ویندور با شرایط و به قیمت کارخانه

پنجره ایرانیان: شــرکت ویندور فروش پروفیل های آلدورا وین و اسکاي وین را با 
خدمات ویژه و منحصربه فرد گارانتي براي مشتریان خود ارائه می کند.

بــه گزارش خبرنــگار پنجره ایرانیان، مدیر شــرکت ویندور با اعــالم این مطلب 
عنــوان کرد: ویندور با عرضــه پروفیل های آلدورا وین و اســکاي وین براي کلیه 
خریداران پنجره، گارانتي مکتوب 15 ســاله با مشــخصات محل پروژه ارائه می کند 
تــا تولیدکنندگان پنجره با خاطري آســوده تر نســبت به تولیــد و ارائه خدمات به 
مصرف کننــدگان پرداخته و دغدغه های ناشــي از کیفیت محصوالت، بازار پنجره و 
تولیدکننــدگان را تحت تاثیر قرار ندهد. این گارانتي شــامل تغییر رنگ و شــکل و 

ایرادات ناشي از تولید پروفیل خواهد بود.

حســن پور افزود: برگه گارانتي بــا مهر و امضاي کارخانــه تولیدکننده پروفیل و 
مشخصات کامل پروژه است و تولیدکننده پنجره مسئولیتي در قبال ایرادات احتمالي 

پروفیل نداشته و مسئولیت مستقیما متوجه کارخانه خواهد بود.
وی گفت: خریداران پنجره نیز با در دســت داشتن برگه گارانتي مکتوب اطمینان 
خاطر نسبت به کیفیت و پشتیباني محصول خریداری شده را داشته و تمایل بیشتري 

نسبت به استفاده از پنجره های یو. پي. وي. سي خواهند داشت.
حســن پور در پایان اظهار داشــت: ویندور امیدوار اســت درزمینه ارائه خدمات به 
مشــتریان گام های بیشــتر و مؤثرتري برداشته و در راســتاي بهبود وضعیت بازار 

اقدامات ارزنده تری ارائه کند.

عرضه پروفیل آلدورا با شرایط ویژه توسط ویندور

پنجره ایرانیان: شرکت رباط وین محصول جدید چسب خود را با برند سیلی فیکس 
به بازار عرضه کرد.

چسب سیلیکون ماستیک با برند سیلی فیکس محصول جدیدی است که شرکت 
رباط وین آن را تولید و به بازار عرضه کرده است.

از جمله مزایای چسب سیلیکون ماستیک رباط وین، آنتی فریز بودن آن است. این 
محصول در رنگ های مختلف تولید و به بازار عرضه شده است.

گفتنی اســت، شــرکت رباط وین، نماینده انحصاری فروش انــواع پروفیل های 
یو.پی. وی.ســی شرکت پرشــین پی.وی.ســی و یراق آالت و ملزومات نصب در و 

پنجره های و.پی.وی.سی را به عهده دارد.

پنجره ایرانیان: شــرکت زیبا پنجره گلستان نمایندگی پروفیل نوواویتا را در استان 
گلستان به دست آورد.

شــرکت زیبا پنجره گلســتان به مدیریت حامــد زیاری، تولیدکننــده در و پنجره 
یو.پی. وی.ســی موفق به دریافت نمایندگی رســمی محصوالت شرکت طال پروفیل 
ارس با برند نوواویتا شــد. طال پروفیل ارس تولیدکننده پروفیل های یو.پی.وی.سی با 

نام تجاری نوواویتا است که در منطقه آزاد تجاری ارس ـ جلفا فعالیت می کند.
گفتنی اســت، شرکت زیبا پنجره گلستان درزمینه تولید در و پنجره یو.پی.وی.سی 

در استان گلستان فعالیت می کند.

تولید چسب سیلیکون ماستیك توسط رباط وین

اخذ نمایندگی نوواویتا توسط زیبا پنجره گلستان

پنجره ایرانیــان: قابلیت هــای ارتباطی نرم افزار iwindoor در نســخه کامپیوتری 
افزایش یافت.

مدیر فروش و بازاریابی شرکت بهین سامان در این  باره به خبرنگار پنجره ایرانیان گفت: 
پس از موفقیت نرم افزار mobile iwindoor  به عنوان نرم افزار برتر )نسخه آندروید( 
صنعت در و پنجره در گوگل پلی و اســتفاده 25000 کاربر فعال در بیش از 200 کشــور 
جهان از این نرم افزار، نســخه کامپیوتری نرم افزار iwindoor )نســخه کامل فروش و 
تولید پنجره های یو.پی.وی.ســی و آلومینیوم( به کشــورهای ترکیه، لبنان، هلند، عمان، 
آذربایجان، مصر، قطر، چین و شــیلی صادرشده و مورد اســتقبال صنعتگران آن کشورها 

نیز قرار گرفته است.
وی افزود: اســتفاده از امکان ارتباطی نسخه موبایل به کامپیوتر )قابلیت ارسال پروژه ها از 
موبایل و دریافت و تغییر آن در نسخه کامپیوتر( و استقبال آن در ایران و سایر کشورها باعث 
شد تا به افزودن قابلیتی جهت باال بردن سرعت و دقت در آخرین مرحله تولید نیز بپردازیم.

وی توضیــح داد: امکان اتصال به ماشــین برش در خط تولید عــالوه بر کاهش خطای 
کاربری باعث سهولت کار شده و سرعت را به میزان قابل توجهی باال می برد. در همین راستا 

با همکاری شــرکت های واردکننده ماشین آالت توانســتیم قابلیت اتصال دستگاه های برش 
خــودکار به نرم افزار را ایجاد کرده و در اختیار کارخانه ها و کارگاه های تولیدی قرار دهیم. در 
حال حاضر اتصال به ماشــین کرفت مولر، کابان، فوم، مــرات، الوماتک و ایلماز در نرم افزار 
فعال بوده و مورد استفاده تولیدکننده های داخل و خارج از کشور قرار گرفته است. خوشحالیم 
که توانستیم با تکمیل این ارتباط گامی بزرگ در جهت ارتقا سطح نرم افزار و کمک به بهبود 
خط تولید داشته باشیم. همانند گذشته منتظر پیشنهاد ها و حمایت های شما عزیزان هستیم.

iwindoor افزایش قابلیت های ارتباطی نسخه کامپیوتری نرم افزار

پنجره ایرانیان: شرکت وین آرا قراردادی به منظور تولید پروفیل اروپایی در ایران با 
یک شرکت بین المللی منعقد کرد.

اخیرا جمعی از تاجران و تولید کنندگان مطرح پروفیل یو.پی.وی.سی و آلمینیومی 
اروپایــی به منظور بازدید از مجموعه وین آرا وارد کشــور شــده و از امکانات فنی 
و توانایی های این شــرکت دیدن کردند. در پایان این دیــدار، قراردادی بین المللی 

به منظور تولید پروفیل اروپایی در ایران بین دو طرف منعقد شد.
گفتنی است، شــرکت وین آرا در زمینه تولید در و پنجره یو.پی.وی.سی، نماهای 

نوین ساختمانی، شیشه های دوجداره و تولید مقاطع گالوانیزه فعالیت می کند.

توافقنامه بین المللی تولید پروفیل اروپایی در شرکت وین آرا
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 پنجره ایرانیان: شیشــه های نمای ســاختمان بورس و اوراق بهادار تهران توسط 
شرکت ونوس شیشه تامین شده است.

به گــزارش خبرنگار پنجره ایرانیان، ونوس شیشــه که تولید شیشــه و نماهای 
شیشــه ای ســاختمان های مطرح زیادی را در تهران و سراسر کشور به عهده داشته 
اســت، این بار نیز مبادرت به تهیه و نصب شیشه ســاختمان بورس و اوراق بهادار 
تهران کرده است. شیشه مورد استفاده در ساختمان بورس تهران یکی از جدیدترین 
محصوالت این شــرکت اســت که با برند V-Cool Smart و با حداقل ضریب 

تبادل حرارت )U-Value=1.1( به بازار ساختمان عرضه شده است.
اســتفاده از این نوع شیشه، آرامش دمایی و صرفه جویی قابل مالحظه ای در انرژی 

به ارمغان می آورد.
گفتنی اســت، ونوس شیشه یکی از مطرح ترین شــرکت های فعال درزمینه تولید 

انواع شیشه های ساختمانی، صنعتی و خودرویی در خاورمیانه است.

پنجره ایرانیــان: نخســتین کنفرانس ملی »ســاخت ایران« تیرمــاه 96 در مرکز 
همایش های صداوسیما برگزار می شود.

نخســتین کنفرانس ملی »ســاخت ایران« با رویکرد حمایت از تولید، خدمات و 
رضایت مندی مشــتری، از سوی موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران با همکاری 
گروه آموزشــی و فرهنگــی ایده، 18 تیرماه ســال جاری در مرکــز همایش های 

صداوسیما برگزار می شود.
مدیر اجرایی موسســه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران، اهداف اصلی این سمینار را 
تشــویق و ترغیب تولیدکنندگان داخلی، ارج نهادن به تولیدات داخلی برای صادرات 

و معرفی بیشتر و کمک به رشد شرکت های تولیدی کوچک و متوسط عنوان کرد.
مینا عالوش گفت: همچنین نتایج ارزیابی شــرکت های تولیدی که توسط انجمن 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان آذربایجان غربی انجام شــده است در این سمینار 
اعالم می شــود؛ ارزیابی شرکت ها بر اساس مدل های 100۴ و 1002 و با معیارهای 
رسیدگی به شکایات مشتری و رعایت حقوق و جلب نظر مشتری و همچنین کیفیت 

کاال و تولید و قیمت گذاری انجام شده است.
مدیر اجرایی موسســه آموزشــی و پژوهشــی اتاق ایران افزود: در این ســمینار، 
سخنرانانی از بخش دولتی و خصوصی و جمعی از کارشناسان اقتصادی در پنل هایی 
بــا موضوعات رابطه نظام بانکی و تولید، رئــوس برنامه های دولت برای حمایت از 
تولید داخلی، الگو و فرهنگ مصرف و مشکالت و موانع تولید سخنرانی خواهند کرد.

عــالوش همچنین حمایت از تولید و خدمات ایرانی، نقش نوآوری و اختراعات در 
تولید و خدمات ملی، فرصت های بین المللی در ارتقاء تولید و خدمات ملی و کمک به 
برجسته ســازی کاال و خدمات مرغوب ایرانی را از دیگر موضوعات مطرح در سمینار 

عنوان کرد.
گفتنی اســت، هم زمان بــا برگزاری ســمینار در مرکز همایش هــای بین المللی 
صداوسیما، نمایشگاهی نیز از دستاوردها و محصوالت شرکت های کوچک و متوسط 

متقاضی برگزار می شود.

پنجره ایرانیان: بیســتمین اجالس سازمان نظام مهندسی ســاختمان کشور تیرماه 96 
برگزار می شود.

بیســتمین اجالس ســازمان نظام مهندسی ســاختمان کشــور 21 و 22 تیرماه 96 با 
حضور اعضای شــورای مرکــزی، اعضای هیات عمومی و هیات هایی از ســازمان های 

نظام مهندسی سراسر کشور برگزار می شود.
برگــزاری اجالس هیات عمومی و معرفی نامزدهای انتخابات شــورای مرکزی دوره 
هشتم و انتخابات اعضای شــورای مرکزی دوره هشتم ازجمله برنامه های این اجالس 

دوروزه است.

شیشه های ونوس شیشه در نمای ساختمان بورس تهران

نخستین کنفرانس ملی ساخت ایران برگزار می شود

بیستمین اجالس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

پنجره ایرانیان: گروه تولیدی تجاری تکنو وین موفق به کســب نمایندگی فروش 
پروفیل اسکای وین در استان آذربایجان شرقی شد.

پروفیل اسکای وین محصول مشترک ایران و ترکیه بوده و دارای 15 سال گارانتی 
مکتوب برای کلیه مصرف کنندگان است. این پروفیل با شرایط تسویه بلندمدت و با 

قیمت کارخانه به  تمامی مشتریان عرضه می شود.
گفتنی است، گروه تولیدی تجاری تکنو وین ایران در زمینه تهیه، توزیع و فروش 
انواع ماشــین آالت، پروفیل و یراق آالت در و پنجره و ملزومات شیشــه دوجداره در 

آذربایجان شرقی فعالیت می کند.

تکنو  وین نمایندگی اسکای وین در آذربایجان شرقی را کسب کرد

پنجره ایرانیان: تبلیغات تلویزیونی شرکت واناوین در خردادماه از شبکه های مختلف 
سیما پخش شد.

به گزارش خبرنگار پنجره ایرانیان به نقل از واحد بازرگانی و تبلیغات شرکت تکنما 
پی وی سی ســپاهان، تبلیغات واناوین از خردادماه 96 به طور سراسری از شبکه های 

پربازدید صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران پخش شد. 
گفتنی اســت، شرکت تکنما پی وی ســی ســپاهان )واناوین( تولیدکننده پروفیل 

یو.پی. وی.سی بانام تجاری واناوین است که در اصفهان فعالیت می کند.

پنجره: انســتیتو پلیمر کیمیاران یک دوره آموزشی دوروزه پروفیل در و پنجره در 
مردادماه سال جاری برگزار می کند.

پکیج تخصصی دو روزه پروفیل در و پنجره شــامل ســه دوره اپراتور میکســر، 
اپراتور تولید و اپراتور کنترل کیفیت اســت که در روزهای دوم و سوم مردادماه 96 

برگزار می شود.
گفتنی اســت، انستیتو پلیمر کیمیاران همچنین سمینار فرموالسیون و فرایند تولید 

گرانول سیم و کابل را در تاریخ 11 مردادماه 96 برگزار می کند.

پخش تبلیغات تلویزیونی واناوین آغاز شد

دوره های آموزشی انستیتو پلیمر کیمیاران مردادماه 96

پنجره ایرانیان: شرکت اریکه تجارت دهگان با انتشار اطالعیه ای اعالم کرد که نمایندگی 
پخش محصوالت توری پلیسه s.d.s تنها بر عهده این شرکت است.

بنا بر اطالعیه ای که از ســوی شــرکت اریکه تجارت دهگان در اختیــار تحریریه پنجره 
ایرانیــان قرار گرفت، این شــرکت تنها توزیع کننده رســمی توری های پلیســه  s.d.s در 
کشورمان می باشــد. در این اطالعیه آمده است که با تکیه بر گواهینامه معتبری که شرکت 
 s.d.s برای شــرکت اریکه تجارت دهگان صادر کرده است، توزیع  توری های پلیسه s.d.s
در کشــورمان به صورت انحصاری برعهده این شرکت ایرانی است و مصرف کنندگان هنگام 

تهیه این محصول باید به این نکته توجه داشته باشند.
گفتنی اســت، شــرکت اریکه تجارت دهگان از ســال 1391 در زمینه توزیع یراق آالت، 

دستگاه های مونتاژ در و پنجره و نیز توری های پلیسه فعالیت دارد.

اریکه تجارت دهگان تنها نماینده رسمی توری s.d.s در ایران
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پنجره ایرانیان: مدیر بازرگانی شــرکت توســعه تجارت راه ابریشــم، برگزارکننده 
نمایشگاه های بین المللی در و پنجره، ماشین آالت صنایع سرمایشی و گرمایشی، لوله 

و اتصاالت با رادیو ایران گفتگویی انجام داد.
خانم محرری، مدیر بازرگانی شــرکت توسعه تجارت راه ابریشم در این گفتگو، به 
سواالت مجری برنامه درخصوص سه نمایشگاهی که به صورت هم زمان از 13 تا 16 

تیرماه در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب برگزار می شود پاسخ داد.
ســه نمایشــگاه تخصصی با عناوین اولین نمایشــگاه بین المللی تخصصی در و 
پنجره، شیشه، کف پوش، یراق آالت و ماشین آالت و صنایع وابسته؛ اولین نمایشگاه 
بین المللی تخصصی صنایع سرمایشی و گرمایشی، تاسیسات ساختمانی و شهرسازی 
و تجهیزات وابســته؛ ششمین نمایشــگاه لوله و اتصاالت، شیرآالت و ماشین آالت 
پمپ و فیلتر به صورت هم زمان در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب برگزار می شود.
محرری در خصوص دلیل انجام هم زمان این سه عنوان نمایشگاهی، گفت: هدف 
ما از برگزاری هم زمان ســه عنوان نمایشــگاهی متفاوت، پاســخگویی به نیازهای 
گسترده مشــارکت کنندگان، مخاطبان و بازدیدکنندگان بخش های مختلف صنعت 
ساختمان و تاسیسات، حرکت در مسیر توسعه اقتصادی و تالش برای رونق بخشی، 
پویایی و خروج از رکود در بخش مســکن و معرفی آخرین فناوری ها، دستاوردها و 

توانمندی های صنعت ساختمان اســت. ایجاد بستری مناسب جهت تعامل و تبادل 
اطالعات و تجربیات میان مشارکت کنندگان و همچنین ایجاد فضایی پرنشاط برای 

رقابت سالم میان تمامی فعاالن بخش تولید از دیگر اهداف این نمایشگاه است.
مدیر بازرگانی شــرکت توسعه تجارت راه ابریشــم درباره تفاوت این نمایشگاه با 
موارد مشــابه عنوان کرد: تفاوت عمده ای که این نمایشگاه با سایر نمایشگاه ها دارد 
توجه به جذب بازدیدکننده متخصص اســت و همچنین با توجه به بازار گســترده و 
متنوع صنعت ســاختمان و صنایع وابســته از هیات های تجاری کشورهای منطقه 
شامل ترکمنستان، قزاقســتان، تاجیکستان، افغانستان و قرقیزستان برای حضور در 

نمایشگاه دعوت به عمل آمده است.
وی افزود: در همین راســتا شرکت های مطرحی از کشورهایی مانند آلمان، ایتالیا، 
ترکیه، قبرس، هند، چین و... که در زمینه ســاختمان و صنایع وابسته صاحب صنعت 

و تکنولوژی پیشرفته ای هستند در نمایشگاه حضور دارند و دارای غرفه هستند.
محــرری در پایان گفت: با برخــی اتحادیه ها، ســندیکاها و انجمن های مرتبط 
تفاهم نامه هایی در جهت جذب بازدیدکننده متخصص و مشــارکت شرکت های برتر 
و فعال در صنایع مختلف امضا شــده اســت که امیدواریم با این تدابیر شاهد برپایی 

نمایشگاهی مفید و موثر در راستای رشد و توسعه صنعت کشور باشیم.

گفتگوی مجری نمایشگاه در و پنجره شهر آفتاب با رادیو ایران

پنجره ایرانیان: 13 تا 16 تیرماه ســال جاری نمایشگاه ساختمان در قالب دو نمایشگاه در 
مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب تهران برگزار می شود.

به گزارش ایلنا، تیرماه امســال دو نمایشــگاه بین المللی تخصصی صنایع سرمایشــی و 
گرمایشی، تاسیسات ســاختمانی و شهرســازی تهران )HEATCOOLEX( و نمایشگاه 
بین المللی تخصصی در، پنجره، شیشــه، کفپوش، یراق آالت، ماشــین آالت و صنایع وابسته 

تهران )WINDOREX(، در شهر آفتاب برگزار می شود.
براســاس این گزارش، مجری برگزاری این نمایشــگاه تصمیــم دارد تا ضمن برگزاری 
نمایشــگاهی متفاوت و مطابق با نیاز مشــارکت کنندگان و مخاطبان صنعت ســاختمان و 
تاسیســات، باعث ایجاد حرکت در مسیر توســعه اقتصادی صنعت ساختمان و تاسیسات از 

طریق رونق بخشی، پویایی و خروج از رکود شرکت های فعال در این حوزه شود.
این گزارش می افزاید: معرفی  آخرین توانمندی ها و فناوری ها در عرصه صنعت ســاختمان 

و صنایع وابســته، ایجاد فرصت مناســب برای تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات جهت 
ارتباط با مخاطبان، ایجاد بســتری مناسب برای جذب سرمایه گذاری، شرکای تجاری، منابع 
انســانی و دسترســی به خدماتی بهتر و ... از جمله مهمترین اهداف این نمایشگاه ها اعالم 

شده است.
همچنین متولیان برپایی این دو نمایشــگاه تصمیم دارند تا با دعوت از هیات های تجاری 
بازدید کننده از کشورهای مختلف و همکاری های بین المللی و تجاری، آنها را از تولید کالن 

تا خدمات خرد صنعت ساختمان آشنا سازند.
برگزاری نمایشــگاهی هدفمند با معرفی روش ها و تکنیک های روز دنیا، بسترسازی برای 
تبادل تجربیات و تعامل اطالعات میان مشارکت کنندگان و ایجاد رقابت سالم و تامین رضایت 
مشــارکت کنندگان از طریق تامین مخاطبان متخصص و مخاطبان عام با تبلیغات هدفمند از 

دیگر اهداف متولیان برگزاری این دو نمایشگاه در حوزه ساختمان اعالم شده است.

نمایشگاه ساختمان تهران در قالب 2 نمایشگاه به شهر آفتاب می رود

اخبار نمایشگاهی

پنجره ایرانیان: گروه صنایع یو.پی.وی.ســی قله گیر از کلیه کسانی که از غرفه این 
شرکت در نمایشگاه صنعت ســاختمان اردبیل بازدید کردند کمال تشکر و قدردانی 

را به عمل آورده است.
نمایشگاه صنعت ساختمان، ماشین آالت و صنایع وابسته اردبیل به مدت چهار روز 
از 2 تا 5 خردادماه 1396 در محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی استان اردبیل به 
معرفی شرکت های تاسیساتی و ساختمانی فعال در ایران و جدیدترین دستاوردهای 

آنها پرداخت.
گفتنی اســت، گروه صنایع یو.پی.وی.سی قلعه گیر نماینده رسمی پروفیل هافمن 

در استان اردبیل است.

پنجره ایرانیان: نهمین دوره نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و سیستم های 
سرمایشــی و گرمایشی، در و پنجره و صنایع وابســته قائم شهر از 20 تا 2۴ تیرماه 

1396 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان مازندران برگزار می شود.
در این نمایشگاه شــرکت های تولیدی داخلی و بین المللی، محصوالت خود را در 
بخش های مختلف صنعت ســاختمان شــامل: در و پنجره، تاسیسات، سیستم های 
سرمایشی و گرمایشی، بتن، نما، دکوراسیون و معماری داخلی، کناف، لوله، اتصاالت 

و … ارائه می کنند.

قدردانی صنایع قلعه گیر از بازدیدکنندگان نمایشگاه اردبیل

نهمین نمایشگاه صنعت ساختمان قائم شهر 96

پنجره ایرانیان: گروه تولیدی صنعتی آلتین پلیمر ایرانیان )اوروین( از کلیه کســانی 
که از غرفه این شرکت در سیزدهمین دوره نمایشگاه صنعت ساختمان ارومیه بازدید 

کردند کمال تشکر و قدردانی را به عمل آورده است.
نمایشــگاه صنعت ساختمان، ماشین آالت و صنایع وابســته ارومیه به مدت چهار 
روز از 2 تــا 5 خردادماه 1396 در محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی ارومیه به 
معرفی شرکت های تاسیساتی و ساختمانی فعال در ایران و جدیدترین دستاوردهای 

آ نها پرداخت.
گفتنی اســت، گــروه تولیدی صنعتی آلتیــن پلیمر ایرانیــان تولیدکننده پروفیل 

یو.پی. وی.سی با نام تجاری اوروین در ارومیه است.

پنجره ایرانیان: گروه تولیدی صنعتی غفاری از کلیه کسانی که از غرفه این شرکت 
در ســیزدهمین دوره نمایشگاه صنعت ساختمان ارومیه بازدید کردند کمال تشکر و 

قدردانی را به عمل آورده است.
نمایشــگاه صنعت ساختمان، ماشین آالت و صنایع وابســته ارومیه به مدت چهار 
روز از 2 تــا 5 خردادماه 1396 در محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی ارومیه به 
معرفی شرکت های تاسیساتی و ساختمانی فعال در ایران و جدیدترین دستاوردهای 

آنها پرداخت.
گفتنی اســت، گروه تولیدی صنعتی غفاری نمایندگی انحصاری پروفیل دکتر وین 

و پاپاوین ترکیه در ایران را در اختیار دارد.

قدردانی اوروین از بازدیدکنندگان نمایشگاه ساختمان ارومیه

قدردانی بازرگانی غفاری از بازدیدکنندگان نمایشگاه ساختمان ارومیه
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پنجره ایرانیان: چهارمین نمایشــگاه اختصاصی جمهوری اســالمی ایران در شهر 
نجف عراق شهریورماه 1396 برگزار می شود.

چهارمین نمایشــگاه اختصاصی جمهوری اســالمی ایران بــا محوریت تامین 
کاالهای اساســی و زنجیره های توزیع در مناطق شیعه نشین در سال جدید قمری 
)محرم( 6 الی 10 شهریورماه 1396 در شهر محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 
شهر نجف برگزار می شــود. حوزه های فعالیت این نمایشگاه شامل صنایع غذایی 
و کشــاورزی، لوازم خانگی، مبلمان اداری و منزل، پالستیک و پتروشیمی، صنعت 

ساختمان و... است.
گفتنی اســت، عالقه مندان به حضور در این نمایشگاه می توانند به سایت مجری 
برگزاری این نمایشگاه، شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی بنیس مراجعه کنند.

چهارمین نمایشگاه اختصاصی ایران )عراق - نجف(

پنجره ایرانیان: نمایشگاه اختصاصی ایران آذرماه 96 در تونس برگزار می شود.
این نمایشــگاه که به منظور گســترش همکاری های صنعتی، تجاری و بازرگانی 
دوجانبه ترتیب داده شــده است در تاریخ 1 تا 3 آذرماه 1396 )2 تا ۴ نوامبر 2017( 

در مرکز نمایشگاهی الشرقیه کشور تونس برگزار می شود.
در دیداری که با دبیر اول سفارت تونس در تهران انجام شد گسترش همکاری های 
اقتصادی و نمایشگاهی میان شورای همکاری های اقتصادی ایران و آفریقا و کشور 
تونس مورد مذاکره و گفتگو قرار گرفت و هیاتی در فروردین 1396 با سفر به تونس 
به بررســی محل نمایشگاهی و آشــنایی با بازار تونس پرداخت. در همین راستا با 
مشــارکت آژانس »مدیا پرس« در کشور تونس و شرکت »پارس تجارت پارادیس« 
برگــزاری »روز ایران« و »معرفی محصوالت ایرانی« در کشــور تونس و ســمینار 
توانمندی های شرکت های ایرانی به شرکت های تونسی در غالب B2B و تبلیغ کاال 
و معرفی شــرکت در رسانه های معتبر و شبکه های خبری کشورهای آفریقایی مورد 

تفاهم نامه قرار گرفت.
با توجه به ظرفیت محدود نمایشــگاه، شرکت های صادراتی و متقاضیانی که قصد 
حضور در این سمینار اقتصادی و رسانه ای را دارند در اسرع وقت درخواست مکتوب 

خود را به دبیرخانه شورا ارسال کنند.

برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در تونس

پنجره ایرانیان: نمایشگاه بین المللی تخصصي طراحی داخلي، دکوراسیون و مبلمان 
اندونزی )Index - Indonesia 2017(   مهرماه 96 برگزار می شود.

نمایشگاه بین المللــی و تخصصي طراحی داخلي، دکوراسیون و مبلمان اندونزی از 13 
تا 16 مهرماه 96 در مرکز دائمي نمایشگاه های بین المللی اندونزی برگزار می شود.

کاالهاي قابل ارائه در این نمایشــگاه عبارتند از: فرش و انواع زیرانداز دست باف، 
انواع لوستر و چراغ هــای تزئیني رنگی، کاغذ دیواری و انواع پوشــش های خانگي، 
کودک، اداري، رستوراني، هتلی، فروشــگاهی و باغي، انواع صنایع دستی، تابلو، قاب 
و هنرهــای تزئیني، تزئینات خانگي، لوازم عتیقه و دکـوراسیون داخلي، انواع پرده و 
کرکره، سیســتم های تهویه و کنترل دمای هوا، صنایع و محصوالت نساجي، انواع 
در، پنجره و نرده های محافظ، تجهیزات آشــپزخانه، لوازم بهداشتی و حمام، استخر، 
سونا، جکوزي، شیشــه و آیینه، انواع لوازم خانگی، رستوراني و فروشگاهی، تجهیزات 

آرایشگاهی، بازسازی، فضای سبز.

 نمایشگاه ایندکس اندونزی 2۰۱۷ برگزار می شود

پنجره ایرانیان: یازدهمین نمایشــگاه صنعت ســاختمان، تاسیســات سرمایشــی 
گرمایشی زنجان 13 تا 16 تیرماه 1396 در محل دائمی نمایشگاه بین المللی کاسپین 

استان زنجان برگزار می شود.
عناوین محصوالت نمایشگاه شامل: صنایع ساختمان، کاشی و سرامیک، تاسیسات 
سرمایشی و گرمایشی، لوله و اتصاالت، عایق ها، سازه پیش ساخته، آسانسور و باالبر، 
شــیرآالت بهداشتی، تجهیزات ویژه استخر، سونا و آشــپزخانه، نما، محوطه سازی، 
تجهیزات مهندســی، پیمانکار، انبوه ســاز، مشــاور، بتن و فرآورده های بتنی، سنگ 

ساختمان، مصالح و… می شود.

پنجره ایرانیان: نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان شیراز از 12 تا 16 
تیرماه 1396 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان فارس برگزار می شود.

در این نمایشــگاه شــرکت های تولیدی داخلی و بین المللــی، محصوالت خود را 
در بخش های مختلف صنعت ســاختمان شــامل: در و پنجره، تاسیسات، بتن، نما، 

دکوراسیون و معماری داخلی، کناف، لوله، اتصاالت و … ارائه می کنند.

پنجره ایرانیان: نمایشگاه صنعت در و پنجره کرمانشاه تیرماه 96 برگزار می شود.
شــانزدهمین دوره نمایشــگاه در و پنجره، لوله و اتصاالت کرمانشاه از 20 تا 23 
تیرماه ســال 1396 در نمایشگاه های بین المللی استان کرمانشاه، با حضور فعاالن و 

صنعتگران برگزار می شود.
در این نمایشگاه شرکت های تولیدی محصوالت خود را به مدت ۴ روز در معرض 

دید عالقه مندان قرار می دهند.

یازدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان زنجان

نوزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان شیراز

شانزدهمین نمایشگاه در و پنجره کرمانشاه تیرماه برگزار می شود

پنجره ایرانیان: بیستمین نمایشگاه بین المللی ساختمان )معماری و عمران( صنایع 
سرمایشی و گرمایشی مشهد )BuildShow( از 19 تا 23 تیرماه 1396 در محل 

دائمی نمایشگاه های بین المللی استان خراسان رضوی برگزار می شود.
در این نمایشگاه شــرکت های تولیدی داخلی و بین المللی، محصوالت خود را به 
مدت 5 روز در بخش های مختلف صنعت ســاختمان در معرض دید عالقه مندان و 

فعاالن صنعت ساختمان قرار می دهند.

بیستمین نمایشگاه صنعت ساختمان مشهد تیرماه برگزار می شود

پنجره ایرانیان: ثبت نام اینترنتی هفدهمین نمایشــگاه صنعت ساختمان تهران که 
مردادماه 96 برگزار می شود، آغاز شد.

ثبت نام اینترنتی هفدهمین نمایشــگاه بین المللی صنعت ســاختمان تهران از اول 
خردادماه شروع شده است. این نمایشگاه به مدت ۴ روز از 21 تا 2۴ مردادماه 96 در 
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران پذیرای بازدیدکنندگان و فعاالن صنعت 

ساختمان کشور خواهد بود.

آغاز ثبت نام اینترنتی هفدهمین نمایشگاه ساختمان تهران



11
ه 7

ـار
شم

  
96

یر 
  ت

هم 
ل د

سـا
ن/ 

ـا
رانی

ه ای
ـر

ج
پن

11
ه 7

ـار
شم

  9
ر 6

  تی
هم 

ل د
سـا

ن/ 
ـا

رانی
ه ای

ـر
ج

پن
ساز

ت و 
اخ

رس
بـا

اخ

ساز
ت و 

اخ
رس

بـا
اخ

65 64

پنجره ایرانیان: هم اکنون در پیش رونق مســکن قرار 
داریم و در صورت ورود به دوره رونق، قاعدتا تورم بین 
10 تا 12 درصد زاییده می شــود که جهشی و سونامی 
گونه نیســت، زیرا اصال نقدینگی در کشور وجود ندارد 

که به بخش مسکن برسد.
حسام عقبایی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: به اعتقاد 
من 15 روز خردادماه را باید مالک ارزیابی بازار مسکن 
در ســال جاری قرار داد؛ چرا که نیمه اول فروردین ماه 
تعطیل اســت و در نیمه دوم متقاضیــان نهایتا از چند 
فایل بازدید می کنند و معامالت چندانی انجام نمی شود. 
اردیبهشت ماه نیز تحت تاثیر دو انتخابات مهم ریاست 
جمهوری و شوراهای شهر و روستا بودیم که به همین 
دلیل خریداران و فروشندگان دست نگه داشتند و دیدیم 
با این که همواره حجم معامالت در اردیبهشت ماه سیر 
صعودی داشت، امســال تعداد معامالت کمتر بود. لذا 
می توان گفت معامالت عمال در خردادماه آغاز شــده و 

این ماه را می توان آغاز پیش رونق مسکن عنوان کرد.
عقبایی با بیان این که ظرفیت افزایش قیمت مسکن 
تا اواســط تابســتان وجود ندارد گفت: اگــر از دوران 
پیش رونق عبور کنیم و وارد رونق شویم قاعدتا تورم در 
کنادر رونق زاییده می شــود که البته جهشی و سونامی 
گونه نیســت؛ زیرا اصال نقدینگی در کشور وجود ندارد 
و بانک ها پول های خود را در زمین و ملک خوابانده اند.
رییــس اتحادیه مشــاوران امــالک پیش بینی کرد: 
حداکثر رشد قیمت مسکن متناسب با تورم خواهد بود، 
آن هم به شــرطی که وارد دوران رونق شویم. در این 
صورت احتماال قیمت مسکن 10 تا 12 درصد افزایش 
را تجربه خواهد کرد. در مجموع ســال 1396 را سال 
خوبی برای بخش مسکن می دانم. به اعتقاد من شاهد 
روند مالیمی در نیمه اول و روند پرشتاب تری در نیمه 

دوم خواهیم بود.
عقبایی با بیان این که کاهش عرضه نســبت به تقاضا 
در برخی شــهرها، بافت ها و مناطق کشــور معموال به 
عاملی در جهت عدم توازن قیمت مسکن تبدیل می شود 
گفت: پیشنهادم به دولت و مجموعه های حاکمیتی این 
اســت که برای این که جلوی این گونه موارد را بگیریم و 
فشــار روی مردم وارد نشود، سریعا اصالح سیاست های 
پولی و بانکی را که در مجلس مطرح اســت دولت جزو 
برنامه های خود قرار دهند. معتقدم مافیای بانکی تمایلی 
به این اصالح ندارد و در این راه واکنش نشان می دهد. 
دولت باید این مقاومت مافیــای بانکی را که با رویکرد 

توسعه ای در تضاد است از بین ببرد.
رییس اتحادیه مشــاوران امالک با بیان این که تولید 

مســکن اســتیجاری می تواند راهکاری بــرای ایجاد 
تعادل در بازار اجاره باشــد گفت: دولــت نمی تواند به 
قیمت گــذاری ورود کند امــا می تواند تولید مســکن 
اســتیجاری را با هدف تعادل بخشــی به بازار اجاره در 

دستور کار قرار دهد. 
وی همچنین با توصیه به مشــاوران امالک برای جا 
انداختن این موضوع که اجاره بها ربطی به سود بانکی 
ندارد، گفت: با همین رویکرد اشــتباه، سهم هزینه های 
مســکن در سبد خانوار از 25 درصد به حدود 35 درصد 
رسیده است که این پیام خوبی نیست. این مبین کاهش 
درآمد عمومی مســتاجران و افزایش اجاره ها نسبت به 
درآمد اقشــار پایین اســت. لذا همکاران من نسبت به 
تعدیل، اجاره منطقی و متناسب با تورم واقعی در کشور 

و رشد مناسب و معقول گام بردارند.
عقبایی تصریح کرد: رشــد متوســط اجــاره بها در 
شــهرهای بزرگ بین 7 تا 10 درصد بوده اســت. البته 
ممکن اســت جاهایی کمتر یا بیشــتر باشد ولی رشد 
متوســط بیــش از 10 درصــد را نشــان نمی دهد. در 
شــهرهای کوچک هم اجاره بها اصال ظرفیت افزایش 
ندارد و معقول نیست. امیدوارم این روند تا پایان شهریور 
ادامه پیدا کند و مســتاجران، تمدید یا جابه جایی بدون 
این که استرس خاصی به آنها وارد شود را سپری کنند. 
دولت دوازدهم نیز برنامه های میان مدت و بلندمدت در 
بخش تولید مسکن، اصالح سیاست های پولی و بانکی 
و تولید مســکن استیجاری را در دستور کار قرار دهد تا 
شاهد این باشیم که نگاه ســودجویانه در بخش اجاره 

برداشته شود.

پنجره ایرانیان: جمعیت حاشیه نشین از ۴.5 میلیون نفر در دولت خاتمی به 10 تا 11 میلیون 
نفر در پایان دولت های نهم و دهم رسیده است.

به گزارش ایسنا، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی اعالم کرده است: تعداد حاشیه نشینان 
براساس ســند ملی توانمندسازی در اولین سند رســمی در دوره اصالحات  ۴,5 میلیون نفر 
برآورد شــده  بود. همین رقم در سال 92 بین 10 تا 11 میلیون نفر برآورد شد. همین ارقام در 
حاشیه نشینی مشــهد از 550هزار به یک میلیون و 118هزار رشد کرد. این یعنی رشدی بیش 

از صد در صد.
در حال حاضر برآورد می شود که حدود 19 میلیون بدمسکن در بافت های ناکارآمد میانی، 
فرســوده، تاریخی و حاشیه شهرها زندگی می کنند که از این تعداد جمعیت حاشیه نشین 11 
میلیون نفر است و وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم می گوید مسکن مهر نه تنها نتوانست 
به معضل حاشیه نشینی پایان دهد بلکه این راهکار هیچ جذابیتی برای حاشیه نشینان نداشت و 

انتقال قابل توجه و قابل ذکری از حاشیه به مسکن مهر صورت نگرفت.
در جریان انتخابات ریاست جمهوری 1396، برخی کاندیداها به مسئله حاشیه نشینی اشاره 
کردند که وزیر راه و شهرســازی معتقد اســت این افراد برنامه و درکی برای حل این معضل 
نداشــتند و صرفا به عنوان یک موضوع جذاب انتخاباتی و برای جلب آرای آنان اقدام به طرح 

موضوع کردند.

دولت تدبیر و امید در شــهریورماه سال 1393 ســند ملی بازآفرینی شهری را به تصویب 
رساند. بر اساس این سند، ستاد بازآفرینی شهری شکل گرفت و متعاقب آن، جلسه های ستاد 
در تهران با حضور وزیر راه و شهرسازی و نمایندگان بیش از  19 دستگاه اجرایی و همچنین 
در تمام استان ها با حضور استاندار و یا معاون وی و نمایندگان همین 19 دستگاه و به همین 

ترتیب در تمام شهرستان ها تشکیل شد.
رکن اقدامات صورت گرفته، تقســیم سکونت گاه ها به محالت مشخص و در عین حال در 
ارتباط ساختاری با مادرشهرها است تا امکان شکل گیری حس همبستگی اجتماعی در سطح 
کوچکترین واحد سکونت گاهی بین افراد فراهم آید و همچنین امکان ایجاد فضاهای عمومی 
چون مدرسه، خانه محله، بازار، مسجد، ورزشگاه، درمانگاه و فضاهایی از این دست که امکان 
ایجاد پیوســتگی و همبستگی اجتماعی را بین افراد شکل می دهد، فراهم آید. از سوی دیگر، 
حل مســائل حقوقی مالکیت بر اراضی و پشــتیبانی برای دسترسی افراد به تسهیالت بانکی 

محور عملیاتی دیگری است که مورد توجه است.
محور عملیات ســوم، ایجاد تاسیســات زیربنایی و تنظیم شبکه معابر و اقدامات دیگری از 
این دســت اســت. در پایان تاکید بر این نکته است که راهکار اساسی حاشیه نشینی در ایران 
فراخوانی و انضمام این خیل عظیم جمعیت و ســکونت گاه ها به شــهرها است به نحوی که 

کسی خارج از متن باقی نماند.

  سونامی قیمت مسکن در راه نیست

  دو برابر شدن تعداد حاشیه نشینان در دولت قبل

پنجــره ایرانیان: معاون اشــتغال وزیــر کار از آغاز 
اجرای طرح کارانه اشــتغال جوانان و فارغ التحصیالن 

دانشگاهی در تیر ماه امسال خبر داد.
به گزارش ایســنا، عیســی منصوری اظهار کرد: طرح 
کارانه اشــتغال جوانان )کاج( تاکنون در هشــت استان به 
شکل آزمایشی اجرا شده است و بیش از 70  درصد کسانی 

که در این طرح شرکت کردند جذب بازار کار شدند.
وی افزود: تالش ما این اســت که در این طرح، فرد 
جایگزین نیروی دیگری نشود و تا بعد از چند سال دچار 

ریزش نشویم و تداوم در اشتغال وجود داشته باشد.
منصوری با اشــاره به جزییات طرح کارورزی، گفت: 
نگاه ما این اســت که در مرحله اول کارفرمایان را به 
جذب فارغ التحصیالن و دانش آموختگان تشویق کنیم.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار که در 
برنامه تیتر امشب ســخن می گفت، ادامه داد: بسیاری 
از کشــورها بــرای ترغیب کارفرمایان به اســتفاده از 
نیروهای کار جدید مکانیسم هایی را در نظر می گیرند و 

مشوق های حمایتی پیش بینی می کنند.
منصوری تاکید کرد: ما نیز در راســتای جذب نیروی 
کار جدید پیش بینی کردیم کارفرمایانی که نیروی کار 

خــود را از میان فارغ التحصیــالن انتخاب کنند تا دو 
ســال مشــمول بهره مندی از تخفیف ها و مشوق های 

بیمه ای شوند.
وی گفت: در مرحله بعد به دنبال آماده سازی نیروی 
کار از طریــق ارائه آموزش های مهارتــی و گذراندن 

دوره های کارورزی هستیم.
معاون توســعه کارآفرینی و اشــتغال وزارت کار به 

عدم تعادل بازار کار در دوران رکود اقتصادی  کشــور 
اشــاره کرد و گفت: در شرایطی که با بحران ها و رکود 
اقتصــادی مواجه بودیم بســیاری از بنگاه ها از جذب 
نیروی جدید خــودداری کردند این در حالی بود که با 

نیروی کار بسیاری در جامعه مواجه بودیم.
به گفته وی 75 درصد کســانی که سال گذشته وارد 
بازار کار شدند جزو فارغ التحصیالن دانشگاهی بودند.

پنجره ایرانیان: رییس کانون عالی شــوراهای اســالمی کار کشور حیات کارگران را در 
گروی امنیت شغلی آنها دانست و گفت: همکاری و مساعدت وزیر کار و مدیرعامل سازمان 
تامین اجتماعی موجب شد تا بیمه های عمر و بازنشستگی به عنوان اصلی ترین دغدغه این 

افراد کاهش پیدا کند.
به گزارش ایســنا، اولیاء علی بیگی در نشســت تشــکل های کارگــری، کارفرمایی و 
ســازمان های مردم نهاد، گفت: آقای ربیعی با عمل به وعده خود در بازگشــت اصالحیه 

قانون کار اعتمادسازی مطلوبی در میان کارگران به وجود آورد.
وی از امنیت شــغلی به عنوان یکی از دغدغه های جامعه کارگری یاد کرد که به حیات 
کارگران گره خورده و گفت: پیشرفت و توسعه اقتصاد در گروی امنیت شغلی نیروهای کار 

آن است که متاسفانه امروز مورد غفلت واقع شده است.
رییس کانون عالی شــوراهای اســالمی کار با بیان اینکه در دولت یازدهم هیچ تکلیف 
بدون پشتوانه ای به تامین اجتماعی تحمیل و ابالغ نشد، ابزار امیدواری کرد: این اتفاق در 

طرح کارورزی وزارت کار نیز نیفتاد.

حمیدرضا ســیفی، رییس کانــون انجمن های صنفــی کارفرمایی اســتان تهران، نیز 
در ادامه این نشســت با تاکید بر لزوم اصالح اساســنامه ســازمان تامین اجتماعی گفت: 
تشــکل های کارگری و کارفرمایی باید بر منابع سازمان تامین اجتماعی نظارت و در مورد 

آن تصمیم گیری کنند.
وی با بیان اینکه بسیاری از فعالیت های تامین اجتماعی هنوز به طور کامل اصالح نشده 

است،  افزود: امروز شستا رها شده و الزم است مدیریت آن اصالح شود.
به گفته ســیفی ســازمان ها در صورت انجام هر کاری باید برنامه اســتراتژیک منظمی 
داشــته باشند تا براساس آن بتوانند در چهار ســال آینده حرکت کنند. وی ابراز امیدواری 
کرد: در دولت دوازدهم تشــکل های موازی شکل نگیرند و ساماندهی تشکل ها همچنان 

تداوم داشته باشد.
حســن کرباسی، رییس هیات مدیره انجمن صنفی کاریابی های بین المللی ایران، نیز با 
اشاره به آثار مثبت برجام در عرصه اشتغال بین المللی گفت: با توجه به موفقیتی که برجام 

داشته اشتغال بین المللی می تواند جایگاه مهمی در بسترسازی اشتغال داشته باشد.
وی از اعزام نیروی کار به ایرلند به عنوان اولین توافقنامه میان بخش خصوصی و دولت 

نام برد که با حمایت وزیر کار در دولت یازدهم به سرانجام رسیده است.
کرباســی در عین حال یکی از مشــکالت کاریابی ها را عدم اعتماد به بخش خصوصی 
دانست و ابراز امیدواری کرد: همکاری و تعامل بیشتر دولت دوازدهم با بخش خصوصی در 
اعزام و تبادل نیروهای کار، توسعه مراودات میان کشورها و تبادل فرهنگها موثر واقع شود.

همچنین محمد کریمی، عضو هیات رییسه اتاق تعاون ایران، در این نشست با اشاره به 
نام گذاری امسال اظهار کرد: تولید و اشتغال از تعاون می گذرد و امیدواریم که دکتر روحانی 

کارهای ناتمام خود را در سال تولید و اشتغال به انجام برساند.
وی ابــراز امیدواری کرد: وزارت تعاون در الیحه تفکیک وزارتخانه ها با وزارت بازرگانی 
ادغام نشود و یا به شکل یک وزارتخانه مستقل تفکیک شود یا در وضع موجود باقی بماند.

  اجرای طرح اشتغال فارغ التحصیالن در تیرماه

  ربیعی با پس گرفتن قانون کار اعتمادسازی کرد
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پنجره ایرانیان: در شــرایطی که بازار مسکن همچنان 
در شــرایط رکودی است، تحمیل مالیات 10 درصدی بر 
ساختمان های نوســاز می تواند بیش از گذشته اوضاع را 

وخیم کند.
به گزارش ایسنا، سید محسن طباطبایی مزدآبادی، دبیر 
انجمن علمی اقتصاد شــهری ایران، با اشاره به ابالغیه 
جدید ســازمان امور مالیاتی در خصوص اجرای مقررات 
ماده 77 اصالحی قانون مالیات های مســتقیم، گفت: بر 
اســاس این آئین نامه اولین نقل و انتقال ساختمان های 
ساخته شده توسط اشخاص در شهرهایی با جمعیت 100 
هزار نفــر و باالتر عالوه بر مالیات نقل و انتقال موضوع 
ماده 59 قانون مالیات های مســتقیم، در مورد اشخاص 
حقوقی با رعایت تبصــره )۴( ماده 77 قانون مزبور و در 
مورد اشــخاص حقیقی با رعایت تبصره های 2 و ۴ ماده 
اخیر الذکر، مشــمول مالیات علی الحســاب به نرخ 10 

درصد به ماخذ ارزش معامالتی ملک مورد انتقال است.
وی در خصوص تبصره هــای 2 و ۴ این ماده قانونی 
نیز گفت: به موجب تبصره 2 ماده مذکور شمول مقررات 
این ماده در خصوص ســاخت و فروش ساختمان توسط 
اشــخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال 
از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد و وفق 
تبصره  ۴ نیز شهرهای زیر 100 هزار نفر جمعیت از حکم 

مفاد این ماده مستثنی است.
طباطبایی با اشــاره به اینکه تالش ســازمان مالیاتی 
برای افزایش درآمدهای کشــور پســندیده اســت اما 
راهکارهای کســب درآمد باید بــا مقتضیات اقتصادی 
همخوانی داشــته باشد، هدف مســتقیم این آئین نامه 
را انبوه ســازان و سازندگان شــخصی مسکن دانست و 
گفت: البته باید در نظر داشــته باشیم که در نهایت این 
مالیات از جیب مصرف کننده پرداخت خواهد شــد، چرا 
که ســازندگان این اضافه مالیاتــی را روی اصل قیمت 

مسکن اضافه می کنند.
وی بــه آمارهایی از آخرین وضعیت ســاخت و ســاز 
مســکن نیز اشــاره کرد و گفت: در شــش ماهه سال 
گذشته، جمع سرمایه گذاری های بخـــش خصوصـی در 
سـاختمان هـای جدید که در شهرها ساخته شده اند، 32 
هزار و 616 هزار میلیارد تومان بوده اســت که نسبت به 
دوره مشابه ســال 139۴ کاهش 16.5 درصدی را نشان 
می دهد. همچنین در شش ماهه نخست سال گذشته ۴5 
هزار و 151 دســتگاه از کل ساختمان های شروع شده به 
ساخت، مســکونی بوده اند که باز 11.6 درصد نسبت به 

دوره مشابه سال قبل کاهش نشان می دهد.
طباطبایی با اشــاره به اینکه اوضاع ســاخت و ساز در 
شهرهای بزرگ و به ویژه پایتخت نامناسب تر بوده است، 

افزود: در شش ماهه سال گذشته در تهران 5060 دستگاه 
ساختمان مســکونی شروع به ساخت کرده که نسبت به 

دوره قبلی بیش از 20 درصد کاهش داشته است.
نائب رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران به آمار 
ساختمان های مســکونی تکمیل شده در این بازه زمانی 
نیز اشاره کرده و افزود: در نیمه نخست سال گذشته بیش 
از 58 هزار دســتگاه ساختمان در شهرها از سوی بخش 
خصوصی با هزینه 26 هزار و 560 میلیارد تومانی تکمیل 
شــده که نسبت به دوره مشــابه در سال 139۴ کاهش 

بیش از 25 درصدی نشان می دهد.
طباطبایی با تاکید بر اینکه این آمار و ارقام و مشاهده 
نبض بازار در سال جاری تاکید دارد که مسکن با وجود 
تمامی تهمیدات دولت همچون افزایش ســبد اعطای 
تســهیالت نتوانســته اســت به طور کامل از شرایط 
رکودی خارج شــود، خاطرنشــان کرد: در این شرایط 
اعمال مالیات های تازه بر ساخت و ساز مسکن منطقی 

به نظر نمی رسد.
وی به گزارش چندی پیش انجمن علمی اقتصاد شهری 
ایران در خصوص مازاد 3.6 میلیونی عرضه مسکن اشاره 
کرد و گفت: آنچه به عنوان مشکل اصلی در حوزه مسکن 
وجود دارد فاصله بســیار زیاد سطح دستمزدها و پس انداز 

خانوارها با قیمت زمین و مسکن است.
این کارشــناس اقتصاد شــهری با بیان اینکه در سال 
گذشــته بالغ بر 30 درصد خانوارهای ایرانی در خانه های 
استیجاری زندگی کرده اند که نسبت به سال 1390 رشد 
چهار درصدی دارد، افزود: در ســال 139۴ نیز مســکن 
بیــش از ۴2 درصــد از هزینه های خانوارهای شــهری 
در ترکیــب هزینه هــای غیرخوراکی ســاالنه را به خود 

اختصاص داده است.
طباطبایــی به آمــار 2 میلیون و 587 هــزار واحدی 
خانه های خالی در ســال گذشــته نیز اشاره کرد و گفت: 
راهکار حل مســئله مسکن بهبود ســایر شاخص های 
درآمدی کشور و به تبع افزایش سرانه درآمدی خانوارها و 
ســپس افزایش چتر حمایتی دولت با تسهیالت کم بهره 

و بلند مدت است.

پنجره ایرانیان: به دنبال برگزاری انتخابات کانون سراســری انبوه سازان در دی ماه 
1395، وزارت کار اعتبارنامه هیات مدیره دوره پنجم کانون را صادر کرد.

به گزارش ایســنا، بر اساس اعتبارنامه تاییدشده از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، جمشید برزگر به عنوان رئیس کانون انبوه سازان تایید شد.

احمدرضا جوکار نایب رئیس، ســید محمد مرتضوی خزانه دار و فرشید پورحاجت، 
احمد توال، محمود احمد شــعربافی، سعید ساعی شاهی، علی اکبر زورقچیان، کسری 
امیری راد، محمود پژوم و علی عندلیبی به عنوان اعضای هیات مدیره معرفی شدند. 

عســگر صداقتی به عنوان عضو علی البدل و هم چنین شهریار شهباز گهرویی، سید 
مجیــد نیک نژاد و جواد کوچک زایی به عنوان بازرســان کانــون انجمن های صنفی 

کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران تایید شدند.
انتخابات هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان 26 دی ماه 1395 و طی مجمع 
عمومی کانون انبوه ســازان در حضور انجمن های عضو از استان های سراسر کشور 
برگزار شد. اعضای هیات مدیره به مدت 3 سال و بازرسان به مدت یک سال فعالیت 

خواهند کرد.

  مالیات ۱۰ درصدی بر ساختمان های نوساز اوضاع رکود را بدتر می کند

  هیات مدیره کانون انبوه سازان تایید شد

پنجره ایرانیان: باید همزمان با تعریف پروژه به جنبه 
توســعه ای آن نیز در کشور توجه شود چرا که تمامی 
پروژه ها باعث ایجاد توســعه در کشور می شوند پس 

رابطه آن ها با امر توسعه بسیار مهم خواهد بود.
بــه گزارش ایســنا، عبــاس آخوندی وزیــر راه و 
شهرســازی در اولین نشست مشــترک مدیران کل 
راه و شهرســازی استان ها در ســال 96 درخصوص 
عملکرد وزارت راه و شهرســازی بیــان کرد: وزارت  
راه و شهرســازی، وزارتخانــه ای 100 درصد پروژه 
محور اســت، من با این مســئله مخالفتی ندارم ولی 
می خواهــم بگویم که پروژه زمانی ارزش پیدا می کند 
که در چارچوب توسعه انجام شود، در غیر این صورت 

می تواند به ضرر خویش عمل کند.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید همچنین اضافه کرد: 
به طور مثال پل صدر تهران یک پروژه است که بیش 
از یک میلیارد دالر صرف اجرای آن شــده است ولی 
آیا به اندازه این میزان هزینه به شــهروندان تهرانی 
کمک کرده است؟ واقعیت آن است که نه تنها کمکی 
نداشته بلکه به همین مقدار ضرر نیز به آن ها رسانده 

است.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه سخنان خود با اشاره 
به این مطلب که این وزارت خانه را نمی شود از پروژه 
جدا کرد یادآور شــد: قصد من این است که شما باید 
همزمــان با تعریف پروژه به جنبه توســعه ای آن نیز 
توجه کنید چرا که تمامی پروژه ها باعث ایجاد توسعه 
در کشور می شوند پس رابطه آنها با امر توسعه بسیار 

مهم خواهد بود.
وی در این بــاره اضافه کرد:  اگر در آخر کار بگوییم 
که محور توسعه به جای پروژه، انسان، آدم و شهروند 
اســت باید توجه کنیم که این انسان دارای تشخص 
است، درمقابل  مارکسیســت ها همواره به دنبال آن 

بودند کــه همه را مانند کاالهای یک کارخانه ببینند، 
اما بدون شک واقعیت بدین گونه نخواهد بود.

بــه گفته این مقام مســئول تمامــی کاالها مانند 
یکدیگر بوده و تشــخص و هویتی ندارند، نمونه بارز 
این اقدام را می توانیم در کشــور عربســتان سعودی 
مشــاهده کنیم چرا که حجم ســرمایه گذاری بسیار 
زیادی دراین کشــور وجود دارد ولی عاقبت می بینیم 

که داعش از همین کشور برمی خیزد.
وزیر راه و شهرســازی این اتفاق را نشان دهنده نیاز 
انسان ها به هویت دانست و گفت: قطعا این تشخص 
و هویت اســت که رفتار اجتماعی، سیاســی، حمل و 
نقلی، انتخاب مسکن و ... مردم یک منطقه را ساخته 

و بر روی سبک زندگی آنان تاثیرگذار است.
عضــو کابینه دولت تدبیر و امید اظهار داشــت: در 
پایان کار نمی توانیم تصور کنیم که شهروندان کشور 
ما پیوند معناداری با ایران و اســالم ندارند، ما در این 
نقطه اسم شــهروند ایرانی مسلمان را بر زبان جاری 
می کنیم که باید برای تک تــک واژه های آن معنی 
قائل شویم، ما تنها لفظ این کلمات را به کار نمی بریم 

بلکه باید برای آن تحلیل و مفهومی داشته باشیم.
آخونــدی ادامــه داد: اگر وارد این مفهوم شــدیم 
می بینیــم که مفهوم ایــران صرفا از یــک  مفهوم 
جغرافیایی جدا بوده و مفهوم بخش های دیگری نظیر 
فرهنگ، فلســفه، ســبک زندگی، زبان و ... را شامل 
می شــود، در این راه می بینیم که حوزه تمدنی ایران 

بسیار بزرگتر از جغرافیای آن است.
وی ادامه داد: وقتی شــما از ایران صحبت می کنید 
می بینید که ایران دیگر یک گربه خفته نیســت بلکه 
در تمامی حوزه های توریستی، حمل و نقلی، مبادالت، 
توســعه و ... دارای معنی اســت، بنابراین بسیار مهم 

است که همه ما از یک فهم توسعه ای الزم برخوردار 
بوده و نگاه خود را متفاوت کنیم.

آخوندی در ادامه به بیان اولویت های کاری وزارت 
راه و شهرسازی درحوزه مسکن و شهرسازی پرداخت 
و افــزود: یکی از اولویت های اصلی  در دولت یازدهم 
بازآفرینی شهری است که حاشیه نشینی را نیز شامل 
می شــود. نباید چیزی به نام حاشیه نشینی در کشور 
وجود داشته باشد و ضمیمه شهرها باید الحاق به متن 
آن ها شــود. اصوال این نگاه که کسی حاشیه نشین یا 
متن نشین است اشتباه بوده و اولویت ما انضمام حاشیه 
به متن اســت. باید طرح های شهری، مسائل شهری، 
سیستم معابر و فاضالب و طراحی شهری این مناطق 

بهبود یابد تا فرقی با متن نداشته باشند.
براســاس گــزارش وزارت راه و شهرســازی، وی 
بــا تاکید بــر اینکه اســتراتژی اصلــی وزارت راه و 
شهرسازی حذف حاشیه نشینی است، عنوان کرد: سه 
مسئله خانه اولی ها، حاشیه نشینان بد مسکن و بافت 
فرســوده را اگر به عنوان اهداف اصلی درنظر بگیریم 
قطعا مشکالت حل می شود. ما باید فضای عمومی را 
دراختیار مردم گذاشته و سپس توانمندسازی ساکنان 
این مناطق را آغاز کنیــم. در حال حاضر 19 میلیون 
نفر در این مناطق در سطح کشور زندگی می کنند، ما 
باید این مسئله را درک کرده و باور کنیم که مسئله ای 
واقعی به شمار رفته و بحثی ساخته ذهن نیست. این 
ســه مسئله باید در اولویت باشد که در این راستا سند 
بازآفرینی شــهری محقق شده و در استان ها نیز باید 
جلسات آن برگزار شــود. در سفرهای استانی تالش 
خواهم کرد که اولین دستور کار را تشکیل جلسه ستاد 
بازآفرینی شــهری قرار دهم و نیــز درصورت امکان 

شورای حمل و نقل استان را نیز تشکیل دهیم.

  محور توسعه در کشور باید شهروندان باشند
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پنجره ایرانیان: مدیریت شهری باید در سال 1386 ظرف 
مدت شــش ماه ضوابط بلندمرتبه سازی را ارائه می کرد ولی 
در ســال 1393 این اقدام را انجام داد که در این بازه زمانی 
از خالء قانونی استفاده شد و کمیسیون ماده 5 اجازه احداث 
تعداد قابل توجهی ساختمان های بلندمرتبه را در معابر باریک 

صادر کرد.
محمــد شــکرچی زاده در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: 
دســتورالعمل هایی در خصوص ساخت و ساز ساختمان های 
بلندمرتبه وجود داشــت و مسئولیت مدیریت شهری این بود 
که در ســال 1386 ظرف مدت شــش ماه ضوابط را عرضه 
کننــد ولی ایــن کار را نکردند و در ســال 1393 این اقدام 
را انجام دادند. در آن شــرایط از خالء قانونی اســتفاده شد 
و کمیســیون مــاده 5 اجازه احــداث تعداد قابــل توجهی 

ساختمان های بلندمرتبه در معابر کوچک صادر کرد.

وی افزود: طی ســال های اخیر در شهرداری برای احداث 
صدها ســاختمان بلندمرتبه در معابر باریک مجوز صادر شد 
که اگر اتفاقی در آن موقعیت ها بیفتد امکان مدیریت مناسب 
بحران وجود نخواهد داشــت. لذا انتظــار می رود با توجه به 
انتخابات برگزار شده در شورای شهر، این موضوع به عنوان 
یکی از اولویت ها در دســتور کار قرار گیــرد تا خطرآفرینی 
جدید و جدی تری همانند ســاختمان پالســکو در شهرهای 

بزرگ نداشته باشیم.
رییس مرکز تحقیقات راه، مســکن و شهرســازی گفت: 
مســئله ای که باید در دســتور کار قرار گیرد این است که با 
ســاختمان های موجود چه باید کرد. در این زمینه امیدواریم 
بــا همراهی مرکز بزرگی مثل مرکــز تحقیقات که می تواند 
بر انجام ضوابط و اقدامات پیشــگیرانه نظارت داشــته باشد 

خدمات مطلوب تری در حوزه مدیریت شهری انجام شود.

شــکرچی زاده بر عزم دولت دوازدهم برای ارتقای ایمنی 
شــهرها تاکید و تصریح کــرد: در مجموعــه وزارت راه و 
شهرســازی و نیز مرکز تحقیقات راه،  مســکن و شهرسازی 
ســعی داریم در دولت دوازدهم به منظور تحقق برنامه های 
اعالمی رییس جمهــور در جریان برنامه های انتخاباتی عزم 
جدی تری برای ایمنی بیشتر شهرها، راه ها و جاده های کشور 

نشان دهیم.
وی با اشــاره به حادثه ساختمان پالسکو خاطرنشان کرد: 
با توجه به اتفاقی که در پالســکو افتــاد و باعث جریحه دار 
شدن افکار عمومی شد، قاعدتا باید مسئله افزایش تاب آوری 
شهرها مورد توجه قرار گیرد؛ به خصوص با توجه به تغییراتی 
که در ترکیب مدیریت شــهری در انتخابات 29 اردیبهشت 
صورت گرفته، انتظار مضاعفی برای مردم در شــهرها ایجاد 

شده که این مساله را در دستور کار جدی قرار دهیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: مرکز تحقیقات به 
مدیریت های جدید شهری اعالم آمادگی می کند با توجه به 
این که در بیش از 20 شهر بزرگ کشور ترکیب شورای شهر 
دچار تغییر اساســی شده، در مجموعه این کالن شهرها توان 
تخصصــی خود را برای مقوله افزایش تاب آوری قرار دهد تا 
نهایتا بتوانیم در پایان یک دوره چهار ساله به طور مشخص 
بــه مردم اعالم کنیم در زمینه هــا و مولفه های مختلفی که 
ایمنی شهرها را تحت الشعاع قرار می دهد اقدامات موثرتری 

را انجام داده ایم.
شــکرچی زاده یادآور شد: بحث مدیریت بحران در شهرها 
مســاله مهمی اســت که مســوولیت این کار در تهران با 
شهرداری است. باید ببینیم اگر با حادثه ای مثل زلزله و آتش 
سوزی در شهر مواجه شویم، شهر چقدر توان مقابله علمی و 

کارشناسانه با این حوادث دارد.

  صدور صدها مجوز بلندمرتبه سازی در هفت سال بی قانونی

پنجره ایرانیان: آمارهای پیش نگر نشــان می دهد که بخش مسکن در حال رشد معامالت 
است و البته افزایش قیمت نخواهیم داشت.

به گزارش ایســنا، عباس آخوندی در حاشــیه مراســم امضای تفاهم نامه بین وزارت راه و 
شهرســازی و سازمان اوقاف و امورخیریه برای احیای بافت های ناکارآمد شهری و روستایی، 
جلوگیری از گسترش حاشیه نشینی در شــهرها و ساماندهی بافت های حاشیه ای و نامناسب 
اظهار کرد: اگر شــما همین امروز هم به مطبوعات مراجعه کنید تمام شاخص های پیش نگر 

نشان می دهد که ما در آستانه یک رشد در حوزه مسکن هستیم.
وی افزود: با توجه به ورود جریان ســوداگری بسیار گسترده در حوزه مسکن در سال های 
گذشــته که به احداث بیش از ۴.6 میلیون واحد مســکونی خالی یا خانه دوم منجر شــده، 

بیشترین لطمات بر اثر سیاست های غلط دوره گذشته به این بخش وارد شده است.
آخوندی با اشــاره به امضای تفاهم نامه همکاری با ســازمان اوقاف و امور خیریه گفت: در 
ســتاد بازآفرینی شــهری مبنایی که قرار داده ایم عمدتا بحث تمدن ایرانشهری است. در این 
تمدن یکی از کانونی ترین محورهایی که ســکونت گاه های ما را شکل می داده چه قبل و چه 

بعد از اسالم نیایشگاه ها بوده است که باید در مجموعه های شهری مورد توجه قرار گیرد.
عبــاس آخوندی گفت: در بحث بازآفرینی شــهری پیش از نوســازی تک بنا، اولین بحث 
هویت بخشی اجتماعی است. بدون هویت اجتماعی امکان هیچگونه بازسازی وجود ندارد. در 
هویت اجتماعی می توانیم تجمع ایجاد کنیم و با ســازمان اجتماعی برای حل مسائل گفتگو 

کنیم.
آخوندی با تاکید بر نقش موقوفات در بازآفرینی شــهری اظهار کرد: برای افزایش کیفیت 
زندگی در بافت های فرسوده نیاز داریم که از اماکن موقوفه بهره وری جدیدی داشته باشیم. لذا 
امضای این تفاهم نامه در ماه مبارک رمضان موجب خیر و برکت برای مردم ایران خواهد بود.

  بخش مسکن در حال رشد است

پنجره ایرانیان: در شــرایطی که بازار مسکن تهران 
اولین نشانه های پیش رونق خود را بروز می دهد، آمار 
خرید و فروش زمین و ســاختمان کلنگی در کشــور 
حاکی از افت 52 درصدی تمایل به ساخت و ساز است.
به گزارش ایســنا، در شرایطی که معامالت مسکن 
شــهر تهران در اردیبهشت 6.۴ درصد نسبت به مدت 
مشابه ســال قبل افزایش یافته و کارشناسان از پیش 
رونق مسکن خبر می دهند، در شش ماهه ابتدای سال 
1395 نســبت به شــش ماهه ابتدای 139۴ خرید و 

فروش واحد مسکونی در کل کشور 31 درصد کاهش 
را نشــان می دهد. معامالت زمین یا ساختمان کلنگی 
نیــز با افت 52 درصدی مواجه بوده اســت. این افت 
شدید در حالی اتفاق افتاده که قیمت زمین سه درصد 

نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته است.
با این اوصاف رکود مســکن در کل کشور عمیق تر 
شده است. اما باید امیدوار بود روند رو به رشد معامالت 
شــهر تهران که به عنوان پیشران عمل می کند، دیگر 
مناطق کشــور را تحت تاثیر قرار دهد تا شاید بخش 

مسکن به عنوان در بردارنده 33 درصد از حجم اقتصاد 
بتواند روند خروج از رکود اقتصاد را تسریع کند.

روند کاهنده معامالت مســکن در حالی رقم خورد 
که صنعت ســاختمان رشد منفی 17 درصد را در سال 

گذشته تجربه کرد. 
این آمار با توجه به کاهش بازده ســرمایه در بخش 
مســکن که به کاهش رغبت ســرمایه گذاری در این 
بخــش انجامید، نهایتا بــه طوالنی ترین دوران رکود 
ساخت و ســاز بعد از انقالب اســالمی منجر شد؛ تا 
جایی که برآوردها نشان می دهد سال گذشته بیش از 
۴00 هزار واحد مســکونی ایجاد نشده و این در حالی 
اســت که با توجه به رقم 600 تــا 700 هزار ازدواج 
سالیانه، لزوم کنترل حاشیه نشینی و نوسازی بافت های 
فرسوده، کشور به تولید ســالیانه یک میلیون مسکن 

نیاز دارد.
با اینکه دولت طی چهار ســال اخیر ســعی کرد با 
افزایش چشــمگیر تسهیالت و رســاندن رقم آن به 
ســقف 160 میلیون تومان به خروج از رکود مســکن 
کمک کند، به نظر می رسد تا زمان پر شدن واحدهای 
خالی ساخته شده بین سال های 1390 تا 1392، تعیین 
تکلیف مسکن مهر، نزدیک شــدن قیمت مسکن به 
توان متقاضیان موثر و افزایش نرخ بازده برای بخش 

عرضه نباید به این زودی ها منتظر رونق مسکن بود.

پنجره ایرانیان: یک کارشــناس بازار کار معتقد اســت برای ایجاد شــغل نباید به 
برداشــت 1.5 میلیــارد دالر از منابع صندوق توســعه ملی متکی باشــیم بلکه باید 

سرمایه گذاران خارجی و داخلی را تشویق به سرمایه گذاری در کشور کنیم.
رحمت اله پورموسی در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: اشتغال مقوله بسیار مهمی 
اســت و طی سال های گذشته مقام معظم رهبری این دغدغه را در قالب شعار سال 
مطرح فرمودند و نامگذاری امسال به عنوان سال تولید و اشتغال نیز بر همین اساس 

بوده است.
وی بهتریــن راه ایجاد اشــتغال پایدار را در جذب ســرمایه های داخلی و خارجی 
دانست و تاکید کرد: باید ســرمایه گذاران خارجی و داخلی تشویق به سرمایه گذاری 
در بخش های اقتصادی کشــور شــوند. اگر بخواهیم تنها به منابع داخلی و برداشت 
1.5 میلیارد دالر منابع صندوق توسعه ملی متکی شویم نمی توانیم به اهداف اشتغال 

دست پیدا کنیم و باید سرمایه های خارجی را به داخل بیاوریم.
پورموســی ادامه داد: شــرایط کنونی اقتصاد به گونه ای نیست که کارفرما را تنبیه 
کنیم و مالیات آنچنانی از او بگیریم یا در دادن تســهیالت بانکی سنگ اندازی کنیم 

و با گرفتن معوقات سنگین به او سخت بگیریم.
این فعال کارگری با تاکید بر حمایت دولت از کارگر و کارفرما، خاطرنشان کرد: در 
شــرایطی که ایران مورد تحریم های ظالمانه قرار دارد و رکود و هزینه های سنگین 
به بنگاه ها تحمیل شــده حمایت از تولید باید حرف اول را بزند؛ به نحوی که قبل از 

ایجاد اشتغال جدید به توسعه و تقویت بنگاه های اقتصادی بپردازیم.
به اعتقاد وی دولت در چهار ســال گذشــته با وجــود تالش هایی که صورت داد 
نتوانست اشتغال پایدار ایجاد کند طوری که خیلی از شغل ها را هم از دست دادیم و 

کارخانه های زیادی دچار رکود و تعطیلی شدند.
پورموسی متذکر شد: متاسفانه هرجا که با آزمون و خطا مواجه شدیم نه تنها توسعه 
ایجاد نشــد بلکه از بنگاه های قدیمی هم غافل شدیم، بنابراین ابتدا باید شغل های 
موجود را حفظ کنیم و بعد به سراغ فرصتهای شغلی جدید برویم و در ایجاد شغل به 

پایداری اشتغال توجه داشته باشیم.
این کارشــناس بازار کار با بیان اینکه برای خروج از اقتصاد نفتی و دســتیابی به 
اقتصاد صنعتی باید توان رقابت در بازارهای بین المللی را به دســت آوریم، افزود: در 
جریان رقابت با کشورهای دیگر باید به صنعت داخلی هم توجه کنیم و صنایع مادر 
و تخصصی در کشــور باید طوری مدیریت شوند که پول ها به جای حیف و میل به 

درستی هزینه شوند.

  آمار خرید و فروش زمین نصف شد

  بهترین راه ایجاد اشتغال پایدار چیست؟
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پنجــره ایرانیان: معــاون وزیر راه و شهرســازی از 
تخصیــص 151 میلیــارد تومــان اعتبار نوســازی به 

بافت های ناکارآمد شهری خبر داد.
به گزارش ایســنا، محمدسعید ایزدی معاون وزیر راه 
و شهرســازی و مدیرعامل شــرکت عمران و بهسازی 
شــهری ایــران از تخصیص اعتباری جدیــد در حوزه 

بهسازی و نوسازی شهری خبر داد و گفت: خوشبختانه 
در ســال 95 موفق شــدیم 9 ردیــف اختصاصی برای 
ســاماندهی ســکونتگاه های غیررســمی و بهسازی و 
نوســازی  بافت های ناکارآمد تعریف کرده و رقمی بالغ 

بر 639 میلیارد تومان را به این حوزه اختصاص دهیم.
ایزدی در ادامه تاکید کرد: در این راستا موفق شدیم 
تا در اوایل ســال جاری مبلــغ 151 میلیارد تومان از 
این اعتبار را محقق کرده و آن را در ســطح کشــور 

تقسیم کنیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: خوشبختانه 
با کمک مبالغ اختصاص یافته موفق شدیم ۴10 پروژه 
)به مســاحت 2 میلیــون و 500 هــزار مترمربعفضای 
شــهری( از پروژه هایی که باید با کمک دســتگاه های 

ذیربط آغاز و به مرحله اجرا می رسیدند را فعال کنیم.
مدیرعامل شرکت عمران و بهســازی شهری ایران 
ادامه داد: همچنین توانســتیم پروژه هــای متعددی را 
مانند نوسازی تاسیسات، بهسازی معابر شهری، ساخت 
فضاهای آموزشی، بهداشتی، ورزشی، تفریحی و پاسگاه 
را در قالب این ۴10 پروژه در سراســر کشور فعال کنیم 

که رقم بسیار چشمگیری به شمار می رود.

به گفته این مقام مســئول پروژه های مذکور توســط 
نهاد مدیریت شــهری تعریف و بــه تصویب نهادهای 
استانی می رسند، در ادامه ما نیز بر این اساس پروژه ها را 
مشخص و طی امضای توافقنامه هایی عملیات اجرایی 

را به صورت مشارکتی آغاز می کنیم.
معاون وزیر راه و شهرســازی در این باره اضافه کرد: 
رقم تخصیص یافته از ســوی دولت حد اکثر 30 درصد 
از پروژه هــا را تامین مالی کــرده و می تواند 70 درصد 
باقی مانده را از طریق شهرداری ها و دستگاه های مرتبط 

به سمت پروژه جذب کند.
بــه گفته وی زمین پروژه ها از ســوی شــهرداری 
تامین، ســاخت آنها از طریق وزارت راه و شهرسازی 
و تجهیز آنها نیز به وســیله دستگاه های مرتبط انجام 

خواهد گرفت.
ایزدی همچنین از صدور ابالغیه جدید بانک مرکزی 
در خصوص ســهمیه بندی ارائه تسهیالت نوسازی نیز 
خبر داد و گفت: بانک مرکزی طی این ابالغیه، سهمیه 
25 بانــک عامــل را  برای ارائه 300 هزار تســهیالت 
نوسازی بافت های ناکارآمد اعالم و سایر بانک ها کشور 
عالوه بر 7 بانک دولتی را نیز وارد این حوزه کرده است. 

  تخصیص ۱۵۱ میلیارد تومان اعتبار نوسازی به بافت های ناکارآمد شهری

پنجره ایرانیــان: ادامه طرح رونق تولید در ســال جاری در حالی کلیــد می خورد که بنا بر 
تصمیم اولیه قرار بر این است تا به 10 هزار واحد صنعتی رقمی معادل 20 هزار میلیارد تومان 

تسهیالت تعلق گیرد.
به گزارش ایســنا، طرح رونق تولید در نیمه ابتدایی سال 1395 کلید خورد تا در ابتدای امر 
پرداخت تســهیالت 16 هزار میلیارد تومانی به 7500 واحد تولیدی کوچک و متوسط مدنظر 
قرار گیرد، طرحی که یکی از پروژه های اقتصادی کشــور به حســاب می آمد و از سوی ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی در کنار شــش برنامــه دیگر برای وزارت صنعت، معدن و تجارت 

در نظر گرفته شد.
در ابتــدای اجرای طرح رونق تولید پرداخت تســهیالت 16 هزار میلیارد تومانی تنها برای 

واحدهای تولیدی و صنعتی در نظر گرفته شده اما با پیشرفت کار واحدهای کوچک و متوسط 
بخش کشــاورزی نیز مشمول طرح مذکور شــدند تا با مراجعه به بانک ها تسهیالت مربوطه 

را دریافت کنند.
با توجه به حجم متقاضیان دریافت تسهیالت با در نظر گرفتن نیاز واحدهای تولیدی برای 
احیاء و رونق چرخه تولید میزان متقاضیان برای اخذ تســهیالت بیشتر از 7500 واحد در نظر 
گرفته شد تا درنهایت در قالب طرح رونق تولید به 2۴ هزار واحد تولیدی، صنعتی و کشاورزی 
حدود 17 هزار میلیارد تومان تســهیالت پرداخت شود که دراین بین تعداد واحدهای صنعتی 

معادل 12 هزار مورد بود.
با آغاز سال 1396 مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت از ادامه طرح رونق تولید در این 
سال خبر دادند و اظهار کردند که در ابتدای سال پرونده واحدهای تولیدی کوچک و متوسط 
متقاضی تســهیالت بسته خواهد شــد تا اگر واحدی درخواست وام کرده و موفق به دریافت 
آن نشده رقم مربوط به آن تعلق گیرد و پس از اعطای تسهیالت به کلیه واحدهای متقاضی 

ادامه طرح رونق تولید برای متقاضیان جدید در سال جاری کلید بخورد.
در ســال جاری طرح رونق تولید به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال و رقم مورد نیاز 
برای ارائه تسهیالت به متقاضیان اعالم شد تا تسهیالت 20 هزار میلیارد تومانی به 10 هزار 

واحد صنعتی تعلق گیرد.
طبق گفته محمدرضا نعمت زاده ادامه طرح رونق تولید در ســال 1396 ادامه خواهد یافت 
تا 10 هزار واحد تولیدی صنعتی بر اســاس توافق های انجام شده با بانک مرکزی تسهیالت 
موردنیــاز را دریافت کنند. عالوه بر این طبق اعالم وی در ســال جاری طرح رونق تولید با 
شرایط جدید افزایش 10 درصدی تولید و اشتغال به واحدهای متقاضی مدنظر قرار می گیرد.

قرار بر این اســت تا اواخر هفته آینده ســامانه طرح رونق تولید فعال شــود تا واحدهای 
متقاضی از طریق کارگروه های استانی تسهیل و رفع موانع تولید بتوانند از تسهیالت موردنظر 

بهره مند شوند.

  اعطای تسهیالت به ۱۰ هزار واحد صنعتی

پنجره ایرانیان: نایب رییس کمیســیون عمران با بیان 
اینکــه تفکیک وزارت راه و ترابری و وزارت مســکن و 
شهرســازی در مجلس رای می آورد، گفت: پیشنهاد ما 
این است که مســکن در قالب معاونتی زیر نظر ریاست 

جمهوری اداره شود.
علیم یارمحمدی در گفت وگــو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنا با بیــان این که ادغــام دو وزارت راه و ترابری و 
وزارت مسکن و شهرســازی اشتباه بود، اظهار داشت: 
این دو وزارتخانــه هرچند ماهیت عمرانــی دارند اما 

سنخیتی با یکدیگر ندارند.
وی افزود: وزارت راه و شهرســازی یک دســتگاه 
اجرایی با ماموریت تامین زیرســاخت ها است اما عمده 
مسئولیت وزارت مســکن در حوزه سیاستگذاری ها و 

برنامه ریزی ها است.
عضو کمیســیون عمران با بیان اینکه پس از انقالب 
اســالمی حوزه مســکن هم زمان با افزایش جمعیت با 
رشد قیمت مواجه شد گفت: وزارت مسکن یک دستگاه 
سیاســتگذار برای توسعه بازار مسکن است که می توانند 
کار سیاســتگذاری را انجــام دهد و اجــرا را به بخش 
خصوصی واگذار کند اما مســئولیت وزارت راه و ترابری 

ایجاد زیرساخت های عمرانی است.
یارمحمدی با بیان اینکه معتقدم با ادغام دو وزارت راه 
و مســکن از حوزه راه و ترابری غافل ماندیم ادامه داد: 
هرچند که اخیرا در حوزه های نوســازی ناوگان هوایی و 
حوزه دریایی و کاهش تلفات تصادفات جاده ای ناشی از 
عوامل مختلــف از جمله بهبود وضعیت جاده ها اقدامات 

قابل توجهی از ســوی دولت انجام شد اما این حوزه نیاز 
به اجرای اقدامات جدی تری دارد.

نایب رئیس کمیســیون عمران اظهار داشت: معتقدم 
باید در بخش توسعه راه آهن سیاستگذاری ها و عملیات 
اجرایی گسترده تری داشته باشیم و وزارت راه و ترابری 

نیازمند مدیریت خاص و ویژه است.
یارمحمدی با تاکید بر جدایی دو وزارت راه و مســکن 
افزود: مسکن می تواند در قالب یک معاونت زیرمجموعه 
ریاست جمهوری اداره شود چرا که این بخش سیاستگذار 
اســت و اجرا باید به بخش خصوصی واگذار شــود. وی 
ادامه داد: این پیشنهاد را به دولت ارائه کرده ایم اما کمتر 

مورد توجه قرار گرفته است.
نایــب رئیس کمیســیون عمران با تاکیــد بر اینکه 
جدایی این دو وزارتخانه در قالب الیحه از سوی دولت 
در مجلس رای می آورد گفت: باید کمیســیون عمران 

اقدامات کارشناسانه بر روی این الیحه انجام دهد.
این نماینده مجلس شورای اســالمی با بیان اینکه 
جدایی این دو وزارتخانه به تعیین کابینه دولت دوازدهم 
در مردادماه نمی رسد گفت: حداقل مدت مورد نیاز برای 
انجام مطالعات این الیحه حدود 5 ماه است که پس از 

آن به صورت جدی می توان دراین باره اظهارنظر کرد.
وی همچنین در پاســخ به این ســوال که عده ای 
معتقدند جدایی این وزارتخانه ها هزینه ها را افزایش 
می دهد گفت: جدایی وزارت راه و ترابری و مســکن 
و شهرسازی الیحه دولت است و تا زمانی که منابع 
ایــن الیحه را تعییــن نکند مجلس بــا این الیحه 

موافقت نمی کند.

پنجره ایرانیان: رییس بنیاد مســکن انقالب اســالمی با اشاره به ادامه مکاتبات بین بانک 
مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برای تامین منابع مالی اجرای طرح مسکن اجتماعی گفت: 

در این طرح 160 میلیارد تومان وام بالعوض از سوی سازمان برنامه تامین می شود.
علیرضا تابش در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره محل تامین منابع طرح مسکن 
اجتماعی اظهار داشــت: در مصوبه طرح مسکن مهر که اواخر سال گذشته به تصویب هیات 
وزیران رسید، موضوعی که درباره محل تامین منابع این طرح به امضای آقای آخوندی )وزیر 
راه و شهرسازی( و آقای سیف )رییس بانک مرکزی( رسیده این است که تسهیالت اعتباری 

اجرای مسکن اجتماعی به مبلغ 2 هزار و ۴00 میلیارد تومان را تامین کنند.
وی ادامه داد: برای تامین مانع تســهیالت بالعوض نامه ای به ســازمان برنامه و بودجه 
ارســال کرده ایم. منابع الزم برای ارائه تســهیالت بالعوض در طرح مسکن اجتماعی 160 

میلیارد تومان است.
رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمی گفت: این تسهیالت طبق برنامه ریزی ها تامین خواهد 
شــد و در اختیار مردم گذاشته می شود. وی درباره احتمال  اینکه بخشی از اعتبارات از محل 

برگشت اقساط مسکن مهر باشد، اظهار بی اطالعی کرد.
تابش همچنین در پاســخ به این ســوال که آیا اقدامی برای شناســایی قشــری که طرح 
مســکن اجتماعی شامل آنها خواهد شد، انجام شده اظهار داشت: در مصوبه مسکن اجتماعی 
مکانیســم هایی برای شناسایی افرادی که مشمول طرح مسکن اجتماعی می شوند، مشخص 

شــده اســت. از طریق نهادهای تحت پوششی مانند کمیته امداد، بهزیســتی و وزارت رفاه 
اجتماعی این افراد شناســایی و بالفاصله مراحل  تشکیل پرنده انجام می شود و افراد به بنیاد 

مسکن معرفی خواهند شد.
این مقام مســئول افزود: گام اول این اســت که منابع مالی مســکن اجتماعی را در اختیار 
بگیریم و در مرحله بعدی اعالم عمومی انجام دهیم. مراحل اجرایی گام اول شروع شده است 
و تامین کنندگان مالی طرح مســکن اجتماعی در گام اول، بانک مرکزی و سازمان برنامه و 

بودجه هستند.

  تفکیك وزارت راه و شهرسازی در مجلس رای می آورد

   ۱6۰ میلیارد تومان تسهیالت بالعوض طرح مسکن اجتماعی 
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پنجره ایرانیــان: اعضای شــورای اســالمی شــهر 
تهــران طرح الحاقیه مصوبه مجــوز اخذ تمدید پروانه 
ســاختمان های نیمه کاره در شهر تهران را به تصویب 

خود رساندند.
به گــزارش صما، بــه نقــل از اداره کل ارتباطات 
و بین الملل شــورای اســالمی شــهر تهران اعضای 
شــورای اسالمی شهر تهران در جریان سیصد و چهل 
و ششــمین جلسه شورا پس از بررســی طرح الحاقیه 
مصوبه مجوز اخذ تمدید پروانه ساختمان های نیمه کاره 

در شهر تهران را به تصویب رساندند.
بر اســاس این مصوبــه به مالکان ســاختمان های 
نیمه کاره در صورت عدم تکمیل ســاختمان در مهلت 
مقرر دو ســال، یک ســال دیگر فرصت داده شــد تا 
ســاختمان خــود را تکمیل کنند در غیــر این صورت 
مشــمول عوارض تاخیر در تکمیل ساختمان ســازی 

با توجه به مراحل ســاختمانی ملک به ازای هرســال 
تاخیر 5 درصد به مبالغ محاسبه شده در جدول عوارض 

خواهند شد.
همچنین در تبصره دیگری تاکید شــده است تمدید 
پروانه ساخته نشده در صورت عدم تغییر در عرض گذر 
و پهنه بنــدی با حفظ حقوق قبلــی صرفا برای یک بار 

امکان پذیر است.
در ادامــه جلســه گــزارش حسابرســی ســازمان 
آتش نشــانی و خدمات ایمنی و سازمان سرمایه گذاری 
و مشــارکت های مردمی شــهرداری تهران و سازمان 
نوســازی شهر تهران برای سال مالی منتهی به 93 در 

صحن شورا قرائت شد.
بر اســاس این گزارشــات حسابرســی ســازمان 
آتش نشانی مردود و نتیجه حسابرسی دو سازمان دیگر 

مشروط اعالم شد.

پنجره ایرانیان: اولین همایش سراسری توسعه پایدار در مهندسی عمران، معماری 
و شهرسازی شهریورماه امسال در جزیره کیش برگزار می شود.

اولین همایش سراسری توســعه پایدار در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی 
در تاریخ 21 شهریور 1396 توســط شرکت هم اندیشان نوآور علم و تحت حمایت 
سیویلیکا در شــهر کیش برگزار می شــود. با توجه به اینکه این همایش به صورت 
رســمی برگزار می شــود، کلیه مقاالت این کنفرانــس در پایگاه ســیویلیکا و نیز 
کنسرســیوم محتوای ملی نمایه خواهد شــد. عالقه مندان می توانند مقاالت خود را 
تــا تاریخ 10 تیرماه به دبیرخانه همایش ارائه کــرده و از امتیازات علمی ارائه مقاله 

کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده کنند.
کاربرد نانوفناوری در مهندســی عمران، معماری و شهرسازی به عنوان محور ویژه 

این همایش انتخاب شده است.

پنجره ایرانیان: درآمد اشــخاص حقیقی و حقوقی ناشــی از 
ســاخت و فروش هر نوع ساختمان )عرصه و اعیانی( در سال 
1395 حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد خواهد بود.
به گزارش تســنیم، هیات دولت اخذ مالیات از ســاخت و 
ســاز امالک را تصویب کرد. دولت این تصمیم را با توجه به 

انقضای یک سال از تاریخ اجرای قانون مالیات های مستقیم 
و به منظور رفع مشکالت اجرایی ذی نفعان موضوع اتخاذ کرد.

همچنیــن به موجب این تصمیم، ارزش روز زمین در زمان 
فروش ســاختمان احداث شده از ارزش روز فروش ساختمان 

کسر و مابقی آن در درآمد مشمول مالیات لحاظ می  شود.

این تصمیم شــامل ســاختمان  هایی خواهد شــد که از 
اول ســال 1395 پروانه ســاختمانی اخذ کرده اند و شــامل 
ســاختمان هایی که تا پایان سال 139۴ پروانه ساختمان اخذ 
شده و حتی اتمام ساختمان نیز بعد از سال 9۴ باشد، نمی  شود 
و ساختمان  هایی که پروانه ســاخت آنها قبل از سال 139۴ 

باشد، صرفا مشمول مالیات نقل و انتقال خواهد بود.
این تصمیم شامل ساخت و فروش ساختمان در شهرهای 
کمتر از یکصــد هزار نفر نخواهد بود. ضمنــا در مورد نقل 
و انتقال ســاختمان های نیمه تمام، مبلــغ فروش هر مرحله 
به عنوان بهای تمام شــده خریدار مرحله بعدی محسوب و از 
درآمد ناشی از ساخت و فروش امالک مذکور کسر می گردد.

در مورد اعیان احداث شده در امالک موقوفه، ارزش زمین 
در محاســبه درآمد مشمول مالیات ناشی از ساخت و فروش 

امالک منظور نخواهد شد.

  فرصت یك ساله تکمیل ساختمان های نیمه کاره بدون پرداخت عوارض

  اولین همایش توسعه پایدار در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی

  اخذ مالیات از ساخت و فروش ساختمان 

11
ه 7

ـار
شم

  9
ر 6

  تی
هم 

ل د
سـا

ن/ 
ـا

رانی
ه ای

ـر
ج

پن
ساز

ت و 
اخ

رس
بـا

اخ

72

پنجره ایرانیان: امســال طرح رونق تولید با شــرایط 
جدید افزایش 10 درصدی تولید و اشــتغال به واحدها 

اعطا می شود.
به گزارش ایســنا، محمدرضا نعمت زاده در زنجان، 
اظهــار کــرد: صنعــت را در دوره ای از زمان تحویل 
گرفتیم که رشــد منفی 10.5 درصدی و معدن رشدی 
حدود منفی یک یا 2 درصدی داشــت و رشــد بخش 
کســب وکار در حد صفر بود ولی با امیدی که مردم در 
سال 92 در انتخابات ایجاد کردند و خواستار اصالحات 
و تغییر و تحول در جامعه شــدند و با تالش هایی که 
رئیس جمهور انجام داد، رشد ســرمایه گذاری صنعتی 
که منفی ۴1 درصد بود در ســال 93 به صفر رسید و 

پس ازآن بهبود یافت.
وی افزود: بنا بر آماری که بانک مرکزی ارائه کرده، 
پارســال رشــد اقتصاد 8.3 درصد و رشد صنعت 6.5 
درصد بوده اســت و در اغلب زمینه های صنعتی به جز 
بخش مصالح ساختمانی که رکود داشت، رشد داشته ایم 
و از تولیدکنندگان مصالح ساختمانی به خصوص سیمان 
خواسته شــده تا بازارهای جدیدی برای صادرات پیدا 
کنند تا مشکالت ناشی از کاهش صادرات در سال های 

اخیر و کاهش مصرف داخلی جبران شود.
نعمت زاده با بیان اینکه باید به ســمت صنعتی شدن 
حرکت کنیم، خاطرنشــان کرد: در سال 139۴ برنامه 
راهبردی را در بخش صنعت اعالم کردیم و این برنامه 
جهت دهی اینکه چگونه رشد کنیم و توسعه در بخش 
صنعت، خدمات و کشــاورزی را مشــخص می کرد و 
خدمات وابســته به تولید است، به طوری که اگر صنعت 

توسعه یابد خدمات نیز رونق می گیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشــاره به اینکه قبل 
از انتخابات برخی درصدد ســیاه نمایی با اعالم تعطیلی 
برخــی واحدها بودند، گفــت: در ابتدای کار دولت 12 
هزار و 200 واحد تولیدی متوقف بودند که با اقداماتی 
که انجام شد بیش از 5500 واحد راه اندازی شد و فقط 

در سال گذشته نیز 5۴00 طرح تکمیل شد.
وی افــزود: بایــد توجه داشــت که صنعتــی که با 
پیشرفت صنعت دنیا پیشرفت نکند محکوم به فنا است 
و در تعطیلی برخی واحدها واگذاری های نادرســت نیز 

نقش داشت.
این مسئول تصریح کرد: بر اساس تکلیفی که ستاد 
اقتصاد مقاومتی برای این وزارتخانه مشخص کرده در 
سال جاری باید شش هزار واحد تعیین تکلیف شوند که 
در این صورت 70 هزار شغل ایجاد می شود و با اجرای 
طرح های توسعه ای ۴0 هزار اشتغال دیگر نیز به وجود 

خواهد آمد.
وی با اشــاره بــه طرح رونق تولیــد، اظهار کرد: بر 
اساس خواســت رئیس جمهور با تصویب این طرح از 
واحدهای کوچک و متوســط حمایت بیشتری به عمل 
آمد، به طوری که در ســال گذشته در بخش صنعت 12 
هزار واحد و در بخش خدمات و کشــاورزی 13 هزار 
واحد موفق به دریافت تسهیالت شدند و استارت طرح 
رونق برای ســال جدید با شــرایط افزایش حداقل 10 

درصد رشد تولید و اشتغال، زده شده است.
این مسئول یادآور شــد: انتظار داریم که امسال 20 
درصد افزایش صادرات را داشته باشیم و این میزان در 

برخی بخش ها به 50 درصد نیز برسد و باید بدانیم که 
صنعت فقط با پول آباد نمی شود و مدیریت و دلسوزی 

هم نیاز دارد.
در ادامه استاندار زنجان گفت: دولت تدبیر و امید در 
حالی در سال 92 سکان را به دست گرفت که بسیاری 
از واحدها در آســتانه توقف بودند و مشکالتی از قبیل 

نقدینگی داشتند.
اســداهلل درویش امیری ادامــه داد: دو کار مهم در 
کشــور با تصویب هیات  وزیران انجام گرفت که یکی 
از آن هــا ایجاد کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید و 
دیگری کارگروه طرح رونق تولید اســت که با فعالیت 
این دو کارگروه، اقدام بزرگی در راســتای اشــتغال و 

تولید انجام شد.
وی با اشــاره بــه اقدامات کارگروه تســهیل و رفع 
موانع تولید در سال گذشــته، افزود: پرونده های بیش 
از 650 واحد صنعتی، تولیدی، کشــاورزی و معدنی که 
مشکالتی با دستگاه های خدمات رسان، تامین اجتماعی 
و بانک ها داشتند، بررسی و معضالت آنها برطرف شد 
و این واحدها به جای دغدغه های فکری در مسیر تولید 
قرار گرفتند و از 8 هزار شــغل متزلزل صیانت شد که 
این مهم از دیگر اقدامات کارگروه های تســهیل و رفع 
موانع تولید و طرح رونق اقتصادی اســت و نیز بیش از 
شش هزار شــغل جدید در طول سال گذشته در استان 

زنجان ایجاد شد.
درویش امیــری خاطرنشــان کرد: ســرمایه گذاری 
صنعتی اســتان زنجان تا ســال 92 به میزان 2 هزار 
و 500 میلیــارد تومــان بود و این در حالی اســت که 
این ســرمایه گذاری در سال 95 بیش از 5 هزار میلیارد 
تومان ســرمایه گذاری صنعتی در اســتان انجام شده 
اســت. همچنین 32 درصد اشــتغال استان به بخش 
صنعت اختصاص دارد و بر اســاس آمارهای رســمی، 
اســتان زنجان در حجــم ســرمایه گذاری صنعتی به 
بهره برداری رسیده در ســال 95 جایگاه چهارم کشور 

را از آن خود کرده است.
اســتاندار زنجان یادآور شــد: شــش طــرح بزرگ 
صنعتی در دســت اقدام اســت که اگر این طرح ها تا 
پایان شهریورماه به بهره برداری برسد، بیش از 3 هزار 
میلیارد تومان به ســرمایه گذاری بخش صنعت توسط 
بخش خصوصی در اســتان اضافه می شــود که زمینه 

اشتغال 2 هزار نفر را فراهم می کند.
نماینده عالی دولت در اســتان زنجــان اظهار کرد: 
میــزان صادرات از گمرکات اســتان زنجان در ســال 
گذشته 350 میلیون دالر بوده و در استان زنجان بیش 
از 600 میلیــون دالر ســرمایه گذاری خارجی به ثبت 
رســیده و محصوالت تولیدی واحدهای تولیدی روی 

ریل صادرات قرار گرفته است.

  اجرای طرح رونق تولید با شرایط جدید
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  استفاده از ظرفیت آب رودخانه کرج برای تولید برق

  ساخت منطقه انرژی های تجدیدپذیر در رفسنجان

  دومین کنفرانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر برگزار می شود

پنجره ایرانیــان: طرحی مبنی بر اســتفاده از ظرفیت آب 
رودخانه کرج برای تولید برق ارائه شــده که قابل بررســی و 

پیگیری است.
به گزارش خبرگزاری مهر، ســید حمید طهایی در جلســه 
ســتاد اقتصاد مقاومتی این اســتان، با بیان اینکه پارک علم 
و فناوری قادر به ارائه مســاعدت های الزم به طراحان ایده و 
فناوری های نو است، اظهار کرد: طراحی و ساخت توربین های 
بادی با پره های هوشــمند در این جلسه بررسی خواهد شد، 
چراکه توجه بــه انرژی های نو در جوامــع کنونی از اهمیت 

باالیی قرار دارد.
وی با اشــاره اینکه مادامی که ایده هــای ایده پردازان مورد 
قبــول واقع نشــود ایده هــای مخترعان به بار نمی نشــیند، 
افــزود: افزایش مراکز شــتاب دهی به طرح هــای مخترعان 
و اســتارت آپ ها زمینه ساز جلب مشارکت ســرمایه گذاری و 

شناســایی فرصت های سرمایه گذاری اســت. استاندار البرز با 
اشــاره به ظرفیت رودخانه کرج برای تولید برق، تصریح کرد: 
طرحی مبنی بر استفاده از ظرفیت آب رودخانه کرج برای تولید 

برق ارائه شده که قابل بررسی و پیگیری است.
طهایی با تاکید بر اینکه در ســال جاری منابع مالی خوبی 
به واســطه سفر ریاست به اســتان اختصاص داده شده است، 
خاطرنشــان کرد: اســتان البرز ظرفیت تبدیل به مرکز تولید 

توربین های بادی را دارد.
وی با اعالم اینکه اشتغال زایی و توسعه اشتغال در روستاها 
در این جلســه مورد بررســی قرار گرفت، افزود:  بسته  سال 
جاری در رابطه با برش اســتانی برنامه های ملی تهیه شــده، 
دســتگاه های اجرایی باید نقاط قــوت و ضعف حوزه فعالیت 
خــود را ارزیابی و پیشــنهادات الزم در  ایــن خصوص را به 

وزارتخانه های مربوطه ارائه دهند.

پنچره ایرانیان: تفاهمنامه ســاخت منطقه انرژی تجدیدپذیر شهرستان رفسنجان با 
مشارکت شرکت توزیع برق شمال، دانشگاه ولی عصر رفسنجان و استانداری کرمان 

در مرکز نوآوری های کرمان امضا شد.
بنا به گزارش روزنامه اطالعات، معاون خدمات مشترکین شرکت توزیع برق شمال 
اســتان کرمان در حاشــیه این آیین هدف از ایجاد منطقه انرژی های نو را، توســعه 
نیروگاه ها، حمایت از صنایع وابسته به انرژی نو و حمایت از شرکت های دانش بنیان 
اعــالم کرد و گفت: با توجه بــه ابالغیه وزارت نیرو، ادارات دولتی، شــهرداری ها و 
نهادهای عمومی غیر دولتی باید در طول 2 ســال آینده حداقل 20 درصد از مصرف 
بــرق خود را از طریق انرژی خورشــیدی تامین کنند در غیر ایــن صورت برق این 

مشترکان با نرخ خرید تضمینی انرژی تجدیدپذیر محاسبه خواهد شد.
وی با اشاره به این که تاکنون شرکت های آب و فاضالب شهری، توزیع برق شمال 
و اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان اقدام به نصب سامانه های خورشیدی کرده 

اند، افزود: این یک حرکت مناسب در جهت استفاده از انرژی های پاک است.
علــی افتخاری گفــت: ایجاد مناطــق انرژی های تجدیدپذیــر در کرمان یکی از 

اقدام های مهم و اساسی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید خواهد بود.
وی با اشاره به اهمیت حفظ و حراست از محیط زیست یادآورشد: با استفاده از این 
شــیوه در جهت فرهنگ سازی استفاده از انرژی های تجدیدپذیر حرکت خواهیم کرد 
و نتیجه آن آلوده نکردن محیط زیســت خواهد بود.پیش از این، قرارداد همکاری بین 

شــرکت توزیع برق شمال استان کرمان و دانشــگاه ولی عصر رفسنجان امضا شده 
بود که یکی از مفاد آن حل مســائل مطرح شــرکت توزیع برق در زمینه انرژی، به 
ویژه انرژی های نو از طریق تصویب طرح های پژوهشــی بر اساس ضوابط و مقررات 

دانشگاه است. 

پنجره ایرانیان: دومین کنفرانس بین المللی انرژی های 
تجدیدپذیــر ایران با حمایت ســتاد توســعه فناوری 
انرژی های تجدیدپذیر معاونت علمی و توســط انجمن 
انرژی های تجدیدپذیر آبان ماه ســال جــاری برگزار 

خواهد شد.
ایــن کنفرانس باهدف ارائه توانمنــدی ایران در حوزه 
تجدیدپذیــر 9 و 10 آبــان ماه ســال جــاری در مرکز 

همایش های صداوسیما برگزار می شود.
این کنفرانس توســط انجمــن انرژی های تجدیدپذیر 
ایران برپا می شــود که ستاد توســعه فناوری انرژی های 
تجدیدپذیر معاونت علمی نیز با توجه به اهداف و وظایفی 
که در این حوزه دارد، اقــدام به حمایت از برگزاری این 
کنفرانس کرده است. شرکت های معتبر ایرانی و خارجی 
در ایــن کنفرانس حضور خواهند داشــت و زمینه برای 

تعامالت این حوزه و ســرمایه گذاری فراهم می شود. بر 
این اســاس، آژانس بین المللــی انرژی های تجدیدپذیر، 
وزارت نیــرو، وزارت صنعــت، معدن و تجــارت، مرکز 
همکاری هــای نــوآوری و فناوری ریاســت جمهوری، 
ســازمان ســرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی 
ایران، شهرداری تهران و سازمان حفاظت محیط زیست 
از دیگر حامیان برگزاری این کنفرانس بین المللی هستند.

پنجره ایرانیان: نیروگاه برق ســد رودبار شهرستان 
الیگودرز با حضــور حمید چیت چیان وزیر نیرو به بهره 

  برداری رسید.
به گزارش ایسنا، حمید چیت چیان در حاشیه مراسم 
افتتاح نیروگاه سد رودبار در شهرستان الیگودرز، اظهار 
کرد: از مجموع 76 هزار و 700 مگاوات ظرفیت فعلی 

نیروگاه های کشــور 11 هزار و 800 مگاوات از طریق 
نیروگاه های برق آبی تامین می شود.

وی با بیان اینکه از این 11 هزار مگاوات نیز بیش از 
2000 مگاوات در دولت یازدهم به بهره رداری رســیده 
اســت، افزود: نیروگاه رودبار یکی از نیروگاه های تولید 

برق کشور بوده که دارای دو واحد است.
وزیــر نیرو تصریح کرد: تاکنون 2200 میلیارد تومان 
برای اجرای ســد و نیروگاه هزینه شده است که ۴00 

میلیارد تومان دیگر در این نیروگاه هزینه می شود.
چیت چیان اضافه کرد: بخشــی از اعتبارات طرح از 
طریق کشور چین تامین شــده و این کشور همکاری 

های جدی در این سد داشته است.
وی گفــت: در ارتباط با مشــارکتی که کشــور در 
خصوص کاهش انتشــار گازهای گلخانه ای با مجامع 
بین المللی داشــته، اجرای این سد و پروژه های مشابه 

در تحقق این سهم نقشی جدید جدی داشته است.

بر اســاس این گــزارش، نیروگاه برق ســد رودبار 
شهرستان الیگودرز با حضور حمید چیت چیان وزیر نیرو 
به بهره برداری رسید. طرح سد و نیروگاه رودبار لرستان 
در فاصله 100 کیلومتری جنوب شــرقی شهرســتان 
الیگودرز بر روی رودخانه رودبار از سرشــاخه  های دز 
اجرا شــده است. بدنه این ســد از نوع خاکی با هسته 
رســی بوده و از معدود سدهایی از این نوع است که در 

دره  ای تنگ و باریک احداث شده است.
حجم بدنه سد حدود ۴ میلیون 500 هزار مترمکعب، 
طــول تاج 185 متر، ارتفاع از پی 155 متر، عرض تاج 
15 متــر و حجم مخــزن آن 228 میلیون مترمکعب 
است. ســد رودبار الیگودرز 25 شهریورماه سال 95 با 
حضور وزیر نیرو آبگیری شــد که امــروز نیروگاه این 
سد به بهره برداری رســید، ظرفیت نیروگاه سد رودبار 
۴50  مــگاوات اســت که بر روی رودخانــه رودبار از 

سرشاخه های دز طراحی شده است.

پنجره ایرانیان: دبیر ســتاد توســعه فناوری انرژی های 
ریاســت جمهوری،  علمی وفناوری  معاونــت  تجدیدپذیر 
اجرای ۴7 پروژه و تجهیز 12 آزمایشگاه پیل سوختی را از 
اقدامات این ستاد نام برد و گفت: عالوه بر آن اجرای یک 
پروژه عظیم با یک شرکت اتریشی را در دستور کار داریم.

به گزارش ایسنا، ســیروس وطنخواه مقدم با اشاره به 
موانع و چالش های پیش روی توســعه حوزه انرژی های 
تجدیدپذیر، افــزود: از مهم تریــن چالش های این حوزه 
می تــوان به عــدم رقابت پذیری تجدیدپذیرهــا با منابع 
فســیلی، قیمت غیرواقعی انرژی در کشور، موانع نهادی 
و سیاســت گذاری و پتانسیل ســنجی ناکافی و غیردقیق 

اشاره کرد.

وی با تاکید بر اینکه در این حوزه هیدروژن و پیل 
سوختی از حوزه هایی است که باید بیشتر موردتوجه 
قرار گیرد، ادامه داد: حمایت های مختلف و متنوعی 
توسط ســتاد در حوزه پیل سوختی انجام شده است. 
حمایت از مراکز آموزشی و پژوهشی برای اجرای ۴7 
پروژه و تجهیز 12 آزمایشــگاه پیل سوختی ازجمله 

این اقدامات است.
وطنخواه، طراحی و ســاخت استک 100 واتی پیل 
سوختی پلیمری و طراحی و ساخت استک 50 واتی 
پیل ســوختی اکســید جامد را از دیگر دستاوردهای 

حمایتی این ستاد نام برد.
دبیر ســتاد انرژی های تجدیدپذیر از همکاری این 

ستاد با شــرکت اتریشــی خبر داد و اظهار کرد: در 
این همکاری اجرای یــک پروژه عظیم برنامه ریزی 

شده است.
وی با بیان اینکه باید از تمام پتانســیل های کشــور 
در این حوزه برای توســعه اســتفاده کنیم، گفت: باید 
زمینه برای فعالیت بیشــتر بخــش خصوصی در این 
عرصه فراهم شــود و اقداماتی همچون ارتقای سطح 
فعالیت های علمی به سمت تجاری سازی، تالش برای 
ایجاد ســازوکار هم افزا و کمک برای صنعتی شــدن 
فعالیت هــای این حوزه، افزایش ســرعت فعالیت ها و 
بازنگری و به روزرســانی سند راهبردی پیل سوختی با 

همت بیشتری انجام شود.

 اجرای طرح های برق آبی برای کاهش انتشار گاز های گلخانه ای 

 اجرای 47 پروژه تجدیدپذیر در کشور

  ۷۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر سامان دهی می شود
پنجره ایرانیان: بنا به گفته وزیر نیرو 7500 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در کشور به سامان 

خواهد رسید.
به گزارش ایسنا، حمید چیت چیان در مراسم افتتاح نیروگاه رودبار اظهارکرد: تا قبل از دولت 
یازدهم لرســتان فقط یک سد داشــت و در طول این چهار سال، چهار سد بزرگ در لرستان 

افتتاح شده است.
وی افزود: سد رودبار از تمام جهات یک پروژه متفاوت است و این سد 2200 میلیارد اعتبار 
داشــته و ۴00 میلیارد دیگر هم برای آن هزینه می شــود. وزیر نیرو با بیان اینکه در قالب 
معاهده پاریس 7500مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در کشــور به سامان می رسد، تصریح کرد: 
یکی از سیاست های ایران رویکرد بهره برداری از انرژی و منابع تجدیدپذیر است و اینکه اتکا 
خود را به سوخت های فسیلی کاهش دهد. چیت چیان گفت: در سال 77 سیاست کالن انرژی 
توسط رهبر انقالب ابالغ شد و بر این مسئله تاکید کردند که سهم انرژی های تجدیدپذیر در 

سبد انرژی های مصرفی کشور باید افزایش یابد.
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پنجره ایرانیان: تفاهم نامه همکاری ســه جانبه علمی پژوهشی و فناورانه، به منظور 
توسعه گلخانه ها و کسب وکارهای دانش بنیان مرتبط و همچنین افزایش بهره وری 

و کاهش مصرف انرژی و آب و ایجاد اشتغال، امضاء شد.
به گزارش ایســنا، طی بازدید یداهلل ســبوحی، دبیر ســتاد بهینه سازی انرژی و 
محیط زیســت معاونت علمی وفناوری ریاســت جمهوری و رئیس پژوهشکده علوم 
و فناوری انرژی شــریف از گلخانه هوشــمند تحقیقاتی موسســه فنی و مهندسی 
کشــاورزی، تفاهم نامه همکاری ســه جانبه علمی، پژوهشی و فناورانه بین مؤسسه 
تحقیقات فنی و مهندســی کشاورزی، پژوهشــکده علوم و فناوری انرژی شریف و 

همچنین پارک علم و فناوری شریف امضاء شد.
این تفاهم نامه در راســتای توسعه گلخانه ها و کسب وکارهای دانش بنیان مرتبط، 
باهــدف افزایش بهره وری و کاهش مصرف انرژی و آب و ایجاد اشــتغال پایدار از 
طریق به کارگیری ابزارها و ظرفیت های این ســه مجموعه و سایر امکانات ملی و 

بین المللی امضا شد.
بر اســاس این گزارش، به موجب این تفاهم نامه ضمن همکاری و حمایت از توسعه 
تحقیقات بنیادین درزمینه سیســتم های آب و انرژی گلخانه ای، پیگیری برای ایجاد 
کسب وکار دانش بنیان درزمینه ترویج و تجاری سازی یافته های تحقیقاتی و دانش بنیان 
بومِی در بین گلخانه داران کشور و همچنین تدوین نقشه راه توسعه گلخانه ها از منظر 

آب، انرژی، باز چرخه آب و محیط زیست موردتوجه قرار گرفته است.

در پایان یداهلل ســبوحی دبیر ستاد بهینه ســازی انرژی و محیط زیست و عباسی، 
رئیس موسســه فنی و مهندســی کشــاورزی با ابراز آمادگی برای همکاری های 
گســترده در این زمینه این تفاهم نامه را مقدمه ای برای ادامه همکاری در دوره های 

بعد دانستند.
در پی امضای این تفاهم نامه فریبرز عباســی رئیس موسســه فنی و مهندســی 
کشــاورزی، قاسم زارعی مدیر بخش مهندسی گلخانه به همراه یداهلل سبوحی دبیر 
ســتاد بهینه ســازی انرژی و محیط زیست و هیات همراه از دســتاوردهای فاز اول 
طرح های تحقیقاتی سیستم کنترل هوشمند اقلیم، سیستم تصفیه فتوکاتالیستی در 
بستر نانو در گلخانه هوشمند تحقیقاتی بازدید کردند و هر یک از محققان طرح های 

خود را ارائه کردند.
ســبوحی با اشــاره به اهمیت موضــوع آب و انرژی در بخش کشــاورزی به ویژه 
گلخانه ها به عنوان کشــاورزی پایدار توســعه فناوری های افزایش بهره وری در این 
زمینه و شکل گیری شــرکت های دانش بنیان جهت تجاری سازی و به کارگیری این 

طرح ها در گلخانه های کشور را از اولویت های کشور مطرح کرد.
عباســی نیز این همکاری سه جانبه و انجام طرح های مشترک این سه مجموعه را 
دســتاورد ارزشمندی دانست و حمایت جهت توسعه این همکاری را به عنوان اولویت 
دانست و برنامه طرح ســاخت گلخانه تحقیقاتی مجهزتر در فضای کنار این گلخانه 

را مطرح کرد.

  نفت و گاز ارزان مانعی در مسیر توسعه تجدیدپذیرها

پنجره ایرانیان: دبیر ســتاد توسعه فناوری انرژی های 
ریاســت جمهوری  علمی وفناوری  معاونت  تجدیدپذیر 
گفت: تا زمانی که نفت و گاز در کشور به قیمت واقعی 
عرضه نشوند، ســخن گفتن از انرژی های غیرفسیلی 

کار دشواری است.
ســیروس وطنخواه با بیان اینکه مشــکل اصلی در 
توسعه انرژی های تجدیدپذیر سایه ای است که نفت و 
گاز روی آنها انداخته است، اظهار کرد: انرژی در کشور 
ما رایگان اســت و این مسئله باعث می شود که منابع 
جایگزین انرژی های فسیلی رشــد نکند؛ تا زمانی که 
نفت و گاز در کشور ارزان قیمت هستند، سخن گفتن از 

انرژی های غیرفسیلی کار دشواری است.

وی ادامه داد: صدســال از رشد نفت و گاز در کشور 
می گــذرد و در این حوزه دارای صنعت و زیرســاخت 
شدیم و می توان گفت تا چند سال آینده با مشکل مازاد 
در بخش گاز استخراج شــده مواجه می شویم؛ بنابراین 
در چنین فضایی سخن گفتن از انرژی جایگزین آسان 
نیست؛ چراکه مشخص نیست با انرژی نفت و گاز چه 

باید کرد.
وطنخــواه با بیان اینکه وفور نعمت و اقتصاد رایگان 
انرژی نیز از ســویی ایجاد مشــکل کردند، افزود: اگر 
نفــت و گاز با قیمت واقعی خریدوفروش شــود، حوزه 
انرژی های تجدیدپذیر به جایگاه خود می رسد. تمامی 
تالش هــا در حوزه انرژی هــای تجدیدپذیر تنها تولید 

حــدود 300 مگاوات بــرق تجدیدپذیر را ممکن کرده 
است که بیش از نیمی از آن با بودجه دولت راه اندازی 

شده است.
وی مشــکل دیگر را نبود اراده واقعی برای توســعه 
تجدیدپذیرها دانست و تصریح کرد: در این حوزه شعار 
زیاد داده می شود، اما باید دید چه میزان از مشکالت و 
موانع توسعه تجدیدپذیرها رفع می شود، همچنین عدم 
شناخت کافی از ضرورت های پرداختن به تجدیدپذیرها 
در کشور نیز از مواردی اســت که به عوامل بازدارنده 
یادشــده کمک می کنــد. البته باید در ایــن میان به 

ضرورت های محیط زیستی نیز اشاره کرد.
دبیر ســتاد توســعه انرژی های تجدیدپذیر در ادامه 
به اقدام مشــترکی با همــکاری آژانــس بین المللی 
انرژی های تجدیدپذیر اشــاره و خاطرنشان کرد: این 
اقدام مشــترک در قالــب برگــزاری روز انرژی های 

تجدیدپذیر طراحی شده و امسال اجرایی می شود.
وی افــزود: همچنین بــا کشــورهای صاحب نظر 
در این حــوزه همچون آلمان، اتریــش، یونان، چین، 
مجارســتان، عمــان، هلند و کره جنوبــی وارد تعامل 
شــدیم و به تبادالت خوبی درزمینه انتقال و صادرات 
فناوری رسیدیم و در برخی موارد پروژه های مشترکی 
نیز تعریف شد که درزمینه های علمی، فناوری و تولید 
محصول مشــترک اســت تا با همکاری شرکت های 

دانش بنیان اجرایی شود.

 انعقاد تفاهم نامه  کاهش مصرف انرژی و توسعه پروژه های دانش بنیان

پنجره ایرانیان: در ابتدای ســال 1395 و در راســتای 
سیاست های مربوط به طرح اقتصاد مقاومتی پیش بینی 
شــد تا پایان همین ســال حدود 100 مگاوات نیروگاه 
جدید تجدیدپذیر وارد شــبکه سراسری برق کشور شود 
که این امر تماما با ســرمایه گذاری و مشــارکت بخش 
خصوصی محقق شــد، همچنین مطابق پیش بینی های 
به عمل آمده در ســال 1396، مقرر شده است تقریبا به 
میزان 600 مگاوات دیگر به ظرفیت موجود نیروگاه های 

تجدیدپذیر اضافه شود.
به گزارش ایســنا، پیش از شروع و آغاز به کار دولت 
یازدهم، کل ظرفیت نیروگاه های موجود در کشــور در 
حوزه انرژی های تجدیدپذیر اعم از دولتی و خصوصی، 
تقریبا 175 مگاوات )مشــتمل بر 1۴0 مگاوات نیروگاه 
دولتی و 35 مــگاوات نیروگاه غیردولتی( بوده اســت. 
ایــن میزان ظرفیــت نیروگاهــی با تغییــر رویکرد از 
سرمایه گذاری از ســوی بخش دولتی به سرمایه گذاری 
توســط بخش غیردولتــی و تنها ظرف مدت 3 ســال 
به میــزان تقریبًا 123 مــگاوات افزایــش یافت و به 
رقم تقریبی 298 مگاوات )مشــتمل بــر 161 مگاوات 
نیروگاه های دولتــی، 126 مگاوات نیروگاه غیردولتی و 

11 مگاوات از محل عوارض برق( رسیده است.
این افزایش عالوه بر آنکه از رشد باالی 58 درصدی 
برخوردار بوده، برای دولت هزینه بسیار کمتری نیز در بر 
داشته چراکه نزدیک به 50 درصد از این ظرفیت توسط 
بخش خصوصی به بهره برداری رســیده است. از دیگر 
اقدامات و دستاوردهای مهم صورت گرفته که می توان 
از آن به عنوان پشــتیبان و عامل اصلی افزایش ظرفیت 
نیروگاه های تجدیدپذیر نام برد، ایجاد تعرفه های متنوع 
برای قراردادهای خرید تضمینی برق تجدیدپذیر اســت 
که همین امر سبب شــده تا میزان قراردادهای منعقده 
از 532 مگاوات در اواخر ســال 139۴ به حدود 1500 

مگاوات )رشــدی بالغ بر 280 درصد( در انتهای ســال 
1395 افزایش منصوبه چندین برابر افزایش یابد.

 بــا در نظر گرفتــن برنامه هــای وزارت نیرو جهت 
تشــویق ســرمایه گذاران بخش خصوصــی )داخلی و 
خارجی( و باال بردن انگیزه آن ها برای ســرمایه گذاری 
در نیروگاه های تجدیدپذیر و از دیگر ســوی ایجاد بستر 
مناســب در خصوص تنوع بخشی هر چه بیشتر به سبد 
انرژی در کشور، توســعه ظرفیت برق تولیدی از منابع 
انرژی تجدیدپذیر از طریق مکانیسم خرید تضمینی برق 
و مشارکت بخش خصوصی محقق خواهد شد و فرصتی 
برای حضور سرمایه گذاران خصوصی )داخلی و خارجی( 
برای ورود به این عرصه در داخل کشــور فراهم شــده 
کــه رویکردی اقتصادی و انتفاع مالــی برای آن ها نیز 

به همراه دارد.
در ایــن میــان وزارت نیرو برای حمایت از توســعه 
انرژی هــای تجدیدپذیــر، تســهیالتی را برای بخش 
خصوصی فراهم کــرده که برق تولیدی از نیروگاه های 
تجدیدپذیر را به قیمت قابل توجهی در مقایســه با برق 
تولیدی از نیروگاه های فسیلی و متداول خریداری کنند.

نتیجه این سیاســت های تشویقی جدید، تغییر در نرخ 
خرید برق تضمینی و جذاب کردن آنها بود که بالفاصله 
پس از اعالم مصوبه وزیر نیرو و انتشار آن، مورد استقبال 
شــرکت های داخلی و خارجی مختلفــی قرار گرفت و 
تنهــا در ســال های 139۴ و 1395 بیش از 150 هیات 
و شرکت خارجی به ســازمان انرژی های تجدیدپذیر و 

بهره وری انرژی برق )ساتبا( مراجعه کردند.
در این راستا از یک سو کشورهای مختلفی عالقه مند 
به همکاری مشــترک در قالــب تفاهم نامه ها با ایران 
شــدند و بالطبع آن شــرکت های متعددی در قالب این 
همکاری های مشــترک برای ســرمایه گذاری در حوزه 
انرژی های تجدیدپذیر در کشــورمان حضــور یافتند، 

همچنین پس از گذشــت بیش از یک ســال و با پشت 
ســر گذاشته شــدن تحریم ها و فشــارهای اقتصادی 
موجود، شــاهد از بین رفتن بخشــی از موانع درزمینه 
توســعه انرژی هــای تجدیدپذیر در کشــور بودیم که 
بســترهای قانونی آن نیز از سوی دولت فراهم شده که 
از شــاخص ترین این موارد می تــوان به خرید تضمینی 
برق تولیدشده از منابع انرژی تجدیدپذیر در مدت زمان 

20 سال اشاره کرد.
در طــی این مدت زمان وزارت نیــرو به عنوان متولی 
امر ســازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی 
برق )ســاتبا( به عنوان مجری خرید تضمینی برق شاهد 
مراجعات فراوان شرکت ها و نهادهای گوناگون از نقاط 
مختلف کشور و شــرکت هایی از اروپا و آسیا به ویژه در 
دوران پســابرجام به این سازمان بوده و درخواست اخذ 
پروانه احداث نیروگاه تجدیدپذیر در ایران را داشته اند که 
از این تعداد پروانه های صادرشــده، در حدود 87 قرارداد 
به ظرفیــت تقریبًا 1263 مگاوات از طریق مکانیســم 
خرید تضمینی برق در دولت یازدهم منعقد شــده که از 
این میزان، 17 قرارداد به ظرفیت تقریبا 90 مگاوات آن 

در این دولت به بهره برداری رسیده است.
شــرکت های دارای مجــوز در حوزه هــای مختلف 
انرژی های تجدیدپذیر در نقاط مختلف کشــور مشغول 
انجــام اقدامات اساســی به منظور تأمیــن منابع مالی 
از طریق شــرکت های خارجی، اســتفاده از فاینانس و 
همچنین منابع صندوق توسعه ملی و یا تامین تجهیزات 

و اقدامات عملیاتی در داخل سایت ها هستند.
پتانســیل های باالیی برای توســعه تجدیدپذیرها در 
ایران وجود دارد که لزوم توجه به این بخش را نشــان 
می دهد، گرچه تاکنون نیز اقدامات خوبی در این راســتا 
انجام شــده اســت اما انتظار می رود که برنامه توسعه 

تجدیدپذیرها در روال تندتری قرار بگیرد.

 سیر توسعه انرژی های تجدیدپذیر در ایران
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پنجره ایرانیان: یک شرکت دانمارکی فعال در عرصه تولید برق بزرگترین نیروگاه 
بادی جهان را در سواحل بندر لیورپول انگلستان راه اندازی کرد.

به گزارش ایســنا، در این پروژه 32 توربین بادی در دریا مستقر شده که هر کدام 
از آنها بیش از 211 متر ارتفاع داشــته و طول پره های آنها بیش از 86 متر اســت و 

می توانند هشت مگاوات برق تولید کنند.
اســتفاده از توربین های بادی هشــت مگاواتی برای اولین بار است که در مقیاس 
تجاری انجام می شــود و یک دور گردش آنها می توانــد برق مورد نیاز یک خانه را 

برای 29 ساعت تامین کند.
شرکت دانمارکی دانگ انرژی با توجه به قرارداد بین انگلستان و دانمارک، مسئول 

توسعه نیروگاه های بادی در انگلستان است.
دولت انگلســتان به شــرکت های فعال در این عرصه اعالم کرده است که برای 
حمایت  شــدن از طرف دولت باید هزینه های خود را کاهش دهند و به همین دلیل 
شــرکت دانگ تصمیم گرفت که به جای استفاده از چندین توربین بادی کوچک از 

تعداد کمتری توربین قدرتمندتر استفاده کند.
هزینه نصب و نگهداری توربین ها فارغ از اندازه آنها زیاد اســت و برای هر توربین 
در هر ابعادی عملیات عمرانی و پی سازی زیادی باید انجام سود و کاهش تعداد آنها، 

کاهش چشمگیر هزینه ها را در پی دارد.
عالوه بر کاهش هزینه، کم شــدن تعداد توربین ها باعث کاهش آلودگی بصری و 

تغییرات ساختاری کمتر در محیط زیست می شود.

 بزرگترین نیروگاه بادی جهان در انگلستان شروع به کار کرد

  صدور مجوز ساخت دو نیروگاه  خورشیدی در مهریز

پنجره ایرانیان: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای یزد 
از صدور دو مجوز برای ســاخت نیروگاه خورشیدی در 
شهرســتان مهریز خبر داد و اعالم کرد: به زودی یکی 

از این نیروگاه ها مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
به گزارش ایسنا، محمدحسن صباغ زادگان در دیدار 
با امام جمعه جدید شهرستان مهریز به تشریح وضعیت 
صنعت برق اســتان یزد و شهرستان مهریز پرداخت و 
درصد باالی مصرف تعرفه صنعتی نســبت به ســایر 
تعرفه ها در شهرســتان مهریز و کل اســتان را نشان 

از استفاده مناســب از این انرژی در جهت رونق تولید 
ارزیابی کرد.

وی ظرفیــت افزایش داده شــده پســت 63 به 20 
کیلوولت مهریز در سال 95 و به مدار آمدن پست ۴00 
به 63 کیلوولت مهرگان تا یک ســال آینده را زمینه ی 
مناســبی برای توســعه صنعت در شهرســتان مهریز 

ارزیابی کرد.
وی مجوز صادرشــده در این شهرستان برای ایجاد 
نیروگاه خورشیدی را 2 مورد اعالم و ابراز امیدواری کرد 

در ماه های آینده یکی از این نیروگاه های خورشیدی به 
قدرت 10 مگاوات، مورد بهره برداری قرار گیرد.

صباغ زادگان از امام جمعه مهریز درخواســت کرد که 
بــا توجه به جایگاه اثربخش تریبــون نماز جمعه که با 
اســتفاده از آیات الهی و احادیث ائمه اطهار، مطالب را 
برای مردم بیان می کنند، ضرورت صرفه جویی و رعایت 

مدیریت مصرف را نیز در سرفصل مطالب قرار دهند.
محمدرضا صحتی مدیرعامل شرکت توزیع برق یزد 
نیز در ادامه تعداد مشــترکین شــهر مهریز را بیش از 
37 هزار مشــترک اعالم کرد و افزود: وســعت زیاد و 
پراکندگی مشــترکین این شهرستان، شرایط خاصی را 

در خدمت رسانی به مردم ایجاد می کند.
وی میزان خاموشــی اســتان یزد در مقابل ســایر 
اســتان ها را حدود 10 برابر کمتر بیان کرد و متوســط 
مصرف مردم یزد نســبت به کل کشــور را مناســب 
ارزیابــی و ابراز امیــدواری کرد که با انجــام اقدامات 
برنامه ریزی شــده و فرهنگ سازی به استاندارد مطلوب 

مصرف نزدیک تر شویم.
حجت االسالم عبدالرضا محی الدینی امام جمعه جدید 
شهرستان مهریز عملکرد صنعت برق را موفق ارزیابی 
کرد و با اشاره به ســابقه فرهنگی مردم استان یزد در 
امور صرفه جویی و قناعت، آمادگی نهاد نماز جمعه این 
شهر را در استفاده از ظرفیت باالی فرهنگی آن، جهت 

توسعه و ارتقای فرهنگ صرفه جویی اعالم کرد.

پنجره ایرانیان: باتوجه به پتانســیل های باالی انــرژی تجدیدپذیر در ایران باید 
تاکنون شــاهد پیشرفت های بیشــتری در این حوزه بودیم اما موانع متعددی برای 
ارتقا این انرژی وجود داشــت و این در حالی اســت که از ابتدای دولت یازدهم تا 

کنون توجه زیادی به این صنعت شده اما بازهم آنطور که باید ارتقا نیافته است.
به گزارش ایســنا، پروتکل های محیط زیستی بسیاری در دنیا به امضا رسیده که 
آخرین آنها توافقنامه پاریس موسوم به کاپ 21 در پاریس و کاپ 22 در اردن بوده 
است، ایران نیز براساس این پروتکل تعهد داده که حدود ۴ درصد انتشار آالینده های 
زیست محیطی را کاهش دهد و مشروط به استفاده از از اعتبارات بین المللی استفاده 

و مشارکت بین المللی این تعهد می تواند تا 8 درصد افزایش یابد.
در این راســتا در حال حاضر در حوزه های مختلف انرژی های تجدیدپذیر شامل 
انرژی بادی، خورشــیدی، بایومس و سایر منابع تجدیدپذیر دنیا در تک تک این ها 

سرمایه گذاری کرده و متاسفانه ایران در این حوزه جایگاه قابل قبولی ندارد.
کشورهای اروپایی پیشروترین کشورها در بحث انرژی های تجدیدپذیر هستند به 
طوری که کشور آلمان 50 درصد الکتریسته خود را از طریق انرژی خورشیدی تامین 
می کند یا کشوری مثل دانمارک و فنالند در حدود صددرصد انرژی الکتریسیته را از 
انرژی بادی تامین می کند و این نشان می دهد که رویکرد کشورهای اروپایی خیلی 
قابل مالحظه بوده و جلوتر از بقیه کشورها پیش می روند و در ایران جایگاه و سهم 
انرژی تجدیدپذیر بسیار ناچیز اســت چراکه  در رابطه با انرژی خورشیدی و انرژی 

بادی کارهای محدودی انجام است.
نکته مهم و کلیدی این است که در اکثر کشورهای دنیا برای استفاده از انرژی های 
تجدید پذیر مکانیزم های تشــویقی و حمایتی در نظر می گیرند و برای توســعه این 

انرژی ها حتی سوبسیدهایی نیز به این بخش تعلق می گیرد.
برهمین اساس در ایران از چند سال پیش قیمت تضمینی خرید برق تجدید پذیر 
در حوزه های مختلف شــامل برق زباله سوز، برق بادی، برق خورشیدی و ... منتشر 
شده است. در سال های اخیر مقداری این قیمت ها بنابر دالیل و سیاست گذاری های 
وزات نیرو کاهش پیدا کرد و موجب شد سرمایه گذاران خارجی که ایران را به عنوان 
بازار خوبی در این حوزه می دیدند تا حدودی عقب نشینی کنند. این قیمت ها مجددا 
در ســال گذشته بررسی و افزایش پیدا کردند و در بحث هیدروژن و پیل سوختی و 
برق تولیدی آن که قبال قیمت گذاری نشده بود در اسفند 95 برای اولین بار قیمت 
تضمینی برای برق پیل ســوختی حدود ۴60 تومان به ازای هر کیلو وات برق پیل 

سوختی اعالم شد.
عالوه  بــر این طبق پیــش نویس چارچوب اســتراتژی میان مدت ســال های 
2022_2018 میالدی و همچنین چارچوب اولیه برنامه کاری و بودجه ســال های 
2019_ 2018 میالدی آژانس بین المللی انرژی وزارت نیروی جمهوری اســالمی 

ایران برای تشویق ســرمایه گذاران بخش خصوصی )داخلی و خارجی( و باال بردن 
انگیزه آن ها برای ســرمایه گذاری در نیروگاه های تجدیدپذیر و از دیگر سوی ایجاد 
بستر مناسب در خصوص تنوع بخشی هر چه بیشتر به سبد انرژی و توسعه ظرفیت 
برق تولیدی از منابع انرژی تجدیدپذیر و پاک از طریق مکانیسم خرید تضمینی برق 

و جلب مشارکت بخش خصوصی اقدام کرده است.
بدین ترتیب فرصتی مناسب برای حضور سرمایه گذاران خصوصی جهت ورود به 
این عرصه در داخل کشور فراهم شده که رویکرد اقتصادی و انتفاع مالی برای آنها 

نیز به همراه داشته است.
 در این میان وزارت نیرو برای حمایت هر چه بیشتر توسعه تجدیدپذیرها، سیاست 
تشــویقی تا میزان حداکثر 30 درصد عالوه بر نرخ پایه به تجهیزات و فناوری های 
تجدیدپذیــر جهت بومی ســازی اختصاص داده کــه زمینه برای ســرمایه گذاری 
شــرکت های خارجی در بخش تولیــد قطعات در حوزه هــای مختلف انرژی های 

تجدیدپذیر فراهم شده است.
طبــق برنامه ریزی های صــوورت گرفته تا کنون بیــش از 350 مگاوات نیروگاه 
تجدیدپذیر در کشــور نصب شده و پیش بینی می شود که این میزان ظرفیت تا سال 

2030 میالدی به 7500 مگاوات برسد. 
نتیجه این سیاست های تشویقی جدید، تغییر در نرخ خرید برق تضمینی و جذاب 
کــردن آن ها بود کــه بالفاصله پس از اعالم مصوبه وزیر نیرو و انتشــار آن، مورد 
استقبال شرکت های داخلی و خارجی مختلفی قرار گرفت و تنها در سال های 139۴ 
و 1395 بیش از 150 هیات و شــرکت خارجی به سازمان انرژی های تجدیدپذیر و 

بهره وری انرژی برق )ساتبا( مراجعه کردند.
در این راســتا از یک سوی کشــورهای مختلفی عالقمند به همکاری مشترک 
در قالــب تفاهم نامه ها با ایران شــدند و به تبع آن شــرکت های متعددی در قالب 
این همکاری های مشــترک برای سرمایه گذاری در حوزه انرژی های تجدیدپذیر در 

کشورمان حضور یافتند.
همچنین پس از گذشــت بیش از یک سال و با پشت سر گذاشته شدن تحریم ها 
و فشــارهای اقتصادی موجود، شــاهد از بین رفتن بخشی از موانع در زمینه توسعه 
انرژی های تجدیدپذیر در کشــور بودیم که بسترهای قانونی آن نیز از سوی دولت 
فراهم شده که از شاخص ترین این موارد می توان به خرید تضمینی برق تولید شده 

از منابع انرژی تجدیدپذیر در مدت زمان 20 سال اشاره کرد.
با این وجود مکانیزهای تشــویقی آن طور که باید باعث نشــده که در ایران و در 
حوزه انرژی های تجدیدپذیر اتفاق قابل توجهی رخ دهد، چرا که همچنان فناوری ها 
و زیرساخت های مرتبط با حوزه انرژی تجدیدپذیر در مقایسه با سوخت های فسیلی 

قیمت گران تری داشته و نیاز به سرمایه گذاری و حمایت های دولتی دارد.

 فراز و نشیب های توسعه انرژی های تجدیدپذیر
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  تالش محققان کشور برای تکمیل زنجیره تولید سلول های خورشیدی

  ساخت سلول خورشیدی نانوساختار در واحد علوم و تحقیقات

پنجره ایرانیان: پژوهشگران پارک علم و فناوری استان 
فارس در تالش هســتند تا زنجیره تولید ویفر سیلیکونی 
را به عنوان پایه اصلی ســلول های خورشیدی در کشور 
بومی ســازی کنند که به گفته آنها تا پایان امســال فاز 

آزمایشگاهی آن به پایان خواهد رسید.
به گزارش ایسنا، ویفر زیر الیه اصلی سلول خورشیدی 
اســت و ویفر خام از عنصری به نام ســیلیکون ساخته 
می شــود. در طی این پروسه یک دانه کریستال بر روی 
یــک میله نصب شــده و این میله در ســیلیکون مذاب 
غوطه ور خواهد شــد. در فواصل زمانی مناسب این میله 
باال آورده شــده و پس از چرخاندن مجددا در سیلیکون 

مذاب قرار می گیرد.
این محصــول در کشــور وارداتی اســت و محققان 
یکی از شــرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و 
فناوری استان فارس از سال ها قبل پروژه ای را در زمینه 

بومی سازی ویفر سیلیکونی اجرایی کرده اند.
مجتبــی تقی پور، مجری طرح در گفت وگو با ایســنا، 
عنوان این پروژه را »تولید ویفر ســیلیکونی« دانســت 
وگفت: ویفر ســیلیکونی در تولید سلول های خورشیدی 

کاربرد دارد.
وی با اشــاره به وضعیت تولید این محصول در کشور، 
خاطر نشــان کــرد: در حــال حاضر پایه اصلــی تولید 

سلول های خورشیدی موجود در کشور وارداتی است؛ 
چراکه تولید این محصول دارای یک زنجیره طوالنی 
اســت که بخش عمــده ای از این زنجیــره در ایران 

موجود نیست.
تقی پــور ادامــه داد: مــا بــا حمایــت معاونــت 
بومی سازی  به  اقدام  ریاست جمهوری  علمی وفناوری 
فناوری تولید این بستر کردیم تا بتوانیم ماده پایه پنل 
و ســلول های خورشیدی را که ویفر سیلیکونی است، 

در کشور تولید کنیم.
مجری طرح با اشــاره به ویژگی های ویفرهای تولیدی 
این شرکت دانش بنیان، یادآور شد: ویفری که در این پروژه 

در دستور کار تولید داریم، از نوع تک کریستال است.
وی تک کریســتال را بلورهای سیلیکونی منظم و در 
یک جهت در ســلول های خورشیدی دانست و ادامه داد: 
این روش موجب شده است تا تولید پنل های خورشیدی 

با پیچیدگی همراه باشد.
تقی پــور با بیان اینکــه در این طــرح از نانو فناوری 
استفاده شــده است، اظهار کرد: زمانی که ویفر به سلول 

تبدیل می شود، از نانو فناوری بهره بردیم.
این محقق در خصوص وضعیــت تولید این محصول 
دانش بنیان، گفت: فاز آزمایشگاهی تولید شمش تمام این 

محصول تا پایان سال جاری به پایان خواهد رسید.

پنجره ایرانیان: پژوهشــگران واحد علوم و تحقیقات دانشــگاه آزاد اسالمی طی 
اجرای پروژه تحقیقاتی موفق به ســاخت سلول خورشیدی نانوساختاری با ساختاری 

جدید شدند.
بــه گزارش ایســنا دکتر الهه اکبرنــژاد، دانش آموخته و پژوهشــگر واحد علوم و 
تحقیقــات و مجری طرح در این باره گفت: با توجه به آالیندگی و رو به اتمام بودن 
ســوخت های فسیلی و پیشــرفت تکنولوژی، نیاز روزافزون بشــر به انرژی و منابع 

جایگزین انرژی های فسیلی بیش از پیش احساس می شود.
وی انرژی خورشــیدی را یکی از انرژی های تجدیدپذیر دانســت که در شــرایط 

اقلیمی ایران می تواند جایگزین مناسبی برای سوخت های فسیلی باشد.
اکبرنژاد با اشــاره به راه اندازی آزمایشگاه پیشرفته سلول های خورشیدی در مرکز 
تحقیقات فیزیک پالســمای واحد علوم و تحقیقات خاطرنشــان کرد: بر این اساس 
مطالعات خود را بر روی سلول های خورشیدی در این آزمایشگاه آغاز کردم که ثمره 
آن ســاخت چندین سلول خورشیدی الیه نازک با پیوند ناهمگون CdTe/CdS و 

رنگدانه ای با بازده های معقول و مناسب بوده است.
این محقق با بیان اینکه در دوران پســادکتری تحقیق و ساخت سلول خورشیدی 
نانو ساختاری )Core-Shell( را آغاز کردم، افزود: این سلول خورشیدی با ساختار 
جدید، از الیه نشانی کوانتوم دات های کادمیوم تلوراید )CdTe( که نیمه هادی نوع 
p اســت، بر روی نانومیله های اکســید روی )ZnO(  که نیمه هادی نوع n است، 
شــکل گرفت و برای اتصال جلویی آن از الیه اکسید رسانای شفاف FTO و برای 

اتصال پشتی آن از نقره استفاده شد.
به گفته وی، در این ســلول خورشیدی نانومیله های اکسید روی به عنوان هسته و 
کوانتوم دات های کادمیوم تلوراید به عنوان پوســته عمل می کنند و پیوند ناهمگون 

)p-n( این سلول را می سازند.
مجری طرح بازده این ســلول خورشــیدی را حدود 5  درصد ذکر کرد و گفت: با 
توجه به کم هزینه بودن پروســه ســاخت و مواد مصرفی در ساخت این نوع سلول 
خورشــیدی و بازده معقول و مناسب آن، این سلول  می تواند پاسخگوی نیاز جامعه 
به انرژی باشد. این سلول خورشیدی قابلیت تولید در مقیاس انبوه را دارد و می تواند 

راهی برای ارتباط صنعت و دانشگاه نیز باشد.

پنجره ایرانیان: محققان کانادایی یک پهپاد خورشیدی 
ساخته اند که می تواند روی سطح آب فرود آمده و مجددا 

پس از شارژ شدن پرواز کند.
به گزارش ایســنا، پهپادهای با بال های ثابت بهتر از 
پهپادهای چند ملخی می تواننــد پرواز کنند و همچنین 
برای مســافت های طوالنی تر مناسب هستند؛ اما نقطه 

ضعف آنها این اســت که باید فضای مناسبی برای بلند 
شدن از زمین داشته باشند.

گروهــی از محققان کانادایی پهپادی طراحی کرده اند 
که می تواند با این مشــکل تا حــدودی مقابله کند. این 
پهپاد که در بال های آن از سلول های خورشیدی استفاده 
شــده، انرژی خود را از نور خورشید می گیرد و می تواند 

روی سطح آب نیز فرود آمده و مجددا پرواز کند.
مطمئنا پهپادی کــه بتواند ماننــد بالگرد به صورت 
عمــودی پرواز کنــد و همچنین مانند هواپیما مســیر 
مستقیم را با سرعت مناسب طی کند، می تواند یک قدم 

بلند در پیشرفت فناوری پهپادها محسوب شود.
محققان کانادایی در دانشــگاه شــربروک مکانیسم 
جالبی برای نحوه عملکرد ایــن پهپاد طراحی کرده اند 
که شاه کلید آن چرخش و زاویه دار شدن موتور و پروانه 

این پهپاد است.
زمانی که پهپاد روی سطح آب قرار دارد، این بخش با 
زاویه 90 درجه نسبت به وضعیت معمول قرار می گیرد و 
با شــروع چرخش پروانه، پهپاد همزمان در جهت جلو و 
باال به حرکت درمی آید و با سرعت گرفتن، از سطح آب 

جدا شده و به پرواز درمی آید.
این پهپاد از جنس فیبر کربن و پلی اســتایرن ساخته 
شــده اســت. حدود 9 درصد از مســاحت 10 میلیون 
کیلومتر مربعی کانادا از دریاچه تشــکیل شــده است و 
ایــن پهپاد می تواند در چنین محیطی بســیار کارآمد و 

سودمند باشد.
در حال حاضر این پهپاد مراحل اول تســت و طراحی 
را پشت ســر گذاشته اســت و باید برای عرضه نمونه 

تکمیل شده آن صبر کرد.

پنجره ایرانیان: محققان دانشگاه استنفورد آمریکا اعالم کردند که تا هشت سال آینده 
خودروهای بنزنی و گازوئیلی جایی در بین مصرف کنندگان نخواهند داشت.

به گزارش ایســنا، طبق بررسی های محققان دانشــگاه استنفورد این موضوع به دلیل 
محدود شــدن فعالیت های شرکت های نفتی و همچنین کاهش قیمت خودروهای برقی 

اجتناب ناپذیر خواهد بود.
در این تحقیق به این موضوع اشاره شده است که در دهه 2020 تا 2030 خودروهای 
الکتریکی خودران بیشترین حجم خودروهای در حال استفاده را به خود اختصاص خواهند 
داد و یافتن یک پمپ بنزین برای رانندگان خودروهای بنزینی تبدیل به یک چالش جدی 

خواهد شد.
عالوه بر چالش های زیست محیطی خودروهای بنزینی طول عمر آنها نیز یکی از موارد 

مورد بحث در این تحقیق بوده است.
به طور معمول و اســتاندارد یک خودروی بنزینی حداکثر برای طی کردن مســافتی 
در حدود 320 هزار کیلومتر طراحی می شــود، در حالی که این مســافت در خودروهای 

الکتریکی یک میلیون و 600 هزار کیلومتر خواهد بود.
طبق پیش بینی های محققان دانشــگاه اســتنفورد قیمت نفت در ســال های آینده به 
بشــکه ای 25 دالر خواهد رسید و بازارهای خرید و فروش خودرو به طور کامل متحول 

خواهند شد.
در این تحقیق آمده است: تا 10 سال آینده مطمئنا انسان ها به این نتیجه می رسند که 
خودروهای خودران ایمن تر و راحت تر هستند و به همین دلیل اقبال به خودروهای فعلی 

با کاهش شدیدی روبه رو خواهد شد.
تونی ســبا محقق ارشــد این تحقیق معتقد است آغاز این ســقوط از دو الی سه سال 

آینده آغاز خواهد شد و با رشد و پیشرفت در فناوری های مربوط به خودروهای خودران، 
قیمــت آنها به 20 الی 30 هزار دالر خواهد رســید و این یعنــی پایان عصر فرمانروایی 

خودروهای بنزینی.

  تا 8 سال آینده خودروهای بنزینی به تاریخ می پیوندند

  پهپاد خورشیدی با قابلیت فرود و پرواز از سطح آب
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  تهیه پلیمر جدید با اثرات ضد خوردگی باال در فلزات

  فناوری دانشمند ایرانی برای نیرودهی تمامی وسایل منزل

پنجره ایرانیان: محققان کشــورمان موفق بــه تولید پلیمر 
جدید با بازدهی بســیار باال شــدند که اثــرات ضدخوردگی 
فوق العاده ای را بر روی سطح فلزات به ویژه استیل در شرایط 

آب دریا نشان می دهد.
لیال شاه حســینی، مجری طرح بررسی خواص الکترونیکی 
و اسپکتروسکوپی ســلول های خورشید حساس شده به رنگ 

تهیه شــده از نانو مواد آلی در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: 
امــروزه با توجه به محدودیت های ســوخت های فســیلی و 
شرایطی که داریم، اســتفاده از انرژی خورشیدی برای تولید 

برق و انرژی بسیار موردتوجه قرار گرفته است.
وی افــزود: با توجه به اهمیت و کاربرد پلیمرهای رســانا و 
محدود بودن مونومرهای اولیه برای ســنتز پلیمرهای جدید 
و کاربرد روزافزون آن هــا در تکنولوژی های جدید، از طریق 
طراحــی مولکولی، مونومرهای جدیدی را بــرای اولین بار با 
روش هایی بســیار آسان و کم هزینه سنتز کرده و به دنبال آن 
پلیمرهای جدید با خصوصیات تلفیقی از مونومرهای ســازنده 

آن ها تهیه شد.
فارغ التحصیــل دانشــگاه آزاد کرمان ادامــه داد: عملکرد 
پلیمرهای تهیه شــده در ســل های فتوولتاییک، پوشش های 
محافظ در مقابل خوردگی فلزات در شــرایط مشابه آب دریا و 

خواص الکتروکرومیک آن ها موردبررسی قرار گرفت.
شاه حسینی با اشاره به جزئیات انجام کار گفت: آزمایش های 
فتوولتاییک، افزایش بازده بسیار باالی پلیمر جدید تهیه شده را 

نسبت به مواد مشابه نشان داده است.
وی افزود: همچنین نتایج حاصل، به خوبی بیان کرد که در 
پلیمری تهیه شده  پتانسیل های مشخصی، فیلم های  محدوده 
به عنوان ماده پلی الکتروم عمل کرده و رنگ های چندفامی را 
از خود نشــان می دهد که می توانند کاندیدهای بسیار مناسبی 
برای استفاده در پنجره های الکتروکرومیک و هوشمند باشند.

شاه حســینی تاکید کرد: با پلیمریزاســیون این مونومرهای 
جدیــد در شــرایط خاص، پلیمرهایی تهیه شــده اســت که 
به وضوح اثرات ضد خوردگی فوق العاده ای را بر روی ســطح 

فلزات به ویژه استیل در شرایط آب دریا نشان داد.

پنجره ایرانیان: محققان دانشــگاه نیوکاسل اســترالیا به رهبری دانشمند ایرانی از 
یک ســامانه انرژی رونمایی کرده اند که به طور همزمان برق، آب جوش و حرارت 

تولید و هوا را نیز تهویه می کند.
به گزارش ایســنا، سیســتم CLES هنگام عملکرد، اکســیژن و انرژی هم تولید 

می کند که می توان از آن بهره برد یا آن را فروخت.
ســامانه ابداعی پروفسور بهداد مقتدری در دانشگاه نیوکاسل استرالیا و همکارانش 
در صنایع Infratech در واقع یک ماشــین صنعتی اســت که در بیمارستان ها و 
خانه های ســالمندان کاربرد دارد و آنها معتقدند نسخه کوچک شده آن به اندازه یک 

یخچال، به زودی ارائه خواهد شد.
فناوری ابداعی از انرژی حرارتی ـ شیمیایی بهره می برد و انرژی آزاد شده در این 
سیستم حرارت تولید می کند؛ این حرارت به نوبه خود می تواند با به حرکت در آوردن 

توربین ها، برق تولید می کند.
به گفته بهداد مقتدری، این ســامانه قادر است برق را به مدت 12 ساعت در طول 

بازه های زمانی پیک مصرف تامین کند.
وی و تیم علمی  اش بر روی کوچک کردن اندازه این ســامانه مطالعه می کنند تا 
نسخه خانگی آن را تولید کنند و وعده داده اند ظرف 18 ماه آینده این نسخه را ارائه 

خواهند داد.
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  تولید برق با استفاده از باکتری های آلی و متان

  دستاورد بزرگ چین با تامین انرژی از یخ آتشین

  ساخت نیروگاه  خورشیدی ۱۰ مگاواتی توسط یك شرکت ایرانی

پنجره ایرانیان: محققــان طی انجام یک پژوهش جدید 
دریافتند که سلول های سوختی آلی می توانند متان را بدون 

انتشار مواد مضر به برق تبدیل کنند.
به گزارش ایسنا، متان یک گاز گلخانه ای بوده و هنگامی 
که برای تامین نیرو از آن اســتفاده می شود می تواند برای 
محیط زیست بسیار مضر باشــد. اما دانشمندان طی انجام 
یک پژوهــش جدید یــک راه برای به حداقل رســاندن 

آسیب های آن پیدا کرده اند.
محققان دانشــگاه ایالتی پنســیلوانیا موفق به دستکاری 
ســلول های سوختی میکروبی شــدند که می تواند متان را 

بدون انتشــار مواد مضر به بــرق تبدیل کند. در این روش 
متان بدون اینکه در جو پخش بشــود به لوله هایی هدایت 

خواهد شد.
این تیم یک ترکیب از باکتری ها )از جمله یک میکروب 
مصنوعی که به طور طبیعی نمی تواند رشــد کند( را ایجاد 
کردند که مواد الزم برای گرفتن و حمل و نقل الکترون از 

گاز متان را تولید می کند.
این فرآیند نه تنها یک راه عاری از آلودگی اســت، بلکه 
می توان از این باکتری ها برای پاکسازی پسماند زباله های 

به وجود آمده در نیروگاه برق استفاده کرد.

پنجره ایرانیان: چین اعالم کرده که به موفقیتی بزرگ در عرصه انرژی دســت پیدا کرده 
که سازگار بودن آن با محیط زیست مورد شبهه است.

به گزارش ایسنا، محققان چینی ادعا می کنند که توانسته اند در منطقه دریای جنوبی چین 
گاز موجود در یخ آتشین را خارج کنند.

یخ آتشین یا آذریخ که از نظر شیمیایی همان هیدرات متان است یک ترکیب است  که در 
آن، مولکول های متان در شبکه بلوری آب گیر افتاده اند که حالت جامدی شبیه به یخ دارد. 
در صورتی که این ادعا درست باشد می تواند انقالبی در آینده انرژی جهان به وجود بیاورد.

یخ آتشــین یکی از آخرین منابع سوخت کربنی در زمین محسوب می شود و مقادیر زیادی 
از آن در اقیانوس ها وجود دارد اما اســتخراج گاز از آن فوق العاده مشکل است زیرا به راحتی 
شعله ور می شــود. پیش تر ژاپن نیز تالش هایی در این زمینه داشــته است اما این دستاورد 

چینی ها می تواند نقطه عطفی در مسائل مربوط به انرژی جهان باشد.
رسانه های چینی اعالم کرده اند که متخصصان در دریای جنوبی چین موفق شده اند روزانه 
از 16 هزار متر مکعب یخ آتشــین، گاز اســتخراج کنند. یکی از متخصصان دانشــگاه ملی 
سنگاپور به بی.بی.سی گفته است: با توجه به نتایج تحقیقات ژاپنی ها که پیش از این منتشر 
شده، توانایی چینی ها در استخراج گاز به مراتب بیشتر است و این موضوع گامی بزرگ برای 

تولید انرژی در جهان است.

این محقق افزود: باید توجه داشت که این استخراج باید با دقت و حساسیت زیادی انجام 
شــود زیرا انتشــار متان در این فرآیند که یک گاز گلخانه ای است می تواند آسیب بیشتری 

نسبت به کربن  دی اکسید در جو داشته باشد.
در حال حاضر این نوع انرژی در ابتدای راه خود قرار دارد و پیش بینی می شــود تا ســال 

2025 آماده بهره برداری به صورت گسترده و صنعتی نباشد.

پنجره ایرانیان: نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی با طراحی و 
مهندسی محققان ایرانی برای نخستین بار در کشور با حمایت 
ستاد توسعه فناوری انرژی های تجدیدپذیر راه اندازی می شود.
به گــزارش ایســنا، محمدصادق نیکنــام، مجری پروژه 
طراحــی نیــروگاه خورشــیدی 10 مگاواتی، دربــاره این 
پــروژه اظهار کرد: در حال انجام طراحی و ســاخت نیروگاه 

خورشــیدی با توان تولید 10 مگاوات برق متصل به شبکه 
هستیم که بر اساس توافقات و طی قراردادی 20  ساله دولت 
این برق را خریداری می کند؛ این  نخســتین پروژه ای است 
که به طور کامل یک شــرکت دانش بنیان داخلی، طراحی و 

ساخت نیروگاه را در داخل کشور انجام می دهد.
وی ادامه داد: البته نیروگاه های مگاواتی دیگری در کشور 

وجود دارد، اما پیمانکاران و طراحان خارجی کارهای مربوط 
بــه آن را انجام داده اند. همچنیــن یکی از ویژگی های مهم 
این پروژه این اســت که موسسات معتبر بین المللی در حوزه 
اســتاندارد طراحی، فرآیند مهندسی پروژه را تضمین کیفیت 
کرده اند؛ یعنی این شرکت دانش بنیان شرایط قابلیت دریافت 

تضمین کیفی از موسسات بین المللی را داشته است.
نیکنام با بیان اینکه پروژه آغاز شــده و مراحل مقدماتی را 
طی می کند، گفت: این نیروگاه خورشــیدی در استان فارس 
راه اندازی می شود و زمان بندی برای انجام پروژه 9 ماه است، 
تاســیس این نیروگاه در مقیاس بزرگ تنها با سرمایه گذاری 
داخلی انجام می شــود. همچنین در ایــن نیروگاه تجهیزاتی 
همچون پنل و اینورتر از ســازندگان خارجی تامین شده، اما 
تمامی مراحل طراحی و مهندســی آن با تــوان بومی و در 

سطح استانداردهای بین المللی انجام می شود.
مجری طرح خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود تا دو سال 
آینده تمام تجهیزات نیروگاه های خورشــیدی نیز به صورت 

بومی در کشور تولید شود.
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  مشاهده لحظه تبدیل نور به انرژی در سلول خورشیدی

  سامانه ای برای ذخیره انرژی اتالفی وسایط نقلیه خدماتی

پنجره ایرانیان: محققان آمریکایی موفق شدند برای 
اولین بار لحظه تبدیل نور به انرژی را در ســلول های 

خورشیدی مشاهده کنند.
به گزارش ایسنا، محققان آزمایشگاه آمس که متعلق 
به وزارت انرژی آمریکاست، موفق شدند لحظه تبدیل 
نور به انرژی در ســلول های خورشیدی را که تنها یک 

تریلیونم ثانیه طول می کشد، مشاهده کنند.
ایجــاد الکترون های آزاد و حفره هــای متناظر آنها 
بخشی از فرآیندهای کلیدی در سلول های فتوولتائیک 

اســت که هنوز بخش های زیادی از آن نیاز به مطالعه 
و تحقیق دارد.

محققان آزمایشــگاه آمس با اســتفاده از طیف سنجی 
فرکانس پایین و اســتفاده از فنــاوری فوق العاده جدید 
موســوم بــه  اورگانومتالیکس موفق شــدند از لحظه 
برخــورد ذرات نور به ســلول خورشــیدی و تبدیل  آنها 
بــه انرژی تصویربرداری کننــد. جیگانگ وانگ محقق 
ارشد این پروژه گفت: این دســتگاه ها فوق العاده جدید 
و منحصربه فرد هســتند و می توانند روند حرکت ذرات 

فوتونی نور را دنبال کنند امــا هنوز بخش هایی از روند 
تبدیل انرژی ناشناخته باقی مانده است.

وی افزود: در پروســه طبیعی فتوسنتز در گیاهان نیز 
روند مشــابهی صورت می گیرد و اگر ما بتوانیم این روند 
را به خوبی درک کنیم قادر به کنترل آن نیز خواهیم بود.
برای مشــاهده روند تبدیل نور بــه انرژی محققان 
عالوه بر تجهیزات مدرن از محاســبات دقیق رایانه ای 
و دانش محققان مطرح در این زمینه به همراه چندین 

نظریه تئوری  بهره برده اند.

پنجره ایرانیان: دانشمندان ایرانی حاضر در دانشگاه واترلوی کانادا، فناوری را برای 
شــکار انرژی اتالفی وســایط نقلیه خدماتی مانند اتوبوس ها یا کامیون های تحویل 

مواد غذایی یخ زده ارائه داده اند.
به گزارش ایســنا، امیر خواجه پور، دانش آموخته دانشــگاه های فردوسی مشهد و 
صنعتی شریف، میالد خضرایی، دانش آموخته دانشگاه خواجه  نصیر طوسی، و سهیل 
محققی فرد، ســامانه ای را برای وســایط نقلیه خدماتی ارائه داده اند که قادر اســت 
انتشارات گازهای گلخانه ای آن ها را شکار کرده و ساالنه میلیون ها دالر صرفه جویی 

مالی برای دولت ها و شرکت ها به دنبال داشته باشد.
ایــن دانشــمندان از انرژی اتالفــی خودروهای خدماتی هنــگام توقف و معطل  
ماندنشــان در جاده ها برای جایگزین کردن سوخت  فســیلی مورد نیاز جهت فعالیت 

سیستم تهویه هوا یا واحدهای سردسازی آن ها استفاده کردند.
امیرخواجه پور، پروفسور مهندسی مکانیک در دانشگاه واترلو و نویسنده ارشد این 
مقاله، گفت: بخش اعظم سوخت مصرفی یک اتوبوس یا کامیون تحویل مواد غذایی 
هنگام توقف و معطل  ماندن آن  در جاده ها تلف می شــود چون این خودروها هنگام 

توقف همچنان باید روشن بمانند.
وی ادامه داد: با مهار کردن انرژی اتالفی وســیله نقلیــه هنگام توقف و هدایت 
کردن آن به ســمت یک ســامانه باتری ثانویه، خودرو می تواند بدون غیرفعال شدن 

واحدهای تهویه هوا و خنک سازی اش، خاموش شود.
دانشــمندان حاضر الگوهای رانندگــی، ترمزگیری و معطل ماندن وســایط نقلیه 

خدماتی را بررســی کردند و با اســتفاده از مدل های رایانــه ای و موتورهایی که به 
سیســتم های باتری ثانویه متصل بودند، مســیرهای مورد تردد آنها را شبیه سازی 

کردند تا بهترین راه برای جمع آوری و استفاده از انرژی اتالفی شان را پیدا کنند.
تیم علمی بر روی خودروهای خدماتی تمرکز کرد زیرا آن ها برخالف وسایط نقلیه 
مســافری، نیاز به انرژی قابل توجهی برای عملکرد بدون وقفه ســامانه هایی مانند 

یخچال خود دارند که بخش مهمی از سوخت آن ها را مصرف می کند.

  کاهش مصرف انرژی در سیستم های سرمایشی با نانوسیاالت 
پنجره ایرانیان: محققان کشــور موفق به طراحی 
و ســاخت هشــت محصول در حوزه نانو شده اند که 
قابل استفاده در صنایع مختلف است؛ به گونه ای که 
نانوفیلترهای تولیدشــده در نیروگاه ســیکل ترکیبی 
کرمان و شــرکت پاالیش گاز شــهید هاشمی نژاد از 
نانو سیال این محققان اســتفاده می کنند که موجب 
کاهــش دو درصدی دمای روغن در کولرها در پیک 

گرمایی می شود.
به گزارش ایسنا در گردهمایی مدیران نیروگاه های 
برقی کشــور کاربردهای فنــاوری نانــو در صنایع 
نیروگاهی معرفی شــدند و به منظور اســتفاده از این 
محصــوالت در نیروگاه هــا همفکــری و تبادل نظر 
میان مدیــران نیروگاهی صورت گرفــت. مدیران و 
کارشناسان نیروگاه های شهید رجایی، رودشور، سیکل 
ترکیبی فارس، منتظرالقائم )عج( و شرکت های مپنا، 
ماهتاب گستر )معاونت بهره برداری( و دفتر فنی گروه 

صبا در این نشست حضور داشتند.
در این نشست، حمایت های ستاد نانو از به کارگیری 
فنــاوری نانــو در شــرکت های صنعتــی و برخی از 
فناوری هــای نانویی قابــل اســتفاده در نیروگاه ها 
معرفی شد. همچنین مهمترین چالش های استفاده از 
محصوالت نانو در نیروگاه ها مانند هزینه تمام شــده 
استفاده از این محصوالت و لزوم ایجاد اعتماد صنایع 

به این فناوری نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مهندس نجیمی، دبیر کارگروه صنعت و بازار ســتاد 
نانو در ایــن گردهمایی پرداختن بــه »نوآوری باز« 
را یکــی از مهمترین برنامه های ســتاد نانو به  منظور 
دسترســی صنایع بزرگ به فناوری نانو عنوان کرد و 
گفت: در این برنامه، نیازی به ســرمایه گذاری شرکت 
بــزرگ بر روی فناوری مورد نیــاز خود وجود ندارد و 

شــرکت های دانش بنیان کوچک که به فناوری مورد 
نظر دســت یافته اند با حمایت ســتاد نانو، فناوری را 
در اختیار شــرکت بزرگ قــرار می دهند که این مدل 
همکاری به ریسک کمتر و دسترسی سریع تر به نتیجه 
مورد نظر برای شرکت خواستار فناوری منجر می شود.

وی، کاهش ســرمایه گذاری، دسترسی به نخبگان 
ایرانی مقیم خارج، کاهش ریســک، دسترسی سریع 
بــه بازار، افزایش موفقیت و تــداوم نوآوری همزمان 
بــا تغییرات بازار را از مهمتریــن نتایج »نوآوری باز« 
ذکر کرد و ادامه داد: در این راستا برنامه ای نیز تحت 
عنوان چالش فناوری توسط ستاد نانو در حال اجراست 
و چندیــن چالش در حوزه هــای مختلف صنعتی نیز 

برگزار شده است.
معرفی برخی از فناوری های نانویی قابل اســتفاده 
در نیروگاه های کشــور مانند نانوسیال خنک کننده، 
فیلترهای هوای نیروگاهی، پوشش دهی سطح به روش 
PVD، رنگ هــای مقاوم به خوردگی، ماســک های 
صنعتــی نانویی، ســامانه الکترودیالیز انتخابی جهت 
تصفیه آب، ســامانه تصفیه آب خاکســتری و تصفیه 
پساب صنعتی با استفاده از غشاهای هالوفایبر از دیگر 

برنامه های این گردهمایی بوده است.
مهندس همتی مجری طرح، نانوسیال خنک کننده 
و نانوپوشش ضد رســوب را محصوالتی دانست که 
قابلیت اســتفاده در نیروگاه های کشــور را دارند و در 
کندانســورها و بویلرها، مبدل هــای حرارتی هوایی، 
کمپرســورها و چیلرها، موتورخانه و تاسیســات مورد 

استفاده قرار می گیرند.
وی افزایــش هدایت حــرارت جابه جایی، افزایش 
ســطح دیواره داخلی مبدل حرارتــی، توربوالنس در 
مقیاس مولکولی و افزایش هدایت حرارتی الیه های 

رســوب را از جملــه مکانیزم های عملکــردی این 
محصول نام برد و ادامه داد: در این فناوری با استفاده 
از نانو پوشــش ها و نانوفین که بر روی سطوح ایجاد 
می شود، سطح تماس دیواره فلزی با مولکول های هوا 
و یا ســیال آب افزایش یافته و به این ترتیب راندمان 

مبدل های حرارتی افزایش می یابد.
مجری طرح خاطرنشــان کرد: با اســتفاده از این 
نانوســیال در کولر، می توان به طور متوســط 2 درجه 
دمای روغن را در ســاعات پیک و در فصل تابستان 
کاهــش داد، همچنین با اســتفاده از نانوســیاالت و 
نانوپوشــش ها مصرف سوخت های فسیلی در بویلرها 
و سیســتم های تاسیســاتی کاهش پیدا می کند. وی 
یادآور شــد: این محصول در برخی از صنایع کشور به 

بهره برداری رسیده است.
مهندس فروندی از دیگر محققان کشــور است که 
در این گردهمایی به بیــان کاربرد فیلترهای تولیدی 
در صنایع خودرو، نیروگاهی و نفت، گاز و پتروشــیمی 
پرداخت و اظهار کرد: در طرح پوشش دهی کاغذ فیلتر 
با نانوالیاف، سطح قبل از شروع عملیات چین کن در 
تولید فیلتر، تحــت یک میدان الکتریکی ولتاژ باال، با 
الیه ای از الیاف پلیمری با قطر بین 50 تا 300 نانومتر 
الیه نشانی می شود، به این ترتیب راندمان فیلتراسیون 
از طریــق کاهش اندازه ســوراخ ها ارتقا یافته و عمر 
فیلتر نیز با اســتفاده از روش فیلتراســیون ســطحی 

افزایش می یابد.
وی، نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان، شرکت پاالیش 
گاز شهید هاشمی نژاد و شرکت طوس سیر رضوان را 
شــرکت هایی عنوان کرد که از فیلترهای نانویی این 
شرکت اســتفاده کرده و کارایی باالی این فیلترها را 

تایید کرده اند.
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 طراحی داخلی کافی شاپ با رنگ های خام و ساده

 پنجره ایرانیان: یک شرکت معماری طراحی داخلی یک کافی شاپ در شهر ملبورن 
اســترالیا را با رنگ های خام، پنل های چوبی قدیمی و درخت هایی دست ســاز انجام 

داده است.
به نقل از وبسایت آرشــیتکت، در دکوراسیون داخلی کافی شاپ شاهد سبک خام 
و مدرنی هســتیم زیــرا در این محل خوراک های گیاهــی، ارگانیک و بدون قند به 

عالقه مندان ارائه می شود.
پشــت زمینه به کار رفته در این کافی شاپ، محیط را برای القای حس اصلی خام 
بودن، آماده کرده و بیننده در این محیط هیجان زده می شــود. تمام المان های به کار 
رفته در این طراحی داخلی با دقت انتخاب و جاگذاری شــده اند تا حسی مطبوع برای 

دوستداران گیاهخواری به وجود آید.
پنل های چوبی روســتیک به کار رفته در این کافی شاپ همگی صفحات جعبه های 
چوبــی قدیمی هســتند که در اینجا هم برای دکور مناســب می باشــند و هم جنبه 
عملکردی دارنــد. این صفحات در مقاطعی از دیوار بیــرون زده اند و به این صورت 

قفسه های دیواری و میزهایی کوچک ایجاد شده است.
عالوه بر پنل های قدیمی، درخت های دست ساز و میزهای گرد دور درخت ها منظره 
لذت بخشی برای مردم ایجاد کرده است. تمامی لوازم داخل کافه و حتی کاغذ دیواری 
پشــت پنل ها از پوست دانه های قهوه درست شــده اند و با این کار حس خامی فضا 
افزایش یافته و جلوه ای طبیعی پیدا کرده اســت. قاب چراغ های آویز هم از پوســت 

دانه های قهوه ساخته شده و تاثیر به سزایی در بیدار کردن این حس داشته است.

 طراحی خانه پیش ساخته چوبی به سبك مدیترانه ای 

پنجره ایرانیان: خانه های فاقد دیوار و محدوده  بســته نوعی از خانه های به ســبک 
معماری مدیترانه ای هستند که پایداری بیشتری در انرژی به وجود می آورند.

به نقل از وبســایت آرشــیتکت، این طراحی فاقد محدوده بسته است و کامال قابل 
بازیافت می باشــد. خانه های فاقد دیوار و محدوده  بســته نوعی از خانه های به سبک 
معماری مدیترانه ای هســتند که در انرژی پایداری بیشتری را در مقایسه با خانه های 

اسکلت بنایی و قالب بندی شده دارند.
استانداردسازی واحد ها و پیش سازی آنها انعطاف باالیی را برای آنها به همراه دارد. 
این هدف همچنین با جداســازی عناصر سازه ای متعددی که برای نصب شدن روی 

تمام سطوح بدون واسطه و پل حرارتی تعبیه شده اند نیز به دست می آید.
با وجود نوآوری هایی که در پی ســازی های فوالدی شــده است عمق خاکبرداری 
کاهش یافته  و همین امر بنا را تا 100 درصد قابل بازیافت و قابل حذف از سایت کرده 
اســت. شیب کم سقف امکان نصب تایل های خورشیدی را برای تامین الکتریسیته و 

گرمای مورد نیاز واحدها فراهم کرده است.
این خانه همچنین یک جداســازی کامال شــفاف از جنس شیشــه بین دو محیط 
خصوصی و عمومی دارد که به ســاکنان این امکان را می دهد که با محیط اطراف در 

ساعات مختلف ارتباط برقرار کنند.
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 ویالی شناور لوکس اسب دریایی 

پنجره ایرانیان: یک گروه طراحی در نمایشــگاه قایــق دوبی طرح زیبایی از یک 
ویالی شناور را با تمام امکانات لوکس ارائه داده است.

به نقل از وبســایت آرشیتکت، یک گروه طراحی طرح جالب و منحصربه فرد خود 
را در نمایشگاه قایق دوبی ارائه کرد. طرح زیبای آنها که بیشتر به یک ویالی شناور 
با تمام امکانات لوکس شــبیه است، با عنوان اسب دریایی شناور معرفی شده است. 
یک قایق بادبانی معاصر که تمام امکانات موجود اعم از اتاق خواب، حمام و غیره را 
به صورتی معاصر به نمایش گذاشته است. این کانسپت هوشمندانه و مهندسی شده، 

در دوبی طراحی شده و از ۴2 واحد تشکیل شده است.
 اتاق خواب اصلی و حمام با یک عقب نشــینی، در بخش زیرین )منفی( ســطح 
اصلی قرار گرفته، به طوری که این قسمت در عمق آب تعبیه شده و نمایی شفاف و 

بی نظیر از مرجان های دریایی در پیشخوان اتاق را به نمایش می گذارد. 
ایده قرار گرفتن اتاق خواب در عمق آب و تماشای مناظر اقیانوس بسیار جسورانه 
و جالب می باشــد. یک آشپزخانه با تمام امکانات و غذاخوری، پذیرایی و پنجره هایی 
که از ســقف تا کف به صورت گسترده تعبیه شــده تا منظره اقیانوس را بی وقفه به 

نمایش بگذارد.
 زمانی که یک پنجره گســترده طراحی می شــود، نور روز به خوبی فضا را پوشش 
می دهد. همچنین فضاهایی برای آفتاب گرفتن در ایوان، مینی بار، و جکوزی با کف 
شیشــه ای در عرصه باال قرار داده شده است. ساخت این پروژه تا پایان سال 2016 
تخمین زده شــده است. طراحان پروژه اظهار داشــته اند که این پروژه یک فرصت 
مناسب برای برای دوبی، به عنوان یک سرمایه گذاری در سطح بین المللی است. این 
قایق فقط به اقامت در دوبی محدود نیست و می تواند به بنادر و سواحل نزدیک خود 
حرکــت کند. قطعا چنین پروژه ای برای حرکت در مقیاس بزرگتر هم در نظر گرفته 

شده است، ولی هزینه ساخت آن بیشتر از کانسپت اولیه می باشد.

 طراحی داخلی مجارستانی، مدرن، باز و زیبا

پنجره ایرانیان: فضای داخلی یک آپارتمان در بوداپست، به صورت فوق العاده زیبایی 
طراحی شده است. 

به نقل از وبسایت آرشیتکت، طراحی داخلی این آپارتمان که در بوداپست مجارستان 
قرار دارد توسط گروه معماری Womorrow  انجام گردیده است.

این خانه برخوردار از یک فضای باز و بزرگ اســت که از طراحی مدرن بهره می برد. 
اگر به پالت رنگی که برای دکوراسیون این آپارتمان استفاده شده است دقت کنید، طیف 

وسیعی از رنگ را خواهید دید.
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 معماری ساختمان مسکونی ایل خانه

 پنجره ایرانیان: ســاختمان مســکونی ایل  خانه رتبه دوم جایــزه معمار 1393 را به 
دست آورده است.

 به نقل از آرشیتکت،  پروژه ایل خانه تالشی است برای بازگردانی ارزش های سنتی 
ایرانی. ایرانیان در طول قرن بیســتم و به ســرعت در حال از دست دادن ارزش های 
فرهنگی معماری خود، و استفاده از معماری مدرن و مدرنیته بدون درک کامل از این 
ســبک ها بودند. به همین منظور گروه معماری Shift آپارتمانی دوطبقه با رویکرد بر 
زندگی شهری مدرن ایرانی ارائه کرده اند. ساختمان مسکونی ایل خانه رتبه دوم جایزه 
معمار 1393 را مشــترکا با گروه معماری Ryra در بخش ساختمان های مسکونی به 
دســت آورده است. این ساختمان توسط رامبد ایلخانی، نشــید نبیان و درنا مصرزاده 

طراحی شده است.
سنت های خاص و مفهومی در ساختمان های مسکونی در تهران از بین رفته اند که 
در این پروژه به کار رفته اســت. این سنت ها شامل: اتصال خانه به باغ، پیچیدگی های 
ذتای فضای داخلی و اتصاالت مقطعی و ســطحی پالن  می باشد. ایل خانه نمونه ای 
اجرا شده و حقیقی از یک آپارتمان مسکونی مدرن، با رویکردهای سنتی ایرانی است.
ایل خانه یک آپارتمان ۴ طبقه اســت که 3 واحد مسکونی برای یک خانواده بزرگ 
را تامین می کند. دسترسی اصلی اکثر ساختمان های مسکونی از سمت شمال می باشد 
کــه در این مورد، یک کوچه یک متری در ضلع غرب امتداد یافته و دسترســی را تا 
حدودی مشــکل کرده است. در شــرق پروژه، زمینی واقع است که عمق آن به اندازه 
مجموع عمق زمین ایل خانه و همسایه شمالی آن است و در نتیجه، پیش آمدگی بنای 
واقع در همسایه شرقی، عقب تر از مرز حوزه قابل ساخت پروژه قرار می گیرد. بنابراین، 
از لحاظ کالبدی، ایل خانه بنایی است با چهار نما. اما به لحاظ ضوابط شهری، با توجه 
به اینکه بنا از منتهی الیه شمالی زمین شروع می شود، در غرب به کوچه ای یک متری 
می رسد و در شرق به حیاط ملک همسایه، تنها حق نورگیری و ایجاد بازشو در نمای 

جنوبی را دارد. در نتیجه ایل خانه یک آپارتمان از درون پر  می باشد.
قســمت های تورفته در نمای جنوب فضاهای نیمه بازی خلق کرده که باعث شده 
اکثر فضاهای داخلی رو به فضای سبز قرار بگیرند. قسمت هایی از نما دارای پوسته ای 
شــفاف از آجر و پوشش فلزی می باشد که به عنوان عامل نفوذکننده نور طبیعی به بنا 
می باشد. نمای شمالی تنها بخش ساختمان محسوب می شود که جلوه بصری خانه را 
نمایش داده و تنها بخشی است که نور را به صورت غیرمستقیم به بنا منتقل می کند.

مقطع ســاختمان به صورت مجموعه ای از ســطوح ناپیوسته معلق طراحی شده که 
امکان ســکونت در قسمت های عمودی را به وجود آورده است. همچنین جداره ضلع 
غربی به صورت مجموعه ای از المان ها و طاقچه ها تعبیه شــده تا کانسپتی متناسب با 
خانه های سنتی باشد. پلکان مجموعه به واسطه نورگیرها در شمال و غرب واقع شده تا 

فضایی مطلوب و باکیفیت ایجاد کند.

 معماری روستای عمودی در شهر بانکوک 

پنجره ایرانیان: شــرکت اســکیدمور، اوینگز و مریل که یکی از بزرگترین شرکت های 
معماری جهان به حســاب می آیــد، از پروژه ای 16 هکتاری و چنــد منظوره با نام وان 

بانکوک، در قلب بانکوک تایلند رونمایی کرد.
به نقل از تکرا، این شــرکت با همکاری معماران، مهندســان و معماران ناظر محلی 
و بیــن المللی، می خواهد بزرگترین مجموعه خصوصی تایلند را بســازد. این پروژه یک 
روستای عمودی است و شامل خانه ها و دفاتر کاری است که برای 60,000 نفر در نظر 

گرفته شده است. 
وان بانکوک در نزدیکی یکی از مهم ترین اماکن شهر یعنی پارک لومپینی واقع شده و 
دارای کاربردهای گوناگونی مانند فضای مسکونی، تجاری، اداری، هتل و فضای عمومی 
8 هکتاری است. SOM می خواهد با خیابان و عناصر آن مانند مبلمان شهری، پالزاهای 
عمومی و فضای سبز، ســاخت این روستای عمودی را با در نظر گرفتن حس اجتماع و 

راحتی در تراکم منطقه شــهری پیاده سازی کند. در این پروژه برج های گوناگونی وجود 
دارد که هر کدام کارایی و ظاهری متفاوت دارد؛ یکی دارای تراس ســبز است و دیگری 
دارای باغ هایی در آســمان، تا اینگونه، با ساخت درست سازه ها و سیستم های مهندسی 

پایا، اثرات اکولوژی منطقه کاهش یابد.
وان بانکــوک اولین پروژه در تایلند محســوب می شــود کــه دارای گواهی پالتینی 
)بیشــترین امتیاز یعنی باالی 80( گواهینامه لید اســت، و این به خاطر توســعه محله و 
داشــتن معماری و منظری با پاسخ دهی به آب و هوای گرمسیری است. سیستم انرژی 
متمرکز و مدیریت آب هم برای بهینه ســازی و افزایش بهره وری، در نظر گرفته شــده 
است. همینطور برای مدیریت آب که امروزه یکی از مشکالت مهم در شهرهای سراسر 
جهان محسوب می  شود، فضای سبز و مواد نفوذپذیر وان بانکوک، در جهت جذب منابع 

آب های زیرزمینی کمک خواهد کرد. این پروژه در سال 2025 تکمیل خواهد شد.
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 معماری ویال لوکس در کنار دریاچه گاردا

پنجره ایرانیان: طراحی و معماری ویالی لوکس کنار دریاچه گاردا، با در کنار هم 
قرار دادن دو ساختمان انجام شده و این دو قسمت توسط شیب موجود بر روی زمین 

به هم مرتبط شده اند. 
به نقل از آرشــیتکت، معماران با طراحی ویال به دنبال آن بودند که فضای سبز و 
طبیعی اطراف را وارد ســاختمان کنند و باغ مقابل ویال مانند تراس برای اتاق های 

تراز پایین تر شده است.
نمای هر یک از بخش های ساختمان با سه دیوار از جنس سنگ پوشیده شده اند. 
نمــای اصلی ویال به ســمت یکی از زیباترین مناظر بــاغ و رودخانه مدیترانه ای 
باز می شــود برای همین از پنجره و بازشــوهایی بزرگ در نماها استفاده کردند. 
نمای ســنگی و نرده ای که طراحی شده از تابش مستقیم نور به داخل ساختمان 

جلوگیری می کند.

 معماری و طراحی اقامتگاهی زیبا در تایلند

پنجره ایرانیان: معماری و طراحی این اقامتگاه زیبا با هدف ایجاد فضایی رمانتیک 
برای زوج های جوان صورت گرفته است.

به نقل از آرشــیتکت، ایده اصلی طرح از ادبیات شاعرانه قرن نوزدهم تایلند اتخاذ 
شــده اســت. تمام واحدهای واقع در طبقه همکف به اســتخر و جکوزی دسترسی 
مســتقیم دارند. در بخش جکوزی رنگ آبی سرامیک های استخر به تدریج پررنگ تر 

می شود تا از نظر بصری باعث ایجاد محرمیت در فضای جکوزی شود.
برای ایجاد تهویه طبیعی در این ســاختمان دیوار کریدورهای داخلی با بلوک های 
مجوف پوشانده شده اســت. این پوسته خارجی سوراخ سوراخ در اثر تابش خورشید 
الگــوی زیبایی را در داخل پدید می آورد. البی این اقامتگاه نیز مکعبی ســفیدرنگ 

است و در مجاورت خیابان قرار دارد.
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1. شرکت تولیدی صنعتی آبی گستران در زمینه تولید در و 
پنجره دوجداره یو.پی.وی.سی و ترمال بریک فعالیت می کند.

2. امسال ششــمین سال اســت که در نمایشگاه صنعت 
ساختمان حضور داریم. اســتقبال از این نمایشگاه نسبت به 

نمایشــگاه تخصصی در و پنجره که آبان ماه 95 برگزار شــد ضعیف تر بود ولی نســبت به 
نمایشگاه صنعت ساختمان سال قبل شرایط بهتر بود.

3. تبلیغات نمایشــگاه ضعیف اســت و متاســفانه در این زمینه بودجه مناسبی اختصاص 
داده نمی شــود. مجری نمایشگاه باید در رســانه های جمعی اعم از صداوسیما، روزنامه های 
محلی و بیلبوردها و تابلوهای ســطح شهر نســبت به درج تبلیغات نمایشگاه اقدام کند که 
متاســفانه ما چنین چیزی نمی بینیم. در نحوه اجرا و مدیریت برگزاری نمایشــگاه هم یک 

ســری ناهماهنگی هایی وجود دارد که مشکالتی برای ما به وجود آورد.
۴. برای ارزیابی میزان تاثیرگذاری نمایشــگاه ها بر روند رشــد بازار و صنعت شاید نیاز به 
یک تحقیق گســترده علمی و میدانی باشــد ولی به نظر من همین که نمایشگاه به مشتری 
فرصت می دهد تا در یک فضای گســترده و آزاد با مقایســه همه موارد اقدام به خرید کند 

بهترین تاثیرگذاری است.
5. ما به دو علت نمایشــگاه صنعت ســاختمان را ترجیح می دهیــم؛ اول این که به دلیل 
حضور شرکت ها و تخصص های متنوع میزان حضور و استقبال بازدیدکنندگان بیشتر است. 
دلیل دوم این اســت که مشــتری می تواند در یک محیط و یک زمان برای همه نیازهای 
مختلف ســاختمانش چاره اندیشی کند و مجبور نیست برای هر بخش از ساختمان به صورت 

جداجدا وقت صرف کند.

ناصر داوران | آبی گستران

1. شــرکت دروین به عنوان نماینده پروفیل های سی وان و 
سی فور در اســتان های آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل و 
همچنین واردکننده یراق آالت در و پنجره یو.پی.وی.ســی و 

ملزومات شیشه های دوجداره فعالیت می کند.
2. امسال برای هفتمین بار است که در نمایشگاه ساختمان تبریز شرکت می کنیم. با توجه 
به این که امروز سومین روز نمایشگاه است میزان حضور بازدیدکنندگان در نمایشگاه امسال 

چندان چشــمگیر نبود و نسبت به سال های گذشته افت محسوسی داشت.
3. برگــزاری نمایشــگاه در برخــی زمینه ها خوب بود ولی متاســفانه امســال هم مانند 
همه سال های گذشــته ضعف تبلیغات به شدت در نمایشگاه مشــهود بود. ضعف تبلیغات و 
اطالع رســانی نمایشگاه تبریز برای ما آن قدر تکرار شــده که دیگر امیدی به بهبود اوضاع 

آن نداریم.
۴. نمایشگاه هایی که در شهرهای مختلف برگزار می شود زمینه ای است برای قدرت نمایی 
و ارائه جدیدترین محصوالت صنعتی آن منطقه. این نمایشگاه ها به ما کمک می کند تا سایر 
همکاران و فعاالن صنعت را بشناســیم و با جدیدترین محصوالت و دستاوردهای تکنولوژی 

روز آشنا شویم. 
ما نیز به دلیل اهمیت و نقش موثری که نمایشــگاه ها در پیشــرفت کارمان دارد در بیشتر 

نمایشــگاه هایی که در سطح استان برگزار می شود مشارکت می کنیم.
5. مطمئنا هرچه نمایشگاه ها تخصصی تر باشند برای ما بهتر است. ما سال های گذشته در 
نمایشــگاه تخصصی در و پنجره تبریز هم شرکت می کردیم ولی متاسفانه از استقبال چندان 
مناســبی برخوردار نبود. البته شلوغ بودن نمایشــگاه مالک نیست چون بسیاری از کسانی 
که در این نمایشــگاه می بینید برای بازدید مفید و کاری نیامده اند و بیشــتر برای تفریح و 
وقت گذرانی اســت. این نوع بازدیدکننده نه تنها منفعتی برای ما ندارد بلکه باعث می شــود 

وقت و انرژی ما بیهوده تلف شود.

هادی محمدصادقی | دروین
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بیست و دومین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت، لوازم و مصالح ساختمانی تبریز اردیبهشت ماه 96 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی این شهر 
برگزار شد. نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته تبریز به مدت 4 روز از 19 تا 22 اردیبهشت ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تبریز 
میزبان فعاالن و عالقه مندان عرصه صنعت ســاختمان و صنایع وابســته بود. هم زمان با این نمایشگاه، بیستمین دوره نمایشگاه بین المللی حرارتی، 
برودتی و سیســتم های تهویه نیز دایر بود. در این نمایشگاه ها تولیدکنندگانی از 12 اســتان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، تهران، اصفهان، 
خراســان رضوی، یزد، مرکزی، البرز، قزوین، گیالن، همدان، فارس و نمایندگی هایی از کشــورهای ترکیه، چین، آلمان، ایتالیا، ژاپن، کره، فرانسه، 
مالزی، اوکراین و تایوان شرکت داشتند. انواع مصالح ساختمانی، شیرآالت بهداشتی و ساختمانی، سنگ های ساختمانی و تزئینی، انواع سیم و کابل، 
ماشــین آالت بتنی و صنعتی، چینی و سرویس بهداشتی، انواع کف پوش ها، آسانســور و قطعات وابسته، کلید و پریز، در و پنجره های یو.پی. وی. سی 
و آلومینیومی، تجهیزات نقشــه برداری، فن کوئل، چیلر، دیگ های بخار، مبدل های حرارتی برودتی، سیستم های تهویه مطبوع، ضد فیلتر، ترموستات 
تاسیساتی، کوره های هوای گرم و دستگاه های گرم کننده  تابشی ازجمله تولیدات عرضه شده در این نمایشگاه ها بود. این نمایشگاه از نظر کیفیت 50 

درصد و از نظر تعداد مشارکت کننده 23 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.
گروه خبری نشریه پنجره ایرانیان ضمن برپایی غرفه در این نمایشگاه، با تعدادی از فعاالن صنعت در و پنجره حاضر در نمایشگاه گفتگوهایی انجام 

داده است که مشروح آن را در ادامه می خوانیم.
پرسش هایی که مشارکت کنندگان به آنها پاسخ گفتند:

1. لطفا شرکت و زمینه فعالیت خود را معرفی کنید؟
2. چندمین دوره حضورتان در این نمایشگاه است؟ نمایشگاه امسال را از نظر میزان استقبال بازدیدکنندگان چگونه ارزیابی می کنید؟

3. آیا از نحوه برگزاری و مدیریت مجری نمایشگاه راضی بودید؟
4. برگزاری چنین نمایشگاه هایی چه کمکی به رشد و توسعه صنعت در و پنجره کشور می کند؟

5. به نظر شما نمایشگاه عمومی صنعت ساختمان مفیدتر است یا نمایشگاه های تخصصی مثل در و پنجره؟

اشــاره

وزش نسیم امید از بلندای سهند
گزارش اختصاصی پنجره  ایرانیان

 از بیست و دومین نمایشگاه صنعت ساختمان تبریز؛



97

11
ه 7

ـار
شم

  
96

یر 
  ت

هم 
ل د

سـا
ن/ 

ـا
رانی

ه ای
ـر

نج
پ

11
ه 7

ـار
شم

  
96

یر 
  ت

هم 
ل د

سـا
ن/ 

ـا
رانی

ه ای
ـر

نج
پ

96

ژه
 وی

ده
رون

پ

ژه
 وی

ده
رون

پ

1. بازرگانــی فیضی نمایندگی انحصاری پروفیل پالس پن 
را در اختیــار دارد. البته از پروفیــل وین تک، محصول دیگر 

شرکت آدوپن پرشین پالستیک هم استفاده می کنیم.
2. استقبال از نمایشگاه چندان قابل توجه نیست چون از نظر 

تبلیغات آنچنان که بایدوشــاید عمل  نکرده اند. البته شــاید ما انتظار بیشتری داشتیم ولی رکود 
کلی حاکم بر بازار باعث شــده تا نمایشگاه آنچنان که انتظار می رفت پرجنب وجوش نباشد.

3. نحوه برگزاری نمایشــگاه مانند همیشه است و تفاوت چندانی نکرده است. در بخش 
تبلیغــات کــه مهم ترین موضوع در برگزاری نمایشگاه هاســت باید بیشــتر تالش کنند و 

اطالع رسانی بیشتری انجام شود.
۴. نمایشــگاه برآیند فعالیت یک ساله صنعت کشور است و شرکت ها جدیدترین و آخرین 
دستاوردهایشــان را در نمایشــگاه ها به معرض نمایش می گذارند. قطعا هرچه نمایشگاه ها 
بهتر و باکیفیت تر برگزار شــوند نشان دهنده پویایی و نشاط صنایع کشور هستند و در رونق 

بازار تاثیر مثبتی خواهند گذاشت.
5. نمایشگاه صنعت ساختمان که در اردیبهشت ماه برگزار می شود به دلیل زمان بهتری که 
دارد برای فعالیت ما بهتر اســت. اصوال فصل نمایشگاهی صنعت در و پنجره نیمه اول سال 

اســت و نمایشگاه آبان ماه باوجود این که تخصصی در و پنجره است چندان مناسب نیست.

سونیا نصیری فرد | بازرگانی فیضی

1. گــروه صنعتــی آذر خزر در زمینه تولیــد در و پنجره 
دوجداره یو.پی.وی.سی فعالیت می کند.

2. امســال پنجمین دوره حضور ما در نمایشگاه صنعت 
ســاختمان تبریز اســت. نمایشــگاه امســال و نمایشگاه 

تخصصی در و پنجره که آبان ماه ســال قبل برگزار شــد نسبت به سال های قبل ضعیف تر 
بودند و بازدیدکننده کمتری داشتند.

3. ما از نحوه برگزاری نمایشــگاه نســبتا راضی هستیم. در زمینه تبلیغات و اطالع رسانی 
ضعیف عمل شــده و حتی خیلی از همکاران ما از برگزاری نمایشگاه اطالع ندارند.

۴. در مجموع نمایشــگاه تاثیر خوبی بر فعالیت های ما دارد و یک تبلیغ همگانی اســت 
ولی چند ســال اخیر وضعیت بازار به گونه ای است که تاثیر نمایشگاه محدود شده است.

5. اســتقبال از نمایشگاه تخصصی ضعیف است ولی اینجا چون شرکت ها و تخصص های 
مختلف حضور دارند تعداد مراجعه کننده بیشــتری حضور دارند و استقبال بهتر است.

ولی همت جو  | آذر خزر

1. شــرکت خانه چوبی آربور در زمینه تهیه در و پنجره و 
کلبه از چوب و محصوالت ارگانیک فعالیت می کند.

2. شــرکت ما اولین دوره اســت که در نمایشگاه تبریز 
شرکت کرده اســت. چون این محصول برای اولین بار در 

ایران عرضه می شــود بیشــتر مراجعه کنندگان ابتدا آن را با پنجره یو.پی.وی.سی با روکش 
چوب اشــتباه می گیرند و بعدا که می فهمند فقط چوب اســت برایشــان خیلی جالب است. 

استقبال از نمایشگاه نسبتا خوب بود و راضی هستیم.
3. نحوه برگزاری نمایشــگاه نسبت به شهر تبریز و امکانات اینجا خوب است ولی انتظار 

داریم نمایشــگاه تهران که در آینده شرکت خواهیم کرد بهتر باشد.
۴. نمایشــگاه محل مناسبی است تا مردم با محصوالت ســایر کشورها هم آشنا شوند و 
کشــورها روابط تجاری خود را گســترش دهند. این گونه نمایشگاه ها سطح آگاهی مردم را 
در بســیاری از زمینه ها باال می برد و باعث می شــود فضای رقابتی بهتری بین شرکت ها به 

وجود بیاید که به رشد صنعت کمک می کند.

مهدی ِشِرن  | آربور ترکیه

1. گــروه تولیدی تــور آذران در زمینــه تولید و فروش 
ملزومات انــواع توری های پلیســه، رولینــگ و کرکره ای 

فعالیت می کند.
2. در نمایشگاه امسال، اســتقبال از محصوالت ما نسبت 

به ســال های قبل بهتر بود و مشتریان با شناختی که پیداکرده اند استقبال بهتری داشتند.
3. تاکنون که راضی هستیم. تبلیغات در سطح شهر از طریق بنر و همچنین از صداوسیما 

اطالع رسانی صورت گرفته است.
۴. امــروزه در هر جایی، این نمایشــگاه ها هســتند که تولیدکننده را بــه مصرف کننده 

می شناســانند و تولیدکننده از این طریق بهتر می تواند محصوالتش را به فروش برساند.
5. نمایشــگاه تخصصی برای تهران مناسب است ولی در شهرستان ها اگر نمایشگاه کلی 
و عمومی صنعت ســاختمان باشد بهتر است. هرســال آبان ماه نمایشگاه تخصصی صنعت 
در و پنجره در تبریز برگزار می شــود ولی استقبال زیادی از آن نمایشگاه صورت نمی گیرد.

مهدی عبدی | تور آذران

 1. گــروه تولیــدی و صنعتی تــور آذر در زمینه تولید 
و فــروش ملزومات انــواع توری های پلیســه، رولینگ، 
عمودی و افقــی، طرح دار و کرکره ای در شــمال غرب 

کشور فعالیت می کند.
2. امسال چهارمین دوره ای است که در نمایشگاه تبریز شرکت می کنیم. متاسفانه میزان 
استقبال از نمایشگاه ضعیف است و نسبت به سال های قبل افراد کمتری حضور پیدا کردند.
3. نحوه برگزاری و اجرای نمایشــگاه خوب بود. تبلیغاتی در ســطح شهر ندیدم ولی چند 

بار از شبکه استانی تلویزیون اطالع رسانی انجام شد.
۴. بودن نمایشــگاه از نبودنش خیلی بهتر اســت. ما در صنعت خودمان به نمایشــگاه 
نیــاز داریم تا بتوانیم محصوالت جدیدمان را به مــردم معرفی کنیم. عرضه نوآوری های 
صنعت و آشــنایی مردم با این محصوالت باعث رونق هر چه بیشــتر بازار و رضایت همه 

جامعه می شود.
5. هرکدام به موقع خودش خوب اســت البته نمایشگاه تخصصی در و پنجره هم در تبریز 

برگزار می شــود ولی به این شکل استقبال نمی شود و خلوت تر است.

ابراهیم اصلی  | تور آذر

1. شــرکت آراز جام سازه ســهند در زمینه تولید و 
عرضه انواع شیشــه بالکنی، کابین دوش و جداکننده 

فعالیت می کند.
2. امســال پنجمین دوره حضور ما در نمایشــگاه 

صنعت ســاختمان تبریز بود. میزان اســتقبال از نمایشــگاه نســبت به سال های 
قبــل بهتر بود چون محصوالت جدیدی از ترکیــه وارد کرده بودیم که موردتوجه 

بازدیدکنندگان واقع شد.
3. مســئوالن برگزاری نمایشگاه با ما همکاری خوبی داشتند و ما از همه راضی 
هســتیم و تشکر می کنیم. وضعیت تبلیغات و اطالع رسانی نمایشگاه هم خوب بود.
۴. نمایشــگاه ها باعث جمع شــدن همه شــرکت ها و عرضه محصوالت جدید 
می شــود. مردم هم به صورت مستقیم و بدون واسطه با فعالیت و محصوالت جدید 

ما آشنا می شوند.
5. ســاختمان از اجزاء مختلفی تشکیل شده که باید همه تخصص ها در کنار هم 
باشند تا ساختمان به وجود بیاید. به نظر من اگر همه تخصص های مختلف در کنار 
هم باشــند می توانند یک ساختمان خوب بسازند به همین خاطر نمایشگاه عمومی 

صنعت ساختمان بهتر است.

محمد برومند  | آراز جام سازه سهند
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1. گــروه صنعتی بهبقا در زمینــه تولید در و پنجره 
و شیشــه دوجداره و عرضه پروفیل یو.پی.وی.ســی 

فعالیت دارد.
2. امســال پنجمین ســال متوالی حضور ماست که 

در 10 دوره نمایشــگاه تبریز حضور داشــتیم. میزان اســتقبال از نمایشگاه نسبتا 
خوب بود.

3. بیشترین انتقاداتی که به نحوه برگزاری نمایشگاه وارد است مربوط به بخش 
تبلیغات اســت. متاسفانه در این بخش خیلی ضعیف عمل شد، تبلیغات تلویزیونی 
اصال نداشتند تبلیغات محیطی خیلی کم بود و در جاهای مهم شهر وجود نداشت. 
اکثر کســانی که به نمایشــگاه آمده اند بر اســاس حافظه و این که هرســال این 
موقع نمایشــگاه ساختمان برگزار می شــود آمده اند یا از طریق مشارکت کنندگان 

اطالع رسانی و دعوت شده اند.
۴. بدون تردید وجود نمایشــگاه مهم و ضروری است و محصوالت تولیدشده 
به جــای تلویزیون و جاهای دیگر باید از طریق نمایشــگاه ها بــه مردم و بازار 

معرفی شوند.
5. هر دو نوع نمایشگاه الزم است و باید باشد. نمایشگاه صنعت ساختمان برای 
بازدیدکنندگان عام و ســازندگان ساختمان مفید است و نمایشگاه تخصصی برای 
کســانی که در یک زمینه خاص فعالیت دارند و به صــورت تخصصی موضوع را 

دنبال می کنند.

نیما بهمنش | بهبقا

1. شــرکت صنایع چســب ســینا تولیدکننده انواع 
چسب های ساختمانی است.

2. امســال اولین دوره حضور ما در نمایشگاه صنعت 
ساختمان اســت البته نماینده اســتانی ما هرسال در 

نمایشگاه های مرتبط شــرکت می کند. میزان استقبال مردم از این نمایشگاه عالی 
بود حتی از استان های هم جوار بازدیدکننده زیادی داشتیم. 

3. از نحوه برگزاری و ســتاد برگزاری رضایت نداریم چون اصال با ما همکاری 
نکردند. اولین مشکل ما بحث جانمایی بود چراکه غرفه ما را در جای مناسبی قرار 
ندادند. متاســفانه به نوع فعالیت و نزدیکی صنف ما توجه نکردند و جای مناســبی 
به ما اختصاص ندادند. از لحاظ تبلیغات هم ضعیف عمل کردند حتی برای تبلیغات 

رادیویی داخل نمایشــگاه هم مراجعه کردیم ولی ترتیب اثر ندادند.
۴. قطعا حضور در نمایشــگاه برای شرکت ها مهم اســت و تاثیر زیادی بر روند 
رشــد و توسعه آنها دارد. نمایشگاه محل مناسبی برای عرضه آخرین محصوالت و 

تکنولوژی ها اســت و باید از این فرصت بیشترین استفاده را ببریم.
5. در صنعــت ســاختمان و بخش هــای زیرمجموعه آن، برگزاری نمایشــگاه 
به صورت عمومی بهتر اســت چون صنعت کشــور هنوز به آن حد نرســیده است 
که هر بخش به صورت مجزا نمایشــگاه برگزار کند. نمایشــگاه محل ارائه آخرین 
دســتاوردها است و در صنعت کشور آن قدر نوآوری و محصول جدید در هر بخش 

وجود ندارد که برای هر بخش نمایشــگاه تخصصی برگزار شود.

بهادر عمادی | چسب سینا

1. گــروه صنعتی امجدپــور در زمینــه تولید در و 
پنجره هــای یو.پی.وی.ســی بــا پروفیــل نوواویتا و 

آلومینیوم فعالیت دارد.
2. امسال پنجمین دوره است که در نمایشگاه تبریز 

شرکت کردیم. هرچند نمایشگاه امسال کیفیت نمایشگاه های قبلی را ندارد ولی با 
توجه به وضعیت رکود بازار، این میزان اســتقبال نسبتا خوب است.

3. متاســفانه نحوه برگزاری نمایشــگاه هرسال نسبت به ســال قبل ضعیف تر 
می شــود به ویژه در بخش تبلیغات که ســال های گذشــته حتی در صداوســیما 

اطالع رسانی می کردند ولی امسال خبری از این تبلیغات نبود.
۴. قطعــا مفید اســت چون نمایشــگاه محلی برای دیده شــدن شــرکت ها و 
محصوالت جدیدشان است و آخرین دســتاوردها و محصوالت در نمایشگاه ها به 

مشتریان معرفی می شوند. 
5. نمایشــگاه تخصصی اگر در زمان مناســب برگزار شــود برای ما بهتر است. 
نمایشگاه تخصصی در و پنجره تبریز در حال حاضر در آبان ماه برگزار می شود که 

زمان مناســبی برای فعالیت در و پنجره در شهر تبریز نیست.
 یک بار که این نمایشــگاه در مردادماه برگزار شــد خیلی بهتر بود و اســتقبال 

بیشتری صورت گرفت. 
البته نمایشــگاه صنعت ســاختمان هم مزایای خاص خــودش را دارد چراکه به 
دلیل حضور همه بخش های صنعت ســاختمان تعداد بیشتری بازدیدکننده مراجعه 
می کنند و به عنوان  مثال شــاید کســی که برای خرید شیرآالت آمده باشد ولی با 

دیــدن غرفه ما برای خرید در و پنجره هم اقدام کند.

رضا امجدپور | گروه صنعتی امجدپور

1. نمایندگی رســمی تولیــد در و پنجره با پروفیل 
وین تک در تبریز است.

2. با توجه به این که امســال، سومین دوره حضور 
ما در نمایشگاه تبریز بود، میزان استقبال نسبتا خوب 

و راضی کننده بود.
3. نمایشــگاه باید هرســال نسبت به سال های قبل یک پیشــرفتی داشته باشد 
و تغییرات مثبتی مشــاهده شــود که متاســفانه نمایشــگاه تبریز این گونه نیست. 
کف پوش و موکتی که اینجا می بینید از ده ســال قبل همین بوده و تعویض نشده 
اســت. تبلیغات نمایشــگاه هم خیلی ضعیف اســت و حتی با برخی همکاران که 
صحبت می کنیم با تعجب می پرســند مگر نمایشگاه شروع شده است؟! چون محل 
دائمی نمایشگاه های تبریز به دلیل برخی مشکالت اداری و ... مدتی غیر فعال بود 

برخی هنوز اطالع ندارند که فعالیت نمایشــگاه شروع شده است.
۴. نمایشــگاه برای تولیدکننده و مصرف کننده فرصت بسیار خوبی است. مشتری 
در نمایشگاه به راحتی می تواند شرکت های مختلف را پیدا و کاالیی را که می خواهد 
تهیه کند. شــاید پیدا کردن یک شــرکت در بیرون برای خیلی ها سخت باشد ولی 

در نمایشــگاه به راحتی می توان شرکت های مختلف و محصوالتشان را پیدا کرد.
5. ما صد درصد نمایشــگاه صنعت ساختمان را ترجیح می دهیم. چند سال پیش 
در نمایشــگاه تخصصی در و پنجره تبریز شــرکت کردیم متاسفانه هیچ استقبالی 

از آن نمایشگاه نشد.

مصطفی طباطبایی | بازرگانی طباطبایی
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1. بازرگانــی الهوتــی در زمینــه تهیــه در و پنجــره 
یو.پی. وی. سی فعالیت می کند.

2. این دوره، پنجمین سال حضور ما در نمایشگاه صنعت 
ساختمان تبریز است. متاسفانه میزان استقبال از نمایشگاه 

اصال خوب نبود و امروز که پنجشــنبه است و تنها یک روز از نمایشگاه مانده، می بینید که 
سالن ها خیلی خلوت هستند.

3. مجری نمایشــگاه و خدماتی که باید ارائه می دادند خــوب بود ولی ازنظر تبلیغات که 
مهم ترین بخش کار هست ضعیف عمل کردند.

۴. نمایشــگاه برای فعالیت ما خیلی مفید است چون باعث آشنایی بیشتر می شود.
5. هرکدام از این نمایشــگاه ها در جای خود خوب و الزم هستند ولی این نمایشگاه برای 

ما بهتر است.

حسین الهوتی |  بازرگانی الهوتی

1. شــرکت بازرگانی پویا تجارت کاریز در زمینه توزیع و 
فروش انواع چسب های ساختمانی و صنعتی فعالیت می کند.

2. امســال دومین دوره حضور ما در نمایشگاه تبریز است. 
بــا توجه به میزان هزینه ای که کردیم و ســایر مشــکالت 

نمایشگاه، میزان استقبال نسبتا خوب بود و راضی هستیم.
3. نحوه برگزاری نمایشگاه خیلی ضعیف بود. تبلیغات و اطالع رسانی نمایشگاه نسبت به 
شــهرهای هم سطح تبریز در سطح پایینی انجام گرفته به گونه ای که بسیاری از همکاران و 

مشــتریان ما در تبریز از برگزاری نمایشگاه مطلع نیستند.
۴. متاســفانه بیشتر نمایشــگاه ها در ایران حالت شو دارند و اتفاق مهمی در آنها نمی افتد 
چون در نمایشــگاه های مــا هم مجری برگزارکننــده، هم غرفه گزار و هــم بازدیدکننده 
هیچ کدام به شــکل تخصصی عمل نمی کنند و بیشتر شبیه یک دورهمی خودمانی است تا 

یک فعالیت حرفه ای و تخصصی.
5. هرکدام از نمایشــگاه های عمومی و تخصصی مزایا و معایبی دارند. در واقع بیشــتر به 
نحوه برگزاری نمایشگاه بستگی دارد و اگرنه هر نمایشگاهی می تواند مفید یا غیرمفید باشد.

حسین یوسفی | چسب کاریز

1. گروه صنعتی قویدل به عنوان نماینده انحصاری پروفیل 
سیندژ در استان آذربایجان شرقی فعالیت می کند.

2. امســال یازدهمین ســال اســت در نمایشــگاه صنعت 
ساختمان تبریز شــرکت می کنیم. میزان استقبال از غرفه ما 

در نمایشگاه تا این لحظه خوب بود و توانستیم مشتریان خوبی در این دو سه روز جذب کنیم.
3. نحوه برگزاری نمایشــگاه خیلی خوب بود و از خدمات ارائه شــده راضی هستیم. شرکت 
برگزارکننده همکاری خوبی با ما داشــت و از آنها تشــکر می کنیم. تبلیغات نمایشــگاه هم 

خوب بود.
۴. برپایی نمایشــگاه در پیشــرفت و توســعه صنعت جایگاه ویژه ای دارد. نمایشگاه محلی 
است که شرکت های بزرگ و خاص در آن شرکت می کنند و کارگاه های کوچک و زیرپله ای 
نمی توانند در آن حضور داشــته باشــند به همین دلیل فرصت مناســبی است تا شرکت های 

معتبر، خودشان و محصوالتشان را به مشتریان معرفی کنند.
5. نمایشگاه در و پنجره که در آبان ماه برگزار می شود چون تخصصی است مشتریان خاص 
خودش را دارد این نمایشگاه هم چون مشتریان مختلف برای خرید می آیند شرایط خوبی دارد. 

ما در هر دو نمایشــگاه شرکت می کنیم چراکه هرکدام مزایای خاص خودش را دارد.

مهدی قویدل | سیندژ

1. شرکت بازرگانی حســان در زمینه واردات انواع 
ملزومات و یــراق آالت در و پنجره آلومینیوم و تولید 
اســتفاده در شیشــه های دوجداره  چسب های مورد 

فعالیت می کند.
2. امسال سومین دوره حضور ما در نمایشگاه تبریز است. 

میزان اســتقبال در این دوره از ســال های قبل بهتر بود و به نظر می رسد شهر 
تبریز در مقایســه با شهرهای هم سطحش وضعیت روبه رشدی دارد.

3. برگزاری نمایشــگاه با توجه به امکانات موجود و انتظارات راضی کننده نیست 
و مشکالت ریزودرشت زیادی در فضای نمایشگاه وجود دارد. 

بااین حال مدیریت و عوامل نمایشــگاه نهایت همکاری را با ما داشــتند و از این 
بابت از آنها سپاسگزاریم.

۴. در همــه جای دنیا نمایشــگاه ها برای ارائه آخرین دســتاوردها و محصوالت 
شرکت ها برپا می شوند. 

نمایشــگاه ها در کنار سایر عوامل موثر در بازار، مانند یک آسانسور عمل می کند 
که ما را زودتر از زمان معمول به برخی نتایج می رســاند.

5. ما در همه نمایشگاه ها چه تخصصی چه عمومی شرکت می کنیم و کارهایمان 
را ارائه می دهیم اما ترجیح خودمان نمایشگاه های تخصصی است.

 نمایشــگاه های عمومی ســاختمان هــم در جای خود خوب اســت و به قولی 
»چون که صد آید نود هم پیش ما اســت« به همین دلیل شــرکت کردن در این 

نمایشگاه ها هم الزم است.

محمدمهدی جاللی  | بازرگانی حسان

1. شــرکت صنایع تولیدی آرین پاژنــگ در زمینه 
تولید در و پنجره یو.پی.وی.سی و شیشه های دوجداره 

فعالیت می کند.
2. بیش از 12 دوره اســت که در نمایشــگاه صنعت 

ســاختمان تبریز شــرکت می کنیم. واقعیت این اســت که از میزان اســتقبال از 
نمایشــگاه رضایت نداریم دلیلش هم این اســت که بازار ساخت وســاز در کشور 
راکد اســت و به همین خاطر استقبال از نمایشــگاه، هم از طرف شرکت ها و هم 

بازدیدکنندگان کم است.
3. مشکلی از لحاظ همکاری مدیریت نمایشگاه با ما نداشتیم و از نحوه برگزاری 

راضی بودیم. 
در خصوص تبلیغات یک مقدار کم کاری بود و شــرکت ها خودشان سعی کردند 

کســانی را برای بازدید از نمایشگاه و حضور در غرفه هایشان دعوت کنند.
۴. صــد درصد مفید اســت و حتما باید نمایشــگاه های مختلف صنعتی در همه 
شــهرها برگزار شود تا باعث آشنایی هرچه بیشتر مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
باهم شــود. امیدواریم بــا برنامه ریزی اصولی مســئوالن و همکاری همه فعاالن 

عرصه صنعت شاهد نمایشگاه های بهتری در آینده باشیم.
5. نمایشــگاه ســاختمان موثرتر از نمایشــگاه تخصصی در و پنجره است چون 
باعث می شود کســانی که برای موضوع دیگری به نمایشــگاه آمده اند به صورت 

تصادفی به شــرکت های دیگر سر بزنند و احتماال مشتری شوند.
 از نمایشگاه تخصصی در و پنجره تبریز که چند سالی هست در آبان ماه برگزار 

می شود استقبال مناسبی صورت نگرفته است.

جواد تقی پور | آرین پاژنگ
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1. شــرکت آلتین پلیمر ایرانیان از جملــه کارخانه های 
تولیدکننــده پروفیل یو.پی.وی.ســی در ارومیه اســت که 
پروفیلــی با نام اورویــن تولید می کنــد. اوروین عالوه بر 
پروفیل یو.پی.وی.سی درزمینه تولید الستیک های درزگیر 

دوجزئی نیز فعالیت می کند.
2. میزان استقبال از نمایشگاه با توجه به این که فعال روزهای اول است چندان قابل توجه 
نیســت ولی با توجه به این که نمایشــگاه صنعت ساختمان اســت و شرکت های خوبی در 
نمایشــگاه حضور دارند در روزهای بعد بهتر خواهد شــد. البته نمی توان نمایشــگاه ارومیه 
را با نمایشــگاه های تهران مقایسه کرد ولی نســبت به نمایشگاه های سایر استان ها شرایط 

بهتری دارد.
3. نحوه برگزاری نمایشــگاه هیچ تفاوتی نسبت به ســال های قبل ندارد و ما هرساله با 
همان مشکالت و مســائل همیشگی مواجه می شویم که امیدواریم این وضعیت تغییر کند. 
مهم ترین مسئله در نمایشــگاه بخش تبلیغات و اطالع رسانی آن است که متاسفانه در این 
زمینه بســیار سنتی و معمولی عمل می شود. باید شــیوه اطالع رسانی نمایشگاه ها به مردم 
تغییر کند و از همه ابزارها و ظرفیت های موجود کمک گرفت تا شــاهد نمایشگاهی پرشور 

و نشاط باشیم.
۴. نمایشــگاه بخشــی جداناشــدنی از یک فعالیت صنعتی و بازرگانی است. مطمئنا هر 
محصولی برای اینکه بتواند به دســت مصرف کننده برســد و چرخــه تولید و مصرف کامل 
شــود نیاز دارد که در فضایی به مشتری و مصرف کننده معرفی شود. نمایشگاه بهترین فضا 
برای ارتباط بین تولیدکننده و مصرف کننده اســت تا در فضایی آرام، بدون واسطه و رودررو 

باهم تبادل نظر کنند.
5. رکود حاکم بر صنعت و بازار ساختمان و متعاقب آن صنعت در و پنجره نسبتا طوالنی 
شــده اســت. همان طور که می دانید این مسئله بیشــتر از هر چیزی به سیاست های کلی 
اقتصاد و نظام بانکی کشــور وابسته است که امیدواریم با توجه به ابقای دولت تدبیر و امید 
با به کارگیری اهرم های حمایتی و مشــوق های مالی، تدبیری برای برگشتن رونق و امید به 

آینده در صنعت ساختمان اندیشیده شود.

رضا حسینی |  اوروین

1. شــرکت فرا ســازان ایده درزمینه تولید و عرضه در و 
پنجره پروفیــل آلومینیوم ETEM یونــان فعالیت می کند. 
بنــده بعد از 12 ســال که کارم را در خارج از کشــور ادامه 
می دادم امســال بــرای اولین بار و بــا پروفیل ETEM در 

نمایشگاه ارومیه شرکت کردم.
2. برعکس همه جا که روز افتتاحیه چندان شلوغ نیست اتفاقا روز اول نمایشگاه که دیروز 

بود میزان اســتقبال خیلی خوب بود و بازدیدکننده زیادی به غرفه ما آمد.
3. از نحوه برگزاری راضی هســتیم ولی انتظار داشــتیم شــرکت های مربوط به صنعت 
در و پنجره تعداد بیشــتری در نمایشگاه شرکت می کردند. شــاید اگر نمایشگاه تخصصی 
پنجره در اینجا هم برگزار شــود بهتر باشد. درباره تبلیغات اگرچه برگزارکننده هم زحماتی 
کشیده ولی کافی نیســت و در واقع هر مشارکت کننده هم باید در این زمینه مسئول باشد 
و کمک کند. به عنوان مثال شــرکت ما نزدیک به 200 شــرکت را برای حضور و بازدید به 

نمایشگاه دعوت کرد.
۴. برگزاری نمایشــگاه هایی مانند این بهترین فرصت برای ماســت تا محصوالتی را که 

جدید هســتند و هنوز به جامعه معرفی نشده اند در این فضا به مردم معرفی کنیم.
5. به شــخصه نسبت به رشد و رونق صنعت ساختمان در سال 96 بسیار خوش بین هستم 
چراکه احســاس می کنم بسیاری از ساخت وسازها شروع شده است و پروژه ها در حال فعال 

شدن هستند.

بهروز توحیدی | فرا سازان ایده
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ســیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و سیستم های سرمایشي و گرمایشي ارومیه از 2 تا 5 خردادماه 96 در محل دائمی نمایشگاه های 
ارومیه برگزار شــد. در این نمایشگاه که با استقبال نســبتا خوب از سوی شرکت های مختلف صنعت ساختمان همراه بود، 105 واحد مشارکت کننده 
از سراسر کشــور حضور یافتند که از این تعداد شرکت های مشارکت کننده استاني 55 واحد و شرکت های مشارکت کننده غیر استاني 50 واحد بود. 
مشــارکت کننده های غیر استاني این نمایشگاه عموما از استان های آذربایجان شرقي، تهران، اصفهان، البرز، شیراز، یزد، خراسان رضوی و... در این 
رویداد حضور داشــتند. عمده ترین واحدهاي تولیدکننده حاضر در نمایشــگاه در بخش های کاشي و سرامیک، در و پنجره، چیني بهداشتي، سنگ و 
گرانیت، آسانســور و پله برقی، انواع نما، شیرآالت، لوله و اتصاالت، صنایع شیمیایي، سیستم های سرمایشي و گرمایشي بودند. سیزدهمین نمایشگاه 
صنعت ســاختمان ارومیه که در سالن های شماره 1 و 2 و 3 و فضاي باز محل دائمی نمایشگاه های استان آذربایجان غربی برگزار شد به مدت چهار 
روز پذیرای عموم بازدیدکنندگان و فعاالن صنعت ســاختمان بود. گروه خبری نشریه پنجره ایرانیان که همواره پوشش خبری نمایشگاه های صنعت 
ساختمان و در و پنجره را در دستور کار خود دارد، هم زمان با این نمایشگاه به ارومیه سفر کرد تا ضمن گفتگو با مشارکت کنندگان در این نمایشگاه، 
گزارشــی نیز برای ارائه به مخاطبان نشریه تهیه کند. گفتگوی زیر محصول گشت وگذار و گفتگو با چند مشارکت کننده صنعت در و پنجره حاضر در 

نمایشگاه صنعت ساختمان ارومیه است که باهم می خوانیم.
پرسش هایی که مشارکت کنندگان به آنها پاسخ گفتند:

1. لطفا شرکت و زمینه فعالیتتان را معرفی کنید؟ چندمین دوره حضورتان در این نمایشگاه است و آیا محصول جدیدی در این نمایشگاه داشتید؟
2. نمایشگاه امسال را از نظر میزان استقبال بازدیدکنندگان چگونه ارزیابی می کنید؟

3. آیا از نحوه اجرای نمایشگاه و مدیریت مجری برگزارکننده راضی بودید؟
4. برگزاری چنین نمایشگاه هایی چه کمکی به رشد و توسعه صنعت در و پنجره می کند؟

5. با توجه به رکود چندین ساله بازار مسکن، سال 96 را چگونه پیش بینی می کنید؟

اشــاره

گزارش اختصاصی پنجره ایرانیان از سیزدهمین 
نمایشگاه صنعت ساختمان ارومیه
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1. شــرکت نما گســتر ســپهر در زمینه تولید در و 
پنجره آلومینیوم و نمای کرتیــن وال فعالیت می کند. 
شــرکت ما از سال 89 در این صنعت فعال است و این 
نمایشگاه سومین دوره حضورمان در نمایشگاه صنعت 

ساختمان ارومیه است.
2. فعــال که روزهای اول اســت و نمی توان درباره میزان اســتقبال مخاطبان 
نظر داد ولی همین میزان اســتقبال هم نســبت به سال های قبل شرایط بهتری 

را نشان می دهد.
3. وضعیت کلی برگزاری نســبت به سال های گذشته بهتر شده است. البته این 
مسئله تا حدی به سالنی مرتبط است که در آن مستقر شده ایم چراکه در سال های 

قبل، محل غرفه ما در ســالن مناسبی نبود ولی االن بهتر شده است.
۴. برگزاری نمایشــگاه ســاختمان صد درصد مفید اســت چراکه باعث آشنایی 
بیشــتر فعاالن این صنعت با همکاران، شــرکت های دیگر و مشــتریان مختلف 
می شــود. ارائه محصوالت جدید از دیگر نکات مثبت نمایشگاه است که به بخش 

فروش شرکت ها خیلی کمک می کند.
5. پیش بینی من این اســت که باوجود تکان هــای ضعیفی که در بازار می بینیم 
شــرایط رکود همچنان ادامه خواهد داشــت و فکر نمی کنم به این راحتی شرایط 

رونق ایجاد شــود چون مسائلی که در بازار می بینیم این را نشان می دهد.

سپهری | نما گستر سپهر

1. شرکت آرین جهان گســتر در دو بخش بازرگانی 
و تولیدی مانند نمایندگی توزیع و فروش پروفیل های 
وین تــک و پالس پــن در آذربایجــان غربــی، تولید 
در و پنجره یو.پی.وی.ســی، شیشــه های دوجداره و 

پنجره های ترمال بریک فعالیت می کند. امســال ششــمین سال حضور مجموعه 
ما در نمایشگاه ارومیه است.

2. میزان اســتقبال با توجه به این که االن دومین روز نمایشــگاه اســت خیلی 
قابل توجــه نبــوده البته اینجــا معموال در روزهــای پایانی که تعطیالت اســت 
بازدیدکننده بیشــتری حضور پیدا می کند. احســاس می کنم میزان استقبال نسبت 

به پارسال بهتر شده است.
3. شرایط برگزاری و مدیریت نمایشگاه خوب بود و مسئله خاصی وجود نداشت.

۴. چون در نمایشــگاه ها محصوالت جدید عرضه می شــود فرصت خوبی است 
تا مشــتریان کاالی مورد نیازشــان را پیدا کنند. ضمن این که نمایشگاه ساختمان 
مربوط به همه بخش های صنعت ساختمان است و یک مشتری می تواند همه نوع 
محصول و هر نیازی را که دارد یکجا ببیند و مجبور نیست به جاهای مختلف برود 

و وقت زیادی برای این کار صرف کند.
5. همان طور که می دانید صنایع و مشــاغل زیادی به صنعت ســاختمان وابسته 
هســتند و رکود در این صنعت باعث تضعیف صنایع زیادی می شود. برطرف شدن 
رکود و برگشتن رونق به صنعت ساختمان به تصمیمات دولت و سیاست های کلی 
اقتصادی کشــور برمی گردد و تا در آنجا اتفاقی نیافتد نمی توان انتظار داشت رونق 

به وجود آید.
 

حسین حب نقی | آرین جهان گستر )پالس پن(
1. شــرکت بازرگانــی آریــن جهان گســتر نمایندگــی 
پروفیل های وین تــک و پالس پــن را در آذربایجان غربی 
بــه عهــده دارد. همچنین در زمینه تولیــد در و پنجره های 
دوجداره یو.پی.وی.ســی و آلومینیومی، شیشه های دوجداره، 

یونولیت ساختمانی و... فعالیت داریم. 
2. روز اول میزان اســتقبال خوب بود و امیدواریم رفته رفته شــرایط بهتر شــود. ارومیه 
شــاهراه ورود پروفیل از ترکیه به داخل کشور است و بیش از 25 نوع پروفیل در این بازار 
وجــود دارد. بااین حال مردم با مقایســه کیفیت محصوالت داخلــی در مقابل پروفیل های 
بی کیفیت خارجی ترجیح می دهند از پروفیل داخلی باکیفیت اســتفاده کنند به همین خاطر 

اســتقبال از محصوالت ما که از بهترین های تولید داخل است خیلی خوب بود.
3. واقعیت این اســت که از نحوه فعالیت و عملکرد اجرایی نمایشگاه راضی هستیم ولی 
از نحوه تعامل و احترام متقابلی که باید با مشــارکت کنندگان داشــته باشــند اصال راضی 
نیستیم. روز گذشته استاندار و مسئوالن شهر هنگام بازدید نمایشگاه، از یک سری غرفه ها 
و شرکت های خاص که عموما از اســتان های دیگر آمده اند بازدید کردند و به غرفه ما که 
کارآفرین برتر اســتانی و فعال صنعتی و همشهری شــان هســتیم توجهی نکردند. البته ما 

نیازی به این مســائل نداریم ولی بهتر بود که در این مورد کمی بهتر عمل می کردند.
۴. برگزاری نمایشــگاه ها صد درصد مفید است چراکه یک سری از مشتریان که شناختی 
از شــرکت ها و محصوالتشــان ندارند در نمایشــگاه با ما و محصوالتمان آشنا می شوند. 
خوشــبختانه ما از حضور در شش دوره گذشــته نمایشگاه ارومیه و همچنین نمایشگاه های 
تهران و ســایر شــهرها نتایج خوبی گرفتیــم به همین دلیل تــالش می کنیم در این نوع 

نمایشگاه ها شرکت کنیم.
5. بنده احســاس خوبی نســبت به ایجاد رونق در بازار و صنعت ساختمان ندارم چون از 
طرفی شــرایط بازار کار خودم را می بینم و از طرف دیگر چون در نظام مهندسی رفت وآمد 
دارم از میزان پروانه های ســاختمانی و پروژه هایی که در ســال جدید آغاز به کار می کنند 
اطالع دارم لذا مجموع این شــرایط نشــان می دهد که وضعیت رکود در بازار ادامه خواهد 
داشــت. البته امیدواریم با پایــان یافتن انتخابات ریاســت جمهوری تکلیف بســیاری از 
پروژه های بزرگ که راکد هســتند مشخص شود شاید با شروع به کار این پروژه ها بازار ما 

هم یک تکانی بخورد.

مهرداد ظرافت  |  آرین جهان گستر )وین تک(

1. شــرکت دقیق شیمی وابســته به گروه صنعتی فومن 
شیمی، اواخر ســال 1377 به ثبت رسید و فعالیت در زمینه 
تولیــد انواع چســب را تحت نام کاســپین، آغــاز کرد. در 
نمایشــگاه امســال که دومین دوره حضور ما در نمایشگاه 

صنعت ساختمان ارومیه بود محصوالت جدیدی مانند چسب های ام.دی.اف، سیلیکون های 
چوبی و ... را عرضه کردیم.

2. میزان اســتقبال خیلی خوب نبود مطمئنا اگر تبلیغات بیشــتری انجام می شــد تعداد 
بازدیدکننده بیشتری داشتیم.

3. نحوه اداره نمایشــگاه خیلی خوب بود و ما راضی بودیم. به جز تبلیغات که ضعیف بود 
مورد دیگری نداشتیم.

۴. برگزاری نمایشــگاه خیلی خوب است چون مردم برخی شــرکت ها را نمی شناسند و 
برخی شــرکت ها همدیگر را نمی شناسند و نمایشــگاه فرصت مناسبی است تا اینجا با هم 

آشنا شوند و از محصوالت و کارهای هم باخبر شوند.
5. اگر یک ســری از سیاست های تولیدی، بانکی و اقتصادی دولت تغییر نکند این رکود 
ادامه خواهد داشت و رونقی اتفاق نخواهد افتاد. پیش بینی خودم این است که تا پایان سال 

این رکود همچنان ادامه خواهد داشت.

ناصر ریاضت کش | دقیق شیمی
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نمایشــگاه تخصصی صنعت ســاختمان اردبیل از 2 تا 5 خردادماه 1396 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اســتان اردبیل برگزار شد. این 
نمایشــگاه به مدت 4 روز در محل دائمی نمایشــگاه های استان اردبیل که بر فراز تپه ای سرسبز و مشرف به دریاچه زیبای شورابیل واقع شده است، 
پذیرای عموم بازدیدکنندگان و فعاالن صنعت ساختمان از سراسر کشور بود. نمایشگاه صنعت ساختمان اردبیل در آخرین ماه فصل بهار سال 1396 
در حالی برگزار شد که به اذعان بسیاری از کارشناسان و دست اندرکاران صنعت ساختمان، امیدواری برای پایان رکود بازار و صنعت ساختمان زیاد 
شــده است. ما نیز با این پیش زمینه پا به نمایشگاه اردبیل گذاشــتیم و امیدوار بودیم با نمایشگاهی پرشور و نشاط روبه رو شویم. متاسفانه باوجود 
تالش هایی که مســئوالن نمایشگاه بین المللی اردبیل و مجری نمایشگاه صنعت ساختمان انجام داده بودند و ظاهرا دستی بر سر و روی سالن محل 
برگزاری نمایشــگاه کشیده بودند استقبال از نمایشگاه چندان چنگی به دل نمی زد. حضور انگشت شمار شرکت های در و پنجره مزید بر علت شد تا 
چهاردهمین نمایشــگاه صنعت ساختمان اردبیل از نظر ما و بسیاری از شــرکت کنندگان، نمایشگاه چندان مثبتی قلمداد نشود. بااین حال ما امیدمان 
را از دســت ندادیم و پای صحبت همان تعداد مشارکت کننده ای که به عنوان نمایندگان صنعت در و پنجره استان اردبیل در نمایشگاه حضور داشتند 
نشســتیم و به درد دل های آنها گوش سپردیم. حاصل این گپ و گفت ها را در ادامه باهم می خوانیم به امید این که در سال های آینده شاهد نمایشگاه  

پربارتری در این دیار زیبا و خوش آب وهوا باشیم.
پرسش هایی که مشارکت کنندگان به آنها پاسخ گفتند:

1. لطفا شرکت و زمینه فعالیتتان را معرفی کنید؟
2. چندمین دوره حضورتان در این نمایشگاه است؟ نمایشگاه امسال را از نظر میزان استقبال بازدیدکنندگان چگونه ارزیابی می کنید؟

3. آیا از نحوه اجرای نمایشگاه و مدیریت مجری برگزارکننده راضی بودید؟
4. برگزاری چنین نمایشگاه هایی چه کمکی به رشد و توسعه صنعت در و پنجره می کند؟

5. چه پیشنهادی برای بهتر برگزار شدن چنین نمایشگاه هایی دارید؟

اشــاره

پنجره ای رو به چشم انداز بهاری شورابیل
گزارش اختصاصی پنجره ایرانیان از چهاردهمین نمایشگاه صنعت ساختمان اردبیل؛

1. گروه تولیــدی صنعتی غفاری نماینــده پروفیل های 
پاپاویــن و دکتروین در اســتان آذربایجان غربی اســت. 
مجموعــه ما از ســال های اولیه برپایی نمایشــگاه ارومیه 

به صورت مستمر در این نمایشگاه حضور داشته است.
2. میزان اســتقبال در یکی دو روز گذشــته چندان خوب نبود. ســال های قبل نمایشگاه 
عموما در مردادماه و تیرماه برگزار می شد ولی امسال نمایشگاه را به اردیبهشت و خردادماه 
آوردنــد که هم انتخابــات بود، هم ماه رمضان را در پیش داریــم و هم این که االن فصل 
امتحانات دانش آموزان اســت و به همیــن خاطر خانواده ها کمتر می توانند در نمایشــگاه 
حضور پیدا کنند. ما با برخی همکاران صحبت کردیم که اگر نمایشــگاه در ســال های آتی 

هم در این فصل برگزار شــود دیگر در نمایشگاه شرکت نکنیم.
3. متاسفانه شــرکت برگزارکننده نمایشگاه نمی تواند امکانات و مواردی را که در قرارداد 
قید شــده است برای شــرکت ها فراهم کند. این موضوع باعث بروز مشکالتی برای ما شد 

ولی درمجموع مدیریتشــان خوب است و از زحماتشان تشکر می کنیم. 
۴. نمایشــگاه محل مناسبی برای شناخت و معرفی شــرکت ها و محصوالتشان است و 
اگر مســائل مالی و قیمت ها را کمی مناسب تر کنند شــرکت های بیشتری می توانند از این 

فرصت استفاده کنند.
5. طبیعی اســت که این مســئله به سیاســت های کلی نظام و برنامه های کاری دولت 
برمی گردد کــه امیدواریم با انتخاب مجــدد دکتر روحانی سیاســت های حمایتی دولت و 

وعده هایی که داده اند عملی شــود و شاهد بازگشت رونق به فضای کسب وکار باشیم.

1. شــرکت پیشــرو تکین درب در زمینه تولید و عرضه 
در و پنجــره دوجداره، درهای اتوماتیک، کرکره های برقی، 
دوربین های مداربســته، جک های پارکینگــی و... فعالیت 
می کند. ما از سال 82 هر سال در نمایشگاه حضور داشتیم 

ولی با نام شــرکت پیشرو از سال 92 تاکنون در نمایشگاه مشارکت می کنیم.
2.میزان استقبال در یکی دو روز اول خیلی جالب نبود ولی امیدواریم روزهای آینده بهتر 
شــود چون معموال نمایشگاه ارومیه در روزهای پنجشنبه و جمعه با استقبال بیشتری روبرو 
می شــود. علت این اســت که بازدیدکنندگان اینجا مانند نمایشــگاه های تهران تخصصی 
نیســتند بلکه عموما مردم عادی و مصرف کننده هســتند که روزهای تعطیل وقت بیشتری 

برای این کارها دارند.
3. شــرایط برگزاری و وضعیت سالن مانند سال های گذشته است و به جز موکتی که کف 
ســالن انداخته اند تغییر خاصی نکرده است. اما از نظر تبلیغات نسبت به سال های قبل خیلی 
بهتر عمل کرده اند و تقریبا در بســیاری از نقاط مهم شــهر بنر و پالکارد نصب کرده اند و 

اطالع رسانی عمومی خوبی صورت گرفته است.
۴. برگزاری نمایشــگاه به شــرط این که تبلیغات و اطالع رســانی خوبــی صورت گیرد و 
بازدیدکننده زیادی به نمایشــگاه مراجعه کنند خوب اســت. نمایشگاه بهترین شیوه تبلیغ و 
عرضه کاالست چراکه شما بدون واسطه و رودررو با مشتریانتان صحبت می کنید و از نقطه 
نظرات همدیگر آگاه می شــوید. این کار در بهبود موقعیت هر دو طرف به عنوان تولیدکننده 

و مصرف کننده بسیار موثر است.
5. البته در ابتدای سال یک تکان های ضعیفی در بازار به وجود آمد که باعث خوشحالی ما 
شد ولی در ادامه شرایط تغییر چندانی نکرد و فکر نمی کنم امسال هم در وضعیت بازار نسبت 
به ســال قبل تغییر مثبتی روی دهد. در واقع این تغییر باید ابتدا در تهران صورت بگیرد شاید 

شــش ماه بعد به ارومیه برسد برای همین به ایجاد تغییر در سال 96 امیدی نداریم.

علیرضا فرزانه |  گروه غفاری

جواد پیشرو | پیشرو تکین درب
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1. شــرکت آرتاوین پی.وی.سی در زمینه تولید در و پنجره 
یو.پی.وی.سی و ترمال بریک و شیشه دوجداره فعالیت می کند.
2. تقریبا هرسال در نمایشــگاه صنعت ساختمان اردبیل 
شرکت می کنیم و امسال سیزدهمین دوره حضور ما در این 

نمایشــگاه است. میزان استقبال امسال نسبت به ســال های قبل عالی بود چون تقریبا سه 
سال گذشته شرایط رکود در بازار حاکم بود که امسال به نظر می رسد با توجه به این شرایط 

نمایشگاه، وضعیت بهتری خواهیم داشت.
3. باوجود این که امسال یک ســری تعمیرات و تغییراتی در سالن نمایشگاه ایجاد کردند 
کمی بهتر شده است ولی درمجموع سالن نمایشگاه اردبیل مشکالت زیادی دارد که با این 

رنگ آمیزی و ... درست نمی شود.
۴. برگزاری نمایشگاه صد درصد مفید است چون باعث آشنایی مصرف کننده با تولیدکننده 

و محصوالت جدید می شــود که این مسئله در رونق کسب وکار و رشد صنعت موثر است.
5. مجری نمایشــگاه باید در بحث تبلیغات بیشتر فعالیت کند و اطالع رسانی مناسب تری 
انجام دهد. یک مقدار هم قیمت نمایشگاه به نسبت رکودی که در بازار وجود دارد افزایش 
زیادی پیداکرده که چندان منطقی نیســت. قیمت نمایشــگاه اردبیل در حال حاضر متری 

150 هزار تومان است که از تهران هم گران تر است.

1. شــرکت نــوآوران جهان پالســت در زمینــه تولید 
شیشه های بالکنی در استان اردبیل فعالیت دارد.

2. امسال هشــتمین دوره حضور ما در نمایشگاه اردبیل 
اســت. میزان حضور بازدیدکنندگان در نمایشــگاه امسال 

نسبت به سال های قبل ضعیف تر بود.
3. وضعیت برگزاری نمایشگاه خوب است و مشکل خاصی ندارد فقط به خاطر رکود کلی 

که در بازار وجود دارد اســتقبال از نمایشگاه هم کمرنگ است.
۴. برگزاری نمایشــگاه تاثیر خوبی دارد ولی متاسفانه در اســتان اردبیل نمی دانم به چه 

علت استقبال از نمایشگاه ها ضعیف است.
5. اگــر در بحث تبلیغات توجه بیشــتری بشــود و از امکانات دیگــری مثل تلویزیون و 
رســانه های عمومی بیشتر اســتفاده کنند بهتر جواب می دهد چون االن فقط در حد چند تا 

بنر و پالکارد در سطح شهر تبلیغات انجام می شود.

1. صنایــع یو.پی.وی.ســی نیک نژاد به عنــوان نماینده 
پروفیل نوواویتا در استان اردبیل فعالیت می کند.

2. امســال چهارمین دوره حضور ما در نمایشگاه اردبیل 
اســت. روز اول و دوم اســتقبال ضعیف بود ولی امیدواریم 
روزهای آتی که تعطیالت آخر هفته اســت شرایط بهتر شود.

3. نحوه برگزاری نمایشــگاه تا حدودی خوب بود و ما راضی هستیم.
۴. نمایشــگاه باعث می شود مردم نسبت به صنعت شناخت بیشتری پیدا کنند و به همین 

خاطر تعداد مشتریان ما هم زیاد می شود.
5. بیشــترین عاملی که باید تقویت شــود نحوه اطالع رســانی و تبلیغات اســت. اگر در 
صداوسیما و رســانه های عمومی تبلیغ کنند تعداد بیشتری آگاهی پیدا می کنند و نمایشگاه 

با استقبال بیشتری همراه خواهد شد.

کمال بصیری |  آرتاوین پی.وی.سی

محمدرضا رودی | جهان پالست

جعفر نیک نژاد | صنایع نیک نژاد

1. صنایع یو.پی.وی.سی قلعه گیر در زمینه تولید در 
و پنجره یو.پی.وی.سی فعالیت می کند.

2. امســال دهمیــن دوره حضور ما در نمایشــگاه 
اردبیل اســت. میزان اســتقبال از نمایشــگاه امسال 

متوســط بود. امیدواریم در روزهای بعد با توجه به این که تعطیالت آخر هفته است 
شرایط بهتر شود.

3. نحوه برگزاری نمایشــگاه مانند سال های قبل بود و تغییر چندانی نداشت. ما 
به نوبه خودمان هرسال ســعی می کنیم به عنوان اسپانسر نمایشگاه حضور فعال در 

برگزاری نمایشــگاه داشته باشیم تا نمایشگاه به بهترین صورت برگزار شود.
۴. نمایشــگاه بهترین محل بــرای معرفی توانمندی ها و آخرین دســتاوردهای 
صنعت هر شــهر و اســتانی اســت که می تواند نقش مهمی در پیشرفت و بهبود 

صنایع داشته باشد. 
نمایشــگاه باعث آشنایی بیشــتر مصرف کنندگان با تولیدکنندگان و محصوالت 
آن هــا می شــود و کمــک می کند تا مشــتریان با شــناخت بیشــتر محصوالت 

موردنیازشان را تهیه کنند.
5. مجری برگزارکننده نمایشــگاه باید به صورت تخصصی کارش را انجام بدهد 

و از تبلیغات مناســب جهت معرفی و اطالع رسانی استفاده کند. 
اســتفاده از پتانسیل های صنعت اســتان در برگزاری هر چه باشکوه تر نمایشگاه 
الزم است. مجری نمایشگاه باید با ارتباطات مناسب از تمام امکانات برای برگزاری 

نمایشــگاه استفاده کند و صنایع برتر را برای حضور در نمایشگاه جذب کند.

1. شــرکت بازرگانی ابزار یــراق محمدی در زمینه 
تولید در و پنجره یو.پی.وی.ســی، فروش یراق آالت 
در و پنجره یو.پی.وی.سی، ملزومات شیشه دوجداره 
و همچنین نمایندگــی توزیع و فروش پروفیل ماوی 

در استان اردبیل فعالیت می کند.
2. امســال که دومین دوره حضور ما در نمایشگاه صنعت ساختمان اردبیل است 

میزان استقبال متوسط و نسبتا خوب است.
3. شــرایط برگزاری دوره قبل خوب نبود ولی امسال کمی بهتر شده است. یک 
مقدار فضای داخل نمایشــگاه را تعمیر و رنگ آمیزی کرده اند که بهتر از قبل شده 
است و ما راضی هستیم. البته کف سازی اینجا هنوز مشکل دارد و حتی موکت هم 

ندارد و ما خودمان اینجا را موکت کردیم.
۴. نمایشگاه سهم عمده ای در تبلیغات و شناساندن صنعت به مردم و جامعه دارد 

و باید از این فرصت استفاده کنیم. 
ما هرچقــدر در صنعت و فعالیت تولیدی تبلیغات کنیم به نفع خودمان اســت و 

تعداد بیشتری از فعالیت ما اطالع پیدا می کنند.
5. بیشــترین ضعفی که در برگزاری نمایشــگاه ها وجود دارد در بخش تبلیغات 
اســت که اگر این بخش را بهتر انجام بدهند نمایشگاه تاثیر بیشتری خواهد داشت 
و مردم و شرکت ها هم اســتقبال بیشتری از نمایشگاه ها نشان خواهند داد. از نظر 
قیمت هم باید برگزارکننده نمایشگاه همکاری بیشتری با مشارکت کنندگان داشته 

باشد چون قیمت ها واقعا باال هستند.

مجید قلعه گیر |  صنایع قلعه گیر

مهدی محمدی | ابزار یراق محمدی
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113

هســتیم و مشکل چندانی نداریم و با وجود اینکه افراد بســیاری از رکود و کساد بودن بازار 
گالیه دارند ما در این رابطه شــکایت خاصی نداریم و شکرگزار هستیم بابت لطف و محبتی 

که شامل حال ما شده است. 
در کار ما رابطه و ارتباطات میان افراد و همکاران بسیار موثر است؛ مثال اگر ما در کار تولید 
در و پنجره اصول حرفه ای و اســتاندارد کیفی را رعایت کنیم و محصول مناسبی و باکیفیتی 
به دســت مشتری برسانیم، آن مشتری به واســطه همان کار خوب، افراد و مشتریان دیگری 
را بــه ما معرفی می کند و ما می توانیم مزد و پاداش کار باکیفیتمان را از طریق این ارتباطات 
دریافت کنیم. این تبلیغات سینه به ســینه به صورت زنجیروار تعداد زیادی مشتری به مجموعه 
ما معرفی می کند که اتفاقا این نوع مشــتریان بسیار پایدار و ماندگارتر هستند و نقش موثری 
در رونق کسب وکار ما خواهند داشت. این نوع تبلیغ که اتفاقا تبلیغ کم هزینه و بدون دردسری 
است می تواند در کنار سایر تبلیغات محیطی، نمایشگاهی، تیزری و رسانه ای نقش موثری در 

گسترش، ثبات و تداوم فعالیت یک مجموعه صنعتی و بازرگانی داشته باشد.
 پیش بینی شــما برای وضعیت بازار ســاختمان و در و پنجره در سال 
1396 چیســت؟ فکر می کنید این رکود که وارد سال پنجم آن شدیم ادامه 

دارد یا شاهد رونق بازار خواهیم بود؟
وضعیت بازار مســکن چند بخش دارد که یک بخش مهم آن به مســکن مهر و تعاوني ها 
برمی گردد که مســائل خاص خودش را دارد و بهتر اســت وارد آن موضوعات نشویم؛ اما در 
بخش ساخت وسازهای خصوصی شرایط به این صورت است که شاید در کالن شهرها به تبع 
وضعیت کالن اقتصادی مملکت و مســائل سیاســی، رکودی حاکم باشد ولی در شهرهای 
کوچک تر اوضاع ساخت وســاز مانند گذشــته در جریان اســت. هرچند شــاید مانند گذشته 
خریدوفروش صورت نگیرد اما رکود صددرصدی هم حاکم نیســت و شــرایط نســبتا عادی 
است. واقعیت این است که بازار مسکن در سال 95 نسبت به سال 9۴ افت محسوسی داشت، 
همان طور که ســال 9۴ نسبت به سال قبل، و این ســیر نزولی تاکنون ادامه داشته است. در 
خصوص ســال 96 هم با توجه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پس ازآن ماه مبارک 
رمضان، نباید انتظار داشــت نیمه اول امســال اتفاق خاصی در حوزه مسکن بیافتد و من هم 
معتقدم همان سیر نزولی در این شش ماه هم ادامه خواهد داشت. درباره شش ماهه دوم سال 
96 هم نمی توانم نظر خاصی بدهم و تنها می توان امیدوار بود که شرایط بازار به سمت رونق 

سیر کند و این رکود چندین ساله به پایان برسد.
وضعیت بازار و صنعت در و پنجره نیز در ســال 96 همچنان ریزش خواهد داشــت. به این 
شــکل که شــرکت ها و کارگاه های زیاد دیگری به فعالیت خود خاتمه خواهند داد چراکه از 
ابتدای سال تاکنون نزدیک به 5 مورد پیشنهاد خرید دستگاه و کارگاه از طرف کارگاه هایی که 
دیگر قادر نیستند فعالیت در این بازار را ادامه دهند به مجموعه ما ارائه شده است. این موضوع 
بهترین سند برای نامناسب بودن شرایط بازار در و پنجره است. البته ناگفته نماند که یکی از 
دالیل این وضعیت، رکود بازار ســاختمان است و دلیل دیگری که به نظر من وجود دارد این 
است که بســیاری از این افرادی که در حال تعطیل  کردن کارگاه و توقف فعالیتشان هستند 
اصال این کاره نبودند و در شرایطی که چند سال پیش به وجود آمد وارد این شغل شدند و پس 

از چند سال تالش بی نتیجه حاال تصمیم گرفتند از این صنف خارج شوند.
 همان طور که می دانید تعرفه گمرکی واردات پروفیل یو.پی.وی.ســی 
به تازگی افزایش یافته اســت، ضمن توضیح این موضوع بفرمایید که این 

افزایش تعرفه چه تاثیری در روند کاری شما دارد؟
در سال 9۴ تعرفه واردات پروفیل یو.پی.وی.سی 20 درصد تعیین شده بود که بر اساس نوع 
و ارزش پروفیل متغیر بود. به این صورت که پروفیل الستیک دار به ازای هر کیلو پروفیل 5/2 
دالر و برای پروفیل بدون الستیک 2/2 دالر برای تعرفه گمرکی 20 درصد محاسبه می شد. 
این روال تا آذرماه 95 ادامه داشت و مشکل خاصی نبود تا اینکه در این تاریخ تعرفه گمرکی 
پروفیل به یک بــاره از 20 درصد به 55 درصد افزایش پیدا کرد. به نظر ما این کار کامال غیر 
کارشناســانه و غیرعادالنه است. چرا؟ چون یک کتابچه به نام قوانین و آئین نامه های گمرک 

و واردات و صادرات کاال وجود دارد که از ابتدای ســال تدوین می شود و به همه گمرکات و 
مبادی ورود و خروج کاال و همه افرادی که در کار تجارت و بازرگانی هستند ارسال می شود 
و بر روی ســایت اداره گمرک و سازمان توســعه تجارت هم وجود دارد. در این کتابچه مواد 
قانونی که تعرفه آن 55 درصد ذکر شــده اســت )ماده قانونی تعرفه شماره 3925( مربوط به 
مخازن پی.وی.ســی، در و پنجره های آماده یو.پی.وی.سی و... است و اصال ربطی به پروفیل 
یو.پی.وی.ســی ندارد و این افزایش قیمت کامال غیرکارشناسي است زیرا بدون اطالع رساني 
قبلي و به یکباره صورت گرفته و باعث تحمیل هزینه ها و جرایم گزافي به وارد کنندگان شده 
اســت و من حاضرم مســتندات قانونی آن را هم ارائه دهم. متاسفانه این موضوع مشکالت 
عدیده ای برای ما به وجود آورد و در این شــرایط رکود بازار این موضوع نیز باعث بدتر شدن 

شرایط کاری ما شده است.
 سیســتم یکپارچه گمــرک و تغییراتی که به تازگی در پروســه کاری 

ترخیص کاال صورت گرفته را چگونه ارزیابی می کنید؟
قبال روند واردات کاال به گمرک، تنظیم اظهارنامه، کارشناســی بار و... به صورت دستی و 
در همان گمرک انجام می گرفت ولی در روش جدید یعنی سیســتم یکپارچه، کارها به شکل 
کامال سیستماتیک و کامپیوتری انجام می گیرد به این شکل که مثال شما کاالیی را با کارت 
بازرگانی الکترونیکی وارد و در گمرک بازرگان اظهارنامه آن را تنظیم می کنید. اظهارنامه شما 
در ابتدا وارد سیســتم یکپارچه گمرک کشور می شود، سیستم بار شما را ثبت، ارزیابی و تائید 
می کند و در مرحله بعد به شــکل تصادفی )رندوم( اظهارنامه را به یک کارشناس که ممکن 
اســت در همان گمرک یا هر گمرک دیگری در هر نقطه ای از کشــور باشد ارجاع می دهد. 
در این مرحله شــما ابدا آن کارشــناس گمرک را نمی بینید و نمی شناسید حتی ترخیص کار و 
کارمند ثبت کننده اظهارنامه هم نمی توانند بفهمند کدام کارشــناس برای این پرونده انتخاب 
شده است. لذا می بینید که این کار باعث می شود بسیاری از تخلفاتی که در این مرحله از کار 
در گمرک ها انجام می شد عمال غیرممکن شده و امکان تبانی با کارشناس و ارتکاب تخلف از 
میان برود. بقیه موارد روند واردات و ترخیص کاال از گمرکات نیز به همین شکل و به صورت 
یکپارچه، کامال حفاظت شده و از طریق سیستم اتوماسیون اداری گمرک انجام می گیرد که به 
کاهش فســاد اداری کمک قابل توجهی کرده است. این کار همچنین در صرفه جویی زمانی و 

کاهش برخی هزینه ها به واردکنندگان کمک می کند.
 به نظر شــما واردات پروفیل یو.پی.وی.ســی چه تاثیری بر تولیدات 

داخلی این محصول دارد؟
متاســفانه برخی اظهارنظرها به نوعی از واقعیت به دور است و این که گفته می شود واردات 
بــر تولید داخلی تاثیر منفی می گذارد حرف صحیحی نیســت. طبق گفته عضو هیات مدیره 
محترم انجمن تولیدکنندگان پروفیل یو.پی.وی.ســی در و پنجره که در وبسایت خبرگزاري 
ایلنا درج شده است، سهم پروفیل وارداتی در بازار چیزي نزدیک به ۴0 درصد و مابقی متعلق 
به پروفیل های داخلی اســت؛ یعنی پروفیل وارداتی چیزی در حدود یک سوم سهم بازار را در 
اختیار دارد و این میزان اصال نمی تواند تاثیر منفی در روند تولیدات داخلی این محصول داشته 
باشــد. به اعتقاد من، برای ایجاد رقابت در بازار و تقویت کیفیت تولید داخلی الزم اســت که 
پروفیل های ممتــاز خارجی وارد کنیم تا تولیدکننده داخلی به دنبال ارتقاء کیفیت محصولش 
برود و فکــر نکند چون رقیبی ندارد و بازار به صورت انحصاری در اختیار او قرار دارد هر نوع 

کاالیی که تولید کند به فروش خواهد رفت.
 نظرتان درباره تفاوت کیفیت پروفیل داخلی و خارجی چیست؟

پروفیــل هم ماننــد آدم ها هم خوب دارند هم بد؛ یعنی نمی تــوان یک نظریه کلی داد که 
پروفیل ایرانی بهتر است یا پروفیل خارجی. به نظر من هم پروفیل های داخلی داریم که خیلی 
خوب و در حد پروفیل های ممتاز آلمانی و ترک هستند؛ و هم پروفیل های خارجی داریم که از 
پروفیل های متوســط داخلی هم ضعیف ترند و بالعکس. نکته اساسی این است که باید امکان 
رقابت بین هر دو نوع پروفیل باشــد و مصرف کننده با دیدن و مقایســه پروفیل های مختلف 

کاالی مورد نظرش را انتخاب کند.

گو
کفت

مجموعه مهروین بــا نزدیک به یک دهه فعالیت درصنعت در و پنجره 
و به دســت آوردن تجربیات کافی اکنون یکی از مجموعه  های موفق 
در این صنعت اســت که در زمینــه واردات، توزیع و فروش پروفیل و 
یراق آالت، تولید در و پنجره یو.پی.وی.ســی، در شــهر تبریز فعالیت 
می کند. مهروین در حال حاضر نمایندگــی انحصاری واردات پروفیل 
WINER ترکیــه، واردات یــراق آالت و ملزومات تولیــد در و پنجره 
یو.پی. وی.ســی بــا برندهــای FORCETEC و REZE را در اختیــار 
دارد. نمایندگــی پروفیل داخلی وین کالس نیــز به تازگی به مجموعه 
فعالیت های بازرگانی این شــرکت افزوده شده است. مهروین عالوه 
بر فعالیت های بازرگانی فــوق با راه اندازی کارگاه تولید در و پنجره از 
سال 1388 اقدام به تولید در و پنجره های یو.پی.وی.سی کرده است. 
احترام به طبیعت و محیط زیســت، دارا بودن استانداردهای کیفی باال، 
برآورده ساختن انتظارات وخواســته های مشتریان به بهترین صورت 
ممکن، تالشــی گروهی وحرفه ای را می طلبد که مهروین به پشتوانه 
اســتفاده از فناوری های روز دنیا و حمایت مشــتریانش به این مهم 
دست یافته اســت. مهروین تالش می کند از ابتدای سفارش تازمان 
تحویل، خدمات پس از فروش و حمایت از فروش پروفیل و پنجره های 
مهروین، در کنار مشتریانش باشد. برای آشنایی بیشتر با این مجموعه 
پای صحبت های موســی خسروشــاهی، مدیرعامل فعال و پرتالش 
مجموعه مهروین نشســتیم که در ادامه توجه شما مخاطبان نشریه را 

به این گفتگو جلب می کنیم:

اشــاره

پروفیل های ممتاز خارجی ابزاری برای
 رقابت و  ارتقاء تولید داخـلي 

 ضمن معرفی شــرکت و زمینه کاری آن پیشینه ای از فعالیت های خود 
را بازگو کنید؟

 WINER مجموعــه مهروین در زمینه واردات پروفیل یو.پی.وی.ســی ترک با برند تجاری
و پروفیل داخلــی وین کالس فعالیت می کند. مجموعه ما نمایندگــی انحصاری واردات، توزیع 
و فــروش این پروفیل تــرک را در اختیار دارد. در کنار واردات پروفیــل، کار واردات یراق آالت 
و ملزومات در و پنجره های یو.پی.وی.ســی با برندهای FORCETEC و REZE را نیز انجام 
می دهیم. فعالیت ما از سال 1388 با تولید در و پنجره آغاز شد که از سال 1390 کار بازرگانی و 
واردات پروفیل و از سال 1393 واردات یراق آالت را نیز به مجموعه فعالیت هایمان اضافه کردیم.

 وضعیت فعلی کارگاه و حجم فعالیتتان چه میزان است؟
در حال حاضر کارگاه تولید در و پنجره ما در منطقه خسروشاه فعال است. انبار اصلی توزیع 
و فروش پروفیل و یراق آالتمان نیز در کنار جاده تبریز ـ تهران واقع است. با توجه به این که 
کار در و پنجره به صورت فصلی اســت و در فصول مختلف ســال متغیر است نمی توان آمار 
دقیقی از حجم کار و میزان واردات ارائه داد، ولی به طور متوســط واردات ماهیانه پروفیل ما 
بیشتر از دو تریلی است. البته پروفیل وین کالس را به تازگی به مجموعه اضافه کردیم و هنوز 

آمار دقیقی در این زمینه نداریم. 
 وضعیــت فعلی بازار را بــا توجه به رکود چندســاله بازار، چگونه 

ارزیابی می کنید؟
وضعیت بازار برای یک مجموعه یا شــخص فعال در عرصه تجــارت و بازرگانی متاثر از 
عوامل متعددی اســت که هرکدام نقش تعیین کننده ای در رکود یا رونق بازار آن مجموعه یا 
فرد دارند. یکی از این عوامل تاثیرگذار ســابقه، پیشــینه و به تعبیری خوشنامی یا بدنامی آن 
مجموعه اســت و همچنین روابطی که با پیمانکاران، فعــاالن و همکاران آن صنف دارد. ما 
در ســایه الطاف خداوند و دوستان خوبی که در این بازار داریم، تاکنون از شرایط بازار راضی 

گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیرعامل مهروین؛
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 ضمــن معرفی مجموعه آلدورا، پیشــینه و ســابقه فعالیت این 
مجموعه را بیان کنید؟

مجموعه صنعتی آلدورا از سال 2009 با سرمایه گذاری خارجی در ارومیه راه اندازی 
شد. آلدورادرب نخستین بخش از مجموعه آلدورا بود که با سرمایه گذاری دو شریک 
تجاری از کشور ترکیه در یک سوله استیجاری در جاده ارومیه ـ مهاباد فعالیت خود 
را آغاز کرد. در سال 2011 اقدام به خرید 20 هزار مترمربع زمین در شهرک صنعتی 
فاز 3 ارومیه کردیم و تاکنون بالغ  بر 10 هزار مترمربع ســوله و فضای سرپوشــیده 
برای فعالیت بخش های مختلف کارخانه احداث کردیم. شــروع فعالیت مجموعه با 
تولید درهای ضد ســرقت، ضد حریق و آپارتمانــی بود و کم کم بخش های دیگری 
به مجموعه اضافه کردیم. در ســال 2015 ســالنی به مساحت 2500 مترمربع برای 
راه اندازی بخش تولید پروفیل یو.پی.وی.ســی اختصاص دادیم. از این ســال ما در 
مجموعه آلدورا تولید پروفیل یو.پی.وی.سی بانام تجاری آلدوراوین و اسکای وین را 
شروع کردیم. ماشــین آالتی که برای تولید پروفیل تهیه کردیم با مارک ماکروسان 
متعلق به کشــور آلمان اســت و در ترکیه مونتاژ شده اند. اپراتور و نیروی فنی که در 
بخش تولید پروفیل فعالیت می کنند همگی از کشور ترکیه هستند. تعداد نیروی کار 
فعال در کارخانه 120 نفر اســت و ظرفیت تولید پروفیل ما ماهیانه نزدیک به 200 
تن است. در حال حاضر که نزدیک به دو سال از شروع فعالیت بخش پروفیل یو.پی.

وی.ســی ما می گذرد موفق شدیم نمایندگی هایی در سراســر کشور جذب کنیم و 
محصوالتمان را از طریق این نمایندگی ها به دست مشتریانمان برسانیم.

 کارخانه آلدورا شامل چند بخش است؟ 
اولین بخش کارخانه همان آلدورادرب اســت که به تولید انواع درهای ضدسرقت، 
ضدحریق و اتاقی می پردازد که ماهانه نزدیک به 500 لنگه در ضدسرقت و ضدحریق 
و 500 لنگه در اتاقی تولید می کند. بیشتر محصوالت این بخش به بازارهای منطقه 
صادر می شــود و بخشی هم به مصرف داخل می رسد. بخش دیگر کارخانه به تولید 
گالوانیزه اختصاص دارد که در این بخش نیز یک خط تولید فعال اســت. ســومین 
بخــش کارخانه به تولید پروفیل یو.پی.وی.ســی با برند آلدوراوین و اســکای وین 
اختصاص دارد. این بخش با ســه خط تولید، ماهیانه به طور متوسط نزدیک به 200 

تن مقاطع مختلف پروفیل یو.پی.وی.سی تولید می کند.
 علت انتخاب کشور ایران برای احداث کارخانه و فعالیت تولیدی 

چه بود؟
سرمایه گذاری ما در ایران دالیل متعددی داشت. اولین دلیل این بود که ما با کشور 
ایران همسایه هستیم و اشتراکات دینی و فرهنگی زیادی داریم و روابط دوستانه دو 
کشــور سابقه طوالنی دارد. سایر دالیل به مسائل اقتصادی برمی گردد ازجمله ارزان 
بودن انرژی، مواد اولیه و ســایر هزینه هــای جاری که در بخش تولید وجود دارد. از 
ســوی دیگر ظرفیت و نیاز بازار ایران برای محصوالتــی که ما تولید می کنیم زیاد 
است و تولید این محصوالت با توجه به تقاضایی که در بازار ایران وجود دارد به صرفه 
اســت. ضمن این که مســئوالن ایرانی برای احداث این کارخانه و شروع فعالیت ما 
نهایت همکاری را با مجموعه ما داشــتند و از هیچ کمکی فروگذار نکردند. مجموعه 

این عوامل باعث شد تا ما برای انجام این کار در ایران انگیزه خوبی پیدا کنیم.
 آیا مجموعه آلدورا در ترکیه هم فعالیت دارد؟ 

مجموعه آلدورا و محصوالت آن در دو کشــور ایران و ترکیه ثبت رسمی و قانونی 
شــده است و در هر دو کشــور امکان فعالیت تولیدی و بازرگانی را دارد ولی عمده 
فعالیــت ما در حال حاضر در ایران صورت می گیرد و در ترکیه بخش تولید لوله های 
یو.پی.وی.سی را داریم. البته بخش تولید درهای ضد سرقت و ضد حریق و همچنین 
در و پنجره یو.پی.وی.ســی هم در ترکیه فعال است که بیشتر تولیدات آن به خارج 

از ترکیه صادر می شود.

گو
گفت

آلدورا،
 لـذت یک 
تولـید حـرفه ای

گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان
 با مدیرعامل آلدوراوین؛

شــرکت آلدورا چلیک درب ارومیه از سال 1388 در شهر ارومیه فعالیت خود را در زمینه تولید درهاي ضدسرقت و ضدحریق آغاز کرد. این شرکت با 
سرمایه گذاری دو شریک تجاری از کشور ترکیه بنیان گذاشته شده است. طاهر ساکلی که هم اینک مدیرعامل مجموعه است و عبدالکریم آکپاش که 
رئیس هیات مدیره مجموعه آلدورا را به عهده دارد، دو شریک و سرمایه گذاری هستند که تمام توان خود را به کار گرفتند تا ضمن گسترش کار خود، 
دانش فنی و تکنولوژی روز این صنعت را از ترکیه و کشورهای اروپایی به ایران منتقل کنند. به همین منظور در سال 1392 زمینی به مساحت 20000 
مترمربع در فاز 3 شــهرک صنعتی ارومیه خریداری کرده و با احداث 5000 مترمربع فضاي سرپوشــیده، زیرساخت های کاري خود را بر پایه آخرین 
تکنولوژي روز دنیا اســتوار کرده و نیروی متخصص و فنی مورد نیاز را نیز از کشور ترکیه به ایران آوردند. این نیروهای فنی با آموزش کارگران ایرانی 
در طی سال های گذشته تالش کردند تا ضمن کمک به افزایش دانش و مهارت کارگران فنی و ارتقاء سطح کیفی محصوالت کارخانه، در انتقال دانش 
و فناوری روز این صنعت به داخل کشــور نیز قدم هایی بردارند. توجه ویژه مدیــران آلدورا به رعایت اصول حرفه ای و تولید محصولی مطابق آخرین 
فناوری های روز دنیا، باعث شد تا ضمن به کارگیری بهترین ماشین آالت و دستگاه های پیشرفته این صنایع، نسبت به اخذ آخرین استانداردهای مطرح 
دنیا نیز تالش ویژه ای داشــته باشــند. مدیران پرتالش آلدورا برنامه کاري خود را گسترش دامنه فعالیت خویش در تمام نقاط ایران و حتی فراتر از 
آن، تمام جهان قرار داده و بدین ترتیب کار خود را با افزودن واحدهای تولید گالوانیزه و پروفیل یو.پی.وی.ســی با برندهای آلدوراوین و اسکای وین 
به پیش بردند. این مجموعه عظیم تولیدی که هم اینک با داشتن بیش از 10 هزار مترمربع فضای سوله و سرپوشیده و 120 نفر نیروی کاری متخصص 
در ســه بخش تولید درهای ضدحریق، ضدســرقت و اتاقی، تولید پروفیل یو.پی.وی.ســی و تولید گالوانیزه فعالیت دارد، محصوالت خود را عالوه بر 
بازارهای داخلی به خارج از ایران نیز صادر می کند. وجود نمایندگی های فروش در شهرهای مختلف، ارائه خدمات پس از فروش در سریع ترین زمان 
ممکن و گارانتی محصوالت، از جمله مزایا و امتیازات مثبتی اســت که باعث شده آلدورا ضمن حفظ رضایت مشتریان، بتواند بازار خود را بیش ازپیش 

گسترش دهد.
گروه خبری نشــریه پنجره ایرانیان در ســفری که خردادماه 96 به منظور بازدید از این کارخانه به ارومیه داشت، با همراهی طاهر سالکی، مدیرعامل، 
عبدالکریم آکپاش رئیس هیات  مدیره، مهندس اصالن منصوری مدیر فروش بخش در و مهندس شکراهلل احمدی مدیر فروش بخش پروفیل یو.پی.

وی.سی مجموعه آلدورا، از بخش های مختلف کارخانه بازدید کردند.
در این سفر همچنین گفتگویی با طاهر ساکلی، مدیرعامل خوش فکر و پرتالش شرکت آلدورا چلیک درب ارومیه انجام دادیم که در ادامه مشروح این 

گپ و گفت را باهم می خوانیم.

اشــاره



11
ه 7

ـار
شم

   
96

یر 
  ت

هم 
ل د

سـا
ن/ 

ـا
رانی

ه ای
ـر

نج
پ

117

11
ه 7

ـار
شم

  
96

یر 
  ت

هم 
ل د

سـا
ن/ 

ـا
رانی

ه ای
ـر

نج
پ

116

گو
گفت

گو
گفت

مربوط به دارایــی، مالیات، حقوق کارگران، تامین مواد اولیــه و هزینه های فراوان 
دیگری که در بخش تولید وجود دارد باعث شــده این شغل نسبت به سایر مشاغل 

دردسرهای بیشتری داشته باشد و هرکسی نتواند وارد این فضا شود.
 محصوالت شــما چه مزایای خاصی نسبت به محصوالت مشابه 
دارند و چه خدماتی به مشــتریان ارائه می دهید تا آنها را نســبت به 

خرید از مجموعه تان ترغیب کنید؟
مجموعــه مــا از خدمات پس از فــروش خوبی برخوردار اســت کــه از طریق 
نمایندگی های فعالی که در سراســر کشور داریم این خدمات را به مشتریانمان ارائه 
می دهیــم. همه یراق آالت ما 5 ســال گارانتی دارند. در بخش یو.پی.وی.ســی نیز 
استانداردهای الزم را کسب کرده ایم و بر اساس این استانداردها محصوالتمان را به 

مشتریان عرضه می کنیم.
 همان طور که می دانید چند ســال اســت که بازار مسکن ایران 
شرایط مســاعدی ندارد و رکودی بر آن حاکم است. پیش بینی تان 
برای ســال 1396 چیســت و فکر می کنید این رکود در این ســال 

همچنان ادامه دارد یا شاهد رونق خواهیم بود؟
البته ما هم از این رکود ناراحتیم ولی نسبت به آینده خوش بین هستیم و امیدواریم 
شــرایط بازار به حالت طبیعی و رونق برگردد. یکی از دالیلی که ما تاکنون توانستیم 
در بازار ایران فعال باشــیم و دوام بیاوریم این اســت که همه فعالیت هایمان چه در 
بخش فروش و چه در بخش های دیگر به صورت کامال شفاف، رسمی و قانونی ابراز 
و احراز می شود. چون ما هم در داخل مرزهای ایران فعالیت می کنیم به هرحال متاثر 
از شرایط بازار اینجا و رکودی که بر آن حاکم است هستیم. بااین حال تمام تالش ما 
بر این است که در سخت ترین شرایط هم هیچ نیرویی را تعدیل نکنم و اثرات رکود 

را با روش های دیگر خنثی کنیم تا شرایط به حالت عادی برگردد.
 در واقع شــرکت های قدر شــرکت هایی هســتند که بتوانند در شرایط رکود 
خودشــان را حفظ کنند وگرنه در شــرایط رونق همه می توانند فعالیت کنند و به 

کارشان ادامه دهند.
 شرایط بازار مســکن ترکیه در این سال ها چگونه بود و آیا این 

رکود در آنجا هم وجود دارد؟
البته چون ما بیشــتر در ایران فعالیت و زندگی می کنیم خیلی از شرایط بازار ترکیه 
اطالع دقیقی نداریم ولی آنجا هم تا حدودی این مســائل وجود دارد هرچند به این 
شــدت نیست. بازار مسکن در ترکیه تا حدودی به شکل سینوسی است یعنی این دو 

وضعیت در کنار هم وجود دارد و گاهی رکود هست و گاهی رونق.
 بزرگ ترین مشکل صنعت در و پنجره کشور را چه چیزی می دانید؟

بزرگ ترین مشکل صنعت در و پنجره کشور تولیدکنندگانی هستند که تولیداتشان 
اســتانداردهای الزم را نــدارد و از ابتدایی ترین موارد کیفیت بی بهره هســتند. این 
تولیدکنندگان که ما از آنها به نام تولیدکنندگان زیرپله ای نام می بریم در کشور خیلی 
زیادند و عالوه بر این که با عرضه محصوالت بی کیفیت به بازار و مشــتریان ضربه 

می زنند در روند فعالیت تولیدکنندگان بزرگ و استاندارد هم اخالل ایجاد می کنند.

حرف آخر...
لذت یک شغل معمولی رسیدن به سود بیشتر است ولی 
لذت یک شغل واقعی ایجاد اشــتغال بیشتر برای افراد 
جامعه اســت. امیدواریم کار و تولید در ایران رونق پیدا 

کند و هیچ بیکاری در ایران نباشد.

 همان طور که اشاره کردید بخش عمده ای از نیروی فنی کارخانه 
شما از ترکیه آمده اند؛ دلیل این کار چیست؟

متاسفانه وقتی ما فعالیتمان را در اینجا شروع کردیم دانش فنی و نیروی کار مورد 
نیازمان در ایران وجود نداشــت. به همین خاطر مجبور بودیم که این نیروی کار را 
از ترکیه اســتخدام کنیم. این نیرو های فنی کــه از ترکیه به اینجا آوردیم عالوه بر 
انجــام کار فنی مربوطه، از آنها در آموزش نیروی کار ایرانی نیز اســتفاده می کنیم. 
تاکنون توانســته ایم نیروی فنی ایرانی زیادی را از این طریق آموزش داده و ضمن 
جایگزینی این نیروهای آموزش دیده بــا کارگران ترک، برخی از آنها را هم به بازار 

کار ایران معرفی کنیم.
 محصوالت شما چه استانداردهایی را کسب کرده اند؟

چون محصوالت ما عموما صادراتی اســت و به مهم ترین بازارهای جهانی صادره 
می شــوند، الزم است که از ســطح کیفی مطلوبی برخوردار باشــند به همین دلیل 
کسب استانداردهای مهم کشوری و جهانی برای ما از اهمیت ویژه ای برخوردار بود. 
ازجمله استانداردهایی که در این زمینه کسب کرده ایم می توانم به استاندارد اجباری، 
اســتاندارد کنترل مدیریت کیفیت و مشتری مداری ایزو 9001 و ایزو 10002، ایزو 

OHSAS 18001 ،1۴001 و سایر گواهینامه ها و استانداردهای داخلی اشاره کنم.
 با توجه به شرایط ویژه شما به عنوان سرمایه گذار این مجموعه 
که از یک کشور خارجی هستید و مسائلی که در مسیر تهیه مواد اولیه 
و صادرات و واردات در گمرک وجود دارد؛ آیا با مشکل خاصی در این 

زمینه روبه رو بوده اید؟
خوشبختانه تاکنون نه تنها هیچ مشکلی در این خصوص برای مجموعه ما به وجود 
نیامده اســت بلکه برای هر موضوعی که به ســازمان ها، ادارات و مسئوالن مراجعه 
کردیــم کار ما را در ســریع ترین زمان ممکن انجام داده اند. در این مدت ســازمان 
صنعت، معدن و تجارت، ســازمان توســعه تجارت، وزارت کار و امور اجتماعی و... 
نهایت همکاری را با ما داشته اند. من فکر می کنم اگر کسی با نیت خیر قصد فعالیت 

در بخش تولید را داشته باشد همه ارگان ها نهایت همکاری را با او انجام می دهند.
 در حال حاضر بیشترین مشکالت بخش تولید را چه می دانید؟

 بخش تولید همیشــه و در همه جای دنیا مشکالت خاص خودش را دارد و کسی 
که وارد فعالیت در بخش تولیدی می شــود می داند که در این راه مشــکالت زیادی 
ســر راهش خواهد دید به همین خاطر باید از قبــل آمادگی الزم برای رویارویی با 
این مشکالت را کسب کند. البته لذتی که در کار تولید به واسطه کمک به اشتغال و 
گردش سرمایه وجود دارد تا حدودی مقابله و مواجهه با این مشکالت و سختی ها را 
آســان می کند. مطمئنا فعالیت در بخش تولید نسبت به یک شغل معمولی مشکالت 
بیشتری دارد ولی کســانی که وارد این بخش می شوند هم از توانایی های بیشتری 
برخوردارند. ریســک باال، نوســانات زیاد بازار، دغدغه های فراوان مالی، مشکالت 
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 چــه برنامه ای بــرای به روزرســانی و ارتقاء ســطح کیفی 
محصوالتتان دارید؟

کیفیت محصوالت به صورت مســتمر و شبانه روزی توســط عوامل واحد کنترل 
کیفیت بررسی می شــود. همچنین تست های آزمایشگاه به صورت 2۴ ساعته توسط 
این عزیزان انجام می گیرد و تمامی فعالیت ها برای بررسی کامل و ارزیابی به صورت 
مکتوب ثبت می شــود. ضمن اینکه با تعامل ایجادشده با کارشناسان و متخصصان 
داخلی و خارجی و حضور این عزیزان در شــرکت، تــالش می کنیم همواره خود را 

به روزرسانی کرده و کیفیت محصوالت آورتا را ارتقاء بخشیم.
 تولید یک محصول جدید چه ویژگی هایی دارد؟

محصول جدید به خاطر درخواســت عزیزان خانواده آورتا که مونتاژکاران عزیز ما 
هستند برنامه ریزی شد. در این راستا تحقیقات فراوانی برای طراحی صورت پذیرفت 
و پس از طراحی نهایی توسط کارشناسان محترم سفارش های الزم برای تولید قالب 
انجام گرفت. پس از ســفارش و به جهت حصــول اطمینان از مطلوب بودن جنس 
قالب و کاهش چالش های تولیدی و کیفی مبادرت به اعزام چندباره کارشناسان خود 
به کشور ترکیه کردیم. خوشــبختانه این رفت وآمدها باعث شد محصوالت جدید با 

درصد باالیی مورد تایید مونتاژکاران عزیز قرار گیرند.
 تولید و ارائه محصوالت جدید چه نقشی در رونق بازار دارد؟

متاســفانه تا قبل از ارائه محصوالت جدید، مونتاژکاران محترم مجبور بودند برای 
پروژه های خود که به پروفیل های جدید نیاز داشــتند با چالش بســیار جدی مواجه 
شوند و گاهی این پروژه ها را از دست می دادند. سرانجام به لطف خدا و تالش همه 

بخش های مجموعه آورتا این مشکل حل شد. 
ضمــن اینکه در حال حاضر با توجــه به هجوم ریزگردهــا و آلودگی محیطی و 
لزوم کاهش هزینه انرژی در ســبد هزینه خانوار، اقبال مردم به ســمت استفاده از 
پروفیل های در و پنجره دوجداره یو.پی.وی.ســی افزایش یافته است به همین خاطر 
با تولید پروفیل های جدید عالوه بر رفع دغدغه های مونتاژکاران، سهم پروفیل آورتا 

نیز در بازار بیشتر شده است.
 نیروی کار متخصــص چه تاثیری در رونــد کار دارد؟ آورتا چه 
برنامه ای برای آموزش و ارتقاء سطح فنی و علمی نیروی کارش دارد؟

اصلی ترین هدف ســازمان ها اســتفاده بهینه از عوامل تولید و فنی و رســیدن به 
اثربخشی است. این عوامل شامل زمین، سرمایه، نیروی انسانی، فناوری و مدیریت 
اســت. در این میان نیروی انســانی ارزشــمندترین و موثرترین دارایی سازمان ها و 
شرکت هاســت که از حساســیت باالیی نیز برخوردار اســت. عالوه بر آن، اهدافی 
نظیر رضایت کارکنان، رضایت مشــتریان، کیفیت تولیدات، خدمات پس از فروش، 

بازدیدهای مداوم مونتاژکاران و تحقق دیدارهای چهره به چهره و... برای شــرکت 
آورتا برنامه ریزی شــده اســت. در نتیجه با توجه به اینکه ایــن اهداف هر روز افق 
جدیدی را پیش رو دارند الزم است عوامل تحقق این اهداف هم خود را تقویت کنند 

تا پیشرفت و ارتقاء صورت پذیرد.
 مهم ترین مشــکالت فعلی صنف و فعالیت شــما چیست و چه 

راهکاری برای برون رفت از این مشکالت پیشنهاد می دهید؟
مهم ترین مشکل فعلی صنف ما، تفاوت فاحش در کیفیت و قیمت پروفیل هاست. 
در حــال حاضر عزیزان صنف ما به دو صورت در بــازار فعالیت می کنند. یک گروه 
نیاز بازار و پیرو آن ارزان ســازی قیمت و کاهش وزن و کیفیت را خط مشی خود قرار 
داده و گروه دیگر حفظ کیفیت و بهبود آن و قاعدتا قیمت باالتر را اســاس کار خود 

قرار داده است.
 طبیعی است که گروه دوم نمی تواند به سمت ارزان سازی پروفیل خود با توجه به 

استفاده از بهترین مواد اولیه، رعایت کیفیت محصول و غیره برود.
هر دو نگاه باید بررســی کارشناسانه شــوند تا بتوان به یک نقطه اشتراک رسید. 
بــا توجه به اینکه عموم مردم برچســب های روی پروفیــل را پس از نصب از روی 
پروفیل هــا جدا می کنند و با برند کمتــر کار دارند و این صنف را به صورت یکپارچه 
و به عنوان صنعت پروفیل در و پنجره دوجداره یو.پی.وی.ســی می شناســند، همه 
پروفیل های باکیفیت و بی کیفیت در یک ترازو سنجیده می شوند؛ اگر به صورت فعلی 
بخواهیم پیش برویم کم کم پنجره یو.پی.وی.ســی از سبد زندگی مردم حذف شود 

و به همین ترتیب، شرکت های صاحب کیفیت هم در این فضا آسیب جدی ببینند.
 مهم ترین دغدغــه ذهنی تان برای ادامــه کار و فعالیت در این 
صنعت چیست؟ دولت و برنامه های حمایتی آن، چه نقشی در کاهش 

و رفع این دغدغه ها می تواند داشته باشد؟
مهم ترین دغدغه ذهنی ورود بی رویه پروفیل های وارداتی بی کیفیت است. با وجود 
اینکه این ظرفیت در داخل وجود دارد و تمامی نیازهای مردم عزیز می تواند از محل 
تولیدات داخلی برطرف شود، ولی متاسفانه تا این لحظه صدای تولیدکنندگان داخلی 
به جایی نرســیده و همچنان این مشکل خودنمایی می کند. به نظر بنده جلوگیری از 
ورود پروفیل های وارداتی و ســوق دادن همه شرکت های تولیدی داخل به رعایت 
کیفیت محصوالت یو.پی.وی.ســی بر اساس استاندارد ملی 12291 و نظارت جدی 
و مســتمر نهادهای نظارتی نظیر اســتاندارد بر کیفیت و جلوگیری از صدور پروانه 
برای شرکت های جدید با توجه به انبوه تولیدکننده ازیک طرف و رفع موانع از مقابل 
لکوموتیو مسکن و حرکت دادن آن  که لکوموتیوهای زیادی را پشت سر خود دارد از 
طرف دولت محترم می تواند وضعیت کشور را به حول قوه الهی از رکود خارج کند.

آورتا پروفیلی باســابقه ای ده ساله در صنعت یو.پی.وی.سی است که امروزه به نام و برندی شناخته شده در کشور تبدیل شده است. این 
پروفیل نام آشــنا بیش از یک دهه در استان مازندران در حال تولید اســت و در حال حاضر کارگاه های بسیاری در سطح کشور از این 
پروفیل اســتفاده می کنند. سابقه دیرپای این پروفیل و تالش های شــرکت کیان پن در راستای بهبود کیفیت و رشد و توسعه آن باعث 
شده تا پس از ده سال که از شروع فعالیت این شرکت می گذرد، آورتا همچنان در مسیر رشد و پیشرفت باقی بماند و امروزه با احداث 
کارخانه ای جدید در فضایی وســیع، در کنار کارخانه قبلی به حجم تولیدات و کیفیت محصوالت خود بیفزاید. توجه به فرایند بازاریابی 
و مشــتری مداری ازجمله اقدامات تاثیرگذار دیگری است که آورتا در طول این سال ها همواره به آن نگاه ویژه ای داشته است. توسعه 
بخش تحقیــق و پژوهش و تالش برای صادرات محصوالت به بازارهای جهانی ازجمله اقدامات دیگری اســت که مجموعه کیان پن 
امروزه مد نظر قرار داده اســت. کنار هم قرار گرفتن مجموعه این عوامل باعث شــده است آورتا امیدوارانه به آینده صنعت در و پنجره 
یو.پی. وی.ســی بنگرد. پنجره ایرانیان در راستای آشنایی مخاطبان نشریه با آخرین شــرایط و وضعیت حال و آینده آورتا، گفتگویی با 
تعدادی از مدیران این مجموعه انجام داده است. در این گفتگو آقایان مصطفوی، مدیر روابط عمومی؛ مهندس موسوی، مدیریت واحد 
کنترل کیفیت؛ مهندس یعقوبی، مدیریت واحد تولید؛ و مهندس امانی، مدیریت واحد فنی پروفیل آورتا، به ســواالت ما پاسخ گفتند که 

مشروح آن را در ادامه می خوانید:

اشــاره

گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیران ارشد شرکت کیان پن؛

 ابتدا فعالیت ها و محصوالت شــرکت آورتا را به صورت مختصر 
معرفی کنید؟

شــرکت کیان پن با برند تجاری آورتا در شــمال کشــور یعنی استان مازندران و 
در شهرســتان ســاری قرار دارد. این شرکت تقریبا از ســال 1387 شروع به تولید 
پروفیل های در و پنجره دوجداره یو.پی.وی.ســی، ســری های60 و80 چهار کانال 

کرده است.
 آیا اخیرا محصول جدیدی به سبد کاالیی آورتا اضافه شده است؟
با توجه به درخواست مونتاژکاران عزیز، پروفیل هایی نظیر فریم بازسازی، پروفیل 
فریم کشــویی تک ریل و لنگه در بیرون بازشــو به سبد کاالیی آورتا اضافه شده تا 

مشکالت مونتاژکاران در کامل نبودن تولیدات آورتا به حداقل برسد.
 چه برنامه ای برای ارائه این محصول جدید به بازار دارید؟

 اطالع رســانی کاملی از طریق سایت رســمی آورتا در فضای مجازی و... صورت 

گرفت و به همه مونتاژکاران ورود این محصول به بازار اعالم شد. هم زمان نیز ارائه 
آموزش های الزم به مونتاژکاران چه به لحاظ سخت افزاری و چه به لحاظ نرم افزاری 
صورت گرفت و خوشــبختانه در مدت  زمان کوتاهی چالش های پیش رو مرتفع شده 

و همکاران محترم در حال استفاده از این محصوالت جدید هستند.
 سطح کیفی و اســتاندارد این محصول چگونه است؟ محصوالت 

آورتا تاکنون چه استاندارد یا گواهینامه هایی را دریافت کرده اند؟
آورتا کیفیت و پیرو آن ثبات و بهبود کیفیت خود را همچون اکسیژن خود می داند 
و هرگز بر آن دست درازی نخواهد کرد. به همین خاطر این پروفیل هم دارای پروانه 
اســتاندارد و هم دارای پروانه مرکز تحقیقات مسکن، راه و شهرسازی است. الزم به 
ذکر اســت در حال حاضر به غیراز این دو پروانــه، پروانه دیگری که کیفیت را مورد 
بررسی قرار دهد وجود ندارد. عالوه بر این دو پروانه، پروفیل آورتا از گواهینامه هایی 

نظیر iso9001، iso 14001، Bs Ohsas 18001  برخوردار است.

آورتـا، یک دهه تالش بی وقفه
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 واحد رنگ مانی وین
بخش رنگ مجموعه تخصصی مانی وین کمتر از یک سال 
اســت که فعال شــده و در همین مدت با کوشش نیروهای 
فنــی و هدایت کارشناســان و مدیریت مجموعه توانســته 
اســت موفقیت های خوبی از نظر سطح کیفی و استاندارد به 
دست آورد. اســتفاده از فناوری نانو در واحد رنگ مانی وین 
ازجمله مواردی است که در راستای افزایش سطح کیفی کار 
و رعایت اســتانداردهای فنی صورت گرفته اســت. این کار 
همچنین برای حفظ ســالمتی کارگران رنگ کار که با مواد 
شیمیایی موجود در رنگ سروکار دارند بسیار الزم و ضروری 
اســت. مجموعه تخصصی مانی وین تــالش دارد در همه 
جوانب کار از به روزترین و مدرن ترین فناوری های موجود در 
بازار دنیا اســتفاده کند و در این راه از هیچ کوششی مضایقه 
نمی کند. به همیــن دلیل مجموعه تخصصی مانی وین کلیه 
رنگ ها و مــواد موردنیاز بخش رنــگ را از برندهای معتبر 
کشورهای اروپایی تهیه می کند. رنگ کردن پی.وی.سی به 
دلیل مواد خاص تشــکیل دهنده و چربی که روی سطح آن 
وجود دارد از حساســیت ویژه ای برخوردار است و نمی توان 
به راحتــی به رنگ دلخواه روی آن دســت پیدا کرد. رنگ و 
رزین های مورد استفاده در واحد رنگ مانی وین از کشورهایی 
مثل آلمان، ایتالیا، آمریکا و ترکیه تهیه شده و با دستورالعمل 
ویژه کارشناســان مانی وین، رنگ و پوشش نهایی ترکیب و 

اجرا می شود.
 تفاوت رنگ و لمینیت

شاید برای برخی این سوال پیش بیاید که رنگ بهتر است 
یا لمینیت؟ واقعیت این اســت که این سوال به نوعی قیاس 
مع الفارق اســت چراکه رنگ و لمینیــت دو فناوری مجزا از 
هم هســتند که بر روی یک ســطح مانند یو.پی.وی.سی یا 
آلومینیوم پوشش ایجاد می کنند. رنگ و لمینیت را نمی توان 
باهم مقایسه کرد، بلکه ما از کنار هم گذاشتن این دو روش، 
قدرت انتخاب بیشــتری به مشتری می دهیم. این که با توجه 
به نــوع پنجره، نما و معماری خاص بنــا و همچنین نیاز و 
ســلیقه مشــتری از کدام یک از این دو متریال استفاده شود 
امکانی اســت که مجموعه تخصصی مانی وین برای ایجاد 
تنــوع در کار و رضایت خاطر بیشــتر مشــتری از آن بهره 
می برد. این دو روش به نوعی مکمل یکدیگر نیز هســتند از 
سویی به دســت آوردن برخی رنگ ها که لمینیت آن وجود 
دارد کاری بسیار سخت و گاهی نشدنی است و از سوی دیگر 
برخی رنگ هایی که با ترکیب و پاشــش در کارگاه به دست 

می آیند لمینیت آنها وجود ندارد.
 استاندارد در مانی وین

بحث اســتاندارد در مجموعه تخصصی مانی وین به شکل 
نظارتی است که با دقت و وسواس زیاد همواره روی تمامی 
بخش ها و افراد وجــود دارد. تمامی کارگــران مانی وین از 
میزان حساسیت ها، ریزبینی ها و دقتی که مدیریت مجموعه 
بر روند کار دارد آگاه هستند و این مسئله مانند یک استاندارد 
اجباری الزم االجرا، همواره آویزه گوش همه مجموعه است. 
مــا در مجموعه تخصصی مانی وین خودمــان را محدود به 

اســتانداردها نکردیــم که به صرف در اختیار داشــتن فالن 
اســتاندارد دیگر کار ما خوب اســت و نیازی به بهتر شدن 
نداریم. یک مجموعه موفق مجموعه ای اســت که همواره 
خودش برای خودش اســتاندارد و دستورالعمل جدید تعریف 
کند و برای رسیدن به آن استاندارد تالش کند. توجه به کار 
گروهی برای رســیدن به نتیجه مطلوب در این کار بســیار 
ضروری اســت. تمامی افراد مجموعه تخصصی مانی وین به 
کار گروهی اعتقاد دارند و رسیدن به جایگاهی باال در صنعت 
لمینیت و رنــگ پروفیل را منوط به رعایت اصول کار تیمی 
می داننــد. اگر هرکدام از افراد و اجــزاء مجموعه کار خود را 
به درســتی انجام دهند می توان انتظار داشت که نتیجه قابل 

قبولی در پایان به دست آورد.
 کنترل کیفی، گارانتی و خدمات پس از فروش

تمامی محصوالت پس از اتمام کار، در سه مرحله و توسط 
سه کارشــناس از نظر کیفی کنترل می شوند و کوچک ترین 
موارد با دقت فراوان بررسی و رفع می شوند. تست هایی مانند 
تســت ضربه که به منظور بررســی میزان مقاومت رنگ در 
مقابل ضربه و ریزش انجام می گیرد، تســت بلند شدن که با 
ابزار مخصوص و نوارچسب برای آزمون قدرت چسبندگی و 
مقاومت در برابر بلند شدن رنگ صورت می گیرد و تست هایی 
که هرکدام قســمتی از کیفیت کار را بررسی می کنند باعث 
می شــوند تا محصول نهایی با میزان اطمینان باال و درصد 
خطای پایین به دست مشتری برسد. این کار همچنین باعث 
می شود تا مجموعه نسبت به گارانتی و تضمین کیفیت کار با 
خیالی آسوده تر عمل کند. بر همین اساس تمامی محصوالت 
لمینیت و رنگ مانی وین از گارانتی 10 ساله برخوردارند. این 
گارانتی شــامل مواردی مثل بلند شدن رنگ، خدشه پذیری 
رنگ، ریــزش رنگ، رنگ پریدگی و... می شــود. رنگ های 
مورد اســتفاده مانی وین طبق آخرین استانداردهای روز دنیا 
تهیه شده اند لذا برای تمامی موارد فوق گارانتی و ضمانت نامه 

10 ساله ارائه می شود.
 کالس های آموزشی و ارتقاء سطح علمی در 

مجموعه تخصصی مانی وین
مانی وین همواره نســبت به آموزش کارگران و نیروهای 
فنــی خود اهتمام ویــژه ای دارد و موفقیت یک مجموعه را 
بدون رشــد علمی و فنی نیروهای کاری آن مجموعه میسر 
نمی بیند. در همین راستا هرساله برنامه های آموزشی متنوعی 
شــامل برگزاری کالس ها، کارگاه ها و سمینارهای آموزشی، 
ســفرهای علمی به کارخانه های داخل و خارج کشور، تهیه 
جزوه های آموزشــی و... در دســتور کار خود دارد. مانی وین 
معتقد است عالوه بر این فعالیت ها الزم است که افراد جامعه 
نیز نســبت به مســائل عمومی و تا حدودی فنی رنگ کاری 
و لمینیــت در و پنجره هــای یو.پی.وی.ســی و آلومینیومی 
اطالع داشته باشند چراکه بســیاری از افراد هنوز نمی دانند 
که می شــود پروفیل یو.پی.وی.سی را رنگ یا لمینیت کرد! 
به همین خاطر برنامه هایی داریم تا اقشــار مختلف جامعه را 
نســبت به این صنعت آگاه کنیم چراکه هرچه جامعه آگاه تر 

باشد کار ما راحت تر خواهد بود.

زندگی، پنجره ای باز، به دنیای وجود 
تا که این پنجره باز است، جهانی با ماست 
آسمان، نور، خدا، عشق، سعادت با ماست 

فرصت بازی این پنجره را دریابیم 
در نبندیم به نور، در نبندیم به آرامش پر مهر نسیم 

پرده از ساحت دل برگیریم 
رو به این پنجره، با شوق، سالمی بکنیم

ش
زار

گ

نام مانی وین را که می شــنوی اولین چیزی که بعد از لمینیت و رنگ به ذهنت می آید حضور جمعی حرفه ای است که برای کار کردن در دنیای پررنگ 
و لعاب و شــاداب لمینیت و رنگ مناسب به نظر می رسد. ظرافتی که در این کار الزم است و قدرت ریزبینی و توجه به جزئیات که از خصوصیات بارز 
زنانه است، دست به دست هم داده اند تا مجموعه تخصصی مانی وین مجموعه موفقی در صنعت نسبتا نوپای لمینیت و رنگ پروفیل های یو.پی.وی.سی 
و آلومینیوم کشــور باشد. به روال دیرین نشریه پنجره ایرانیان، بازهم به سراغ یکی از مجموعه های موفق صنعت در و پنجره و صنایع وابسته رفتیم 
تا پای صحبت مدیر و کارمندانش بنشــینیم و از روزهای گذشــته و سختی های رکود بازار و روزهای آینده و امید به گشایش و رونق حرف بزنیم. این 
بار اگرچه حرف های خانم پندآموز، مدیرعامل شرکت مانی وین مثل همیشه شیوا و شنیدنی بود اما تصمیم گرفتیم تا در خالل بازدید از کارگاه و سرک 
کشــیدن به گوشه و کنار آن، ضمن شــنیدن توضیحات خانم پندآموز، تصاویر بخش های مختلف کارخانه را نیز ثبت کنیم. این گزارش حاصل گپ و 
گفت با مدیر مجموعه تخصصی مانی وین و گشت وگذار در بخش های مختلف این کارخانه است که مشروح و تصاویر آن را باهم می بینیم و می خوانیم:

اشــاره

 رو به این پنجره با شوق سالمی بکنیم
بازدید اختصاصی پنجره ایرانیان  از مجموعه تخصصی مانی وین؛

  معرفی مانی وین
مجموعه تخصصــی مانی وین ازجمله مجموعه های فعال 
در زمینه لمینیت و رنگ پروفیل یو.پی.وی.ســی و آلومینیوم 
در کشور است که به صورت حرفه ای و تخصصی کار می کند. 
این مجموعه که فعالیت خود را از ســال 91 آغاز کرده است 
هم اینک با داشتن تیم کاری متخصص در دو بخش لمینیت 
و رنگ با پشــتیبانی گــروه بازاریابی و فــروش حرفه ای و 
همچنیــن مدیریتی جدی و پرتــالش گام های بلندی برای 
رســیدن به قله های موفقیت برمی دارد. گفتنی است، گروه 
لمینیــت مانی وین که آموزش هــای مربوطه را در بهترین و 
مدرن ترین کارگاه های کشــور ترکیه فراگرفته اند، هم اکنون 

با بیش از چهار ســال تجربه موفــق در کار لمینیت، یکی از 
باتجربه تریــن و مطمئن ترین تیم های لمینیت کار در صنعت 
در و پنجره هستند. عالوه بر این، طی سال های گذشته بارها 
از متخصصان و کارشناســان آلمانی دعوت شده تا با حضور 
در مجموعه تخصصی مانی وین، شیوه اجرای کار و رمپینگ 
دســتگاه ها و گروه فنی لمینیت مانی وین را بررسی کرده و 
نکات ضعف را برطرف کنند. حضور ســه نیروی متخصص 
در بخش کنترل کیفی کارگاه های لمینیت و رنگ مانی وین 
گواه دیگری بر اهمیت کیفیت در این مجموعه است. اهداف 
بلندمدتی که برای مجموعه تخصصی مانی وین تصور شده 
اســت بر به کارگیری آخرین تکنولوژی ها، دستگاه ها، نیروی 

کار فنی و مدیریتی جامع برای دستیابی به کیفیتی بی نقص 
و یگانه تاکید دارد. پس شــعار »کیفیــت را ارزان نخرید« 

بی دلیل بر پیشانی مجموعه مانی وین حک نشده است.
 حجم تولید و ظرفیت کاری مانی وین

ظرفیــت کاری مجموعه تخصصــی مانی وین با عملکرد 
یک تیــم 20 نفره در دو شــیفت کاری روزانه برابر با 600 
شاخه پروفیل یو.پی.وی.سی است. مانی وین از سراسر کشور 
مراجعه کننده و مشــتری دارد و هم اینک که با تمام توان و 
ظرفیت کاری در حال فعالیت بوده همواره از ســفارش های 
رسیده عقب اســت؛ البته این مجموعه تالش بی وقفه ای را 

برای آماده سازی و تحویل به موقع کار به خرج می دهد.
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شرکت طال پروفیل ارس تولیدکننده 
پروفیل یو.پی.وی.سی نوواویتا، به منظور 
قدردانی از زحمات مدیران، کارکنان و 
همه کسانی که در راه اندازی و فعالیت 
این مجموعه همکاری داشته اند جشن 
تولیدی برگزار کرد. این جشن تولید روز 
شنبه 23 اردیبهشــت ماه 96 در محل 
آزاد تجاری  کارخانه نوواویتا در منطقه 
ارس برگزار شد. در این گردهمایی که 
با حضور احمــد علیرضابیگی، نماینده 
مــردم تبریــز در مجلس شــورای 
اسالمی، مهندس محمدرضا میراب، 
مدیرعامل شرکت طال پروفیل ارس، 
مدیران، نمایندگان فروش و کارکنان 
کارخانــه نوواویتا و جمعی از فعاالن 
عرصه صنعت در و پنجره و پروفیل 
یو.پی.وی.سی همراه بود، از زحمات 
مدیران، کارکنــان و نمایندگی های 
قدردانی  نوواویتا  محصوالت  فروش 
به عمل آمد و به تعدادی از برترین ها 

هدایای ویژه ای اهداء شد.
این گردهمایی بــا بازدید حاضران از 
محل کارخانه نوواویتا که ســال گذشته 
در منطقه آزاد تجاری ارس احداث شده 
است، آغاز شــد. در این بازدید مهندس 
محمدرضا میراب، مدیرعامل و مهندس 
بهــزاد عبدالهی، قائم مقــام مدیرعامل 
نوواویتا ضمن معرفــی فضا و امکانات 
کارخانــه، توضیحاتی دربــاره روند کار 
و تولیــد محصول پروفیــل نوواویتا به 

حاضران ارائه دادند.
در ادامه برنامه که در مجتمع خدماتی 
رفاهی »دربار ارس« تدارک دیده شده 
بود، مهنــدس ابراهیمــی، مدیر روابط 
عمومی و تبلیغات نوواویتا پشت تریبون 
قرار گرفت و ضمن عرض خیرمقدم به 
مدعوین، از مهندس میراب دعوت کرد 
تا برای ایراد ســخن به جایــگاه بیاید. 
مهندس میراب نیز در ســخنانی ضمن 
خوشــامدگویی، از همه حضــار به ویژه 

نمایندگی های  و  کارکنــان  مدیــران، 
فروش نوواویتا تقدیر و تشکر کرد.

مهندس میراب در ابتدای ســخنانش 
با اشاره به برخی افرادی که از او درباره 
دلیــل حضور و ســرمایه گذاری اش در 
ایران می پرســند شعری از بیژن سمندر 
به زبان شــیرازی خوانــد و دلیلش را 
برای ایــن کار، عالقه به وطن و حس 

میهن پرستی دانست.
همه کسانی  از  افزود:  میراب  مهندس 
که در ایــن راه از مــن حمایت کردند 
و کمــک کردنــد تــا ایــن کارخانه و 
مجموعه صنعتــی در منطقه آزاد ارس 
احداث شود تشــکر می کنم. به ویژه از 
کارکنــان و کارگران ســخت کوش و 
زحمتکــش مجموعه که ســختی های 
زیادی را متحمل شــدند از صمیم قلب 
تشــکر می کنم و دست تک تک شما را 
می بوســم. به ویژه از مهندس عبدالهی 
که بیشتر زحمات بر دوش ایشان است 

و همسر صبور و فداکارشان سپاسگزارم.
وی گفت: در مرحله بعد از مشتریان و 
نمایندگی های فروش مجموعه نوواویتا 
کــه از ارکان کار مــا هســتند و بدون 
تالش ایــن عزیزان ایــن کارها پیش 

نمی رفت تقدیر و تشکر می کنم.
دکتر  از  گفــت:  نوواویتا  مدیرعامل 
بیگــی، نماینده مردم تبریز در مجلس 
قبول زحمت  اســالمی که  شــورای 
کردنــد و در این مراســم حضور پیدا 
کردند تقدیر و تشــکر ویژه دارم و از 
ایشــان و همه کسانی که برای آبادانی 
ایــران و اســتان آذربایجــان تالش 

می کنند تشکر می کنم.
میراب در ادامه با اشاره به نام گذاری 
ســال اقتصاد مقاومتی افزود: امیدوارم 
ادارات و مســئوالن مــا این موضوع را 
برعکــس نفهمیده باشــند و در مقابل 
فعالیت هــای اقتصادی و پیشــبرد این 
کارها مقاومت نکننــد بلکه با همراهی 
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پنجره ایرانیان: شرکت طال پروفیل ارس با برند »نوواویتا« توسط مهندس محمدرضا میراب تاسیس شده است. میراب 
از ســال 1353 مقیم کشور آلمان و فارغ التحصیل رشته برق و انرژی اســت. وی تاکنون در رشته های متفاوتی ازجمله 
فعالیت های تولیدی، ماشین آالت و صنایع شــیمیایی فعالیت کرده است. میراب همچنین یکی از بنیان گذاران مجموعه 
  Consulting for Business in iran هافمن در ایران و مدیرعامل شرکت مشترک ایتالیا، آلمان، ترکیه و ایرانی با نام
اســت. شرکت طال پروفیل ارس در سال 1393 ثبت و تاسیس شده است. تجربه 33 ساله بنیان گذار شرکت در کشور 
آلمان، پشتوانه این مجموعه است که محصول خود را با نام تجاری »نوواویتا« به معنای زندگی نو، که تلفیقی از طراحی 
ایتالیایی و تکنولوژی آلمانی و اتریشــی است، ارائه می کند. شــرکت طال پروفیل ارس این کارخانه را با ظرفیت ساالنه 
7500 تن شامل 6 خط تولید با دســتگاه های cincinati و قالب های تکنوپالست احداث کرده است و با بهره گیری از 
متخصصان اروپایی و ایرانی کیفیت محصول خود را تضمین می کند. گردهمایی جشــن تولید شرکت طال پروفیل ارس 
)نوواویتا( اردیبهشت ماه 96 در منطقه آزاد تجاری ارس، جلفا برگزار شد. گروه خبری نشریه پنجره ایرانیان که در جشن 

تولید نوواویتا حضور داشت گزارشی از این برنامه تهیه کرده که در ادامه توجه شما را به آن جلب می کنیم.

نـوواویـتـا؛ پنجره ای رو به زندگی نو
جشن تولید شرکت طال پروفیل ارس برگزار شد:



11
ه 7

ـار
شم

   
96

یر 
  ت

هم 
ل د

سـا
ن/ 

ـا
رانی

ه ای
ـر

نج
پ

125

ش
زار

گ

با رعایت  در بحث اعطای تســهیالت 
مبانی قانونی آن عمل کند.

نماینــده مــردم تبریــز در مجلس 
اظهار کــرد: ما بایــد در بخش جذب 
سرمایه گذاری به نحوی عمل کنیم که 
کسانی مثل آقای میراب که در خارج از 
کشور زندگی و کار می کنند تشویق شوند 
و احساس امنیت کنند و سرمایه شان را 
برای رشــد و توســعه صنعت و تولید 
داخلی به کشور بیاورند. کسانی هستند 
آقای  ببینند سرنوشــت  که منتظرنــد 
میراب و سرمایه گذاری اش در کشور به 
کجا می انجامد. مــا باید کاری کنیم تا 
سایر کســانی که امکان سرمایه گذاری 
در داخل کشــور را دارند با آسودگی و 
خیــال راحت به داخل کشــور بیایند و 
در امر تولید و اشــتغال زایی به مملکت 

کمک کنند.
بیگی گفت: امروز کسانی مانند آقای 
میراب قهرمانان واقعی اقتصاد کشــور 
هســتند که آسودگی و زندگی راحت در 
خارج از کشــور را رهــا کرده اند و با به 
جان خریدن همه ســختی هایی که در 
این راه وجود دارد بــه کمک اقتصاد و 
تولید داخلی آمده اند تــا جوانان ایرانی 
با داشــتن شــغل و درآمد به خودشان 
و کشورشــان خدمت کنند. مــا باید با 
همکاری با مهندس میراب به دیگرانی 
که نظاره گر این موضوع هســتند ثابت 
کنیم که میراب انتخاب درســتی داشته 
است چراکه نتیجه کارش ایجاد منفعت 
بــرای خودش، کشــورش، کارگرش و 

جامعه اش خواهد بود.
اقتصادی  معاون  باقــرزاده  ابراهیم 
ارس،  آزاد  منطقه  و ســرمایه گذاری 
ســخنران بعدی برنامه بــود که در 
جایــگاه قــرار گرفت. باقــرزاده نیز 
ضمن تبریک ایام شعبانیه از مهندس 
میراب و همه کسانی که در راه اندازی 
مجموعه نوواویتا در منطقه آزاد ارس 

تالش کردند تقدیر و تشکر کرد.
در بخش پایانــی برنامه از تعدادی 
از مدیــران، کارمنــدان، کارگران و 
نمایندگی های فــروش برتر نوواویتا 
بــا اهداء جوایزی تقدیر و تشــکر به 

عمل آمد.
پس از پذیرایی و صرف نهار، نشست 
صمیمانــه مهندس میــراب و مهندس 
عبدالهــی بــا نمایندگی هــای فروش 
نوواویتا پایان بخش این جشن تولید بود.

11
ه 7

ـار
شم

  
96

یر 
  ت

هم 
ل د

سـا
ن/ 

ـا
رانی

ه ای
ـر

نج
پ

124

ش
زار

گ

و همکاری با کســانی که قصد فعالیت 
اقتصادی دارند در چرخش چرخ اقتصاد 
مملکت ســهیم باشــند. همــه ما باید 
تالش کنیم تا ســطح سرمایه گذاری در 
کشور افزایش پیدا کند. اگر سرمایه گذار 
خارجی وارد کشــور شــود بسیار خوب 
اســت اگر نیاید هم باید سرمایه گذاران 
داخلی را تشــویق کنیم تــا در صنایع 
تولیــدی فعالیــت کنند نــه این که با 
سنگ اندازی باعث دلسردی آنها شویم.

دکتر بیگی، نماینده تبریز، اســکو و 
اسالمی  شــورای  در مجلس  آذرشهر 
نیز در این گردهمایی حضور داشــت 
پیرامون  ســخنانی  ایــراد  و ضمــن 
فعالیت های اقتصــادی در منطقه آزاد 
به عنوان  میــراب  مهنــدس  از  ارس، 
سرمایه گذاری که از خارج کشور برای 
ایجاد اشتغال و فعالیت صنعتی به وطن 

خود آمده تقدیر کرد.
دکتر بیگی گفت: موضوع اقتصاد شعار 
بردار نیست و ما باید اقتصاد را به صورت 
عملــی وارد ارکان زندگی مردم کنیم تا 
از منافع آن برخوردار شوند. حمایت هایی 
که دولــت و بانک هــا از صنایع انجام 
می دهند هم باید در این راســتا باشد و 

مردم نتایج ملموس آن را درک کنند.
وی افزود: دولت باید از اقتصاد خارج 
شــود و بخش خصوصی در شــرایط 
اقتصاد واقعی وارد عمل شود. تا زمانی 
که دولت کار تولیــد را انجام می دهد 
شرایط رقابت سالم در صنعت به وجود 
نمی آید و پیشرفتی در اقتصاد صورت 
نمی گیــرد. به عنوان مثال چون بخش 
خودرو در دست دولت است تسهیالت 
بانکی کشــور نیز در راه خرید خودرو 
اولویت بنــدی  و  می شــود  مصــرف 
مناسبی برای دادن تسهیالت به مردم 

صورت نمی گیرد.
بیگــی گفــت: وظیفه دولــت خرید 
هواپیمــا و تولیــد کامیــون و اتوبوس 
نیســت بلکه باید موانع تولید و تجارت 
را هموار کند تــا بخش خصوصی وارد 
این مسائل شــود. دولت باید در بخش 
نظارتی و ایجاد هماهنگی های کلی در 
سیاســت گذاری اقتصادی فعال باشد و 
بخش عملکردی را بــه مردم و بخش 
خصوصی واگــذار کند. دولــت باید با 
برداشــتن قدمی مثل برجــام مقدمات 
فعالیت بهتر بخــش خصوصی را آماده 
کنــد و نهایتا اگر می خواهد کمکی کند 































نشریـه پنجره ایرانیـان
نخستین ماهنامه تخصصی صنعت در و پنجره و بهینه سازی انرژی ایران

ونـــوس  بــا  ایــران  شیشــه  صنعــت   بالندگــی 
152 .................................... شـیشـــه    

زیبایی و کارایی با زیبـــا پنجـــره گلســـتان.. 160
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سال ها نصب شیشه های یکی از بلندترین برج های کشور، 
برج بین المللی تهران را به پایان رسانده بود.

اما قرار گرفتن در نقطه اوج صنعت شیشــه کشورمان به 
این ســادگی ها میسر نشده بود و سختکوشی بسیاری باید 
به خرج داده و فراز و فرودهای فراوانی باید برای رســیدن 

به این نقطه طی می شد.
آقای حسن نوروزی، با نکته سنجی  خاص خود، نخستین 
فراز و نشیب پیش روی ونوس شیشه را همان تپه ماهوری 
می دانــد کــه به عنوان زمین بــرای ســاخت کارخانه در 
اختیارش گذاشــتند. زمینی به وسعت 7 هکتار در شهرک 
صنعتی شمس آباد در سال 1381 خریداری گردید. زمینی 
که همچون راه دشــوار پیش رو به هیچ وجه هموار نبود. 
با این حال، وی پستی بلندی های این زمین را آسان ترین 

فراز و نشیب عمر ونوس شیشه تاکنون می داند.
این تپــه ماهور در کمتر از 16 ماه تســطیح و 18 هزار 
متر ســوله در آن ساخته شــد و در نخستین روزهای سال 
138۴ این کارخانــه در دو بخش محصوالت خودوریی و 
ساختمانی به بهره برداری رسید. این واحد تولیدی از همان 
ابتدا با پیشــرفته ترین ماشین آالت کار خود را آغاز کرد و با 
تجهیز مستمر خود، در تمام این سال ها تمامی توان خود را 
به کار برد تا کشورمان از فناوری های روز دنیا عقب نماند؛ 
تا به امروز که بنا به اظهــار آقای نوروزی، پس از معرفی 
فناوری هــای جدید جهان، در کمتریــن زمان ممکن این 
فناوری ها در خدمت ونوس شیشه قرار می گیرند، که از آن 
جمله می توان به شیشه های های پرفورمانس اشاره کرد که 
همگام با پیشــرفته ترین کارخانه های دنیا در ونوس شیشه 
تولید و در پروژه های بزرگ داخلی نصب می شــوند. برخی 
از محصوالت ساختمانی ونوس شیشــه را می توان بدین 
شرح برشمرد: شیشه های دوجداره، شیشه های اسمارت یا 
مات شونده، شیشه های مقاوم در مقابل سرقت، شیشه های 
مقاوم در مقابل انفجار، شیشه های مقاوم در مقابل گلوله و 

شیشه های دکوراسیون داخلی.
 بدون تردید موفقیت های بزرگ ریشه در اهداف بزرگ 
دارند و ونوس شیشه نیز از ابتدا با شعار »نگاه نو، بنای نو« 
تالش داشــته تا با ایجاد تغییر بنیادیــن در نگاه معماران، 
بناهای نوینی را برای صنعت ســاخت و ساز کشورمان به 
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بالندگی صنعت 
شیشه ایران با ونـوس شـیشـه     

بازدید اختصاصی پنجره ایرانیان از مجموعه بزرگ ونوس شیشه؛

گروه خبری پنجره ایرانیان در تاریخ 10 خرداد 1396 از مجموعه بزرگ ونوس شیشه واقع در شهرک 
صنعتی شــمس آباد بازدید به عمل آورد؛ و در حاشیه این بازدید با آقای حسن نوروزی، مدیرعامل این 
شــرکت و گیتی نوروزی، کارشناس ارشد توسعه محصول به گفتگو نشســت. در ادامه ماحصل این 

گفتگوها و گزارش تصویری از کارخانه ونوس شیشه از نظر شما می گذرد:

اشــاره

»عملیات سوراخ کاری بدنه برج میالد برای نصب نمای شیشه ای این برج از دوم مهرماه 
آغاز شده و پس از ایجاد 680 سوراخ در بدنه بتنی برج میالد از امروز عملیات نصب سازه 
نگهدارنده نمای شیشه ای آغاز می شود و از ابتدای هفته آتی شاهد شیشه های نصب شده 
در بدنه برج خواهیم بود. ابعاد هر جام از شیشــه های بدنه میالد 420 در 240 سانتی متر، 
وزن آن معادل 980 کیلوگرم و مطابق با برترین استانداردهای روز دنیا، و ضخامت هر کدام 
از این شیشه ها 30 میلی متر است. تکنولوژی ساخت این شیشه ها در دنیا بی نظیر 
است. شیشه های مورد استفاده در نمای برج دارای رنگ منحصربه فردی است 
که متناســب با تابش نور تغییر رنگ می دهد و با باالترین تکنولوژی های روز 
دنیا و تحت لیســانس یک شرکت معتبر آلمانی در داخل تولید شده 
است. دانش ساخت این شیشه ها از یک شرکت معتبر آلمانی به 
داخل کشور وارد و یک شرکت تولید شیشه داخل کشور هم به 
منظور ساخت این شیشه ها به دستگاه های روز دنیا مجهز شده 
است. در ساخت این نوع شیشــه ها از باالترین تکنولوژی های 
روز دنیا استفاده شده و دارای مقاومتی باال و بی نظیر در مقابل زلزله 

است.« )خبرگزاری مهر، 9آبان 1386(

خبر فوق ده ســال پیش به نقل از مدیر عامل شــرکت 
یادمان ســازه، مجری پــروژه برج میــالد روی خروجی 
خبرگزاری های کشــورمان قــرار گرفــت. در این زمان 
چهارمین برج بلند جهان پس از ده ســال که از شروع به 
ساخت آن می گذشت به یکی از مراحل حساس خود یعنی 
مرحله نصب شیشه رسیده بود. در آن روزگار بسیاری بر این 

عقیده بودند که هیچ شرکت ایرانی توان تامین شیشه های 
بزرگترین پروژه شهری کشورمان را ندارد. شاید به همین 
دلیل بود که در ابتدای امر نیز ساخت این شیشه ها بر عهده 
شرکتی خارجی گذاشته شد. اما کیفیت شیشه های تولیدی 
این شــرکت اماراتی مورد تایید قرار نگرفت و همه نگاه ها 
به یک شــرکت داخلی معطوف شد. شرکتی که در همان 
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رشد روزافزون شیشه در معماری مدرن

آقای نوروزی دورنمای اســتفاده از شیشه در معماری را بسیار روشن می بیند. از نقطه نظر وی تغییر 
سبک زندگی مردم و گسترش شهرنشــینی و در نتیجه رشد اجباری شهرها، باعث تغییراتی بنیادین 
در شیوه ســاخت و ساز شده است. امروزه بلندمرتبه ســازی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته و 
رشــدی روزافزون دارد؛ و در ساختمان های بلند، مصالح نوین به ویژه شیشه به واسطه مزایای فراوانی 
که دارد نقش بســیار مهمی را ایفا می کنند. ســُبکی، سهولت کار، ایمنی، ســرعت کار، و زیبایی از 
جمله امتیازات شیشــه است که سبب اقبال فزاینده معماران به این محصول شده است. ضمن اینکه 
با توجه به انواع بســیار مختلف این محصول، کاربری های متفاوتی را می توان برای آن تعریف کرد. 

برای مثال با توجه به ساخت شیشه های ضدگلوله 
یا ضد انفجار، بانک ها یا ســاختمان هایی که نیاز 
به امنیت بیشــتری دارند، از این محصول استقبال 

باالیی نشان می دهند.
یکــی از مهمتریــن مزایای ایــن محصول و 
به طور خاص شیشــه های دوجداره، صرفه جویی 
در مصرف انرژی اســت. روشــن است که امروزه 
کاهش اســتفاده از انرژی یکــی از ضرورت های 
کشــورمان اســت و جلوگیری از اتالف انرژی در 
ساختمان ها یکی از راهکارهای موثر در این زمینه 
به شــمار می رود. در عین حال، این مزیت باعث 
شده که شیشه به یکی از ارزان ترین مصالح نوین 
در ســاختمان سازی تبدیل شــود؛ زیرا با توجه به 
جلوگیــری از اتــالف انــرژی و صرفه جویی در 
هزینه های مرتبط با آن، اســتفاده از شیشه برای 

مصرف کنندگان بسیار مقرون به صرفه است.
 ضمن اینکه قابلیتی وجود دارد که می توان برای 
اقلیم های متفاوت از شیشــه های مختلفی استفاده 

کرد تا از هدررفت انرژی با توجه به اقلیم مربوطه جلوگیری کرد. همچنین با اســتفاده از شیشه های 
مقاوم در برابر زلزله می توان خانه های امن تری را برای شهروندان به ارمغان آورد.

آقای نوروزی عالوه بر این مزایا به مورد مهم دیگری نیز اشــاره دارد. شیشه باعث آسایش بیشتر 
شــهروندان در خانه هایی شــده است که سبک ســاخت آنها با گذشته تفاوت بســیاری کرده است. 
امروزه اکثر جمعیت شهرنشین در آپارتمان هایی زندگی می کنند که وسعت چندانی ندارند؛ استفاده از 
شیشه های بزرگ در چنین بناهایی ارتباط داخل خانه را با پیرامون تا حد بسیاری گسترش می دهد و 

آسایش خانه های کوچک را برای ساکنان آن بیشتر می کند.
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ارمغــان آورد. از این منظر، آقای نوروزی هدف اصلی خود 
را از بنیانگذاری ونوس شیشه به طور کلی بهره مند ساختن 
کشــورمان از آخریــن فناوری های روز دنیــا، و در بخش 
ســاختمانی صرفه جویی در مصرف انرژی برمی شــمارد. 

اهدافی که تا حد بسیاری محقق شده اند. 
امروزه به لطف به روز بودن مدیران این شــرکت، صنعت 
شیشــه کشــورمان از مدرن تریــن تکنولوژی های جهان 
برخوردار اســت و پابه پای بزرگتریــن تولیدکنندگان دنیا، 
ونوس شیشــه نیز محصوالت مدرن و پیشرفته ای را ارائه 
داده و می دهد؛ همچنین اســتفاده از شیشه های دوجداره 
در ساختمان های کشــورمان رشد روزافزونی از آن سال ها 
داشــته و بدین ترتیــب از اتالف انرژی تا حد بســیاری 

جلوگیری شده است.
ونوس شیشه در هر دو بخش تولیدی خود به موفقیت های 
چشمگیری نائل آمده است. در بخش خودرو، ونوس شیشه 
امروز یکی از بزرگترین تامین کنندگان شیشــه های ایران 
خودرو بوده و صددرصد قطعات الزم خودوری پژو 206 را 
تامین می کند. ضمن اینکه این شــرکت برای نخستین بار 
صاحب تکنولوژی تولید شیشــه های پیچیده این خودرو در 

ایران شده است.
در بخش ساختمانی نیز، کارنامه ونوس شیشه درخشش 
فوق العاده ای داشته است. با مرور نام برخی پروژه هایی که 
از محصوالت این شــرکت بهره برده اند این ادعا به خوبی 
اثبات می شــود: برج مهســتان، ســاختمان مرکزی بانک 
گردشگری، پردیس ســینما گالری ملت، بیمارستان مغز و 
اعصاب پروفسر سمیعی، مجتمع نمایشگاهی شهر آفتاب، 
ســاختمانVIP و CIP فرودگاه امام خمینی، هتل ایبیس 
و نووتل، باغ موزه دفاع مقــدس، باغ موزه بانک مرکزی، 
باغ کتاب تهران، فرودگاه شــیراز، ترمینال حجاج فرودگاه 
مهرآباد، ترمینال ســالم فرودگاه امام، ساختمان بورس و 
اوراق بهادار، ارگ تجریش، برج جام ملت، مجتمع تجاری 
فرهنگی چارســو، مجتمع تجاری اداری سام سنتر، چشم 
پزشــکی نور و  و ده ها پروژه بزرگ دیگر که همه نشان از 

برتری ونوس شیشه در این عرصه دارد.
در این میان اما تهیه شیشــه های مدرن و پیچیده برج 
میالد ماجرایی دیگر دارد. شیشــه های ارائه شده به برج 
میالد از خانوادۀ شیشــه های V-Cool شــرکت ونوس 
شیشه هستند که به روش های سکوریت و لمینیت تقویت 
شده اند. در شیشه های سقف برج میالد نیز از شیشه های 

چاپی تولیدی شرکت ونوس شیشه استفاده شده است.
مســلما ســاخت برج میــالد در تهــران بزرگترین و 
پیشرفته ترین پروژه ساختمانی کشور به شمار می رود که 
ساخت بســیاری از بخش های آن به شرکت های خارجی 

واگذار شد. 
با این وجود، یکی از حســاس ترین مراحل ساخت این 
پروژه به ونوس شیشه سپرده شد و این شرکت با تجهیز و 
ارتقای خود در سال 1385 توانست از پس این مهم برآید 
و با موفقیت کامل شیشه های برج میالد را تولید و آنها را با 
تضمین ده ساله به شرکت مجری این پروژه تحویل دهد و 

مایه سربلندی میهنمان در این عرصه شود.
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شیشه یکی از ایمن ترین مصالح ساختمانی

در ســال های گذشــته پاره ای محدودیت ها از جانب برخی نهادها برای استفاده از شیشه اعمال شد. 
توجیه اصلی اتخاذ چنین سیاســت هایی ایمنی پایین این محصول عنوان می شــده است. اما با نگاهی 
به کشــورهای زلزله خیز مانند ژاپن مشاهده می شــود که در برخی از این کشورها استفاده از شیشه در 
ساختمان های بزرگ حتی الزامی است. این پرسش را با آقای نوروزی در میان می گذاریم که واقعا دلیل 

این دوگانگی چیست؟ 
وی این مســئله را ناشی از وجود یک مشــکل بزرگ در مسیر استفاده از شیشه 
برمی شــمرد: یعنی فقدان قوانین مشخص یا عدم اجرای صحیح این قوانین. بنا به 
نظر مدیرعامل ونوس شیشه، اگر برای شرایط مختلف و خصوصیات پروژه ها قوانین 
مشخصی وضع شود که بر اســاس آن، خصوصیات شیشه مورد استفاده در شرایط 
مختلف تعیین شود، و بر اجرای این قوانین نظارت کامل صورت گیرد، نه تنها شیشه 
در ساختمان هیچ خطری ندارد بلکه یکی از ایمن ترین مصالح خواهد بود. گواه این 
مدعا نیز آن است که در هیچ کدام از کشورهای زلزله خیز نه تنها استفاده از شیشه 

ممنوعیت ندارد بلکه در برخی از آنها استفاده از آن الزامی شده است.
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A P P R O V E D  APPLICATOR 
 

This certificate expresses our 
confidence in the relevant 
experience and specialist  
know-how of this 
recommended applicator of Engineering 

Silicones for 
Façade 
Applications 
 

Sika is not responsible for the Recommended (Approved) Applicator’s compliance with Sika's guidelines or training 
instructions or any other requirements of third parties.  Sika is not liable for any acts or omissions of the 
Recommended (Approved) Applicator arising in any way, including, but not limited to, any breach of contract; or 
any tort (including negligence); or any breach of statutory duty.  

 

This is to confirm that 
 

Venus Glass Co.  
is a Recommended (Approved) Applicator for the following applications of Sika-Products:  

 
Engineering Silicones for Facade Applications 

 
Employees of Venus Glass Co. have received practical training in the proper storing, preparation 
and application of the Sika-Products.  
  
The Recommended (Approved) Applicator is aware of the relevant Sika Product Data Sheets and 
all other technical documentation. 
  
This Confirmation is valid for one year from its date of issue and may be renewed subject to the 
Recommended (Approved) Applicator successfully completing any training courses required by 
Sika.  
 
 
Dubai, 29.01.2015 

Dragoslav Djordjevic 
Product & Technology Engineer 
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گواهینامه های تضمین کیفیت و استاندارد ونوس شیشه

در زمینه تضمین کیفیت شــرکت ونوس شیشه موفق به کسب استاندارد ISO-9001-2008 و نیز ISO-TS-16949-2009 شده است. در زمینه کیفیت، 
ونوس شیشه دارای گواهینامه استاندارد ملی ایران جهت تولید شیشه های ساختمانی و خودرویی می باشد.

 ونوس شیشــه تنها تولیدکننده شیشه ســاختمانی در ایران است که موفق به دریافت گواهینامه کیفی برای تولیدات سکوریت، لمینیت و انواع شیشه های دوجداره 
 High آمریکا جهت استفاده از انواع شیشه های Guardian بلژیک شده است. همچنین ونوس شیشه تنها شرکت ایرانی مورد تایید شرکت AGC خود از شرکت

Performance خانواده SunGuard می باشد. 
شیشــه های ضدســرقت و ضدگلوله ونوس شیشه توسط 
و  ارزیابــی  آلمــان   Beschussamt Ulm موسســه 
مورد تایید قــرار گرفته اند. محصــوالت خودرویی مرتبط با 
خودروهای پژو شــرکت ونوس شیشه از لحاظ کیفی به تایید 

رسمی کیفیت از پژو فرانسه رسیده اند.
ونوس شیشــه جهت دســتیابی به برترین کیفیت به طور 
داوطلبانــه از اســتانداردهای ASTM پیروی کرده و تمامی 
محصوالت ساختمانی خود را به مدت 5 سال گارانتی می کند.

Louvain-la-Neuve, 2nd  of February, 2016 

All the low-e and solar control 
coated glasses of AGC 

Valid until 
January 

2018 

Jean-Marie Sellier 
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 از چه نــوع یراق آالتی در محصوالت خود اســتفاده می کنید و 
به طورکلی یراق آالت چه نقشی در کیفیت پنجره های تولیدشده دارد؟

یراق آالت و ملزومات نقش بسیار حساس و پررنگی در کیفیت پنجره ایفا می کنند 
و بدون اســتفاده از یراق آالت باکیفیت نمی توانیم پنجره باکیفیتی تولید کنیم. ما در 
کارهایمان عموما از یراق آالت کاله که ازجمله معروف ترین و باکیفیت ترین برندهای 
ترک در زمینه یراق آالت اســت و 10 سال ضمانت دارد استفاده می کنیم. عالوه بر 
کالــه در برخی موارد نیز از محصوالت روتو اســتفاده می کنیــم که این برند هم از 

برندهای شناخته شده و خوب یراق در صنعت در و پنجره است.
 کیفیت شیشه چه نقشی در پنجره های تولیدی دارد و اصوال معیار 

یک شیشه دوجداره باکیفیت چیست؟
شیشه مانند یراق آالت نقش بسیار مهم و اساسی در پنجره دارد چراکه بخش زیادی 
از ســطح یک پنجره را شیشه تشکیل می دهد. ما همیشه در تولید شیشه بهترین مواد 
اولیه را اســتفاده می کنیم و شیشه های مورد استفاده ما شیشه فلوت درجه یک است که 
با دســتگاه های مدرن تولید شــود. عالوه بر این ها باید در تولید شیشه از چسب خوب 

استفاده شود تا محصول نهایی محصول خوبی شود.
 نصب پنجره چه نقشــی در کیفیت محصول نهایی مورداســتفاده 
مصرف کنندگان خواهد داشت؟ شما برای ارتقاء این مرحله از کار خود 

چه تدابیری اندیشیده اید؟
نصب پنجره که آخرین مرحله از مراحل کار است حساسیت ویژه ای در دوام و کیفیت 
نهایی محصول دارد. پنجره های تولیدی ما قبل از نصب در قسمت کنترل کیفی، تست 
و کنترل می شــوند و پس از تاییدیه از کارخانه خارج می شــوند. ما در نصب پنجره ها 
از چســب های AKFIX اســتفاده می کنیم و تمام اســتانداردهای نصب را نیز رعایت 
می کنیم. اگر یک پنجره بسیار باکیفیت تولید شود ولی در مرحله نصب اصول حرفه ای 
و اســتاندارد رعایت نشود آن پنجره نمی تواند دوام و کارایی الزم را داشته باشد و پس 

از مدتی دچار نقص عملکرد می شود. نصب غیراستاندارد به سایر قسمت های پنجره نیز 
آسیب وارد می کند و باعث استهالک زودتر از موعد آن می شود.

 تــا کنون برای بهره گیری از دانش و فنــاوری روز چه اقداماتی 
انجام داده اید؟

اســتفاده از علم و فناوری روز یکی از مهم ترین عوامل در پیشــرفت یک کار است. 
بر همین اســاس ما نیز در زمینه به کارگیری دانش و فناوری همیشه سعی کردیم که 
با حضور در کالس های مختلف داخلی و خارجی و همچنین شــرکت در نمایشگاه های 
مختلف ســطح، آگاهی و اطالعاتمان را در زمینه تولید و فروش صنعت یو.پی.وی.سی 
باال ببریم. عالوه بر این تالش کردیم تا با اســتفاده از دســتگاه های مونتاژ پیشرفته، 
ســطح کیفی محصوالتمان را هم راســتا با دانش و فناوری روز صنعت یو.پی.وی.سی 

افزایش دهیم.
 در حال حاضر، چه عاملــی در بازار بیش از همه برای فعالیت های 

شما مشکل ساز است؟
مشــکل عمده فعالیت ما در حال حاضر رکودی است که بر بازار مسکن حاکم است 
و چند ســال اســت این رکود ادامه دارد. امیدواریم با تغییراتی که در شرایط اقتصادی 
کشــور رخ داده اســت هرچه زودتر بازار مسکن از این رکود خارج شده و تولید ما هم به 

نسبت افزایش پیدا کند.
 برای جلوگیری از ورود پنجره های نامرغوب به بازار چه راهکارهایی 

وجود دارد؟
باال رفتن ســطح آگاهی جامعه نســبت به خصوصیات پنجره باکیفیت اصلی ترین 
عامل اســت، چراکه اگر مردم از خصوصیات پنجره باکیفیت اطالع داشته باشند دیگر 
تولیدکنندگان نمی توانند محصوالت بی کیفیت خود را به آنها بفروشند. عالوه بر این، 
تولیدکننــدگان نیز باید در تولید خود، آن چنــد نکته مهم را رعایت کنند تا محصول 
باکیفیتی به بازار عرضه کنند. اســتفاده از پروفیل باکیفیت و حتما ایرانی، اســتفاده از 
شیشــه درجه  یــک و به کارگیری گالوانیزه با ضخامت باال از جمله این موارد اســت 
که آگاهی جامعه نســبت به این موارد و رعایت آنها از سوی تولیدکنندگان به بهبود 
کیفیت پنجره های موجود در بازار منجر می شــود و از ورود محصوالت بی کیفیت نیز 

جلوگیری می کند.
 به نظر شــما، برای تولید یــک پنجره اســتاندارد، چه عوامل و 

فاکتورهایی باید مورد توجه قرار بگیرند؟
عامل نخســت، استفاده از پروفیل باکیفیت اســت. برای این منظور باید با نظارت بر 
کارخانه های تولیدکننده پروفیل یو.پی.وی.ســی کاری کنیم که این کارخانه ها از مواد 
اولیه درجه یک اســتفاده کنند و صرفا به خاطر پایین آمدن قیمت تمام شده از مواد اولیه 
نامرغوب اســتفاده نکنند. مطمئنا با این کار دیگر هیچ مونتاژکاری از پروفیل نامرغوب 

استفاده نخواهد کرد.
 شــرایط فعلی و آینده بــازار در و پنجره های دوجداره را چگونه 

ارز یابی می کنید؟
بازار در و پنجره یعنی بازار مسکن؛ به امید روزهای خوب در مسکن هستیم.  شرکت شما از چه تاریخی فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون چه فراز 

و نشیب هایی را در طی کردن مسیر پیشرفت پشت سر گذاشته است؟
فعالیت ما در صنعت در و پنجره از ســال 1390 با تولید و فروش در و پنجره یو.پی. وی.

ســی آغاز شد و از ســال 1395 تولید پنجره های آلومینیوم ترمال بریک را به فعالیت های 
مجموعه اضافه کردیم.

 در حال حاضر چه محصوالت و خدماتی توســط شرکت شما عرضه 
می شود؟ درباره انواع محصوالت و خدمات خود توضیح دهید.

فعالیت عمده ما در زمینه تولید در و پنجره دوجداره یو.پی.وی.سی است. به تازگی تالش 
کردیم تا با گســترش فعالیت های مجموعه، تولید پنجره های آلومینیوم ترمال بریک را نیز 
به فعالیت هایمان اضافــه کنیم. مجموعه ما همچنین در زمینه فروش پروفیل های یو.پی.

وی.سی نیز فعال است و نمایندگی پروفیل نوواویتا در استان گلستان را در اختیار دارد.
 از چه پروفیلی برای ساخت محصوالت خود استفاده می کنید و آیا این 

شرکت  پروفیل ساز نظارت و حمایت های الزم را از شما به عمل می آورد؟
در چند ســال اول فعالیتمان بیشتر از محصوالت ترکیه ای اســتفاده می کردیم ولی در 
ادامه به ســمت اســتفاده از پروفیل های ایرانی روی آوردیم؛ به این دلیل که هم کیفیت 
خوبی دارند و هم خواســتیم به سهم خود به تولید ملی کمک کرده باشیم. به تازگی نیز با 
شــرکت نوواویتا که دارای کارخانه ای با دستگاه های مدرن است و پروفیلی بسیار باکیفیت 
و مناسب عرضه می کند، قراردادی در خصوص اخذ نمایندگی استان گلستان منعقد کردیم. 
در زمینه تولید در و پنجره آلومینیومی نیز از پروفیل شــرکت آبسکون استفاده می کنیم که 

از مطرح ترین مجموعه های تولیدکننده پروفیل آلومینیوم در کشور است.

زیبا پنجره گلستان از جمله مجموعه های موفق در زمینه تولید در و 
پنجره دوجداره در کشور است که در استان گلستان فعالیت می کند. 
این مجموعه که فعالیت خود را از سال 1390 با تولید و فروش در 
و پنجره یو.پی.وی.سی آغاز کرد، هم اینک با گسترش فعالیت های 
خود توانسته است بخشی از بازار در و پنجره را در استان گلستان 
به خود اختصاص دهد. این مجموعه در حال حاضر تولید پنجره های 
دوجــداره آلومینیومی ترمال بریک را نیز به فعالیت های خود افزوده 
اســت و از ســال 1395 اقدام به تولید در و پنجره های آلومینیوم 
با استفاده از پروفیل آبسکون کرده اســت. شرکت زیبا پنجره در 
ادامه برنامه گسترش فعالیت های خود موفق شده است نمایندگی 
توزیع و فروش پروفیل نوواویتا در اســتان گلستان را نیز به دست 
آورد. استفاده از پروفیل، یراق آالت و ملزومات باکیفیت و به کارگیری 
دســتگاه های مونتاژ مدرن و پیشــرفته در کنار به کارگیری آخرین 
دســتاوردهای دانش و فناوری صنعت در و پنجره باعث شــده تا 
مجموعه زیبــا پنجره یکی از موفق تریــن مجموعه های فعال این 
صنعت در شمال کشور باشد. نشریه پنجره ایرانیان نیز در راستای 
معرفی مجموعه های موفق صنعت در و پنجره به سراغ این مجموعه 
رفته و با حامد زیاری مدیرعامل جوان و پرتالش شرکت زیبا پنجره 
گلستان گفتگویی انجام داده است که در ادامه توجه شمارا به این 

گپ و گفت جلب می کنیم.

اشــاره

زیبایی و کارایی با زیبـا پنجـره گلسـتان

گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیرعامل زیبا پنجره گلستان؛















نشریـه پنجره ایرانیـان
نخستین ماهنامه تخصصی صنعت در و پنجره و بهینه سازی انرژی ایران

ت 
ن آال

شی
ش ما

بخ

176 .. وینــدور همه آنچه از یک پنجره می خواهید

گــزارش اختصاصــی پنجــره ایرانیــان از مجموعــه 
وین تک ................................................ 100
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 ابتدا مختصری درباره شــرکت ویندور و 
پیشینه فعالیتتان بیان کنید؟

شرکت ویندور از ســال 139۴ فعالیتش را آغاز کرده 
اســت. در ابتدا فقط در زمینه یراق آالت و CRP فعالیت 
می کردیــم ولی رفته رفته به بخش پروفیل و ســرانجام 

ماشین آالت وارد شدیم.
 در حال حاضــر مجموعه ویندور یک مجموعه جامع 
و کاملی اســت که تمامی موارد و لوازم مورد نیاز صنعت 
در و پنجره را پوشــش می دهد و یک مشتری می تواند 
در این مجموعه همه نیازهایش را در بخش در و پنجره 

یو.پی.وی.سی فراهم کند.
 با توجه بــه این که بخــش عمده ای از 
فعالیت های شما بازرگانی است، تغییراتی که 
در نرخ تعرفه های گمرکی شــاهد بودیم چه 

تاثیری در روند کاری شما داشته است؟
بخش گمرک و تعرفه های کاالهای وارداتی از ســال 
9۴ دچــار تغییرات و چالش های زیادی شــده اســت. 
به هرحال وضعیت فعلی اقتصاد و بازار جهانی به گونه ای 
اســت که یک کشــور نمی تواند همه اقالم و کاالهای 
مورد نیازش را خودش به تنهایــی تولید کند و نیاز دارد 
که بخش عمده ای از مایحتاج خود را از کشورهای دیگر 

وارد کند. 
در کشــور ما هــم به همین صورت اســت یعنی برخی 
محصوالت اســت کــه توانایی و تکنولــوژی تولید آن را 
نداریم و برخی کاالها هم صرفه اقتصادی ندارند که آنها را 
تولید کنیم لذا مجبور هستیم این محصوالت را وارد کنیم. 
بــه دلیل نو پا بودن این صنعت، متاســفانه افزایش تعرفه 
گمرکی باعث شده اســت اکثر مونتاژکاران و همکاران در 
زمینه پخش یراق آالت دچار مشــکالت شدیدی شوند که 
از آن جملــه می توان به عدم امکان واردات به موقع و تهیه 

محصوالت مورد نظر در زمان مورد نیاز و... اشاره کرد.

 به نظر شما دولت دراین زمینه باید چگونه 
عمل کند؟

اگر دولت قبل از اعمال افزایش تعرفه ها، نســبت به 
واردکردن دانــش فنی و تجهیز صنایــع داخلی به آن 
تکنولوژی اقدام کند می توان امیدوار بود که این افزایش 
تعرفه هــا گامی در جهت ارتقاء ســطح تولیدات داخلی 
باشــد. در غیر این صورت نه تنها کمکی به این موضوع 
نمی کنــد بلکه در روند معمــول واردات کاال و گردش 

سرمایه در بازار نیز اختالل ایجاد می کند.
 درباره فعالیت شرکتتان در بخش پروفیل 

کمی بیشتر توضیح دهید؟
خانم میرزایی مدیریت شرکت در بخش یو.پی. وی. سی 
تالش زیادی می کند تــا محصولی با بهترین کیفیت و 
قیمت مناسب به دست مشــتری برساند. کیفیت برای 
مجموعــه ما در همه حال از اهمیــت خاصی برخوردار 
است و به هیچ عنوان از کیفیت محصوالت کم نمی کنیم. 
اولین بار در دی ماه 9۴ با عرضه پروفیل ســی فور که 
از بهتریــن پروفیل های تولید داخل مــا بود کارمان را 
شــروع کردیم. در ادامه با توجه به نوآوری هایی که در 
بازار وجود داشــت ما هم به سمت پروفیل های جدیدتر 
رفتیم و در حال حاضر نمایندگی انحصاری پروفیل های 
آلدوراوین و اســکای وین را در شــمال غرب کشور به 

عهده داریم.
 در زمینه یراق آالت و ملزومات در و پنجره 

یو.پی.وی.سی چه کارهایی انجام داده اید؟
در زمینه یراق آالت باید عرض کنم که متاسفانه چند 
برند یراق آالت یو.پی.وی.سی از ابتدا وارد بازار کشور ما 
شده که به خاطر اکونومیک بودنشان جایگاه خوبی هم 
پیدا کرده اند، ولی ازلحاظ کیفی چندان موفق نیستند و 
برندهای خیلی بهتری نســبت بــه این ها در دنیا وجود 
دارد. یک سری یراق آالت خوبی هم در بازار هستند که 
ما از ابتدا با این ها کار کردیم و در ادامه هم کار خواهیم 
کرد مثل یراق آالت اندو، کایاپــن، مکس و... . در این 
بخش نیز، مجموعه ما به شــکل مســتقیم یا از طریق 

نمایندگی هایمان به سراسر کشور کاال ارسال می کند. 
 وضعیت فروش ماشین آالت در مجموعه 
ویندور به چه شکل اســت؟ لطفا دراین باره 

کمی توضیح دهید.
در بخش ماشین آالت و دستگاه ها به دلیل حساسیت 
و اهمیــت موضوع با جدیت بیشــتری عمل می کنیم. 
دســتگاه های تولیدی همکاران ما خوشبختانه از سطح 
کیفی خوبی برخوردارند و همیشه سعی کرده اند آیتم ها 
و آپشــن های مدرن و به روزی بر روی آنها تعبیه کنند 
تا بتوانیم در بازار رقابت حضور موثری داشــته باشــیم. 
تولید دســتگاه هایی که با برق تک فــاز کار می کند از 
جمله مواردی اســت که توســط همــکاران ما انجام 
می شــود چراکه بیشــتر مونتاژکاران به دالیلی تمایل 
دارند در فضاهایی کار تولید را انجام دهند که برق تک 
فاز داشته باشــد. تالش برای به روز کردن دستگاه ها و 
اســتفاده از تکنولوژی های نوین به حدی است که حتی 

جدیدترین آپشــن هایی را که بر روی یکی از دستگاه ها 
قرار داده شده است در ترکیه هم نمی توان یافت و یک 
عملکرد جدید و انحصاری است که همکاران توانسته اند 
در داخل کشــور آن را طراحی کنند. مورد دیگر، اضافه 
کردن آپشــنی بر روی یکی از دستگاه هاست به گونه ای 
که با صرف کمترین هزینه و اضافه کردن یک قطعه که 
طراحی و تولید داخل کشور است، آن دستگاه دومنظوره 
شــده و هم قابلیت کار با یو.پی.وی.ســی و هم ترمال 
بریک را پیدا می کند. تمامی دســتگاه ها و ماشین آالتی 
که مجموعه ویندور پخش می کند با گارانتی 2 ساله به 
مشتری ارائه می شوند؛ و در بسیاری مواقع اگر قطعه ای 
دچار ایراد شود آن را تعمیر نمی کنیم بلکه کامال تعویض 
می شــود و به نوعی محصوالت ما عالوه بر گارانتی از 

وارانتی نیز برخوردارند.
 چــه خدمات پس از فروش یا شــرایط 
خاصی برای محصوالت خود به مشتریانتان 

ارائه می دهید؟
همان طور که گفتم همه محصوالت ما از گارانتی های 
بلندمدت و وارانتی برخوردارند. شــرایط پرداخت بسیار 
مناســبی داریم مانند اقســاط 12 ماهه بدون سود که 
بهترین گارانتی و تضمین برای مشــتری اســت تا از 
صحت و ســالمت محصول اطمینان حاصل کند. این 
کار مانند این اســت که مجموعه ما یک وام بلندمدت 
بــدون بهره به فرد می دهد تا هم محصول مورد نیازش 
را تامین کند، هم بــرای فراهم کردن ضامن و مدارک 
و اســناد برای بانک به زحمت نمی افتد و مهم تر از همه 
عدم دریافت ســود از این مبلغ اســت که همگی باعث 
پیشبرد کار مشتری می شــوند. جوایزی مانند ارائه یک 
عدد تبلت به همراه هــر محصول، کرایه حمل رایگان 
بــرای خرید پروفیل و مــواردی ازاین دســت از جمله 
خدمات ویژه ما به مشــتریان اســت. فــروش پروفیل 
ما همیشــه طبق لیســت قیمت کارخانه است و مبلغ 
اضافی دریافت نمی شــود. حتی خریدهــای تناژ باال از 
معافیت کرایه حمل و شــرایط تحویل و تسویه حساب 
بلندمدتی )تا 6 مــاه( نیز برخوردارند. خوشــبختانه در 
مجموعه ما تاکنون هیچ مبلغــی تحت عنوان افزایش 
قیمت، اضافه بها، سود، دیرکرد، مابه التفاوت و... دریافت 
نشــده، نمی شود و نخواهد شــد و اگر غیر از این باشد 
ترجیح می دهیم اینجا را تعطیل کنیم تا بخواهیم چنین 

پول هایی را از مشتریانمان بگیریم.
و توسعه  پیشــرفت  برای  برنامه ای   چه 

فعالیت هایتان در سال جاری و آینده دارید؟
بخــش عمده فعالیــت جدید ما در ســال 1396 در 
بخش شیشــه خواهد بود. فروش دســتگاه های تولید 
شیشــه دوجداره و افزودن دســتگاه های شستشــوی 
شیشه و اسپیسرهای حرارتی از جمله مواردی است که 
برای ســال جدید در نظر داریم. هم اکنون نیز در حال 
مقدمه چینی و پیش زمینه سازی طرح دیگری هستیم که 
در آینده نزدیک جزئیات بیشتری از آن را اطالع رسانی 

خواهیم کرد.

گو
گفت

گروه بازرگانی ویندور از دی ماه 1394 فعالیت خود را در زمینه پخش یراق آالت و پروفیل یو.پی.وی.ســی با برندهای داخلی در شــهر 
ارومیه آغاز کرد. این مجموعه فعالیت خود را با به خدمت کردن کادری مجرب از بهترین کارشناســان ارشــد فروش، بازاریابان ملی و 
بین المللی، کارشناسان امور در و پنجره یو.پی.وی.سی و کارشناسان ارشد امور تجارت بین الملل ادامه داد. ویندور رفته رفته با احساس 
نیاز مشتریان و درخواســت هایی مبنی بر عرضه محصوالت متنوع، محدوده کاری خود را گسترش داد، به طوری که اکنون اکثر نیازهای 
همکاران و فعاالن صنف در و پنجره و شیشــه اعم از فروشندگان و مونتاژکاران را تامین می کند. گروه صنعتی بازرگانی ویندور در حال 
حاضر در زمینه پخش پروفیل های ایرانی، پخش یراق آالت، دســتگاه های مونتاژ سه فاز و تک فاز ایرانی و ترک، دستگاه های اسپیسر 
حرارتی ترک، اسپیســر حرارتی، توری های پلیسه ای، لوازم شیشــه، ملزومات پنجره و کلیه موارد مربوط به صنف یو.پی.وی.سی فعال 
است. ویندور در راستای ارتقاء ســطح کاری و توسعه فعالیت هایش در نظر دارد عرضه یراق آالت در و پنجره های آلومینیومی را نیز به 
مجموعه اضافه کند. ارائه خدمات پس از فروش و شــرایط تحویل و تسویه حســاب ویژه ویندور ازجمله مزایا و ویژگی های برتر این 
شرکت نسبت به سایر رقبا است، به گونه ای که این خدمات را در دیگر مجموعه ها به ندرت می بینیم. ارائه محصوالتی باکیفیت با شرایط 
تحویل مناســب در جهت رضایتمندی هرچه بیشتر مشتری از دیگر نکات مثبت مجموعه ویندور است. تالش برای ارتقاء سطح کیفی و 
نوآوری در محصوالت تولیدی و افزودن بخش های جدید نشان از پویایی و بالندگی این مجموعه و مدیریت توانمند آن دارد؛ اتفاقی که 
در تولید ماشین آالتی به روز و متناسب با نیاز داخلی در مجموعه ویندور به خوبی قابل مشاهده است. گروه خبری نشریه پنجره ایرانیان در 
سفری به شهر ارومیه پای صحبت های خانم میرزایی و مهندس هادی حسن پور، مدیران مجموعه ویندور نشست. برای آشنایی بیشتر 

با این مجموعه و مدیران جوان و خوش فکر آن، مشروح این گفتگو را باهم می خوانیم. 

اشــاره

گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان  با مدیران گروه صنعتیـ  بازرگانی ویندور؛

وینــدور
همه آنچه از یک پنجره می خواهید
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خدمات را در ســریع ترین زمان ممکن و بدون قید و شرط 
به مشتری ارائه دهیم. این شرکت ها آن چنان به محصوالت 
خود اطمینان دارند که بــا جدیت به ما اعالم کرده اند برای 

همه محصوالتشان گارانتی 10 ساله ارائه دهیم.
 عرضه محصــوالت به چه صورت و از طریق 

کدام دفتر شما صورت می گیرد؟
عمال فرقی نمی کند مشتری برای تهیه کاال به کدام دفتر 
ما مراجعه کند. ثبت ســفارش، تامین کاال، فرایند فروش و 
ارســال محصول از طریق هــر دو دفتر ما در تبریز و تهران 
انجام می شــود و مشــتریان ما در سراسر کشــور می توانند 
به دلخواه خودشان و با لحاظ کردن بعد مسافت به هرکدام از 

دفاتر ما برای تهیه کاال مراجعه کنند.
 وضعیــت فعلی بازار در و پنجــره را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
در حال حاضر همان طور که می دانید رکود چندین ســاله ای 
بر بازار ســاختمان حاکم اســت که بازار در و پنجره هم متاثر 
از این وضعیت است و شرایط مناســبی ندارد. صنوف زیادی 
زیرمجموعه صنعت ســاختمان هستند و تا زمانی که وضعیت 
صنعت ساختمان به این شکل اســت این زیرمجموعه ها هم 
شرایط خوبی نخواهند داشت که امیدواریم به زودی این شرایط 
تغیر کند و شــاهد رونق دوباره بازار ســاختمان و در و پنجره 

باشیم.
 بزرگ ترین مشکلی که در صنف در پنجره با آن 

روبه رو هستید چیست؟
در حال حاضر بزرگ ترین مشکل ما چک های برگشتی است 
که وجود دارد. متاسفانه این چک های برگشتی و بدقولی برخی 
مشــتریان همه برنامه ها و توازن بازار ما را به هم زده است و 
باعث شــده بســیاری از برنامه های کاری ما با مشکل مواجه 
شــوند. اگر این مســئله در صنف ما حل شود میزان 
نقدینگی زیادی وارد صنف می شــود که 
باعث تحرک خوبی  می تواند 

در بازار شود.

 به نظر می رســد صنعت مــا در زمینه تولید 
یراق آالت در و پنجره نســبتا ضعیف است. دلیل 

این مسئله را چه چیزی می دانید؟
تنــوع محصول و تعداد یراق آالت یک سیســتم در و 
پنجره بسیار گسترده است و برای تهیه همه این قطعه ها 
به یــک مجموعه تولیدی صنعتی بــزرگ و مدرن نیاز 
است. البته در سایر کشورها مثل ترکیه، این گونه نیست 
که همه قطعات و یراق آالت یک سیستم را یک کارخانه 
تولید کند بلکه چندیــن کارخانه بزرگ در کنار هم قرار 
می گیرند و با عقد قرارداد همــکاری چندجانبه اقدام به 
تهیــه یراق آالت مختلف می کنند به این شــکل که هر 
کارخانه تعداد مشــخصی از قطعــات را تولید می کند تا 
مجموعه قطعات و یراق آالت مورد نیاز یک سیســتم در 
و پنجره کامل و قابل عرضه شود. متاسفانه در ایران این 
اتفــاق به دالیل متعددی نمی افتــد و تنها چند کارخانه 
هســتند که اقدام به تهیه اســپانیولت و چند قطعه دیگر 
می کنند و مجموعه قطعاتشــان کامل نیســت. از طرف 
دیگــر محصوالت کارخانه های ایــران به دلیل ظرفیت 
پایین تولید، قیمــت باالیی دارند و توان 

رقابت بــا مجموعه های عظیم ترک بــا محصوالتی با 
کیفیت باال و قیمت پایین تر را ندارند.

 تولیدکنندگان در و پنجره به کدام یراق آالت 
تمایل بیشتری دارند؟

در صنف تولیدکنندگان در و پنجره هم مانند بســیاری از 
صنوف دیگر، متاســفانه تمایل به استفاده از جنس خارجی 
بیشــتر اســت. مونتاژکاران ما فارغ از کیفیت این اجناس، 
تنها به ترک یا خارجی بودن آن توجه می کنند و چون این 
یراق آالت معموال قیمت پایینی هم دارند تمایل بیشتری به 

خرید این محصوالت دارند.
 با توجه به این که عمده فعالیت شما واردات 
است مشکالت زیادی در زمینه گمرک و افزایش 
تعرفه های واردات باید داشــته باشید. نظرتان 

دراین باره چیست؟
مســئله ای مانند افزایش تعرفه های گمرکی طبیعی است 
و در همه جا وجود دارد. متاسفانه این مسئله که می توانست 
عاملی برای تقویت تولید داخلی باشد به دلیل عدم مدیریت 
و اقداماتی کــه تولیدکنندگان داخلــی هم زمان با افزایش 
تعرفه انجــام دادند بی تاثیر شــد و دراین بین همه متضرر 
شدند. تولیدکنندگان داخلی هم زمان با افزایش تعرفه اقدام 
به افزایــش قیمت کردند به همین خاطــر قیمت تولیدات 
داخلی نسبت به محصوالت وارداتی تفاوتی نکرد و با توجه 
به مســائلی که در پاسخ به سوال قبل مطرح کردم طبیعی 
است که مونتاژکار و تولیدکننده در و پنجره، کاالی ارزان و 

باکیفیت با برند خارجی را ترجیح دهد!
 نظرتان پیرامــون فعالیت اتحادیه ها و 
آیا فعالیت  سندیکاهای صنفی چیســت؟ 
این اتحادیه را بــرای صنعت در و پنجره 

الزم می دانید؟
مطمئنا وجود ســندیکا و اتحادیه صنفــی در هر صنفی 
الزم و مفید اســت و برای پیشرفت فعالیت های صنفی باید 
چنین انجمن هایی تاسیس و تقویت شود. اگر یک اتحادیه 
خوب و فعال تشکیل شود که به دنبال منافع صنف باشد و 
مشکالت اعضاء را پیگیری کند صد درصد ما موافق هستیم 

و حمایت خواهیم کرد.
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شــرکت بازرگانی ســفیر فعالیت خود را در صنعت در و پنجره از سال 82 آغاز کرد. 
موسســان این شرکت که شروع فعالیتشان با ســاخت و نصب در و پنجره همراه بود 
توانستند با کسب تجربه و تالش بیشتر در سال 89 شرکت سفیر را به صورت رسمی 
ثبت کرده و زمینه فعالیتشان را گسترش دهند. غالمرضا عسگری به همراه برادرانش 
وقتی در ســال 1389 زیر بنای شرکت بازرگانی ســفیر را با هدف ارائه یراق آالت در 
و پنجره بنا نهادند، مصمم بودند تا دامنه فعالیت شــرکت را از شــهر تبریز در استان 
آذربایجان شرقی به دیگر شهرهای ایران گسترش دهند. حاال شرکت بازرگانی سفیر 
دفتری هم در تهران دارد تا مشــتریان و تولیدکنندگان در و پنجره های یو. پی. وی .سی 
در سراسر ایران بدون واسطه و به طور مستقیم و با قیمتی یکسان بتوانند نیازهای خود 
را برآورده سازند. بازرگانی ســفیر هم اینک نمایندگی انحصاری دو برند شناخته شده 
یــراق آالت در و پنجره یو.پی.وی.ســی reze و winx را در اختیار دارد و افزون بر آن 
برخی یراق آالت دیگر استاندارد و باکیفیت را هم به سبد محصوالت خود افزوده است. 
این مجموعه نمایندگی پروفیل یو.پی.وی.ســی »آک پروفیل« در اســتان آذربایجان 
شرقی را نیز در اختیار دارد. گروه خبری نشریه پنجره ایرانیان در سفری به شهر تبریز 
از شرکت ســفیر که انبار و دفتر مرکزی آن در جاده تبریز تهران واقع است بازدیدی 
داشت و ضمن آن گفتگویی با غالمرضا عسگری مدیرعامل موفق این مجموعه انجام 

داد که مشروح این گفتگوی خواندنی را در ادامه باهم می خوانیم. 

اشــاره

گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیرعامل شرکت سفیر؛

سـفیر امید  در آسمان  صنعت

 برای شروع بحث ضمن معرفی مجموعه تان، 
مختصری درباره پیشینه و تاریخچه فعالیت های 

آن بیان کنید؟
شــرکت بازرگانی ســفیر در زمینــه تهیــه و توزیع انواع 
پروفیل و یراق آالت در و پنجره یو.پی.وی.ســی و شیشــه 
دوجــداره فعالیت می کند. همچنین نمایندگی فروش پروفیل 
»آک پروفیل« را در اســتان آذربایجان شرقی به عهده داریم. 
مجموعه ما یــک دفتر و انبار مرکزی در تبریز و یک دفتر و 
انبار نیز در تهران دارد که همه فعالیت های ما در هر دو دفتر 
انجام می شود. فعالیت ما در این صنعت از سال 82 با ساخت 
و نصب در و پنجره و شیشه های دوجداره آغاز شد تا اینکه در 
سال 89 مجموعه سفیر را تاسیس کردیم. ابتدا فقط در زمینه 
فروش یراق آالت فعالیت داشــتیم ولی رفته رفته با گسترش 
فعالیت ها و تاســیس دفتر تهران سایر موارد به زمینه کاری 
مجموعه اضافه شد. در حال حاضر 6 نفر نیروی کار در دفتر 

تبریز و ۴ نفر در دفتر و انبار تهران مشغول فعالیت هستند.
 در حــال حاضر چه محصوالتــی را وارد و 
عرضه می کنید و آیا نمایندگی برند خاصی را در 

اختیار دارید؟
مجموعه ســفیر در زمینه یراق آالت نمایندگی واردات دو 
برنــد وینکس )winx( و رزه )reze( را در اختیار دارد. این 
برندهــا از بهترین های بازار یراق ایران و ترکیه هســتند و 
محصوالتشــان دارای 10 ســال گارانتی تعویض است. در 
برنامه های آتــی مجموعه قصد داریــم واردات یراق آالت 

آلومینیومی را نیز به فعالیت هایمان اضافه کنیم.
 گارانتی و خدمات پس از فروش محصوالت 

خارجی به چه شکل ارائه می شود؟
بر اساس تعامالتی که بین مجموعه ما و کارخانه های رزه 
و وینکس به وجود آمــده، گارانتی و خدمات پس از فروش 
محصوالت این شــرکت ها بر عهده شــرکت اصلی خواهد 
بــود و ما به نمایندگی از شــرکت اصلــی وظیفه داریم این 
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  شیشه های کم گسیل  )LOW-E( چگونه تولید می گردد:
1- تهیه مکانی با خالء باال
2- تزریق گاز به چنبرها  

3- انتقال بار بین کاتد و آند
4- یون های گازی، پالسما را تشکیل می دهند. 

5- یون ها در محیط پالسما حرکت می کنند.
6- یون ها به تارگت برخورد می کنند.

7- اتم ها تارگت ها را جدا می کند.
8- اتم های تارگت روی زیر الیه می نشینند.

9- یک الیه نازک ساخته می شود.
که البته این پروسه در کارخانه های مجهز و با تکنولوژی جدید قابل انجام می باشد 

که در ایران توسط کارخانه شیشه کاوه هم اکنون تولیـد می گردد.
شیشــه های کم گســیل )LOW-E(  ازلحاظ کاربردی به 3 دسته 

تقسیم می شوند: 
1- شیشه ها با ضریب کسب حرارت پایین: جهت مناطق گرم مناسب هستند، این 
شیشــه ها در هوای گرم از عبور گرما به داخل ساختمان جلوگیری کرده و در هوای 

سرد هوای داخل را حفظ می کنند.
2- شیشــه های با ضریب کســب حرارت متوســط: به صورت عمومی در مناطق 
مختلف قابل استفاده هستند، خصوصا در مناطق با آب و هوای معتدل. از ویژگی های 
این نوع شیشــه ها می توان به کسب نور خورشــید حداکثر و کاهش  اتالف انرژی 

حرارتی اشاره کرد.
3- شیشه های با ضریب کسب حرارت باال: جهت مناطق سردسیر مناسب هستند. 

و دقیقا برعکس شیشه های با کسب حرارت پایین عمل می کنند.

چرا باید از شیشه های کم گسیل یا LOW-E  در بناها استفاده کرد؟
   :)V-VAUE( 1- بهبود عملکرد ضریب انتقال حرارت

این مولفه مقدار انتقال حرارت از هر جســم را مشخص می کند؛ از جمله شیشه ها، 
در ها و پنجره ها و نماهای شیشه ای. این مولفه هر چه کمتر باشد انتقال حرارت کمتر 

بوده و عایق کاری بیشتر مطرح خواهد بود.
شیشــه های کم گسیل این مولفه را  به میزان بسیار زیادی در اختیار قرار می دهند. 

البته شیشه های دوجداره نیز در این زمینه عملکرد قابل قبولی دارند.
:UV2- بهبود فاکتور

 این فاکتور میزان عبور اشعه ماورا بنفش را مشخص می کند، که به دلیل مضرات 
ثابت شــده این نوع اشــعه،کاهش میزان آن در تابش های خورشیدی بسیار مفید و 
ضروری خواهد بود. شیشــه های کم گســیل این مولفه را نیز به میزان قابل توجهی 

کاهش می دهند.
 :VT یا )VISIBLE TRONSMITTANCE( 3- نورهای مرئی

مولفه ای که درصد عبور نور از شیشه را مشخص می کند. در شیشه های کم گسیل 
در درصد عبور نور از شیشه ها تغییر ایجاد نمی گردد.

با توجه به امکان تولید  در داخل کشور، استفاده از این نوع شیشه ها در بناهایی با 
حجم باالی نماهای شیشه ای یا جداره های نور گذر زیاد، مفید و مناسب  و اقتصادی 

خواهد بود.

توجه شرکت ها و همکاران صنف در و پنجره و نما به این امر باعث 
بهبود عملکرد ســازه های کرتین وال و پنجره های با ابعاد بزرگ شده 
و این خود باعث افزایش تقاضای استفاده از این نوع محصوالت در 

این زمینه می گردد.

Low - e اجرا شده با شیشه های
مجری: شرکت آلوکد

اله
مق

شـیشه های کم گسـیل
 )Low- E( به زبان سـاده

مهندس شهرام علیزاده، مدیر عامل شرکت آلوکد
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 شیشه های کنترل کننده انرژی یا LOW-EMISSIVITY که به شیشه های کم 
گســیل نیز معروف هستند از انتقال حرارت به میزان قابل توجهی جلوگیری می کنند 
و به صورت  یک عایق حرارتی شــفاف می باشند که با پوشش الیه های بسیار نازک 
به روی شیشه تولید می گردند. استفاده از این نوع شیشه ها در بناها با توجه به حجم 
قابل توجه  اســتفاده از شیشــه، امروزه امری ضروری به نظر می رســد. در این نوع 
شیشه ها طیف نور مرئی عبور کرده ولی از عبور طیف حرارتی و امواج مضر ممانعت 

به عمل می آید.
در شیشــه های کم گســیل انتقال حرارت ناشــی از اختالف بــه مقدار زیادی 
کاهــش می یابد )یعنی به زبان ســاده همانند یک فالســک نگهــداری مایعات 
عمل می کند.( از شــاخصه های مهم این نوع شیشه ها بهبود عملکرد پارامترهای 
G-VALUE , U –VALUE  می باشد که به ترتیب ضریب انتقال حرارت و ضریب 

کسب حرارت ناشی از خورشید نامیده می شوند.

 

شیشه داخلی + اسپیسر + شیشه بیرونی
U-factor )w/ m2 k-En 673(

هوا گاز آرگون

 شیشه دو
جداره

6+6+6 3.3 3.0

6+9+6 3.0 2.8

6+12+6 2.8 2.7

6+16+6 2.7 2.6

 شیشه دو
جداره

Low ـ E

6+6+6 )low-e #2( 2.5 2.1

6+9+6 )low-e #2( 2.1 1.7

6+12+6 )low-e #2( 1.8 1.4

6+16+6 )low-e #2( 1.5 1.3
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گیربکس:  قسمتي از اسپانیولت که حرکت را از دستگیره به تسمه شانه اي انتقال مي دهد.

بکست )Back Set(: به فاصله سطح یراق تا اکس محل شفت دستگیره گفته مي شود.
کرنر: قطعه اي از یراق که در گوشه هاي کمربند یراق بسته مي شود.

دنباله یراق: به قطعاتي از یراق که در ادامه یراق پشــت یا کف اضافه شــده و قفل هایي را 
در نقاط دورتر به ما مي دهند گفته مي شــود. این قطعات در یک سر دندانه دار )مادگي(  و در 
ســر آزاد آن ساده و بدون دندانه هســتند. قابل توجه اینکه طبق استاندارد مي بایست حداقل 
در هر 80 ســانتي متر یک قفل داشته باشیم. این قطعات به منظور فراهم کردن این موضوع 

طراحي شده اند.
اکستنشــن: به قطعاتي از یراق که به منظور افزودن طول یراق دیگر )در ارتفاع یا عرض( 
به کار مي روند، گفته مي شــود. این یراق آالت به دلیل اینکه از دو طرف با قطعه یراق دیگري 

در ارتباط هستند، در دوسر دندانه دار مي باشند )یک سر نري و سر دیگر مادگي(.
ســش لیفتر: به قطعه اي گفته مي شــود که به منظور بلند کردن سش در حالتي که پنجره 
بســته است به کار مي رود. هدف اصلي در این کار این است که زماني که پنجره بسته است، 
وزن بازشــو از روي لوال برداشته شــده و روي فریم که به استراکچر ساختمان متصل است 

انتقال یابد. این کار باعث افزایش طول عمر لوال مي گردد.
قفل امنیتي دســتگیره: قطعه اي اســت که روي اسپانیولت سیســتم دوحالته سوار شده و 
دستگیره را هنگامي که بازشو در حالت Turn قرارگرفته قفل کرده و اجازه Tilt شدن تواما 
به آن نمي دهد. حالت مذکور بسیار خطرناک بوده و بازشوهاي دارای ابعاد بزرگ درصورتي که 

دراین موقعیت قرار گیرند، احتمال سقوط بسیار زیادي خواهند داشت.
کیپر)استرایکر(: قطعاتي هستند که مقابل قفل یراق و روي فریم نصب مي شوند.

نکات مهم در انتخاب یراق آالت
در هنگام خرید یراق آالت مي بایست به این نکته توجه داشت که یراق مورد نظر با هندسه 

سطح مقطع پروفیل کامال مطابقت داشته باشد.
کیپرها )اســترایکر ها( تابع پروفیل یو.پی.وی.سی مي باشند. بدین صورت که ماشین کاري 
کف کیپرها مي بایست بر اســاس نشیمنگاه آن روي پروفیل انجام شده باشد. از طرف دیگر 

قسمت فوقاني کیپرها مي بایست با اکس پروفیل )9 یا 13 میلیمتر( همخواني داشته باشد. 
دو پارامتري که قبال در مبحث پروفیل یو.پی.وی.ســی به آن اشــاره داشتیم یعني اکس 
پروفیل)Position Of euro groove( و طول بال پروفیل، از جمله فاکتورهاي تعیین 

کننده در انتخاب لوالها هستند.
همچنین عمق نشــیمنگاه گیربکس اســپانیولت در پروفیل یو.پی.وی.ســی مي بایست با 

بکست اسپانیولت مورد نظر همخواني داشته باشد.
به شکل زیر توجه کنید:

 

چارت هایي از برخي سیستم یراق آالت در زیر آمده است. با استفاده از این چارت ها مي توان 
نحــوه چیدمان یراق ها را دید، همچنین با توجه به محــدوده کاربردي طول هر یراق، یراق 

مورد نظر را انتخاب کرد. 
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)Metal Reinforcement( پروفیل تقویت کننده فلزي )2-1
شاخص ترین ویژگي یو.پی.وی.ســی عایق بودن و مقاوم بودن آن دربرابر خوردگي است، 
از این روســت که این مــاده در صنعت تولید در و پنجره وارد شــده و داراي اهمیت فراواني 
مي باشــد. بدین منظور شایسته است که نقاط ضعف آن را برطرف کرد. این کار توسط عوامل 
مختلفي صورت مي گیرد که یکي از آنها استفاده از پروفیل هاي تقویت کننده فلزي مي باشد.

نقش پروفیل هاي تقویت کننده فلزي
الف( افزایش ممان خمشي

پروفیل هاي یو.پی.وی.ســی ذاتا داراي استحکام مکانیکي باالیي نبوده و صلبیت الزم را 
ندارند. البته این نقیصه با طراحي سطح مقطع پروفیل به صورت مشبک و ایجاد محفظه هاي 

متعدد، بهبود قابل مالحظه اي مي یابد.
پروفیل هاي تقویتي که بر اســاس هندسه سطح مقطع پروفیل هاي یو.پی.وی.سی طراحي 

مي شوند، باعث افزایش ممان خمشي پروفیل هاي یو.پی.وی.سی مي گردند.
در واقع این پروفیل ها باعث تقویت اســتحکام خمشي اعضاء پنجره شده و مقاومت آن 
را در برابر نیروي باد، وزن پنجره و نیروهاي دینامیکي ناشــي از باز وبســته کردن پنجره 

افزایش مي دهد.
نکته قابل توجه این است که ضخامت پروفیل هاي تقویتي و همچنین هندسه سطح مقطع 
آن از عوامل بســیار مهم و تاثیرگذار در عملکرد نهایي پنجره اســت. این عوامل مســتقیما 

درممان خمشي پروفیل تاثیر مي گذارد. 
درشــکل زیر چند نمونه پروفیل تقویتي را با ممان هاي خمشــي متفاوت که براي دو نوع  

پروفیل  یو.پی.وی.سی طراحي شده اند مالحظه مي کنید.

  

ب( محدود کردن انبساط طولي
پروفیل هاي یو.پی.وی.ســی همچنین داراي ضریب انبساط طولي باالیي )نسبت به آهن( 
هستند. استفاده از پروفیل تقویتي، میزان انبساط طولي پروفیل یو.پی.وی.سی را محدود کرده 

و از تغییرات ابعادي پنجره در اثر افزایش دما مي کاهد.
ج( تقویت اتصاالت

از دیگرکارایي هاي این پروفیل ها این اســت که باعث قوي تر شدن اتصال قطعات الحاقي 
نظیر: لوالها، ریل ها و سایر متعلقات به پروفیل یو.پی.وی.سی مي گردد. همچنین با توجه به 
اینکه قســمتي از نصب این نوع پنجره ها توســط پیچ صورت مي گیرد، باعث محکم تر شدن 

اتصال پنجره به دیواره ها مي گردد. 
شایان ذکر است، لقي مجاز پروفیل تقویت کننده فلزي در پروفیل یو.پی.وی.سی حدود 0.7 
میلي متر اســت که در طراحي این پروفیل ها مي بایست به آن توجه کرد، در غیر این صورت 

اثرات مثبتي را که از آن انتظار داریم برآورده نخواهد کرد. 
پروفیل هاي تقویتي مي بایست در برابر خوردگي و زنگ زدگي کامال مقاوم باشند. از آنجاکه 
این پروفیل ها قرار است به صورت دائم در فضایي محبوس قرارگیرند، رطوبت موجود در این 
فضا مي تواند اثرات بسیار مخربي روي این پروفیل ها داشته و در درازمدت آنها را از بین ببرد.

از این رو در تولید این پروفیل ها از ورق هاي گالوانیزه استفاده مي گردد.
)Hard Ware( یراق آالت )3-1

به مجموعه مکانیزمي که نوع و حرکت بازشــوي پنجــره را تعیین مي کند، یراق 
گفته مي شود.

در ذیل برخي از انواع سیســتم یراق آالت که بیشــتر در کشــورمان مورد اســتفاده  قرار 
مي گیرند، آمده است:

)Tilt & Turn( ـ دو حالت بازشو
)Turn Only( ـ تک حالت بازشو از بغل

)Tilt Only( ـ تک حالت بازشو از باال
)French System( ـ سیستم فرانسوي

)Simple Sliding( ـ کشویي ساده
 )Tilt & Sliding( ـ فولکس واگني

)Folding( ـ آکاردئوني
 )Lift & Sliding( ـ کشویي ابعاد بزرگ

یراق آالت همچنین بر اساس میزان تحمل وزن داراي تقسیم بندي هستند. به عبارت دیگر 
در هنگام انتخاب نوع سیستم، مي بایست به وزن لنگه پنجره نیز توجه کرد.

تعاریف :
اســپانیولت: قطعــه اي از یراق آالت که داراي گیربکس بوده و دســتگیره روي آن 

نصب مي شود.

مهندس علی شریف زاده،
مدیر فنی شرکت هورامکو

چگونه یک پنجـره 
استـاندارد  بسـازیم؟

بخش دوم/



نشریـه پنجره ایرانیـان
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درج نیازمندی ها در سایت
و نشریه پنجره ایرانیان

رایگـان می باشد

نیازمندی های صنعت در وپنجره، فرصتی رایگان برای رونق کسب و کار

نیازمندی های پنجره

آگهی استخدام
بدینوســیله از کارشناســان فروش در حوزه پروفیل 

 UPVC  و در و پنجره دعوت به عمل می آید. 
 09126212240 شــماره  طریق  از  می توانند  متقاضیان 
تماس حاصل کرده و یا رزومه خود را به آدرس ایمیل: 

 estekhdami54@gmail.com  ارسال نمایند.

آگهی استخدام
به یک نفر کارشــناس فروش با تجربه در زمینه پروفیل 

upvc نیازمندیم.
شماره تماس:021-4751
ata.tech@yahoo.com :آدرس ایمیل

آگهی فروش
دستگاه مرات کم کار کرد، برش و جوش دوکله، با ترمز 

کن CNC با کلیه لوازم جهت فروش
شماره تماس:09121785077

آگهی فروش
یک دستگاه شستشــوی عرض 1800 تیپ صادراتی با 

قیمت و شرایط ویژه به فروش می رسد.)بازرگانی کارار(
شماره تماس:09120129060

آگهی فروش
دســتگاه تزریق چسب پلی ســولفاید ساخت شرکت 
ارسان ترکیه ، سرویس شده و آماده به کار به فروش می 

رسد.)بازرگانی کارار(
شماره تماس:09120129060

آگهی فروش
اره آتشی با موتور 10 اسب دارای تیغه 55 مناسب برای 
برش گالوانیزه و انواع قوطی های فلزی با قیمت 1،300،000 

تومان بفروش میرسد. )بازرگانی کارار(
شماره تماس:09120129060

آگهی فروش
کارگاه به مســاحت 600 متر مربع با کلیه وسایل تولید 
درب و پنجره Upvc و آلومینیوم واقع در صباشهر تهران 

به صورت شراکتی ، اجاره داده میشود. 
شماره تماس:09393978840

آگهی فروش
پانچ )پرس گوشه( آلومینیوم  .برند AltenoF  . هیدرولیک 
. نو و آکبند . دارای 24 ماه گارانتی بال قید و شــرط به 

فروش می رسد.
شماره تماس:09123574824   |    09122374952

آگهی همکاری
آماده همکاری در بخش فروش و بازاریابی شرکت های 
محترم تولیدکننده پروفیل در و پنجره UPVC ) با سابقه 

کار مفید ( می باشم. 
شماره تماس:09386580093  

UPVC خریدار ضایعات

بهترین خریدار ضایعات یو.پی.وی.سی آخرین قیمت را 

از ما بخواهید.

تماس:-09127659460-09195493935      شماره 
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روحش شاد و یادش گرامی
جناب آقای کرمانیان 

مصیبت وارده را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض کرده 
و برای آن مرحومه علو درجات را از خداوند منان خواستاریم.

ما را در غم خود شریک بدانید.
نشریه پنجره ایرانیان
























