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پنجره.ایرانیان.از.کلیه.بازدیدکنندگان.محترمی.که.از.غرفه.این.نشریه.در.هفدهمین.
نمایشگاه.صنعت.ساختمان.تهران.بازدید.کردند.تشکر.و.قدردانی.می.کند.

گفتنی.است.هفدهمین.نمایشگاه.صنعت.ساختمان.از.21.تا.25.مردادماه.1396.در.
محل.دائمی.نمایشگاه.های.بین.المللی.تهران.برگزار.شد.

قدردانی پنجره ایرانیان از بازدیدکنندگان غرفه این نشریه



11
ه.9

ـار
شم

...
96
ور.

هری
..ش

هم.
ل.د

سـا
ن/ 

ـا
رانی

ه ای
ـر

نج
پ

ره 
نج

ت پ
صنع

ار 
خبـ

ا

43

اخبار هافمن 

پنجره.ایرانیان؛.چهارمین.جلســه.هم.اندیشی.مدیران.ارشد.و.نمایندگان.مونتاژکاران.
هافمن.در.تبریز.برگزار.شد.

به.گزارش.روابط.عمومی.هافمن،.چهارمین.جلســه.هم.اندیشــی.مدیران.ارشــد.

و.نمایندگان.برتر.مونتاژکار.هافمن.از.اســتان.های.مختلف.کشــور،.روز.سه.شــنبه.و.

چهارشــنبه.27.و.28.تیرماه.برگزار.شــد..در.روز.اول.که.هافمــن.در.محل.کارخانه.

میزبــان.نماینــدگان.خود.بود.تمامــی.نمایندگان.در.رابطه.با.مســائل.و.موضوعات.

مختلف.و.دغدغه.های.خود.اظهارنظر.کرده.و.به.بیان.راهکارهایی.برای.مرتفع.سازی.

مشــکالت.و.همچنین.پیشــنهاد.هایی.برای.ارتقای.جایــگاه.هافمن.در.مناطق.خود.

پرداختنــد..در.ادامه.برنامه.مهمانان.به.همراه.مدیران.ضمن.بازدید.از.ســالن،.خطوط.

تولید.و.آزمایشــگاه.کنترل.کیفیت.هافمن،.مراحل.مختلف.تســت.های.کنترل.کیفی.

در.واحد.آزمایشــگاه.را.از.نزدیک.مشاهده.و.توضیحات.تکمیلی.آزمایشگاه.را.دریافت.

کردند..همچنین.طی.مراسمی.جوایز.مربوط.به.قرعه.کشی.جشنواره.داغ.پروفیل.های.
یو.پی..وی.سی.هافمن.نیز.به.برندگان.حاضر.اهدا.شد.

دومین.روز.جلســه.هم.اندیشــی.قبل.از.ظهر.روز.چهارشنبه.در.سالن.جلسات.هتل.

بین.المللی.کایای.تبریز.برگزار.شــد..در.این.جلســه.سیاست.ها.و.اهداف.هافمن.برای.

ســال.جاری.توســط.مدیران.عنوان.شــد.و.توضیحاتی.در.این.رابطه.و.سایر.موارد.
مطرح.شده.توسط.مونتاژکاران.ارائه.شد.

این.جلســه.که.چهارمین.جلسه.هم.اندیشی.مشتریان.برتر.با.مدیران.شرکت.بود.با.

اهداء.یادبودهای.نفیســی.از.صنایع.دســتی.آذربایجان.و.سوغات.تبریز.به.مهمانان.به.
پایان.رسید.

چهارمین جلسه هم اندیشی مدیران و نمایندگان هافمن
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پنجــره.ایرانیــان؛.در.تاریخ.15.مــرداد.1396.ضیافت.هافمن.بــرای.صنعتگران.صنف.

یو.پی..وی.ســی.اســتان.مازندران.همزمان.با.همایش.انجمن.صنفی.انبوه.سازان.مسکن.و.
ساختمان.این.استان.برگزار.شد.

به.گزارش.روابط.عمومی.هافمن،.این.شرکت.در.تاریخ.15.مرداد،.میزبان.صنعتگران.برتر.

صنف.یو.پی.وی.سی.استان.مازندران.در.شهر.بابلسر.بود..در.این.مراسم.که.با.استقبال.بسیار.

خوب.مدعوین.برگزار.گردید،.مدیریت.فروش.شــرکت.آقای.مهندس.بابک.مشیرفر.ضمن.

معرفی.ســبد.گســترده.محصوالت.هافمن.و.ظرفیت.های.این.مجموعه.به.بیان.مطالبی.نیز.

در.خصوص.صنعت.ساختمان.و.شرایط.حاکم.بر.بازار.اقتصادی.کنونی.کشور.و.لزوم.تالش،.
پشتکار.و.همت.هرچه.بیشتر.برای.گذر.از.دوره.رکود.با.کمک.و.پشتیبانی.یکدیگر.پرداخت.
وجود.تنوع.محصوالت.و.تولید.انواع.پروفیل.های.لوالیی.و.کشــویی.تک.ریل.و.جفت.ریل،.
پروفیــل.اکونومی.و.پروفیل.های.رنگی.متنوع.در.انواع.ســری.ها،.داشــتن.قیمت.رقابتی.و.
برخورداری.از.تکنولوژی.روز.دنیا.در.تولید.پروفیل.های.در.و.پنجره.یو.پی.وی.ســی.و.اجرای.

سیاست.های.روز.از.اهم.موضوعات.مطرح.شده.مدیریت.فروش.هافمن.بود.

طی.این.مراســم،.خودروی.مربوط.به.جشــنواره.داغ.پروفیل.های.یو.یی.وی.سی.هافمن.

توســط.مدیرعامل.مجموعه،.آقای.مهندس.محمد.حمیدیه.به.برنده.جشــنواره.که.نماینده.
مونتاژکار.استان.مازندران.بود،.اهدا.گردید.

مجمع.ساالنه.صنفی.انبوه.سازان.مسکن.و.ساختمان.استان.مازندران.نیز.در.تاریخ.16مرداد.

ماه.با.حمایت.هافمن.در.شــهر.ســاری.برگزار.شد..این.همایش.که.با.حضور.جمع.کثیری.از.

انبوه.ســازان.و.فعاالن.صنعت.ساختمان.این.استان.همراه.بود،.با.ایراد.سخن.ریاست.انجمن.

آقای.مهندس.قوپران.لو.در.خصوص.عملکرد.انجمن.طی.ســال.جاری.آغاز.شــد..مدیریت.

فروش.هافمن.آقای.بابک.مشــیرفر.نیز.در.ســخنرانی.کوتاه.خود.ضمن.اشــاره.به.حمایت.

هافمن.از.همایش.های.انجمن.انبوه.ســازان.مسکن.و.ساختمان.سراسر.کشور.طی.سال.های.

اخیر،.هدف.از.این.حمایت.را.انجام.رســالت.فرهنگی.و.اجتماعی.این.شرکت.اعالم.داشته.و.

خاطرنشان.کرد.که.نقش.انبوه.سازان.در.رشد.صنعت.ساختمان..های.استاندارد.بسیار.پراهمیت.

می.باشــد..این.همایش.با.اجرای.قرعه.کشی.و.اهدای.جوایز.نفیس.قرعه.کشی.هافمن.توسط.
ریاست.انجمن.به.پایان.رسید.

ضیافت هافمن برای صنعتگران صنف یو.پی.وی.سی مازندران برگزار شد

پنجره.ایرانیان؛.شــرکت.برین.یراق.به.مناسبت.عرضه.دستگیره.دوطرفه.باریک،.
جشنواره.ای.را.برای.فروش.این.محصول.جدید.برگزار.کرده.است.

بنا.به.اخباری.که.از.سوی.شرکت.برین.یراق.در.اختیار.پنجره.ایرانیان.قرار.گرفت،.
این.شرکت.از.تازه.ترین.محصول.خود.رونمایی.کرده.است.

.دســتگیره.دوطرفه.باریک.جدید.ترین.محصولی.اســت.که.شرکت.برین.یراق.به.
مناسبت.عرضه.آن.اقدام.به.برپایی.یک.جشنواره.فروش.کرده.است..

در.این.جشنواره.این.محصول.جدید.برین.یراق.با.شرایط.ویژه.در.اختیار.خریداران.
قرار.خواهد.گرفت.

گفتنی.اســت،.شــرکت.برین.یــراق.در.زمینه.عرضــه.یــراق.آالت.آلومینیوم.و.
یو.پی..وی..سی.فعالیت.دارد.

جشنواره فروش دستگیره دوطرفه باریک برین یراق
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پنجره.ایرانیان؛.دکتر.وین.موفق.به.دریافت.گواهینامه.تایید.اســتاندارد.بین.المللی.
RAL.در.تولید.پروفیل.یو.پی.وی.سی.از.موسسه.TUV.آلمان.شد.

 )Technischer Überwachungs-Verein( اتحادیه.بازرسی.و.پایش.فنی
یــا.به.طور.مخفف.توف )TÜV( ســازمانی.مســتقر.در.آلمان.اســت.که.بر.روی.
سالمتی.کاالهای.صنعتی.ارائه.شده.از.ســوی.شرکت.های.مختلف.نظارت.دارد.تا.

استانداردهای.ارائه.شده.برای.سالمت.انسان.و.محیط.زیست.را.تامین.کنند.
.این.ســازمان.فنی.ازجمله.آزمایشــگاه.های.مورد.اعتماد.اتحادیه.اروپا.است.که.

محصوالت.شرکت.ها.را.بر.اساس.استاندارد.RAL.موردبررسی.قرار.می.دهد.
.گفتنی.اســت،.شرکت.کاروانســرای.نازنین،.تولیدکننده.پروفیل.یو.پی.وی.سی.
با.نشــان.دکتر.وین.ازجمله.برندهای.مطرح.تولیدکننده.پروفیل.یو.پی.وی.سی.در.

کشور.است.

به تائید شرکت TUV  آلمان: محصوالت دکتر وین از استاندارد RAL  برخوردارند

اخبار دکتر وین 

پنجره.ایرانیان؛.کارشناســان.فنی.دکتر.وین.بازدید.فنــی.از.کارخانجات.و.کارگاه.های.
تولید.در.و.پنجره.را.که.با.این.شرکت.همکاری.می.کنند.شروع.کردند.

کارشناسان.فنی.و.ناظران.دکتر.وین.به.منظور.نظارت.بر.نحوه.کار.مونتاژکاران.و.بازدید.

فنی.از.کارگاه.های.تولید.در.و.پنجره.این.شــرکت.بازدیــد.دوره.ای.خود.را.آغاز.کرده.اند..

در.این.بازدیدها،.به.منظور.ارتقاء.ســطح.علمی.و.فنی.مونتــاژکاران.نکات.فنی.الزم.به.
مونتاژکاران.آموزش.داده.می.شود.

گفتنی.است،.دکتر.وین.درزمینه.تولید.پروفیل.یو.پی.وی.سی.در.کشور.فعالیت.می.کند.

پنجره.ایرانیان؛.دکتر.وین.محصوالت.خود.را.به.کشورهای.عمان.و.افغانستان.صادر.می.کند.
دکتــر.وین.تولیدکننده.پروفیــل.در.و.پنجره.یو.پی.وی.ســی.در.نظر.دارد.به.منظور.
گســترش.فعالیت.خــود.و.حضور.در.بازار.کشــورهای.همســایه،.محصوالتش.را.به.
کشورهای.عمان.و.افغانستان.صادر.کند..در.اولین.محموله..صادراتی.دکتر.وین،.پروفیل.

سری.60.به.این.کشورها.ارسال.خواهد.شد.
عمان.دروازه.ورود.به.بازار.و.تجارت.کشورهای.حاشیه.خلیج.فارس.است.و.با.توجه.به.
حضور.پروفیل..های.اروپایی.در.بازار.کشــورهای.حاشیه.خلیج.فارس.حضور.یک.پروفیل.
ایرانــی.در.این.بــازار.نویدبخش.روزهای.خوبی.برای.دکتر.وین.و.ســایر.پروفیل.های.
ایرانی.خواهد.بود..افغانســتان.نیز.عالوه.بر.اشــتراکات.زبانی،.دینی.و.فرهنگی.که.با.
کشــور.ما.دارد.به.واســطه.همســایگی.و.روابط.عدیده.تجاری.و.بازرگانی.و.همچنین.
شــرایط.خاص.منطقه.ای.آنجا.که.به.خاطر.خرابی.های.جنگ.نیاز.به.بازســازی.اماکن.
و.ابنیه.دارد.فرصت.مناســبی.است.تا.شرکت.های.ایرانی.فعال.در.صنعت.ساختمان.در.
بازار.این.کشــور.حضور.پررنگی.داشته.باشند..بر.همین.اساس.دکتر.وین.به..عنوان.یک.
پروفیل.ممتاز.ایرانی.تالش.می..کند.تا.ســهم.قابل.توجهی.از.این.بازار.را.به.محصوالت.

خود.اختصاص.دهد.
گفتنی.اســت،.گروه.صنعتی.کاروانسرای.نازنین.تولیدکننده.پروفیل.یو.پی.وی.سی.با.

نام.تجاری.دکتر.وین.در.کشور.است.

آغاز بازدیدهای فنی از کارگاه های دکتر وین

صادرات پروفیل دکتر وین به عمان و افغانستان 
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پنجره.ایرانیان؛.چهارمین.شعبه.فروش.ساتیان.در.میدان.حسن.آباد.تهران.افتتاح.شد.
چهارمین.شــعبه.فروش.ســاتیان.روز.یکشــنبه.اول.مردادماه.96.با.حضور.مهندس.
صدقی.نســب،.مدیرعامل.و.تعدادی.از.مدیران.ســاتیان.با.همراهی.جمعی.از.فعاالن.
صنعت.در.و.پنجره.در.میدان.حســن.آباد.تهران.افتتاح.شــد..این.شــعبه.که.بیشتر.به.
عرضه.محصوالت.الکترونیکی.و.یــراق.آالت.GEZE.اختصاص.دارد.ازاین.پس.آماده.

ارائه.خدمات.به.تمامی.مشتریان.ساتیان.در.سراسر.کشور.خواهد.بود.
گفتنی.اســت،.پیش.ازاین.دو.شعبه.دیگر.ســاتیان.در.شهریار.و.خاوران.تهران.و.یک.

شعبه.در.شهر.مشهد.نیز.افتتاح.شده.بود.

افتتاح چهارمین شعبه ساتیان در میدان حسن آباد

پنجره.ایرانیان؛.گروه.صنعتی.همارشــتن.موفق.به.دریافت.گواهینامه.معتبر.رال.از.
کشور.آلمان.شده.است.

موسســه.SKZ.با.بیش.از.55.سال.ســابقه.به.عنوان.بزرگ.ترین.موسسه.مرتبط.با.

صنعت.پالستیک.در.آلمان.به.عنوان.یکی.از.معتبرترین.مراکز.آزمایشگاهی.در.صنعت.

پالســتیک.در.جهان.به.شــمار.می.رود..عالمت.SKZ.یک.عالمت.کیفیت.است.که.

توســط.موسسه.مذکور.پایه.گذاری.شده.است..این.عالمت.برای.محصوالت.مختلفی.

که.مورد.آزمون.قرارگرفته..و.به.طور.موفقیت.آمیزی.آزمون.ها.را.پشــت.سر.گذاشته.اند.
به.منظور.تایید،.نظارت.و.مطابقت.محصول.با.الزامات.کیفی.اعطا.می.شود.

گروه.صنعتی.همارشــتن.به.عنوان.یکی.از.باسابقه.ترین.شــرکت.ها.درزمینه.تولید.

پروفیل.های.پنجره.پالســتیکی.در.ایران.همواره.درصدد.باال.نگه.داشتن.سطح.کیفی.

محصوالت.خود.بر.طبق.اســتانداردهای.جهانی.بوده.است.و.در.راستای.تایید.این.امر.

و.حصول.کیفیت.جهانی.پروفیل.پنجره.یو.پی.وی.سی.موفق.به.گذراندن.آزمون.ها.و.

ممیزی.های.موردنیاز.برای.پروفیل.های.پنجره.پالســتیکی.بر.اساس.باالترین.سطح.

الزامات.کیفی.در.این.زمینه.یعنی RAL GZ 716A گردیده.و.این.گواهینامه.را.که.
تضمین.کننده.کیفیت.جهانی.پروفیل.همارشتن.می.باشد.کسب.کرده.است.

گفتنی.است،.پنجره.ایرانیان.به.همین.مناسبت.گفتگویی.با.مهندس.محسن.صفایی،.
مدیرعامل.همارشتن.انجام.داده.است.که.در.شماره.اینده.نشریه.منتشر.خواهد.شد.

همارشتن موفق به دریافت گواهینامه رال آلمان شد

پنجره.ایرانیــان؛.کارخانه.و.خــط.تولید.جدید.وینا.پنجره.در.کرمــان.به.زودی.افتتاح.
خواهد.شد.

احداث.کارخانه.جدید.و.فاز.دوم.تولید.شرکت.وینا.پنجره.به.مساحت.2000.مترمربع.

شامل.1100.مترمربع.سالن.تولید،.600.مترمربع.انبار.و.300.مترمربع.بخش.اداری.در.

مراحل.پایانی.خود.بوده.و.در.شــهریورماه.96.با.نصب.خط.مونتاژ.جدید.به.بهره.برداری.
خواهد.رسید.

این.شــرکت.باهدف.افزایش.ظرفیت.تولید.و.ایجاد.تنوع.در.محصوالت.خود.ضمن.
اضافه.کردن.خط.تولید.جدید.آماده.ارائه.خدمات.و.محصوالت.نوین.به.متقاضیان.است.
گفتنی.اســت،.شرکت.وینا.پنجره.باسابقه.10.ســاله.در.صنعت.در.و.پنجره.و.نمای.
اســتان.کرمان،.دارای.دو.خط.تولید.و.مونتاژ.اتوماتیک.شــرکت.فوم.اینداستری.ایتالیا.
بوده.و.پروژه.های.متعددی.را.در.ســطح.استان.کرمان.اجرا.کرده.است..سیستم.های.در.
و.پنجره.نرمال.و.ترمال.بریک،.فریم.لس،.کرتین.وال،.اسکای.الیت.و.لوور.نیز.بخش.

دیگری.از.تولیدات.وینا.پنجره.است.

افتتاح کارخانه و خط تولید جدید وینا پنجره کرمان
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پنجره.ایرانیان؛.شــرکت.فناور.پالستیک.سپاهان.با.حذف.پروفیل.سی.وان،.عرضه.
پروفیل.جدید.سی.فور.را.آغاز.کرد.

مجتمع.صنایع.فناور.پالستیک.سپاهان،.پروفیل.سی.وان.را.از.چرخه.تولید.و.عرضه.

حذف.کرد.و.به.جای.آن.پروفیل.مرغوب.و.باکیفیت.ســی.فور.NEW،.دارای.مقاطع.
گالوانیزه.25x25x25.را.به.بازار.عرضه.خواهد.کرد.

گفتنی.است،.مجتمع.صنایع.فناور.پالستیک.ســپاهان.تولیدکننده.انواع.سازه.های.

نوین.ساختمانی.از.جنس.یو.پی.وی.سی.و.WPC.در.کشور.است.

پنجره.ایرانیــان؛.ویندور.مســابقه.پیامکی.در.ارتباط.با.صنعــت.در.و.پنجره.برگزار.
می.کند.و.به.افراد.برگزیده.جوایزی.اهدا.می.شود.

شــرکت.ویندور.این.مســابقات.پیامکی.را.به.منظور.ارتباط.بیشــتر.با.مشتریان.و.

همچنین.افزایش.آگاهی.افراد.جامعه.نســبت.به.صنعــت.در.و.پنجره.طراحی.و.اجرا.

کرده.است..افراد.با.شرکت.در.این.مسابقات.پیامکی.و.ارسال.جواب.صحیح.به.شماره.
مورد.نظر.از.جوایزی.مانند.لپ.تاپ،.تبلت،.گوشی.تلفن.همراه.و.....برخوردار.می.شوند.
گفتنی.اســت،.گروه.تجــاری.ویندور.در.زمینــه.توزیع.و.فروش.انــواع.پروفیل..و.

یراق.آالت.در.و.پنجره.دوجداره.فعالیت.می.کند.

عرضه پروفیل جدید سی فور آغاز شد

مسابقه پیامکی ویندور همراه با جوایز نفیس 

پنجره.ایرانیان؛.شرکت.شیناسازه.آریانا.شیشه.های.سانرژی.را.به.بازار.عرضه.می.کند.
حسن.ســعیدي،.مدیر.ارشد.گروه.شرکت.های.شــینا.در.گفتگو.با.پنجره.ایرانیان.با.
اشاره.به.ویژگی.های.این.نوع.شیشه،.اظهار.کرد:.شیشه.های.سانرژی.)سان.انرژی(.که.
به.خاطر.ظاهر.فوق.العاده.و.راحتی.بصری.مشهور.هستند،.بازتاب.نور.با.گستره.رنگی.

وسیع.در.سطح.پایین.دارند..
این.گستره.از.شیشه.با.پوشش.سخت )Hard-Coated(.با.کنترل.نور.خورشید.
)نوع.A طبق.آیین.نامه EN1096-1( راحتی.بصری.مناســبی.را.با.تلفیق.عملکرد 
low E )پایین.U value(.و.خصوصیات.کنترل.نور.خورشــید.باال.)ضریب.انتقال.

نور.خورشید.پایین(.تضمین.می.کند.
ســعیدي.افزود:.این.شیشه.همچنین.به.آرشیتکت.ها.و.تولیدکنندگان.شیشه.امکان.
خالقیت.فراوانی.می.دهد.تا.از.یک.شیشــه.به.چند.طریق.اســتفاده.کنند؛.شیشه.تک.
جداره،.در.و.پنجره.های.دو.و.ســه.جداره،.لمینیت،.خم،.سخت.شده،.لعابی.و.غیره..به.
دلیل.تکنولوژی.پیرولیتیک،.این.طیف.متفاوت.از.انواع.شیشه،.عملکرد.نوری،.انرژی.
و.عایق.گرمایشــی.خوبی.ایجاد.می.کند.و.فرآوری.آسانی.دارد..)تکنولوژی.پیرولیتیک.
عبارت.اســت.از.پروســه.صنعتی.درهم.شکســتن.مولکول.های.بزرگ.پالستیک.یا.

الستیک.به.مولکول.های.کوچک.تر.روغن،.گاز.و.کربن.سیاه(
مدیر.شــینا.در.خصوص.مزایای.این.نوع.شیشه.گفت:.از.دیگر.مزایای.شیشه.های.

سانرژی.می.توان.به.موارد.زیر.اشاره.کرد:
ـ.دوام.در.انبار.به.مدت.نامحدود.

 W/SqmK 1,8.این.شیشه U-Value مقدار.،Low E ـ به.دلیل.ویژگی.های
 U-Value.ثانویه.به.منظور.کاهش.بیشتر low E.اســت.و.می.توان.آن.را.با.شیشه

ترکیب.کرد..)هر.چه U-Value پایین.تر.باشد.راحتی.بصری.بیشتر.است(.
ـ .شیشه.سانرژی.به.دلیل.ضریب.انتقال.نور.خورشیدی.پایینی.که.دارد.هزینه.های.

تهویه.هوا.را.کاهش.می.دهد.
ســعیدی.در.پایان.با.اشــاره.به.کاربری.های.این.نوع.شیشه.توضیح.داد:.این.شیشه.
برای.کاربری.بیرونی.ازجمله.نماهای.ســاختمان.های.اداری،.تجاری،.مســکونی.و....
مناســب.اســت.و.می.توان.در.تمامی.پروژه.های.بزرگ.و.کوچک.ساختمان.سازی.از.

شیشه.های.سانرژی.استفاده.کرد.
گفتنی.اســت،.شــرکت.شیناســازه.آریانا.در.زمینه.بازرگانی.یراق.آالت،.مهندسي.

نماهاي.مدرن.و.تجهیزات.شیشه.و.نما.فعالیت.می.کند.

عرضه شیشه های سانرژی توسط شیناسازه آریانا

پنجره.ایرانیان؛.ویندور.در.جشنواره.تابستانه.خود.به.خریداران.دستگاه.های.تولید.در.و.
پنجره.بدون.قرعه.کشی.جایزه.می.دهد.

ویندور.در.این.جشنواره.فروش.تابستانه.به.تمامی.مشتریانی.که.دستگاه.های.مونتاژ.در.

و.پنجره.خریداری.کنند.بدون.برگزاری.قرعه.کشی،.لپ.تاپ.جایزه.می.دهد..فروش.این.

دســتگاه.ها.که.عموما.از.مارک.های.اورنک.و.پالست.ماک.هستند.با.اقساط.بلندمدت.

نیز.صورت.می.گیرد..مشــتریان.می.توانند.از.این.فرصت.برای.خرید.دســتگاه.اسپیسر.

حرارتی،.دستگاه.شستشوی.شیشه،.دستگاه.تزریق.گاز،.دستگاه.رول.فرمینیگ.گالوانیزه.
و.دستگاه.خم.پروفیل.به.صورت.تکی.و.ست.استفاده.کنند.

گفتنی.است،.ویندور.درزمینه.توزیع.و.فروش.انواع.پروفیل،.یراق.و.دستگاه.های.تولید.
در.و.پنجره.دوجداره.فعالیت.می.کند.

جشنواره تابستانه ویندور با جوایِز ویژه
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پنجره.ایرانیان؛.آیین.افتتاح.و.راه.اندازی.خط.4.کارگاه.احیا.ایرالکو.صبح.پنجشــنبه.

5.مردادماه.96.با.حضور.مســئوالن.کشــوری،.مدیران.و.کارکنان.ایرالکو.و.جمعی.از.
فعاالن.صنعت.آلومینیوم.برگزار.شد.

آیت.اهلل.دري.نجف.آبادي،.امام.جمعه.اراک؛.محمود.زماني،.استاندار.استان.مرکزي؛.

بهمن.اخوان،.مدیرعامل.ایرالکو؛.و.شــهریار.طاهرپور.)رئیس.هیات.مدیره.ایرالکو(.از.
جمله.افراد.حاضر.در.آیین.افتتاح.و.راه.اندازي.خط.4.ایرالکو.بودند.

به.گفته.دکتر.اخوان.مدیرعامل.ایرالکو،.ظرفیت.این.خط.سالیانه.25.هزار.تن.است.

که.عملیات.بهینه.ســازی.خط.چهار.تولید.این.شــرکت.با.اعتبار.30.میلیارد.ریال.و.با.
بهره.گیری.از.دانش.و.استعدادهای.مهندسان.داخلی.به.پایان.رسید.

بهمــن.اخوان.با.بیان.اینکه.خط.چهارم.تولید.شــرکت.آلومینیوم.ایران.)ایرالکو(.به.

دلیل.فرسودگی.تجهیزات.ســال.گذشته.تعطیل.شده.بود.افزود:.عملیات.بهینه.سازی.

این.خط.به.سرعت.انجام.شد.و.امروز.با.حضور.مقامات.استانی.به.بهره.برداری.رسید..

وی.با.اشــاره.به.اینکه.بهینه.سازی.خط.چهارم.ایرالکو.صرفه.جویی.20.درصدی.در.

مصــرف.انرژی.و.مواد.اولیه.را.به.دنبال.دارد،.گفت:.بهینه.ســازی.این.خط.10درصد.
تولید.را.افزایش.می.دهد..

اخــوان.با.بیان.اینکه.تحقق.اقتصاد.مقاومتی.مورد.نظر.رهبر.معظم.انقالب.رویکرد.

اصلی.دولت.تدبیر.و.امید.در.برنامه.های.اقتصادی.اســت،.افزود:.این.شــرکت.با.تمام.

ظرفیت.خود.در.راستای.تحقق.منویات.مقام.معظم.رهبری.و.برنامه.های..دولت.تدبیر.

و.امید.به.پیش.می.رود.و.همه.عملیات.های.تعمیرات.و.بهینه.ســازی.خطوط.تولید،.
صرفه.جویی.در.منابع.را.اصل.قرار.داده.و.از.ظرفیت.های.داخلی.استفاده.می.کند.

وی.با.اشاره.به.اینکه.تولید.با.کیفیت.و.رقابت.پذیر.با.شرکت.های.خارجی.تنها.هدف.

مدیریت.این.شرکت.است،گفت:.بهینه.سازی.خط.سوم.شرکت.آلومینیوم.اراک.که.در.

ســال.1394.و.با.مشارکت.پیمانکار.خارجی.انجام.شده.بود.بیش.از.120.میلیارد.ریال.
برای.این.شرکت.هزینه.داشت..

افتتاح و راه اندازی خط ۴ ایرالکو

پنجره.ایرانیان؛.مدیرعامل.شــرکت.آلومینای.جاجرم.از.شروع.نصب.تجهیزات.اصلی.
طرح.آلومینیوم.جاجرم.خبر.داد.

به.گزارش.روابط.عمومی.سازمان.توســعه.و.نوسازی.معادن.و.صنایع.معدنی.ایران،.

تورج.زارع.اظهار.کرد:.میزان.پیشــرفت.فیزیکی.طرح.تولید.شمش.آلومینیوم.جاجرم.از.

72.درصد.عبور.کرده.و.در.صورت.تامین.منابع.مالی.مورد.نیاز،.در.نیمه.دوم.امسال.وارد.
مرحله.بهره.برداری.می.شود.

وی.افزود:.تاکنون،.اقداماتی.همچون.اجرای.ســیویل.)بتنی،.اســتیل.اســتراکچر.و.

ساختمانی(.ســالن.احیا.و.بخش.اف.تی.پی،.ســاخت.70.عدد.دیگ.وسوپر.استراکچر.
سالن.احیا.و.اجرای.ساختمان.کنترل.سالن.احیا.انجام.شده.است.

زارع.ادامه.داد:.طراحی.خط.دو.مداره.400.کیلو.ولت.از.پســت.برق.جاجرم.تا.پســت.

برق.پروژه،.اجرای.اســتراکچر.و.پوشش.انبارهای.جامع.و.تکمیل.فعالیت.های.باقیمانده.

ســاختمانی،.ســاخت.کرادل.های.)پایه.های.نگهدارنده(.دیگ.های.سالن.احیا،.ساخت.

داکت.های.مربوط.به.سیســتم.آالیندگــی.اف.تی.پی،.نصب.و.راه.اندازی.4.دســتگاه.

جرثقیل.ســالن.احیا،.تامین.و.نصب.4.دستگاه.ترانس.پست.توزیع.برق.و.نیز.بازنگری.

و.اصالح.نقشــه.های.پست.برق،.باس.بارها،.ســالن.احیا،.از.دیگر.فعالیت.های.به.اتمام.
رسیده.در.این.طرح.است.

مدیرعامل.شــرکت.آلومینای.جاجرم.با.اشــاره.به.اقدامات.در.دست.اجرای.این.طرح.

تصریح.کرد:.از.جمله.این.اقدامات،.تامین،.نصب.و.راه.اندازی.2.دســتگاه.ترانسفورماتور.

132/.6.9،.اجرای.عملیات.ســاخت.مخازن.بتنی.آب.بــه.ظرفیت.4500.متر.مکعب،.

تامین،.نصب.و.راه.اندازی.3.دســتگاه.کمپرســور.هوای.فشــرده،.نصــب.و.راه.اندازی.

تجهیزات.»اف.تی.پی«.و.»اچ.دی.پی«،.تامین،.ارســال.و.نصب.تجهیزات.سالن.احیا.

)بــاس.بارها،.الینینگ.دیگ.ها،.تجهیزات.برق.و.ابزاردقیق.و.کنترل.و.متریال.مصرفی.
راه.اندازی.پروژه(.است.

نصب 70 دیگ بخش احیا طرح آلومینیوم جاجرم
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پنجره.ایرانیان؛.رئیس.هیات.مدیره.سندیکای.آلومینیوم.ایران.گفت:.کشورهایی.نظیر.

بحرین،.امارات.و.....در.صورتی.ســاالنه.بیش.از.5.میلیون.تن.تولید.را.در.دســتور.کار.

قرار.داده.اند.که.ریل.گذاری.تولید.آلومینیوم.در.کشــور.تا.ســال.1404.تنها.1.5.میلیون.
تن.اعالم.شده.است.

به.گزارش.آنا،.هوشنگ.گودرزی.رئیس.هیات.مدیره.و.عضو.سندیکای.آلومینیوم.ایران.

با.ارزیابی.وضعیت.آلومینیوم.ایران.با.دیگر.همســایگان.گفت:.ایران.به.عنوان.نخستین.

کشور.خاورمیانه.در.دهه.40.فعالیت.های.آلومینیوم.خود.را.آغاز.کرد.و.به.سرعت.جایگاه.

مناسبی.را.هم.در.بازار.بین.المللی.برای.این.صنعت.کشور.دست.وپا.شد.اما.پس.از.انقالب.

و.تا.اوایل.دهه.80.چندان.اهمیتی.به.این.صنعت.داده.نشد.تا.زمانی.که.دیگر.کشورهای.
همسایه.در.این.مسیر.گام.برداشته.و.پیشرفت.های.فراوانی.را.داشتند.

وی.ادامه.داد:.وابســتگی.20.تا.30.درصدی.قیمت.تمام.شده.محصوالت.آلومینیوم.

به.انرژی،.حاکی.از.اهمیت.نقش.انرژی.و.کشورهای.دارای.انرژی.در.تولید.این.صنعت.

اســت.بنابراین.کشــورهای.صاحب.انرژی.امروز.با.قدرت.بیشــتری.در.این.مسیر.گام.

برمی.دارند؛.کشــورهایی.نظیر.بحرین،.امارات.و.....در.صورتی.ساالنه.بیش.از.5.میلیون.
تن.تولید.را.در.دستور.کار.قرار.داده.اند.که.هیچ.کدام.ظرفیت.های.تولیدی.ایران.را.ندارند.
وی.همچنین.با.بیان.اینکه.مصرف.آلومینیوم.کشــور.در.شــرایط.اقتصاد.بدون.رکود.
450.تا.550.هزار.تن.در.ســال.است،.افزود:.صنعت.آلومینیوم.در.ایران.مورد.بی.مهری.
قرار.گرفته.و.در.حال.حاضر.ســرمایه.گذاری.در.حوزه.باالدست.این.صنعت.بسیار.پایین.

بوده.است.
وی.ریل.گذاری.تولید.آلومینیوم.در.کشور.تا.سال.1404.را.1.5.میلیون.تن.اعالم.کرد.

و.گفت:.این.هدف.گذاری.خود.بیانگر.کم.لطفی.به.این.صنعت.است.
گودرزی.با.اشــاره.به.شــرایط.تولیدی.در.کشــورهای.همســایه.افزود:.اغلب.این.
کشورها.در.صنعت.آلومینیوم.خودکفا.نیســتند،.آن.ها.نه.تنها.مواد.اولیه.نظیر.بوکسید.و.
پترولیوم.کک.را.وارد.می.کنند.بلکه.انواع.قطعات.و.حتی.نیروی.کار.را.برای.تولید.بیشتر.

وارد.می.کنند.و.تنها.مزیت.آنها.وجود.انرژی.فراوان.در.کشور.آنهاست.

رئیس.هیات.مدیره.و.عضو.ســندیکای.آلومینیوم.ایران.با.اشــاره.بــه.توانایی.های.

داخلی.ایران.در.این.زمینه.تصریح.کرد:.صنعت.آلومینیوم.در.ایران.در.مقایســه.با.دیگر.

کشورهای.همسایه.از.شــرایط.بهتری.برخوردار.است.چراکه.تمامی.مزیت.ها.همچون.

تولید.آلومینا.نیز.در.داخل.کشــور.انجام.می.شود.و.نسل.جوان.تحصیل.کرده.ما.می.تواند.
تحول.عظیمی.را.در.این.راستا.ایجاد.کند.

وی.اظهــار.کرد:.صنعــت.آلومینیوم.ماننــد.صنعت.نفــت،..دارای.زیرمجموعه.ها.و.

پاالیشــگاه.است،.در.پاالیشــگاه.های.این.صنعت.تولید.آلومینا.از.سنگ.بوکسید.انجام.

می.گیرد.و.شرکت.های.تولیدکننده.شمش.یا.اسملترها.در.اراک.و.بندرعباس.وظیفه.این.

تولید.را.برعهده.گرفته.اند.اما.این.حد.از.تولید.آلومینا.در.کشــور.کافی.نیست.و.حدود.دو.
برابر.میزان.نیاز.کشور،.وارد.می.شود.

چشم انداز صنعت آلومینیوم ایران یک سوم ظرفیت رقبای منطقه است

پنجره.ایرانیان؛.نماینده.مردم.زنجان.و.طارم.در.مجلس.شورای.اسالمی.از.مذاکره.

با.ســرمایه.گذاران.چینی.برای.احداث.بزرگ.ترین.کارخانه.تولید.آلومینیوم.در.زنجان.
باقابلیت.اشتغال.زایی.برای.3.هزار.نفر.خبر.داد.

علــی.وقف.چی.در.گفت.وگو.با.خبرگزاری.خانه.ملت.با.بیان.اینکه.یکی.از.اقدامات.

انجام.شــده.در.حوزه.انتخابیه.زنجان.مذاکره.با.سرمایه.گذاران.خارجی.برای.احداث.

کارخانه.تولید.آلومینیوم.بوده.اســت،.تصریح.کرد:.با.پیگیری.های.صورت.گرفته.در.

آینده.نه.چندان.دور.شــاهد.افتتاح.یکــی.از.بزرگ.ترین.کارخانه.های.زنجیره.ای.تولید.
آلومینیوم.با.مشارکت.سرمایه.گذاران.شرکت.های.بزرگ.چینی.در.زنجان.خواهیم.بود.
نماینده.مردم.زنجان.و.طارم.در.مجلس.شورای.اسالمی.افزود:.این.سرمایه.گذاری.
در.حال.حاضــر،.مراحل.اداری.و.رایزنی.و.مذاکرات.مقدماتی.را.ســپری.می.کند.و.
پــس.از.ســیر.مراحل.اداری.و.قانونــی.در.طول.چندین.ماه.فــاز.اول.این.پروژه.با.
ســرمایه.گذاری.به.مبلغ.سیصد.میلیون.دالر.قابل.بهره.برداری.است.و.می.تواند.برای.

بیش.از.3.هزار.نفر.اشتغال.مستقیم.و.غیرمستقیم.ایجاد.کند.
عضو.کمیســیون.کشــاورزی،.آب.و.منابع.طبیعی.در.مجلس.شــورای.اسالمی.
همچنین.خاطرنشــان.کرد:.با.پیگیری.های.صورت.گرفته.هدایت.آب.ســد.شهریار.
میانه.به.میزان.20.میلیون.مترمکعب.در.جهت.تقویت.آب.چاه.های.کشاورزی.مسیر.

رودخانه.قزل.اوزن.شهرستان.طارم.به.زودی.اجرایی.خواهد.شد.
وقف.چی.همچنین.با.اشاره.به.بازدید.خود.از.یکی.از.روستاهای.محروم.شهرستان.
زنجان.گفت:.در.ارتباط.با.مشکالت.برق.و.راه.این.روستا.پیگیری.هایی.انجام.شد.

احداث بزرگ ترین کارخانه آلومینیوم با سرمایه گذاری چینی
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پنجره.ایرانیان؛.صادرات.شمش.آلومینیوم.در.هرمزگان.از.ابتدای.سال.تاکنون.34.درصد.
بیشتر.از.مدت.مشابه.پارسال.است.

به.گزارش.باشــگاه.خبرنگاران،.محمد.نصوری.مدیرعامل.مجتمع.آلومینیوم.المهدی.و.

آلومینیوم.هرمز.جنوب.گفت:.در.این.مدت.33.هزار.و.501.تن.شمش.آلومینیوم.به.خارج.

از.کشــور.صادر.شد..وی.افزود:.ارزش.شــمش.های.صادراتی.آلومینیوم.60.میلیون.دالر.
است.که.پیش.بینی.می.شود.تا.پایان.سال.این.میزان.به.180.میلیون.دالر.افزایش.یابد.

مدیرعامل.مجتمع.آلومینیوم.المهدی.و.آلومینیــوم.هرمز.جنوب.گفت:.آلومینیوم.های.

تولیدی.این.مجتمع.به.کشورهای.تایوان.و.کره.جنوبی.صادر.شده.است..نصوری.افزود:.از.

ابتدای.سال.تاکنون.56.هزار.و.849.تن.شمش.آلومینیوم.تولید.شد.که.پیش.بینی.می.شود.

تا.پایان.ســال.به.192.هزار.و.200.تن.برسد..وی.گفت:.این.میزان.تولید.یک.و.4.درهم.
درصد.بیشتر.از.مدت.مشابه.پارسال.است.

مدیرعامل.مجتمع.آلومینیوم.المهدی.و.آلومینیوم.هرمز.جنوب.بهبود.عملکرد.در.فرآیند.
تولید.را.دلیل.افزایش.تولید.عنوان.کرد..

پنجره.ایرانیان؛.در.اولین.جلســه.هیات.مدیره.سندیکای.صنایع.آلومینیوم.ایران.هیات.
رئیسه.این.سندیکا.انتخاب.شد.

اولین.جلســه.هیات.مدیره.سندیکای.صنایع.آلومینیوم.ایران.روز.سه.شنبه.17.مردادماه.

96.از.ساعت.16.در.دفتر.سندیکا.برگزار.شد..در.این.جلسه.که.اولین.جلسه.هیات.مدیره.
جدید.سندیکای.صنایع.آلومینیوم.بود.انتخابات.هیات.رئیسه.نیز.انجام.شد.

در.جلسه.هیات.مدیره.ســندیکای.صنایع.آلومینیوم.ایران،.پس.از.بحث.و.تبادل.نظر.و.

اتخاذ.آراء.کتبی.درنهایت.هوشــنگ.گودرزی.به.عنوان.رئیس.هیات.مدیره،.حسن.آوازی.

به.عنوان.نایب.رئیس.هیات.مدیره،.محمدحســین.فریور.به.عنــوان.خزانه.دار.و.ابوالفضل.
رضایی.به.عنوان.دبیرکل.سندیکا.انتخاب.شدند.

پنجره.ایرانیان؛.شــرکت.فناوری.داده.پویشــگر.بانک.اطالعات.پروفیل.ها.را.در.نسخه.جدید.
نرم.افزار.MasterWin.ارائه.کرده.است.

شرکت.فناوری.داده.پویشگر.با.همکاری.شرکت.های.پروفیل.ساز.آلومینیوم.در.نسخه.جدید.

نرم.افزار.MasterWin.بانک.جامعی.از.انواع.پروفیل.های.آلومینیوم.تهیه.کرده.که.از.ابتدای.
شهریورماه.برای.کلیه.مصرف.کنندگان.نرم.افزار.MasterWin.قابل.ارائه.خواهد.بود.

اطالعــات.و.ابعاد.دقیق.پروفیل.های.مصرفــی.و.نحوه.تعریف.و.ورود.آن.ها.در.نرم.افزارهای.

محاســباتی.و.تولیدی.مجموعه.ها،.یکی.از.بزرگ.ترین.دغدغه.های.فعالین.صنعت.در.و.پنجره.

است..این.مسئله.به.تنهایی.یکی.از.بزرگ.ترین.دالیل.خطاهای.محاسباتی.و.تولیدی.است.که.
همواره.سهم.زیادی.از.خسارات.مالی.واردشده.به.مجموعه.ها.را.به.خود.اختصاص.می.دهد.

شرکت.فناوری.داده.پویشگر.در.راستای.برنامه.ریزی.ها.و.فعالیت.های.همیشگی.خود.مبنی.بر.

افزایش.سطح.کیفی.صنعت.در.و.پنجره.کشور.این.نیاز.را.شناسایی.و.رفع.کرده.است..نرم.افزار.

MasterWin.که.جدیدترین.محصول.تولیدی.این.شــرکت.اســت.به.صورت.پیش.فرض.

دارای.بانک.جامعی.از.پروفیل.های.موجود.در.بازار.است.که.به.کاربران.این.اجازه.را.می.دهد.در.

هر.زمان.با.هر.پروفیلی.که.نیاز.دارند.بتوانند.به.راحتی.و.بدون.پرداخت.هیچ.هزینه.ای.طراحی.و.

استفاده.کنند.و.دیگر.دغدغه.تعریف.پروفیل.و.خطاهای.انسانی.در.این.امر.را.نداشته.باشند..با.

توجه.به.تنوع.قالب.بیشتر.و.عملکرد.متنوع.تر.پروفیل.های.آلومینیوم،.مشکالت.تعریف.و.ورود.
اطالعات.برای.فعالین.صنعت.آلومینیوم.بیشتر.است.

از.دیگر.امکانات.نرم.افزار.MasterWin.می.توان.به.قابلیت.طراحی.انواع.اشــکال.خاص.
در.و.پنجره.بدون.محدودیت.و.ارائه.انواع.گزارش.های.مالی.و.تولیدی.برای.آن.ها.اشاره.کرد.

افزایش صادرات شمش آلومینیوم در هرمزگان

انتخاب هیات رئیسه سندیکای آلومینیوم ایران

MasterWin تهیه و ارائه بانک اطالعات پروفیل ها در نرم افزار
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پنجره.ایرانیان؛.دهمین.نمایشگاه.بین.المللی.صنعت.ساختمان،.ساخت.وساز.و.راه.سازی.
ترکمنستان.شهریورماه.96.در.عشق.آباد.برگزار.می.شود.

نمایشگاه.صنعت.ساختمان.ترکمنستان.به.همت.اتاق.بازرگانی.و.صنایع.ترکمنستان.
از.2.تا.4.شهریورماه.1396.در.عشق.آباد.پایتخت.ترکمنستان.برگزار.می.شود.

.نمایشــگاه.صنعــت.ســاختمان.ترکمنســتان.نه.تنهــا.به.عنوان.نقطــه.عطفی.در.

صنعت.ساختمان.ســازی.کشور.ترکمنستان.به.شــمار.می.آید،.بلکه.یکی.از.مهم.ترین.
گردهمایی.های.بین.المللی.نیز.است.

.این.نمایشــگاه.صنعتی.به.یکی.از.بزرگ.ترین.مکان.ها.بــرای.مذاکره.و.به.نمایش.

درآوردن.محصوالت.و.خدمات،.برای.شــرکت.های.ملی.و.بین.المللی.پیشرو.در.صنعت.
ساخت.وساز.در.جهان.بدل.گشته.است.

نمایشگاه.صنعت.ساختمان.ترکمنســتان.بهترین.فرصت.را.برای.مشارکت.کنندگان.

و.بازدیدکننــدگان.محلی.و.بین.المللی.خود.قرار.خواهــد.داد.تا.به.ایجاد.روابط.تجاری.

جدید،.برقراری.ارتباط.با.پیشــروان.بازار.ساختمان.ســازی.در.ترکمنستان،.کسب.سهم.

چشــمگیری.از.بازار،.ارزیابی.صنعت.ساختمان.ســازی.در.ترکمنستان.و.یافتن.آخرین.
محصوالت.و.راهکارها.در.یکی.از.پرتکاپوترین.بازارهای.جهان،.بپردازند.

پنجره.ایرانیان؛.نمایشگاه.صنعت.ساختمان.فرانسه.)BATIMAT(.آبان.ماه.96.در.
پاریس.برگزار.می.شود.

نمایشگاه.صنعت.ساختمان.فرانسه.از.15.تا.19.آبان.ماه.1396.در.مرکز.نمایشگاهی.
Paris Expo Porte De Versailles.برگزار.می.شود.

نمایشگاه.صنعت.ساختمان.فرانسه،.مهم.ترین.نمایشگاه.تجاری.بین.المللی.در.حوزه.

صنعت.ساختمان.اســت،.مکانی.که.تمامی.تصمیم.گیرندگان.و.مدیران.پروژه.را.گرد.

هم.آورده.تا.در.آن.به.انتخاب.شــرکا.تجاری.جدید،.جستجوی.کاالها.و.راهکارهای.
خدماتی.برای.ساخت.و.اجرای.ساختمان.های.فعلی.و.آینده.بپردازند.

و    Batimat، Interclima+Elec نمایشــگاه.  ســه. .2015 ســال. در.
Idéobain.به.هم.پیوســته.و.برای.اولین.بار.شــکل.امروزی.نمایشگاه.بین.المللی.
صنعت.ساختمان.فرانســه.را.به.عنوان.جامع.ترین.نمایشگاه.برای.به.نمایش.گذاشتن.
راهکارها.و.ارائه.برنامه.های.آموزشــی.برای.تمام.بخش.های.تشــکیل.دهنده.صنعت.

ساختمان.پدید.آوردند.
نمایشــگاه.صنعت.ساختمان.فرانســه.جایگاه.خود.را.به.عنوان.نمایشگاه.پیشرو.در.
صنعت.ساختمان.ســازی.و.معماری.در.ســطح.بین.المللی.با.حضــور.بیش.از.2400.
مشــارکت.کننده.فرانسوی.و.بین.المللی.و.340000.بازدیدکننده.پیش.بینی.شده،.تداوم.
خواهد.بخشید.و.به.توسعه.تعامل.میان.بخش.های.متفاوت.تجاری.و.آخرین.نوآوری.ها.

خواهد.پرداخت.
برگزاری.200.ســخنرانی.و.کارگاه.آموزشــی.برای.غرفه.داران.با.پذیرش.رایگان،.
حضور.70.نماینده.بازدیدکننده.بین.المللی.و.180.کشور.مشارکت.کننده.ازجمله.مزایای.

نمایشگاه.ساختمان.فرانسه.است.

دهمین نمایشگاه صنعت ساختمان ترکمنستان 2017

نمایشگاه صنعت ساختمان فرانسه 2017

اخبار نمایشگاهی: 
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پنجره.ایرانیان:.شــرکت.آتاتــک.از.تمامی.صنعتگرانی.که.از.غرفه.این.شــرکت.در.52
نمایشــگاه.تخصصی.صنعت.ساختمان.مازندران.بازدید.به.عمل.آوردند،.تقدیر.و.تشکر.

کرد.
به.گزارش.پنجره.ایرانیان،.شرکت.آتاتک،.تولیدکننده.پروفیل.های.پنج.کانال.سری.60.
و.یراق.آالت.یو.پی.وی.ســی.در.یازدهمین.نمایشگاه.صنعت.ساختمان.استان.مازندران.

که.از.27.تا.30.تیرماه.96.در.مرکز.نمایشگاهی.قائم.شهر.برگزار.شد،.حضور.داشت.
گفتنی.اســت،.آتاتک.ضمن.تشکر.از.بازدیدکنندگان.این.نمایشگاه.ها،.آمادگی.خود.را.

برای.شروع.هر.نوع.همکاری.با.این.عزیزان.اعالم.داشته.است

پنجره.ایرانیان؛.وزیر.تعاون،.کار.و.رفاه.اجتماعی.از.غرفه.شرکت.پروفیل.یو.پی..وی..سی.

فربد،.اسپانسر.طالیی.هفدهمین.نمایشگاه.صنعت.ساختمان.تهران،.بازدید.و.با.مدیریت.
این.مجموعه.گفتگو.کرد.

علی.ربیعی.صبح.روز.شــنبه.21.مردادماه.در.حاشــیه.دیدار.از.هفدهمین.نمایشگاه.

صنعت.ساختمان.و.صنایع.وابسته.تهران.در.غرفه.شرکت.پروفیل.فربد،.اسپانسر.طالیی.
این.نمایشگاه،.حضور.یافت.و.از.آخرین.دستاوردهای.این.شرکت.دیدن.کرد.

شــرکت.کار.و.تجارت.فربد،.یکی.از.تولیدکنندگان.باسابقه.پروفیل.یو.پی.وی.سی،با.

نام.تجاری.فربد،.در.ایران.است.که.محصوالت.خود.را.با.ضمانت.10.ساله.به.مشتریان.
عرضه.می.کند.

گفتنی.اســت،.هفدهمین.نمایشگاه.صنعت.ساختمان.و.صنایع.وابسته.تهران.به.مدت.

4.روز.از.تاریخ.21.تا.24.مردادماه.96.در.محل.دائمی.نمایشگاه.های.بین.المللی.تهران.
برگزار.شد.

پنجره.ایرانیان؛.آتاتک.از.تمامی.صنعتگرانی.که.از.غرفه.این.شــرکت.در.نمایشگاه.تخصصی.
صنعت.ساختمان.و.صنایع.وابسته.کرمانشاه.بازدید.به.عمل.آوردند،.تقدیر.و.تشکر.کرد.

به.گزارش.پنجره.ایرانیان،.شــرکت.آتاتک،.تولیدکننده.پروفیل.های.پنج.کانال.ســری.60.و.

یراق.آالت.یو.پی.وی.سی.در.پانزدهمین.نمایشگاه.تخصصی.صنعت.ساختمان.و.صنایع.وابسته.

استان.کرمانشاه.که.از.3.تا.6.مردادماه.96.در.محل.دائمی.نمایشگاه.های.بین.المللی.کرمانشاه.
برگزار.شد،.حضور.داشت.

گفتنی.است،.آتاتک.ضمن.تشــکر.از.بازدیدکنندگان.این.نمایشگاه.ها،.آمادگی.خود.را.برای.
شروع.هر.نوع.همکاری.با.این.عزیزان.اعالم.داشته.است.

قدردانی آتاتک از بازدیدکنندگان غرفه این شرکت در قائم شهر

بازدید وزیر کار از غرفه شرکت پروفیل فربد

قدردانی آتاتک از بازدیدکنندگان غرفه این شرکت در کرمانشاه
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پنجره.ایرانیان؛.رئیس.هیات.مدیره.و.مدیرعامل.شــرکت.نمایشگاه.های.بین.المللی.تهران.از.
غرفه.سکو.ایران.در.هفدهمین.نمایشگاه.صنعت.ساختمان.تهران.دیدن.کرد.

دکتر.حســین.اســفهبدی.روز.سه.شــنبه.24.مردادماه.و.در.آخریــن.روز.برپایی.هفدهمین.

نمایشگاه.صنعت.ساختمان.تهران.با.حضور.در.غرفه.شرکت.سکو.ایران.از.آخرین.دستاوردهای.
این.شرکت.بازدید.کرد.

هفدهمین.نمایشــگاه.بین.المللی.صنعت.ساختمان.تهران.از.21.تا.24.مردادماه.96.در.محل.

دائمی.نمایشــگاه.های.بین.المللی.تهران.از.ســاعت.10.تا.18.پذیرای.عموم.بازدیدکنندگان.و.
فعاالن.صنعت.ساختمان.بود.

گفتنی.است،.کارخانه.های.سکو.ایران.از.سال.1355.تحت.لیسانس.کارخانه.های.سکو.ایتالیا.

و.با.ســرمایه.گذاری.مشترک.با.ایتالیایی.ها.در.ایران.شــروع.به.تولید.کرد..سکو.ایران.در.حال.

حاضــر.بیش.از.55.نــوع.پروفیل.تولید.می.کند.که.عالوه.بر.نیاز.خود.نیاز.ســایر.کارخانه.های.

ازجمله.کارخانه.های.تولیدکننده.شــبکه.توزیع.نیرو،.خودروسازی.و.کارخانه.های.آجرسازي.را.
نیز.تامین.می.کند.

سکو.ایران.از.پروفیل.های.تولیدي.خود.مبادرت.به.ساخت.انواع.در.و.پنجره.کشویي.و.لوالیي.

)یک.جداره،.دوجداره،.ســه.جداره،.قوس.دار.و.غیر.گونیــا(،.پنجره.های.ترمال.بریک،.نماهاي.

شیشه.ای،.سقف.های.کاذب،.پارتیشن،.فریم.درهاي.چوبي،.نرده،.کرکره.برقي،.سایه.بان.برقي،.
اسکرین.برقي.و.طیف.گسترده.ای.از.لوازم.و.مبلمان.ویالیي.کرده.است.

در.حال.حاضر.حدود.50.کارخانه.در.کشــورهاي.مختلف.دنیا.به.تولید.سیستم.سکو.مشغول.

بوده.و.به.دلیل.ویژگی.های.خاص.این.سیســتم.روزبه.روز.بر.گسترش.سیستم.سکو.در.جهان.
افزوده.می.شود.

پنجره.ایرانیان؛.مراســم.اختتامیه.هفدهمین.نمایشگاه.بین.المللی.صنعت.ساختمان.با.حضور.
مسئوالن.و.فعاالن.صنعت.ساختمان.و.بخش.تعاون.برگزار.شد.

مراســم.اختتامیه.هفدهمین.نمایشگاه.بین.المللی.صنعت.ســاختمان.با.حضور.مسئوالن.و.

فعاالن.صنعت.ساختمان.و.بخش.تعاون.و.جمع.کثیری.از.مشارکت.کنندگان.و.بازدیدکنندگان.
برگزار.شد.

در.این.مراســم.سید.محمد.کریمی.سرپرســت.امور.نمایشگاهی.و.عضو.هیات.رئیسه.اتاق.

تعاون.ایران،.با.تشکر.و.قدردانی.از.تمام.ارکان.و.مشارکت.کنندگان،.گفت:.برگزاری.نمایشگاه.

در.این.وســعت،.کاری.سخت.بوده.و.برنامه.ریزی.مدون.و.همکاری،.مساعدت.و.حمایت.همه.
ارکان.را.نیاز.دارد.

وی.ادامه.داد:.در.نمایشــگاه.امسال.بیش.از.1300.مشارکت.کننده.حضور.داشتند.و.نزدیک.

به.400.شرکت.خارجی.از.31.کشــور.به.صورت.مستقیم.و.غیرمستقیم.حاضر.شدند..کریمی.

افزود:.نکته.مهم.در.نمایشگاه.امسال.برجسته.بودن.حضور.شرکت.های.دانش.بنیان.همچنین.

بازدید.هیات.های.تجاری.مختلف.و.برگزاری.کارگاه.های.آموزشــی.با.صدور.گواهی.نامه.برای.
شرکت.کنندگان.و.سایر.فعالیت.های.جانبی.نمایشگاهی.بود.

سرپرست.امور.نمایشگاهی.از.ایجاد.پاویون.چین.برای.همه.محصوالت.خبر.داد.و.گفت:.در.

نظر.داریم.که.پاویون.چین.را.برای.همه.محصوالت.به.شــرط.انتقال.فناوری.داشته.باشیم.که.
این.مهم.در.مرحله.رایزنی.است.

گفتنی.اســت،.هفدهمین.نمایشگاه.صنعت.ســاختمان.تهران.از.21.تا.24.مردادماه.96.در.

محل.دائمی.نمایشــگاه.های.بین.المللی.تهران.پذیرای.عموم.بازدیدکنندگان.و.فعاالن.صنعت.
ساختمان.بود.

 بازدید دکتر اسفهبدی از غرفه سکو ایران

پایان کار هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان تهران
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پنجره.ایرانیان؛.رییس.ســازمان.نظام.مهندســی.کشور.با.

بیان.اینکه.نمی.توانیم.بــه.طور.قطعی.ایمنی.بخش.باقیمانده.

ســاختمان.پالســکو.را.تایید.کنیم،.گفت:.در.تعداد.مهندسان.

فــارغ.التحصیــل.رتبه.ســوم.را.در.دنیا.داریــم.و.50.درصد.
مهندسان.مازاد.نیاز.کشور.هستند.

فرج.اهلل.رجبی.در.گفت.وگو.با.خبرنگار.ایلنا،.در.پاسخ.به.این.

پرسش.که.آیا.سازمان.نظام.مهندسی.به.بررسی.ایمنی.بخش.

باقیمانده.ساختمان.پالســکو.ورود.کرده.است،.اظهار.داشت:.

در.مقطعــی.که.به.صورت.کوتاه.در.عملیات.بررســی.ایمنی.

ســاختمان.باقیمانده.پالسکو.حضور.داشتیم.نیازی.به.تخریب.

بقیه.ســاختمان.ندیدیم.اما.بنده.بازدیــدی.از.بخش.باقیمانده.

ســاختمان.نداشــتم.و.نمی.توانیم.با.قطعیت.ایمنی.ساختمان.
موجود.را.تایید.کنیم.

وی.ادامه.داد:.معتقدم.در.کنار.تیم.های.عملیاتی.سایر.نهادها.

که.در.بخش.بازرسی.مسکن.فعال.هستند،.کارشناسان.سازمان.

نظام.مهندسی.هم.باید.حضور.داشته.باشند..برای.تحقق.این.

امر.نامه.ای.را.برای.شــهرداری.فرستاده.ایم.و.مذاکراتی.انجام.

شده.است.و.شهرداری.هم.هم.موافقت.خود.را.با.این.پیشنهاد.

اعالم.کرده.اســت.اما.هنوز.جلساتی.برای.تکمیل.و.پیگیری.
مذاکرات.برگزار.نکرده.ایم.

رییس.ســازمان.نظام.مهندســی.تاکید.کرد:.طبق.قانون.و.

با.اســتناد.بر.ماده.55..قانون.شــهرداری.ها،.این.نهاد.اســت.

که.باید.وارد.موضوعات.بازســازی.ساختمان.و.بررسی.ایمنی.

ساختمان.های.عمومی.شود.چراکه.احتمال.این.وجود.دارد.که.
برخی.از.ساختمان.ها.مخاطراتی.را.برای.مردم.به.وجود.بیاورند.
رجبی.ادامه.داد:.برای.جلوگیری.از.حوادثی.چون.پالســکو.
پیشنهاد.ما.به.عنوان.متولیان.سازمان.نظام.مهندسی.کشوری.
این.اســت.که.اجرای.مبحث.22.مقررات.ملی.در.ســاخت.و.
ساز.در.دستور.کار.وزارت.راه.و.شهرسازی،.وزارت.کشور.قرار.
بگیرد.و.به.طور.قطع.سازمان.نظام.مهندسی.هم.در.اجرای.این.
مقررات.ساختمان.با.دستگاه.های.مربوطه.همکاری.می.کند.
وی.همچنیــن.با.اشــاره.به.موضوع.فــارغ.التحصیالن.
رشته.مهندسی.که.بیش.از.نیاز.کشور.است،.اظهار.داشت:.
در.حــال.حاضر.380.هزار.مهنــدس.داریم.که.با.توجه.به.
این.تعداد.مهندس.و.نســبت.آن.بــا.جمعیت،.از.نظر.تعدد.
مهندسان.رتبه.سوم.را.در.دنیا.را.از.آن.خود.کرده.ایم.اما.50.
درصد.این.تعداد.مهندســان،.نیروی.کار.مازاد.بر.نیاز.کشور.

محسوب.می.شوند.
رییس.ســازمان.نظام.مهندسی.کشــور.گفت:.در.قالب.
صدور.خدمات.فنی.و.مهندســی.می.توانیم.مهندسان.مازاد.
کشــور.را.در.پروژه.هــای.خارجی.از.جملــه.پروژه.های.
عمرانی.کشــورهای.آســیای.میانه.و.آســیای.مرکزی.

مشغول.به.کار.کنیم.

پنجره.ایرانیان؛.یک.مقام.مســئول.در.سازمان.نظام.مهندســی.ساختمان.تهران،.با.اشاره.به.

تدویــن.آیین.نامه.اجرایی.مبحث.22.مقررات.ملی.ســاختمان.گفت:.با.ابــالغ.این.آیین.نامه،.
مهندسان.بسیاری.مشغول.به.کار.خواهند.شد.

به.گزارش.خبرنگار.مهر،.رامین.کرمی.در.نشســت.خبری.سازمان.نظام.مهندسی.ساختمان.

اســتان.تهران.گفت:.بر.اســاس.قانون.21.نظام.مهندسی.ســاختمان.از.وظایف.سازمان.های.

نظام.مهندســی.برگزاری.همایش.های.آموزشی.برای.مهندســان.عضو.است،.به.همین.دلیل.

همایش.نقش.مهندســی.مکانیک.با.هدف.ارتقای.علمی.فنی.مهندسان.مکانیک.برگزار.شد.تا.

آموزش.های.الزم.در.خصوص.فناوری.نوین.صنعت.ساختمان.به.آنها.ارائه.شود.
عضو.هیات.مدیره.سازمان.نظام.مهندسی.ساختمان.استان.تهران.گفت:.مبحث.22.مقررات.
ملی.ســاختنان.عمدتا.به.موضوع.تاسیســات.برمی.گردد.و.در.نظر.داریم.در.دوره.جدید.هیات.
مدیره.نظام.مهندسی.ساختمان.استان.تهران.موضوعات.مطروحه.درباره.این.مبحث.را.اجرایی.
کنیم..با.این.حال،.آیین.نامه.اجرایی.این.مبحث.از.ســوی.وزارت.راه.و.شهرسازی.تدوین.نشده.

و.در.نتیجه.به.سازمان.های.نظام.مهندسی.ابالغ.نشده.است.
وی.در.بخش.دیگری.از.صحبت.های.خود.با.اشاره.به.ارسال.148.مقاله.علمی.به.کنفرانس.
نقش.مهندســی.مکانیک.در.ساخت.و.ساز.بیان.داشــت:.از.میان.این.مقاالت.30.مقاله.که.از.
نظر.عملی.ســازی.تئوری.ها.موفق.تر.بوده.برگزیده.و.در.نهایت.شش.مقاله.در.طول.همایش.و.

کارگاه.های.جانبی.ارائه.خواهد.شد.
کرمی.با.اشــاره.به.عضویت.120.هزار.مهندس.در.سازمان.نظام.مهندسی.ساختمان.استان.
تهران.خاطرنشــان.کرد:.10.هزار.نفر.از.این.افــراد.مهندس.مکانیک.بوده.که.از.این.تعداد.دو.
هزار.و.700.مهندس.مباحث.مربوط.به.شرکت.ملی.گاز.استان.تهران.و.هزار.و.500.نفر.دیگر.

در.موضوعات.مربوط.به.شرکت.آب.و.فاضالب.استان.تهران.خدمات.می.دهند.
وی.در.پایان.تاکید.کرد:.از.میان.120.هزار.مهندس.عضو.نظام.مهندســی.ساختمان.استان.
تهران،.در.حال.حاضر.50.هزار.مهندس.فعال.هســتند؛.با.این.حال.وظیفه.این.سازمان.اشتغال.
برای.اعضا.نیســت؛.بلکه.ما.خدمات.فنی.مهندســی.ارائه.می.دهیم..با.این.حال.اگر.آیین.نامه.
اجرایی.مبحث.22.مقررات.ملی.ساختمان.سریع.تر.ابالغ.شود.شغل.های.بسیار.زیادی.وجود.دارد.

که.روی.زمین.مانده.و.مهندسان.بیشتری.می.توانند.مشغول.به.کار.شوند.

  50 درصد مهندسان مازاد بر نیاز کشور هستند

  افزایش اشتغال مهندسان با آیین نامه مبحث 22 مقررات ساختمان
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پنجره.ایرانیــان؛.ایجاد.شــهرهای.هوشــمند.و.ارائه.

خدمات.آنالین.در.حوزه.مسکن.ظرفیت.اشتغالزایی.50.
هزار.نفری.در.بازه.زمانی.کوتاه.دارد.

به.گزارش.ایلنا،.علیرضا.سبزعلیان.در.مراسم.رونمایی.

از.ســامانه.خدمات.هوشــمند.در.حوزه.مسکن.با.بیان.

اینکه.ایجاد.شــهرهای.هوشــمند.ظرفیت.اشتغالزایی.

برای.حداقــل.50.هزار.جویای.کار.را.دارد،.گفت:.برای.

ارائه.خدمات.جامع.به.مردم.در.بازه.زمانی.کوتاه.باید.به.
سمت.ایجاد.شهرهای.هوشمند.پیش.برویم.

وی.با.اشــاره.به.کره.جنوبی.که.یکــی.از.بزرگترین.

شــهرهای.آنالین.در.حوزه.ارائه.خدمات.شهری.برخط.

بر.مردم.است.گفت:.در.ایران.70.درصد.ترددهای.درون.

شهری.برای.کسب.اطالعات.در.مورد.خدمات.مختلف.

اســت.که.می.توانیم.با.ایجاد.شــهرهای.هوشمند.این.
ترددها.را.به.حداقل.برسانیم.

این.کارآفرین.در.حوزه.مســکن.با.بیان.اینکه.ضریب.

نفوذ.موبایل.در.کشورمان.120.درصد.است.و.80.درصد.

خانوارهای.ایرانی.از.اینترنت.پرســرعت.سیار.بخوردار.

هســتند،.گفت:.با.این.زیرســاخت.ها.می.توانیم.خدمات.
هوشمند.شهری.آنالین.به.مردم.ارائه.دهیم.

وی.تاکیــد.کرد:.اگر.بازار.مســکن.در.بخش.خرید.و.

فــروش.و.اجاره.به.رونق.برســد.بازارهای.موازی.با.آن.

مانند.کســب.و.کارهای.الکترونیــک.در.این.حوزه.هم.
می.تواند.فرصت.اشتغالزایی.در.کشورمان.به.وجود.بیاورد.
وی.با.اشــاره.به.سامانه.اســپارد.که.در.حوزه.ارائه.
خدمات.به.واحدهای.مسکونی،.اداری.و.تجاری.گفت:.
با.ایجاد.مسکن.هوشمند.می.توانیم.تمام.خدمات.حوزه.
مســکن.مانند.تعمیرات.تخصصی،.تاسیسات.و.سایر.
خدمات.حوزه.مســکن.را.به.صورت.آنالین.به.مردم.
ارائــه.دهیم..وی.تاکید.کرد:..ایجاد.شــهر.هوشــمند.
می.توانــد.از.اتالف.انرژی.در.واحدهای.مســکونی.و.

اداری.جلوگیری.کند.
وی.بــا.تاکید.بر.اینکه.معتقد.هســتیم.ارائه.خدمات.
آنالین.در.حوزه.شــهری.مصداق.اجرای.سیاست.های.
اقتصاد.مقاومتی.اســت،.گفت:..می.توان.با.ارائه.خدمات.
آنالین..در.حوزه.های.مختلف.شهری.و.حوزه.مسکن.از.
اتالف.بسیاری.از.هزینه.ها.از.جمله.هزینه.های.مصرف.

انرژی.جلوگیری.کرد.
وی.با.اشــاره.به.ظرفیت.های.اشــتغالزایی.در.ایجاد.
ســامانه.های.هوشمند.در.حوزه.مســکن.اظهار.داشت:.
سیاســت.ما.تربیت.و.آمــوزش.نیروهای.متخصص.در.
ارائه.خدمات.شهری.به.صورت.آنالین.است.که.در.حال.
حاضر.توانســته.ایم.حدود.700.متخصص.در.این.زمینه.
را.وارد.بازار.مسکن.کنیم.و.پیش.بینی.ما.این.است.که.
در.ســال.اول.این.تعداد.به.5.هزار.نفر.می.رســند.و.به.
طور.قطع.با.ورود.مســکن.به.دوره.رونق،.کسب.و.کار.
در.حوزه.های.موازی.با.مسکن.هم.رونق.پیدا.می.کند.و.
می.توانید.رونق.های.شغلی.قابل.توجهی.را.ایجاد.کنیم.

  ایجاد 50 هزار فرصت شغلی با ایجاد شهرهای هوشمند

پنجره.ایرانیان؛.مدیرکل.اقتصاد.مسکن.وزارت.راه.و.شهرسازی.گفت:.این.وزارتخانه.

تالش.می.کند.تا.به.شــرط.پایین.آمدن.نرخ.ســود.بانکی،.دوره.بازپرداخت.تسهیالت.
مسکن.را.افزایش.دهد.

به.گزارش.وزارت.راه.و.شهرســازی.علی.چگنی.در.مورد.آخرین.وضعیت.توســعه.ای.

شدن.بانک..مســکن.گفت:.در.حال..حاضر،.توسعه.ای.شدن.بانک..مسکن.در.دستور.کار.

دولت.اســت؛.به.نحوی.که.بانک..مرکــزی.باید.نظام.نامه.و.ضوابط.بانک..توســعه.ای.

را.تدویــن.و.ارائه.کند.تا.در.کمیســیون.اقتصــادی.دولت.مورد.بررســی.قرار.گیرد.و.
چارچوب.های.آن.تعیین.شود.که.امیدواریم.این.برنامه.در.سال.جاری.محقق.شود.

وی.ادامه.داد:.وزارت.راه.و.شهرسازی.در.حوزه.بازار.رهن،.تسهیالت.رهنی.و.صندوق.

پس.انداز.یکم.هم.به.نرخ.و.هم.به.دوره.بازپرداخت.توجه.داشــته.که.اوال.نرخ.ســود.را.

پاییــن.بیاورد.و.همچنین.تالش.کند.تا.به.شــرط.پایین.آمدن.نرخ.ســود.بانکی،.دوره.
بازپرداخت.را.افزایش.دهد.و.در.عین.حال.دوره.انتظار.وام.گیرندگان.را.نیز.کوتاه.کند.

مدیرکل.دفتر.برنامه.ریزی.و.اقتصاد.مســکن.با.بیان.اینکه،.تعیین.نرخ.ســود.و.

کاهش.آن.از.شــرایط.اقتصاد.کالن.نیز.متاثر.است،.تأکید.کرد:.می.بایست.برنامه.

کاهش.نرخ.تورم.تداوم.یابد.تا.با.برقراری.ثبات.در.اقتصاد.کشــور،.نرخ.سود.بانکی.

امکان.کاهش.داشــته.باشد،.در.آن.صورت،.کاهش.نرخ.سود.تسهیالت.مسکن.نیز.
امکان.پذیر.می.شود.

این.مقام..مســئول.در.وزارت.راه.و.شهرســازی.ادامه.داد:.در.کنار.کاهش.نرخ.ســود.

تســهیالت،.می.توان.مــدت.بازپرداخت.را.افزایــش.داد..اگر.با.همیــن.نرخ.ها،.مدت.

بازپرداخت.را.اضافه.کنیم،.مصرف.کننده.در.مجموع.باید.پول.بیشتری.بپردازد..بنابراین.

مطلوب.تر.است،.شــرایط.اقتصادی.و.محیط.اقتصاد.کالن.)ثبات.اقتصادی(.به.نحوی.
برقرار.شود.که.به.طور.طبیعی،.امکان.کاهش.نرخ.سود.تسهیالت.فراهم.آید.

وی.افزود:.معتقدم،.کاهش.نرخ.ســود.و.افزایش.طول.دوره.بازپرداخت،.شــرایطی.را.

ایجاد.می.کند.که.متقاضی.با.توانایی.بیشــتری.بتواند.از.تسهیالت.بانکی.برای.تامین.

مسکن.خود.اســتفاده.کند..شاید.در.صورت.ایجاد.چنین.شرایطی،.بتوانیم.سقف.میزان.
تسهیالت.را.افزایش.دهیم.به.گونه.ای.که.اقساط.در.توان.خانوارها.باشد.

وی.گفت:.بعضی.از.مدیران.و.صاحــب.نظران،.مطرح.می.کنند.که.مثال.در.برخی.از.

کشــورها،.80.درصد.قیمت.خانه.را.وام.می.دهند..اینکه.در.ایران.چرا.نمی.توانیم.در.این.

حد،.تسهیالت.به.متقاضیان.بدهیم.به.این.دلیل.است.که.قدرت.بازپرداخت.آن.باید.در.

جامعه.وجود.داشته.باشد.که.بر.اساس.شواهد.در.حال.حاضر،.توانایی.تقبل.این.سقف.از.

افزایش.تســهیالت.وجود.ندارد..اگر.سقف.تسهیالت.را.افزایش.دهیم.به.تعداد.کمتری.

تســهیالت.تعلق.خواهد.گرفت..بنابراین.ما.باید.تالش.کنیم.تا.بانک.ها.در.تسهیالت.

دهی.به.متقاضیان.توانمندتر.بشــوند..یک.گام.اساسی.که.دولت.در.این.زمینه.برداشته.
است،.توسعه.ای.شدن.بانک.مسکن.است.که.در.حال.انجام.است.

  تالش وزارت راه برای کاهش نرخ سود و افزایش زمان بازپرداخت وام مسکن
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پنجره.ایرانیــان؛.آییــن.نامه.کنترل.ســاختمان.با.رویکرد.

جداسازی.بخش.کنترل.از.درون.آیین.نامه.به.تصویب.وزارت.
راه.و.شهرسازی.رسید.

به.گزارش.ایســنا،.پس.از.حدود.سه.سال.بحث.و.بررسی.

درخصوص.آیین.نامه.کنترل.ساختمان،.سرانجام.این.آیین.نامه.

به.تصویب.کمیسیون.امور.زیربنایی،.صنعت.و.محیط.زیست.

دولت.رســید.و.حامد.مظاهریان.معاونت.مسکن.و.ساختمان.
وزارت.راه.و.شهرسازی.این.موضوع.را.تایید.کرد.

پیش.نویس.آیین.نامه.کنترل.ســاختمان.15.فروردین.ماه.

ســال.جاری.توســط.وزارت.راه.و.شهرســازی.ارائه.شد.که.

مخالفت.ســازمان.نظام.مهندسی.را.در.بر.داشت؛.زیرا.نسخه.

اصالح.شــده.از.یک.طرف.بخش.کنترل.را.از.آیین.نامه.جدا.

کرده.و.از.سوی.دیگر.بنا.به.اعتقاد.کارشناسان.نظام.مهندسی.

مغایرت.های.قانونی.در.آن.وجود.داشــت..بر.همین.اســاس.

از.فروردین.ماه.ســال.جاری.تا.کنون.جلســات.متعددی.بین.

مسئوالن.وزارتخانه.با.کارشناسان.ســازمان.نظام.مهندسی.

ســاختمان.برگزار.و.ظاهرا.مقرر.شــده.مــوارد.مغایرت.های.

قانونی.اصالح.شــود..امــا.به.یکباره.آیین.نامــه.بدون.لحاظ.

نظرات.مشــورتی.تصویب.و.برای.ارســال.به.هیات.وزیران.
آماده.شده.است.

ایــن.تصمیم.ظاهرا.بــا.دلخوری.اعضای.ســازمان.نظام.

مهندســی.همراه.شده.اســت؛.زیرا.از.زمان.ریاست.ترکان.بر.

سازمان.نظام.مهندسی.ساختمان،.مشورت.هایی.برای.اصالح.

مواردی.که.نظام.مهندسی.معتقد.است.با.قانون.مغایرت.دارد.

و.نهایتا.به.جداســازی.بخش.کنتــرل.از.آیین.نامه.منجر.می.
شود.صورت.گرفت.

پنجره.ایرانیان؛.رییس.سازمان.نظام.مهندسی.ساختمان.

با.بیــان.اینکه.هزینه.خدمات.مهندســی.در.عرصه.های.

طراحــی،.نظارت.و.اجرا.کمتر.از.ســه.درصد.هزینه.های.

ساخت.است،.گفت:.اجازه.نخواهیم.داد.که.نهادهایی.اعم.

از.دولتی.و.غیردولتی.از.حضور.مهندسان.در.ساخت.و.ساز.
عدول.کنند.و.با.تمام.قدرت.برخورد.خواهیم.کرد.

به.گزارش.ایســنا،.فرج.اهلل.رجبــی.در.کنفرانس.نقش.

مهندسی.مکانیک.در.ساخت.و.ســازهای.شهری.اظهار.

کرد:.امروز.مسئله.ما.ظرفیت.و.سهمیه.اشتغال.نیست.بلکه.

باید.در.جهت.اجرای.آیین.نامه.ها.و.ارتقای.کیفیت.ساخت.

گام.های.اساسی.برداریم..حتی.باید.مسئله.ریزگردها.را.با.
نگاه.مهندسی.حل.کنیم.

وی.افزود:.معتقدم.در.امــر.مدیریت.هم.نیاز.به.حضور.

مهندسان.داریم..امروز..میلیون.ها.مسکن.خالی.داریم.که.

ساخته.شده.اما.مسئوالن.نتوانسته.اند.بین.عرضه.و.تقاضا.
تعادل.ایجاد.کنند.

رییس.ســازمان.نظام.مهندسی.ســاختمان.با.اشاره.به.

اینکه.در.دهه.60.کشور.با.نفت.هفت.دالری.اداره.می.شد،.

خاطرنشــان.کرد:.در.آن.زمان.به.این.دلیل.کشور.به.نحو.

احسن.اداره.می.شد.که.بیشتر.کابینه.از.مهندسان.تشکیل.

شده.بود..رجبی.با.بیان.اینکه.هزینه.خدمات.مهندسی.در.

عرصه.هــای.طراحی،.نظارت.و.اجرا.کمتر.از.ســه.درصد.

هزینه.های.ســاخت.اســت،.تصریح.کرد:.اجازه.نخواهیم.

داد.کــه.نهادهایی.اعم.از.دولتــی.و.غیردولتی.از.حضور.

مهندسان.در.ســاخت.و.ساز.عدول.کنند.و.با.تمام.قدرت.
برخورد.خواهیم.کرد.

  آیین نامه کنترل ساختمان به تصویب رسید

  با قدرت از حقوق مهندسان دفاع می کنیم

پنجره.ایرانیان؛.دبیر.کنفرانس.ملی.نقش.مهندســی.مکانیک.در.ساخت.وســاز.شهری.

گفت:.رشــد.و.اعتالی.نظام.مهندسی.ســاختمان.و.باال.بردن.کیفیت.خدمات.مهندسی.با.
برگزاری.کنفرانس.ها.و.گردهمایی.تخصصی.و.تبادل.اطالعات.فراهم.می.شود.

به.گزارش.ایســنا،.رامین.کرمی،.دبیر.کنفرانس.ملی.نقش.مهندســی.مکانیک.در.

ساخت.وساز.شهری.در.نشستی.خبری.با.اشاره.به.اینکه.رشد.و.اعتالی.نظام.مهندسی.

ســاختمان،.تقویت.و.توســعه.فرهنگ.و.ارزش.های.اسالمی.معماری.و.شهرسازی.و.

باال.بردن.کیفیت.خدمات.مهندســی.اســت.اظهار.کرد:.بنابراین.ارتقای.دانش.فنی.

صاحبان.حرفه.و.صنوف.ســاختمان.در.راستای.طرح.های.توسعه.و.آبادانی.با.برگزاری.

کنفرانس.ها.و.گردهمایی.های.تخصصی.و.تبادل.اطالعات.در.داخل.کشــور.و.سطح.
بین.الملل.حاصل.می.شود.

وی.تصریــح.کرد:.بنابراین.جهت.دســتیابی.به.اهداف.فوق.کاهــش.مصرف.انرژی،.

تکنولوژی.های.نوین،.مصالح.ساختمانی.استاندارد.در.راستای.منویات.مقام.معظم.رهبری.
رقم.خورد.

دبیر.کنفرانس.ملی.نقش.مهندســی.مکانیک.در.ساخت.وساز.شهری،.برگزاری.بیش.از.

50.جلســه.طی.10.ماه.گذشــته،.همکاری.بیش.از.20.شرکت.تولیدی.صنعتی.پیشرو.در.

صنعت.تاسیسات،.مشارکت.بیش.از.30.وزارتخانه.و.سازمان.از.بخش.دولتی.و.خصوصی،.

عقد.تفاهم.نامه.های.معتبر.با.ISI،.SILivca..و.چند.ژورنال.و.فدراسیون.و.اتاق.بازرگانی،.

برگزاری.بیش.از.20.کارگاه.آموزشی.و.تخصصی.و.انتقال.تجربه.از.صنعتگران.و.صاحبان.

تکنولوژی،.ارائه.بیش.از.30.مقاله.از.150.مقاله.اصلی.و.برگزاری.50.نشســت.تخصصی.

با.دیگاه.زیرســاخت.شــهری،.قوانین.و.مقررات.ملی.و.توجه.به.موضوعات.آینده.پژوهی،.

بهینه.ســازی.مصرف.انرژی.و.بازچرخانی.و.مدیریت.مصرف.آب.و.ســایر.تکنولوژی.های.
مدرن.را.ازجمله.محورهای.برگزارشده.در.کنفرانس.برشمرد.

  تقویت دانش و ارتقای خدمات، راه توسعه نظام مهندسی ساختمان
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پنجره.ایرانیان؛.یک.ســازنده.مســکن.مهر.پردیس.با.بیان.

اینکــه.هرچقــدر.پروژه.های.مســکن.مهــر.پردیس.طول.

بکشــد.هزینه.های.ثابت.به.ما.تحمیل.می.شود.خبر.داد:.اگر.

پرداخت.ها.از.سوی.بانک.به.موقع.انجام.شود.650.واحد.فاز.5.
را.در.شهریورماه.افتتاح.خواهیم.کرد.

ایرج.رهبر.در.گفت.وگو.با.ایسنا.اظهار.کرد:.تعجب.می.کنم.

که.چرا.برخی.رســانه.ها.عنوان.می.کنند.پیمانکاران.پردیس.

دلشان.می.خواهد.پروژه.مســکن.مهر.طول.بکشد..هرچقدر.

این.پروژه.طوالنی.شــود.به.ضرر.ســازنده.است؛.زیرا.به.طور.

دائم.هزینه.های.ثابت.شــامل.پرســنل،.دفتر.و.تشکیالت.بر.

روی.دوش.ما.قرار.دارد..ما.هم.اکنون.سه.سال.است.که.داریم.

هزینه.ثابت.پرداخت.می.کنم..به.عالوه.گرانی.که.شــاهد.آن.

هســتیم..طی.دو.ماه.اخیر.قیمت.مصالــح.افزایش.یافته.و.با.

توجه.به.ثابت.بودن.قیمت.تمام.شده.واحدها،.باال.رفتن.قیمت.
مصالح.از.جیب.ما.هزینه.می.شود.

وی.بــا.بیان.اینکه.هم.اکنون.در.حال.تاوان.دادن.هســتیم.

افزود:.دفتر.مرکزی.مــن.ماهیانه.100.میلیون.تومان.هزینه.

ثابــت.دارد..حال.در.نظــر.بگیرید.پروژه.ای.کــه.قرار.بود.2.

ســاله.تمام.شود.5.سال.طول.کشیده.و.ما.در.این.مدت.ضرر.

کرده.ایم؛.بنابراین.اصال.دوست.ندارم.که.مسکن.مهر.پردیس.
بیش.از.این.طول.بکشد.

رهبر.خبر.داد:.همان.طور.که.می.دانید.ما.در.تیرماه.650.واحد.

را.در.فاز.5.افتتاح.کردیم..بحمــداهلل.کارها.در.فاز.5.مقداری.

روی.روال.قرارگرفته.و.قرار.اســت.هــر.دو.ماه.یک.بار.افتتاح.

داشته.باشــیم..بر.همین.اســاس.اگر.پرداخت.ها.منظم.باشد.
شهریورماه.مجددا.650.واحد.را.در.فاز.5.بهره.برداری.می.کنیم.
این.سازنده.مسکن.مهر.پردیس.با.بیان.اینکه.روز.گذشته.با.
متقاضیان.جلسه.داشتیم.و.مسائل.را.به.طور.شفاف.بیان.کردیم.

گفت:.پروژه.10.هزار.واحدی.فاز.5.پروژه.ای.ســنگین.است.

که.نیازمند.این.هســتیم.منابع.به.موقع.تزریق.شود..صحبتی.

که.با.مســئوالن.شرکت.عمران.داشــتیم.این.بود.اگر.به.طور.

مثــال.15.میلیارد.تومان.ماهیانه.پرداخت.کنند.ظرف.10.ماه.

پروژه.را.تکمیل.می.کنیم.اما.اگر.روند.پرداخت.دچار.بی.نظمی.
شود.طبیعتا.طول.مدت.ساخت.و.تحویل.طول.خواهد.کشید.
رهبــر.درباره.صــدور.دفترچه.اقســاط.بــرای.واحدهای.
افتتاح.شــده.گفت:.تحویل.دفترچه.اقساط.توسط.بانک.روال.
طبیعی.خود.را.طی.می.کند.و.نگرانی.از.این.بابت.وجود.ندارد؛.
زیرا.درخواســت.پایان.کار.به.طورمعمــول.یکی.دو.ماه.طول.
می.کشــد.و.با.توجه.به.اینکه.واحدها.ازنظر.سند.و.مشخصات.
فنی.هیچ.مشکلی.ندارند.صدور.دفترچه.اقساط.نگرانی.خاصی.

نخواهد.داشت.و.در.حال.انجام.است.
وی.تصریح.کــرد:.150.میلیارد.تومان.از.پول.ما.هم.اکنون.
در.بانک.اســت.که.اگر.این.مبلغ.را.تحویل.بگیریم.واحدهای.
افتتاح.شــده.در.فاز.5.را.به.مردم.تحویل.می.دهیم..شــرکت.
عمران.در.پرداخت.ها.مقداری.با.اختالل.عمل.می.کند.اما.قول.

داده.اند.که.به.زودی.مبالغی.را.به.ما.بپردازند.
این.ســازنده.مســکن.مهر.پردیس.همچنین.با.اشــاره.به.
جوســازی.برخی.دالل.هــا.در.پردیس.اظهار.کــرد:.بعضی.
واســطه.ها.در.حال.بازارگرمی.هســتند..دالل.ها.جلوی.فازها.
با.ماشــین.می.ایســتند،.پالکاردهایی.مبنی.بر.خریدوفروش.
مســکن.مهر.نصــب.می.کنند.و.در.رقابت.با.یکدیگر.ســعی.

می.کنند.واحدهای.خود.را.بهتر.و.مرغوب.تر.جلوه.دهند.
وی.ادامــه.داد:.به.طــور.مثــال.یک.ســری.تعاونی.ها.که.
واحدهای.کوزو.را.خریداری.کردند.و.حاال.قصد.فروش.دارند.
مرتبا.همدیگر.را.خراب.می.کنند.و.می.گویند.این.فاز.بد.است.

و.آن.فاز.خوب.است.
ایــرج.رهبر.در.خصــوص.قیمت.فازهــای.11.و.5.گفت:.
قیمت.هایی.که.برای.فاز.5.با.توجه.به.کیفیت.آن.تعیین.شــده.
بعضــا.تا.100.میلیون.تومان.می.رســد..فاز.11.هم.قیمت.ها.
حدود.70.تا80.میلیون.تومان.است..البته.برخی.دالل.ها.سعی.
می.کنند.باالتر.بفروشند.که.مردم.باید.مواظب.باشند.و.بدانند.

میانگین.قیمت.ها.از.این.حدود.بیشتر.نیست.

  زیان سازندگان مسکن مهر پردیس

پنجره.ایرانیان؛.در.حال.حاضر.نزدیک.به.2.میلیون.و.500.هزار.خانه.خالی.در.کشــور.وجود.

دارد.که.سهم.پایتخت.از.این.رقم.حدود.400.هزار.واحد.مسکونی.است.که.اغلب.آن.ها.جزو.
خانه.های.گران.شهر.هستند.که.کمتر.کسی.قدرت.خرید.آن.را.دارد.

به.گزارش.ایلنا،.طبق.آخرین.گزارش.سرشماری.نفوس.و.مسکن.چیزی.حدود.2.میلیون.و.

500.هزار.خانه.خالی.در.کشورمان.وجود.دارد.که.طبق.گفته.وزیر.راه.و.شهرسازی.ارزش.این.
سرمایه.حبس.شده.در.بخش.مسکن.بالغ.بر.250.میلیارد.دالر.است.

از.سوی.دیگر.در.کشور.2.میلیون.و.115.هزار.واحد.خانه.دوم.وجود.دارد.که.معادل.7.درصد.

کل.موجودی.مسکن.را.شامل.می..شود..یعنی.در.کشورمان.آمار.خانه.های.خالی.و.شبه.خالی.

)خانه.دوم(.بیش.از.4.میلیون.و.600.هزار.واحد.اســت..طبق.گفته.مســئوالن.و.کارشناسان.

یکی.از.عواملی.که.باعث.طوالنی.شــدن.دوره.رکود.بازار.مسکن.شد،.وجود.همین.خانه.های.
خالی.بوده.است..

حــال.اینکه.در.تهران،.تعدد.خانه.های.خالی.و.لوکس.یکــی.از.متهمان.اصلی.تعمق.رکود.

بازار.مســکن.بوده.و.خانه.هایی.که.اغلب.آنها.حاصل.ورود.بانک.ها.و.موسســات.مالی.به.بازار.

امالک.و.مستغالت.است..این.روزها.خبر.خوش.در.بازار.مسکن.ورود.تدریجی.به.دوره.رونق.

است.اما.این.رونق.فعال.شــامل.حال.خانه.های.کم.متراژ.و.ارزان.قیمت.مناسب.شرایط.اقشار.

متوســط.می.شود.و.هنوز.نوبت.به.خانه.های.لوکس.نرســیده.و.گویا.بازار.خانه.های.لوکس.تا.
اطالع.ثانوی.در.رکود.باقی.می.ماند.

  مسکن لوکس همچنان در رکود 
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پنجره.ایرانیان؛.عضو.ســازمان.نظام.مهندسی.ساختمان.

اســتان.تهــران.با.اشــاره.بــه.تخلف.های.شــهرداری.در.

حوزه.ســاخت.و.ساز.گفت:.شــهرداری.ها.با.وجود.قانون.و.

توصیه.های.مســتقیم.مقام.معظم.رهبری،.نسبت.به.اجرای.

قوانین.ساخت.و.ســاز.از.جمله.استفاده.از.مجریان.ذیصالح.
اقدام.نمی.کنند.

به.گــزارش.ایلنا،.رامیــن.کرمی.با.بیــان.اینکه.در.حال.

حاضر.400.هزار.مهندس.عضو.سازمان.های.نظام.مهندسی.

ساختمان.هســتند،.گفت:.یکی.از.مهم.ترین.موضوعات.در.

ســاخت.و.ســازها.اســتفاده.از.افراد.متخصص.و.مجریان.

ذیصالح.اســت.و.در.قانون.نظام.مهندسی.ساختمان.در.این.
باره.تاکید.شده.است.

وی.با.بیان.این.که.متاسفانه.شهرداری.های.کالن.شهرها.

از.این.قانون.تمکین.نمی.کنند.و.آن.را.نادیده.می.گیرند.ادامه.

داد:.طبق.قانون.باید.برای.ســاختمان.های.زیر.1500.متر.از.

مجریان.ذیصالح.و.مهندســان.مکانیک.برق.و.مهندســان.

سایر.رشته.ها.اســتفاده.کرد.اما.شــهرداری.ها.به.خصوص.

شــهرداری.تهران.و.کالنشــهرها.از.این.قانــون.تمکین.
نمی.کنند.و.آن.را.نادیده.گرفته.اند.

کرمی.در.پاســخ.به.این.سوال.که.آیا.شهرداری.ها.موظف.

هستند.از.مهندسان.چند.رشته.برای.نظارت.در.ساخت.و.ساز.

استفاده.کنند.تاکید.کرد:.این.استفاده.از.مجریان.ذیصالح.در.

هفت.رشــته.مهندسی.در.ساخت.و.ساز.تاکید.قانون.است.و.

عالوه.بر.آن.مقام.معظم.رهبری.در.سال.84.برای.جلوگیری.

از.ساخت.و.سازهای.غیرمجاز.و.ساخت.و.سازهای.بی.ضابطه.

بر.این.موضوع.تاکید.کردند.اما.شــهرداری.این.توصیه.ها.را.
نادیده.گرفته.است.

عضو.ســازمان.نظام.مهندسی.و.دبیر.کنفرانس.ملی.نقش.

مهندســی.مکانیک.در.ساخت.و.ساز.شــهری.در.پاسخ.به.

سوال.دیگر.خبرنگار.ایلنا.مبنی.بر.اینکه.چند.درصد.از.انرژی.

در.ســاختمان.ها.با.تاسیسات.فرسوده.هدر.می.رود،.گفت:.در.

حال.حاضر.در.کشورمان.40.درصد.مصرف.انرژی.در.بخش.

ساختمن.است.که.متاسفانه.با.توجه.به.تکنولوژی.های.مورد.

استفاده.در.بخش.تاسیسات.ساختمانی.بخش.قابل.توجهی.
از.این.درصد.از.انرژی.در.ساختمان.ها.هدر.می.رود.

وی.گفت:.به.همین.دلیل.است.که.دولت.به.این.موضوع.

ورود.کرده.است.و.برای.کاهش.مصرف.انرژی.در.واحدهای.

مسکونی.طرح.ارتقای.تاسیسات.600.هزار.موتورخانه.را.در.

دستور.کار.قرار.داده.ایم.که.از.این.تعداد.100.هزار.موتورخانه.
مربوط.به.ساختمان.های.دولتی.است.

کرمی.با.بیان.اینکه.شهرداری.ها.در.ساخت.و.ساز.مقررات.

ملی.ســاختمان.را.نادیده.می.گیرند،.گفت:.هر.چند.که.طبق.

قانون.هر.رشــته.مهندســی.باید.یک.مجری..ذیصالح.در.

امر.ســاخت.و.ســاز.به.عنوان.ناظر.حضور.داشته.باشد.اما.

شــهرداری.ها.تمام.مســئولیت.را.در.حوزه.نظارت.بر.روی.
دوش.مهندس.عمران.گذاشته.اند.

وی.همچنین.با.اشــاره.به.اینکه.نظــارت.و.صدور.مجوز.

گازرســانی.به.واحدهای.مسکونی.از.ســال.84.به.سازمان.

نظام.مهندســی.واگذار.شده.است،.گفت:.از.این.موضوع.11.

سال.می.گذرد.و.شــاهد.آن.هستیم.که.با.افزایش.ساخت.و.

ساز.و.افزایش.جمعیت.میزان.سوانح.در.بخش.گاز.در.منازل.
مسکونی.تا.50.درصد.کاهش.پیدا.کرده.است.

عضــو.ســازمان.نظام.مهندســی.با.اشــاره.بــه.پرونده.

امضافروشــی.در.بخش.گازرســانی.به.واحدهای.مسکونی.

اظهار.داشــت:.آن.رقمی.که.از.شــش.هزار.امضافروشی.در.

مجوزها.در.ا.خبار.منتشــر.شــده.صحیح.نیست.و.تعداد.آن.

بســیار.کمتر.از.این.اعداد.بوده.و.معتقد.هســتیم.که.پرونده.

ارتباطی.با.امضافروشی.نداشته.است.اما.در.حال.حاضر.این.
موضوع.در.حال.پیگیری.است.

  شهرداری، قانون و توصیه های رهبری در بخش ساخت و ساز را نادیده گرفت

پنجره.ایرانیان؛.بانک.مسکن.هفته.قبل.توانست.موافقت.بانک.مرکزی.و.شورای.پول.
و.اعتبار.را.با.پرداخت.یک.نوع.وام.جدید.تحت.عنوان.»وام.تبعی.مسکن«.اخذ.کند.

حامد.مظاهریان.در.گفت.وگو.با.خبرنگار.مهر.در.پاســخ.به.این.پرسش.که.آیا.قرار.

نیســت.وام.های.جدید.خرید.از.ســوی.بانک.مسکن.پرداخت.شود،.تاکید.کرد:.بانک.

مسکن.توانسته.نوعی.تســهیالت.جدید.تحت.عنوان.»وام.تبعی.مسکن«.را.طراحی.

کند.و.در.این.ارتباط،.هفته.گذشته.موفق.شد.موافقت.بانک.مرکزی.و.شورای.پول.و.

اعتبار.را.برای.اجرایی.کردن.آن.اخذ.کند.که.جزئیات.این.وام.به.زودی.از.سوی.بانک.
مسکن.اعالم.خواهد.شد.

وی.در.خصوص.بازار.مســکن.اظهار.کرد:.سیاســت.وزارت.راه.و.شهرسازی.ایجاد.

رونق.در.بازار.مسکن.بدون.افزایش.قیمت.است..چون.در.کشور.ما.همواره.تصور.مردم.

از.رونق.مسکن،.افزایش.قیمت.آن.بوده.و.عمال.نیز.چنین.می.شده.است..اما.بر.خالف.

این.تصور،.در.چهار.ســال.گذشــته.تنها.ده.درصد.افزایش.قیمت.مسکن.داشتیم..در.
حالی.که.در.یک.دهه.قبل.از.آن،.قیمت.مسکن.شش.برابر.شده.بود.

عضو.هیات.علمی.دانشــگاه.تهران.با.تاکید.بر.اینکه.بودجه.هایی.که.در.چهار.سال.

قبل.به.بخش.مسکن.اختصاص.یافته.بود،.به.صورت.هدفمند.به.مصرف.کننده.واقعی.

مسکن.رسید،.ادامه.داد:.تشکیل.حساب.صندوق.پس.انداز.مسکن.یکم.به.تخصیص.

منابع.به.مصرف.کننده.واقعی.مسکن.بسیار.اثرگذار.بود.و.اجازه.نداد.تا.دالالن.و.سفته.
بازان.از.وام.های.بخش.مسکن.استفاده.کنند.

معاون.وزیر.راه.و.شهرسازی.با.اشاره.به.ثبت.نام.190.هزار.نفر.در.صندوق.مسکن.

یکــم.و.ســرمایه.گذاری.4.هزار.و.200.میلیارد.تومانی.مــردم.و.خانه.اولی.ها.در.این.

صندوق.به.عنوان.مصرف.کنندگان.واقعی.تسهیالت.مسکن،.خاطرنشان.کرد:.پولی.که.

از.محل.این.صندوق.به.بازار.مســکن.تزریق.می.شــود.به.دست.مصرف.کننده.واقعی.

می.رســد.که.سفته.بازان.از.منافع.آن.بی.بهره.خواهند.بود..این.اقدام.سبب.شد.تا.شاهد.
هجوم.مجدد.دالالن.به.بازار.مسکن.نباشیم.

دبیر.شــورای.عالی.هماهنگی.مســکن.تصریح.کرد:.البته.سیاســت.وزارت.راه.و.

شهرسازی.این.است.که.حاشیه.نشینان.جابه.جا.نشوند.و.همان.مکان.زندگی.آنها.ارتقا.

یافته.و.به.سطح.زندگی.شهر.مادر.برسد..باید.دارایی.های.غیر.رسمی.آنها.که.امالک.

بدون.سند.است.به.دارایی.رسمی.تبدیل.شده.تا.بانک.ها.آنها.را.به.رسمیت.شناخته.و.

تسهیالت.مسکن.برای.بهســازی.امالکشان.تعلق.گیرد..بنابراین.سیاست.جابه.جایی.
جمعیت.یک.سیاست.شکست.خورده.است.

  موافقت بانک مرکزی با وام جدید مسکن
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پنجره.ایرانیان؛.مدیرکل.مسکن.روستایی.بنیاد.مسکن.

انقالب.اســالمی.گفت:.طبق.آخرین.سرشماری.نفوس.

و.مســکن.در.ســال.1395.بالغ.بر.6.میلیون.و.55.هزار.

خانــوار.و.5.میلیــون.و.371.هزار.واحد.مســکونی.در.

روســتاهای.کشــور.داریم.که.آمار،.کسری.680.هزار.
واحد.مسکونی.روستایی.را.نشان.می.دهد.

حمیدرضا.سهرابی.در.گفت.وگو.با.ایسنا.اظهار.کرد:.از.

سال.1384.تاکنون.حدود.یک.میلیون.و.590.هزار.واحد.

به.طورمعمول.و.340.هزار.واحد.که.در.حوادث.تخریب.

شدند.با.تســهیالت.و.نظارت.بنیاد.مسکن.ساخته.شده.

اســت..200.هــزار.واحد.هم.که.قبل.از.ســال.1384.

نوســازی.شده.بود..لذا.هم.اکنون.2.میلیون.و.100.هزار.

واحد.مقاوم.روســتایی.در.سراسر.کشور.وجود.دارد.که.

رقمی.بالغ.بر.39.درصد.کل.واحدهای.روستایی.را.شامل.

می.شــود..این.در.حالی.است.که.تا.قبل.از.سال.1384.
آمار.مساکن.مقاوم.روستایی.7.درصد.بود.

وی.افزود:.طبق.آخرین.سرشــماری.نفوس.و.مسکن.

در.ســال.1395.کل.خانوارهای.روســتایی.کشــور.6.

میلیون.و.55.هزار.خانوار.است..بااین.حال.تعداد.مسکن.

روســتایی.5.میلیون.و.371.هزار.واحد.است..لذا.آمار،.

کســری.680.هزار.واحد.مســکونی.روستایی.را.نشان.

می.دهد..از.طرف.دیگر.پیش.بینی.می.شــود.که.تا.سال.

1405.حدود.95.هزار.ازدواج.در.روستاها.انجام.شود..بر.

این.اســاس.با.کمبود.770.هزار.واحد.مسکن.روستایی.
مواجهیم.که.باید.تا.1405.تامین.شود.

مدیرکل.مسکن.روستایی.بنیاد.مسکن.تصریح.کرد:.

3.میلیون.و.250.هزار.واحد.غیرمقاوم.مسکن.روستایی.

داریم.که.برنامه.مان.این.است.تا.سال.1405.نصف.این.
تعداد.تخریب.نوسازی.شود.

به.گفته.ســهرابی،.کســری.680.هــزار.واحدی.که.

هم.اکنــون.بــا.آن.مواجهیم.بــه.این.دلیل.اســت.که.

خانواده.های.روستایی.بعضا.در.یک.خانه.زندگی.می.کنند.

.اجتماعی.اغلب.جوانان. اما.با.توجه.به.تغییرات.فرهنگیـ.

متقاضی.تسهیالت.مسکن.روستایی.هستند.
وی.با.اشــاره.به.حوادث.سال.گذشــته.در.روستاها.
گفت:.در.فارس،.کرمان،..آذربایجان.شرقی.و.آذربایجان.
غربی.با.ســیل.مواجه.بودیم..در.خراسان.هم.زلزله.به.
وقوع.پیوســت.که.کار.نوسازی.مســکن.روستایی.در.
تمام.این.نقاط.با.قوت.پیگیری.می.شــود.و.ان.شاءاهلل.تا.
قبل.از.فصل.ســرما،.نوسازی.مسکن.روستایی.در.نقاط.

حادثه.دیده.به.پایان.می.رسد.
مدیرکل.مسکن.روستایی.بنیاد.مسکن.تصریح.کرد:.
در.حــوادث.اخیر.که.اتفاق.افتاد.واحدهایی.که.در.قالب.
طرح.های.بنیاد.مسکن.احداث.شده.بودند.آسیبی.ندیدند.
ولــی.متاســفانه.در.واحدهای.خشــت.و.گلی.تخریب.
داشــتیم.که.به.نســبت.حوادث.در.هر.اســتان.به.طور.
متوسط.1000.تا.2000.واحد.مسکن.دچار.آسیب.شدند.
ســهرابی.درباره.روند.همکاری.بانک.ها.در.پرداخت.
تســهیالت.نوسازی.مسکن.روستایی.گفت:.بانک.ها.در.
12.ســال.اخیر.با.وجود.تمام.محدودیت.های.مالی.که.

داشتند.ما.را.همراهی.کردند.ولی.بعضا.سخت.گیری.هایی.

دارند.که.جلســاتی.برگــزار.می.کنیم..شــنبه.پیش.نیز.

جلسه.ای.با.مسئوالن.بانک.داشــتیم.که.بر.تسهیل.در.

پرداخت.وام.تاکید.شد؛.زیرا.در.سال.جاری.از.200.هزار.

واحد.80.هزار.ابالغ.شــده.بود.و.بانک.ها.موظف.شدند.

120.هزار.واحد.دیگر.را.نیز.ابالغ.کنند.و.ســخت.گیری.

کمتری.داشته.باشند..لذا.قرار.شد.بانک.ها.مصوبه.دولت.
مبنی.بر.سفته.زنجیره.ای.را.مالک.قرار.دهند.

وی.خاطرنشان.کرد:.عمده.روستاهای.کشور.به.دلیل.

حوادثی.همچون.زلزله،.ســیل.و.بــه.و.طور.روزمره.با.

حوادث.مواجه.اند.و.از.طرفی.خانه.های.روستایی.به.دلیل.
عدم.به.کارگیری.مصالح.مقاوم،.دچار.مخاطره.می.شوند.
مدیرکل.مسکن.روستایی.بنیاد.مسکن.گفت:.از.سال.
1384.طرح.جامع.مســکن.روستایی.ابالغ.شد.و.دولت.
مصوب.کرد.که.ســالیانه.200.هزار.مسکن.روستایی.با.
تسهیالت.ارزان.قیمت.ساخته.شــود..این.طرح.تحقق.

خوبی.داشت.و.هرساله.انجام.شده.است.

پنجره.ایرانیان؛.مطالعات.10.شهر.جدید.در.حال.انجام.است.که.از.این.تعداد،.شهرهای.تیس،.
جاسک،.تابناک،.پارسیان،.سیراف.و.پارس.در.سواحل.مکران.قرار.دارد.

محســن.نریمان.در.گفتگو.با.ایســنا،.اظهار.کرد:.مطالعات.10.شــهر.تحت.عنوان.نسل.نو.

شهرهای.جدید.آغاز.شده.است..بعضی.از.این.شهرها.مثل.تیس.به.مرحله.تصویب.در.شورای.

عالی.شهرســازی.رسیده.است..برخی.دیگر.نیز.در.شــوراهای.برنامه.ریزی.استان.ها.و.بعضی.

دیگر.توسط.مشاوران.در.مرحله.مکان.یابی.هستند..پیشرفته.ترین.آنها.شهر."تیس".در.منطقه.

مکران.سواحل.دریای.عمان.بین.چابهار.و.کنارک.است.که.ان.شاءاهلل.جزو.اولین.اقدامات.دولت.

دوازدهم.خواهد.بود.که.به.مرحله.اجرا.می.رســد..وی.افزود:.رویکرد.ما.در.ارتباط.با.شهر.تیس.
این.است.که.از.سرمایه.گذاری.بخش.خصوصی.استفاده.کنیم.

مدیرعامل.شــرکت.عمران.شهرهای.جدید.در.خصوص.افق.جمعیت.تیس.گفت:.تیس.فعال.

به.عنوان.شــهر.گردشــگری.و.مسکونی.توامان.دیده.شده.اســت..یک.اصالحیه.هم.در.حال.

بررســی.داریم.که.در.شــورای.عالی.شهرسازی.انجام.شــود..معموال.شهرهای.جدید.را.برای.

100.هزار.نفر.جمعیت.طراحی.می.کنیم.ولی.پتانســیل.تیس.این.است.که.تا.200.هزار.نفر.را.
در.خود.جای.دهد.

معاون.وزیر.راه.و.شهرســازی.در.پاسخ.به.این.ســوال.که.با.توجه.به.مغفول.ماندن.سواحل.

مکران.آیا.شــهرهای.دیگری.در.این.منطقه.احداث.می.کنید،.گفت:.بله.قطعا،.ما.در.ســواحل.

مکران.صرفا.به.تیس.اکتفا.نکردیم.و.شهرها.جدید.جاسک،.تابناک،.پارسیان،.سیراف.و.پارس.
را.هم.در.دست.مطالعه.داریم.

  کسری ۶۸0 هزار مسکن روستایی در ایران

  سواحل مکران با شهرهای جدید رونق می گیرد
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پنجره.ایرانیان؛.صبح.روز.یکشــنبه.اول.مردادماه.مانور.

ســازمان.نظام.مهندسی.اســتان.تهران.با.هدف.بازرسی.
کیفیت.اجرای.پروژه.های.ساختمانی.برگزار.شد.

به.گزارش.ایسنا،.استفاده.از.مجری.ذیصالح.در.فرآیند.

ساخت.وســاز.باعث.افزایش.طول.عمر.ساختمان،.کاهش.

هزینه.و.دردســرهای.نگهداری.و.تعمیر.می.شود.تا.جایی.

که.رئیس.سازمان.نظام.مهندسی.ساختمان.استان.تهران.

معتقد.اســت:.اگر.بتوانیم.عمر.مفید.ساختمان.ها.در.ایران.

را.فقط.یک.ســال.افزایش.دهیــم.4000.میلیارد.تومان.

صرفه.جویی.کرده.ایم..متوســط.عمر.مفید.ساختمان.ها.در.

ایران.حدود.30.ســال.است.و.این.در.حالی.است.که.این.
رقم.در.جهان.به.100.سال.می.رسد.

افزایش.عمر.مفید.ساختمان.ها.همواره.دغدغه.سازمان.

نظام.مهندســی.ســاختمان.بوده،.اما.در.طول.سال.های.

گذشته.به.کارگیری.مجری.ذیصالح.چندان.جدی.گرفته.
نشده.است.

بدین.منظور.صبح.روز.یکشــنبه.اول.مردادماه.»مانور.

بازرسی.ســازمان.نظام.مهندسی.ساختمان.استان.تهران«.

باهدف.بررســی.کیفیت.اجرای.پروژه.های.ســاختمانی.با.

حضور.رئیس.سازمان.نظام.مهندسی.سازمان.نظام.مهندسی.

ساختمان.استان.تهران،.اعضای.هیات.مدیره،.بازرسان.و.
خبرنگاران.برگزار.شد.

ابتدا.به.بازدید.از.پروژه.ای.پرداختیم.که.عنوان.شد.فاقد.

مجری.ذیصالح.اســت..ورودی.ســاختمان.میلگردهایی.

ریخته.شــده.بود.که.برای.همســایگان.ایجاد.مزاحمت.

می.کرد..حمیدرضا.خوشــدل.مفیدی.ــــ.معاون.خدمات.

مهندسی.ســازمان.نظام.مهندسی.ساختمان.استان.تهران.

ــــ.دراین.باره.گفت:.در.این.پروژه.مصالح.غیراســتاندارد.

اســتفاده.شــده،.لباس.کارگران.غیر.ایمن.است،.محوطه.

کارگاه.از.ایمنــی.الزم.برخــوردار.نیســت،.در.زمــان.

ساخت.وساز.برای.همســایگان.ایجاد.مزاحمت.می.شود،.

زیرا.این.پروژه.فاقد.مجری.ذیصالح.است.
وی.ادامــه.داد:.با.توجه.به.این.کــه.ناظر.در.این.پروژه.
مقیم.نیست.و.به.صورت.مقطعی.حضور.می.یابد.اشکاالتی.
توســط.کارگران.فاقد.مهارت.که.عمدتــا.اتباع.خارجی.
هســتند.ایجاد.شــده.که.به.نوعی.به.هدر.رفت.هزینه.ها.

منجر.شده.است.
خوشــدل.مفیدی.تاکید.کرد:.مجــری.ذیصالح.وظیفه.
دارد.شناســنامه.فنی.تهیه.کند.که.می.تواند.نقشــه.های.
فرآیند.ساخت.وســاز.را.در.اختیــار.مالک.قرار.دهد.و.به.او.
برای.تعمیر.و.نگهداری.کمــک.کند،.اما.می.بینیم.که.در.

بسیاری.از.پروژه.ها.این.الزامات.رعایت.نمی.شود.
در.ادامه.خبرنــگاران.از.پروژه..مســکونی.دیگری.که.
دارای.مجــری.ذیصالح.بود.بازدیــد.کردند..مجری.این.
پروژه.اظهار.کرد:.بنده.از.ابتدا.به.طور.دائم.بر.سر.ساختمان.
حضور.داشــته.و.کلیه.مراحل.را.زیر.نظر.گرفته.ام..هنگام.
گودبــرداری.جوانب.ایمنی.رعایت.شــد،.فونداســیون.و.
اســکلت.دارای.بتن.باکیفیت.و.استاندارد.است،.کارگران.
جوانب.ایمنی.را.رعایت.می.کنند.و.ســعی.شده.مزاحمت.
کمتری.برای.همســایگان.ایجاد.کنیم،.هرچند.به.هرحال.
کار.ساخت.وســاز.بــدون.ســروصدا.و.مزاحمــت.تقریبا.

غیرممکن.است.
قورچیان.افزود:.بــه.دلیل.این.که.قصد.داریم.واحدهای.
باکیفیــت.بــه.متقاضیان.تحویــل.دهیم.تمــام.مراحل.
تاسیســات.فنی.و.مکانیک.توســط.متخصصان.مربوطه.
انجام.می.شــود..همچنین.باوجودی.که.این.ســاختمان.
دارای.12.واحد.اســت،.تعداد.پارکینگ.ها.را.بیش.از.تعداد.

واحدها.پیش.بینی.کرده.ایم.
بازدیــد.بعدی.ما.از.پروژه.ای.هفت.طبقه.بود.که.بازرس.
ســازمان.نظام.مهندســی،.عنوان.کرد:.در.این.ساختمان.

حدود.97.درصد.موارد.ایمنی.و.فنی.رعایت.شده.است.
وی.همچنیــن.افزود:.ماهیانه.500.بازدید.از.پروژه.های.

در.حال.ساخت.انجام.می.دهیم.و.از.ابتدای.گودبرداری.تا.

پایان.کار.ســاختمان.هفت.بار.بازرسی.های.فنی.سازمان.
نظام.مهندسی.صورت.می.گیرد.

در.حاشــیه.این.مانور.رئیس.ســازمان.نظام.مهندســی.

ســاختمان.اســتان.تهران،.اظهار.کرد:.مانور.امروز.بدین.

منظور.انجام.شــد.کــه.ببینیم.پروژه.هایــی.که.مجری.

ذیصالح.دارند.و.یا.فاقد.مجری.صاحب.صالحیت.هستند.
از.چه.وضعیت.برخوردارند.

حســن.قربانخانی.تاکیــد.کرد:.قانون.گــذار.برای.

ساختمان.ســازی.صالحیتی.تایید.کــرده.که.اگر.این.

صالحیت.رعایت.نشود.و.افراد.غیر.در.این.کار.دخالت.

کنند.عالوه.بر.این.که.کیفیت.ساختمان.ها.پایین.می.آید.

و.مردم.متضرر.می.شــوند،.ســرمایه.های.کشور.هم.از.
بین.می.رود.

وی.با.اشــاره.بــه.این.که.میانگین.مصــرف.انرژی.در.

ســاختمان.های.ایران.چندین.برابر.متوسط.جهانی.است،.

ادامه.داد:.هرســاله.هزاران.میلیارد.تومان.خسارت.ناشی.

از.بی.توجهی.به.کیفیت.ســاختمان.ها.به.کشــور.تحمیل.

می.شود.که.باید.این.موضوع.از.طریق.فعاالن.این.حوزه.و.
سیاست.گذاری.اصولی.اصالح.شود.

رئیس.سازمان.نظام.مهندســی.ساختمان.استان.تهران.

دربــاره.ی.آخرین.وضعیــت.مبحث.دوم.مقــررات.ملی.

ســاختمان،.گفت:.این.مبحث.در.هیــات.دولت.در.حال.

بررســی.اســت.و.منتظریم.که.دولــت.در.این.خصوص.
تصمیم.گیری.کند.

قربانخانی.بــا.بیان.این.که.هم.اکنون.در.شــهر.تهران.

68.درصد.ســاختمان.ها.زیر.1500.متر.مســاحت.دارند،.

اظهار.کرد:.متاســفانه.این.درصد.قابل.توجه.فاقد.ناظران.

تأسیســاتی،.مکانیکی،.ناظران.برق.و.معماری.هستند.و.

معتقدیم.حضور.این.افراد.در.هر.شرایطی.به.این.موضوع.
کمک.می.کند.که.کیفیت.کار.باال.برود.

   مانور سازمان نظام مهندسی برای بازرسی کیفیت ساخت وسازها
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پنجره.ایرانیان؛.در.تیرماه.سال.جاری.16.هزار.و.156.

قرارداد.خریدوفروش.مســکن.در.شهر.تهران.به.امضا.

رسید.که.نسبت.به.مدت.مشابه.سال.قبل.12.6.درصد.
کاهش.یافته.است.

حســام.عقبایی.در.گفت.وگو.با.ایســنا.اظهار.کرد:.بر.

اســاس.آمار.اتحادیه.مشاوران.امالک،.در.تیرماه.سال.

جاری.16.هزار.و.156.قرارداد.خریدوفروش.مسکن.در.

شهر.تهران.به.امضا.رسید.که.نسبت.به.ماه.قبل.و.ماه.

مشــابه.سال.قبل.به.ترتیب.6.3.و.12.6.درصد.کاهش.

نشــان.می.دهد؛.چراکه.در.خردادماه.امسال.17.هزار.و.

177.قــرارداد.و.در.تیرماه.ســال.قبل.18.هزار.و.194.
قرارداد.خریدوفروش.داشتیم.

وی.افزود:.همچنین.تعداد.قراردادهای.اجاره.شــهر.

تهــران.در.تیرماه.19.هزار.و.316.مورد.بود.که.با.توجه.

بــه.20.هزار.و.919.قرارداد.در.خردادماه.ســال.جاری.

و.22.هــزار.و.827.مورد.اجاره.در.تیرماه.ســال.قبل،.

تعداد.معامالت.اجاره.واحدهای.مســکونی.شهر.تهران.

بــه.ترتیب.9.1.و.18.درصد.نســبت.به.ماه.قبل.و.ماه.
مشابه.سال.قبل.کاهش.یافته.است.

رئیــس.اتحادیــه.مشــاوران.امالک.دربــاره.تعداد.

قراردادهای.خریدوفروش.امالک.کل.کشور.در.تیرماه.

1396.هم.گفت:.در.کل.کشور.49.هزار.و.805.معامله.

طی.تیرماه.ســال.جاری.در.بخش.خریدوفروش.و.نیز.

68.هزار.و.146.قرارداد.اجاره.امضا.شــده.است.که.در.

کل.کشــور.هم.با.کاهش.6.8.درصدی.خرید.فروش.

و.کاهــش.5.4.درصدی.قراردادهای.اجاره.نســبت.به.
خردادماه.سال.جاری.مواجه.بودیم.

عقبایی.در.ارزیابی.از.وضعیت.بازار.مسکن.اظهار.کرد:.

وضعیت.معامالت.با.توجه.به.این.که.بازار.مســکن.در.

واقع.بعد.از.انتخابات.ریاست.جمهوری.استارت.خورده،.

مطلوب.به.نظر.می.رسد؛.زیرا.فروردین.ماه.نیمه.تعطیل.

بود،.اردیبهشــت.ماه.انتخابات.ریاست.جمهوری.برگزار.

شــد.و.خرداد.در.ماه.مبارک.رمضان.قرار.داشــتیم..لذا.

می.توان.گفت.تیرماه.روند.معامالت.مســکن.به.حالت.

پایدار.رســیده.و.پیش.بینی.من.این.اســت.که.تا.پایان.
شهریورماه،.معامالت.با.روند.رو.به.رشد.همراه.شود.

رئیس.اتحادیه.مشــاوران.امــالک..بازار.اجاره.را.در.

فصل.تابســتان.آرام.و.با.افزایــش.7.تا.10.درصدی.

اعالم.کرد.و.درباره.اینکه.برخی.گزارش.ها.از.افزایش.

رقم.هایی.باالتر.حکایت.دارد.توضیح.داد:.بر.اســاس.

قراردادهای.منعقده.در.سطح.کشور.رشد.اجاره.بها.در.

ســال.1396.نسبت.به.ســال.1395.بین.7.الی.10.

درصد.اســت..البته.گزارش.های.میدانی.ممکن.است.

در.موارد.خاص.حتی.تا.30.درصد.افزایش.را.تائید.کند.

اما.باید.ببینیم.ما.چه.جمعیتی.و.با.چه.دامنه.گستردگی.
را.مالک.بررسی.میدانی.قرار.می.دهیم.

رئیس.اتحادیه.مشــاوران.امالک.ادامه.داد:.در.همه.

گزارش.های،.موارد.اســتثنایی.وجود.دارد..ممکن.است.

مخاطبی.که.این.خبــر.را.می.خواند.بگوید.صاحب.خانه.

من.امســال.40.درصد.اجاره.بها.را.افزایش.داده.است..

ممکن.است.مستاجری.پنج.سال.در.یک.خانه.نشسته.

و.افزایش.نداشته.اما.امسال.مالک.تصمیم.گرفته.اجاره.

را.100.درصد.افزایــش.دهد.که.همان.طور.که.عرض.
کردم.این.ها.موارد.استثنایی.است.

عقبایی.تصریح.کرد:.همچنین.قیمت.عرضه.با.آنچه.

در.قرارداد.منعقد.می.شود.ممکن.است.بین.یک.بررسی.

میدانی.و.گزارش.قطعی.تناقــض.ایجاد.کند؛.مثال.در.

گزارش.میدانی.ممکن.است.یک.مشاور.امالک.بگوید.

در.فــالن.خیابان.یا.فالن.محلــه.20.درصد.اجاره.بها.

افزایش.یافته.اما.مالکش.قیمت.عرضه.شــده.توســط.

مالک.باشــد؛.درصورتی.که.قیمت.تحقق.یافته.و.اجاره.
نوشته.شده.باید.مالک.قرار.گیرد.

وی.در.خصــوص.پیش.بینی.از.آینده.بازار.مســکن.

گفت:.خوشبختانه.از.نیمه.دوم.سال.قبل.شاهد.افزایش.

ساخت.وسازهای.مسکونی.در.شــهر.تهران.بودیم.که.

می.تواند.باعث.ایجاد.تعادل.قیمت.شــود..لذا.پیش.بینی.

می.کنم.افزایش.قیمتی.در.نیمه.دوم.سال.جاری.نداشته.

باشیم..اگر.به.سمت.رونق.هم.برویم.رشد.قیمت.مسکن.
بیش.از.تورم.نخواهد.بود.

  معامالت مسکن 12.۶ درصد کاهش یافت
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پنجره.ایرانیان؛.دبیر.انجمن.علمی.اقتصاد.شهری.ایران.با.

بیان.اینکه.در.تهران.مالیات.و.یا.عوارض.بر.امالک.که.در.

غالب.عوارض.نوسازی.مسکن.گرفته.می.شود،.در.سال.94.

تنهــا.در.حدود.1.8.درصد.از.کل.بودجه.و.نیز.تنها.4.درصد.

از.فصل.درآمدهای.جاری.شــهرداری.بوده.است،.گفت:.در.

ســال.95.این.درصد.به.حدود.2.درصد.از.کل.بودجه.و.نیز.

4.6.درصد.از.فصل.درآمدهای.جاری.شهرداری.رسیده.که.

این.نسبت.در.مقایسه.با.سایر.کشورها.حتی.کشورهای.در.
حال.توسعه.مطرح.آسیایی.نیز.بسیار.کم.است.

به.گزارش.ایسنا،.سید.محسن.طباطبایی.مزدآبادی.دبیر.

انجمن.علمی.اقتصاد.شــهری.ایران.گفــت:.روش.های.

مختلفی.برای.تامین.هزینه.هــا.و.درآمدزایی.پایدار.برای.

مدیریت.شــهری.وجود.دارد.که.در.4.دســته.کلی.تقسیم.

می.شــود:..درآمد.ناشــی.از.ارائه.کاالها.و.خدمات.شهری،.

پرداخت.های.انتقالی.دولت.های.ملی)در.قالب.کمک.ها.و.

اعانات.و.یا.مالیات.های.مشــترک(،.درآمد.ناشی.از.فعالیت.

های.ســرمایه.گذاری.و.اقتصادی.شهرداری.و.نیز.عوارض.

و.مالیات.هایی.که.هر.یک.از.شــهروندان.به.نوبه.خود.باید.
برای.تامین.درآمدهای.شهری.بپردازند.

وی.به.بررسی.تجربیات.جهانی.در.خصوص.اخذ.مالیات.

و.عوارض.جهت.تامین.درآمدهای.پایدار.شــهری.اشــاره.

کرد.و.گفت:.مســکن.و.مستغالت.شهری.در.درجه.اول.و.

مالیات.بر.درآمــد.افراد.یا.بنگاه.های.اقتصادی.و.یا.مصرف.

در.درجه.های.بعدی.اصلی.ترین.پایه.های.مالیاتی.و.یا.کسب.
عوارض.را.تشکیل.می.دهند.

طباطبایــی.در.ایــن.خصــوص.گفت:.به.عنــوان.مثال.

شهرداری.ها.در.کشور.آمریکا،.63.درصد.از.درآمدهای.خود.

را.از.محل.مالیات.هــا.و.عوارض.تامین.می.کنند.که.از.این.

مقدار.در.حدود.44.درصد.مربوط.به.مالیات.بر.مســتغالت.

بوده.است..در.فرانسه.نیز.در.حدود.21.درصد.از.درآمدهای.

دولت.های.محلی.از.محل.مســتغالت..و.زمین.بوده.است..

در.آلمــان.نیز.مالیــات.بر.امالک.در.حــدود.16.درصد.از.

درآمدهای.مالیاتی.را.تشکیل.می.دهد..در.شهر.لندن.سهم.

مالیات.بر.امالک.در.حدود.64.درصد.از.کل.درآمدهای.این.

شهر.است..حتی.در.کشورهای.در.حال.توسعه.نیز.این.نوع.

از.مالیات.سهم.نسبتا.خوبی.در.درآمد.دولت.های.محلی.دارد.
که.در.اندونزی.در.حدود.8.درصد.است.

وی.با.بیان.اینکه.در.تهران.مالیات.یا.عوارض.بر.امالک.

که.در.غالب.عوارض.نوســازی.مسکن.گرفته.می.شود،.در.

ســال.94.تنهــا.در.حدود.1.8.درصــد.از.کل.بودجه.و.نیز.

تنهــا.4.درصد.از.فصل.درآمدهای.جاری.شــهرداری.بوده.

اســت،.افزود:.در.ســال.95.این.درصد.به.حدود.2.درصد.

از.کل.بودجه.و.نیــز.4.6.درصد.از.فصل.درآمدهای.جاری.

شهرداری.رسیده.اســت.که.این.نسبت.در.مقایسه.با.سایر.

کشــورها.حتی.کشــورهای.در.حال.توسعه.مطرح.آسیایی.

نیز.بسیار.کم.اســت.و.در.واقع.این.نشان.از.محروم.بودن.
شهرداری.های.کشور.از.منابع.مهم.درآمدهای.پایدار.است.
نائب.رئیس.انجمن.علمی.اقتصاد.شــهری.ایران.با.تاکید.
بر.اینکه.مالیات.بر.امــالک.در.ایران.به.دلیل.ویژگی.های.
پایگاه.هــای.آماری.و.ضعف.در.کســب.اطالعات.مالی.و.
اقتصــادی.مردم.و.بنگاه.ها.و.نیز.اخــذ.مالیات.ملی.از.این.
منابع.و.لزوم.پرهیز.از.فشــار.مالیاتی.بر.درآمد.افراد.و.سود.
بنگاه.ها.و.همچنین.به.دلیل.سهولت.شناسایی.و.اخذ.مالیات.
و.یا.عوارض.از.مســکن،.یکی.از.منابع.خوب.تامین.درآمد.
پایدار.برای.شــهرداری.ها.به.حســاب.می.آید،.خاطرنشان.
کــرد:.در.این.میان.در.خصوص.اخــذ.این.نوع.از.عوارض.
مشــکالتی.وجود.دارد.که.الزم.است.از.سوی.شهرداری.و.

دولت.مورد.مذاکره.و.ارائه.راه.حل.قرار.گیرد.
وی.در.ایــن.خصوص.گفت:.مشــکل.اول.در.خصوص.
اجرایی.کردن.ماده.64.قانون.مالیات.مستقیم.در.خصوص.

تعیین.ارزش.معامالتی.امالک.)زمین.و.ســاختمان(.است.

که.الزم.اســت.تا.حد.ممکن.پایگاه.های.اطالعاتی.تقویت.

شــده.ای.برای.تخمین.به.روز.و.طبــق.واقع.ارزش.امالک.
صورت.گیرد.

وی.مشــکل.بعدی.را.نیز.در.وصول.این.عوارض.دانست.

که.بــه.عملکرد.شــهرداری.و.ســازمان.های.موثر.طبق.

قانون.نوســازی.و.عمران.شــهری.برمی.گردد.و.گفت:.در.

حال.حاضر،.میزان.مشارکت.شــهروندان.تهرانی.در.واریز.

عوارض،.تنها.40.درصد.است.که.آمار.بسیاری.ضعیفی.در.

مدیریت.فرآیندهای.مالیات.ســتانی.به.حساب.می.آید..در.

ماده.12.قانون.نوســازی.و.عمران.شهری.به.صراحت.ذکر.

شده.که.شــهرداری.ها.موظفند.لیست.مودیانی.که.از.واریز.

عوارض.امتناع.کننده.به.ســازمان.های.برق.و.گاز.تســلیم.

کنند.و.این.ســازمان.ها.باید.پس.از.عــدم.واریز.در.مهلت.

دوماهه،.نســبت.به.قطع.برق.و.گاز.مودیــان.اقدام.کنند..

در.حالی.که.در.عمل.هماهنگی.برای.اجرایی.شــدن.این.
ماده.قانونی.میان.دستگاه.های.مدیریت.شهری.وجود.ندارد.
طباطبایی.مزدآبادی.در.پایان.تاکید.کرد:.کاهش.ســهم.
درآمدهای.پایدار.همچون.عوارض.نوســازی.که.به.عنوان.
تجربه.ای.موفق.در.ســایر.کشــورها.تحت.عنوان.مالیات.
بــر.امالک،.مســتغالت،.دارایــی.و.یا.مســکن.از.آن.نام.
برده.می.شــود،.شــهرداری.ها.را.مجبور.به.استفاده.هر.چه.
بیشــتر.از.درآمدهای.ناپایدار.تراکم.و.تغییر.کاربری.کرده.
و.این.رویکــرد.در.بلندمدت.در.بروز.نوســانات.بودجه.ای.
شهرداری.ها،.زشت.شدن.چهره.شهر،.تنگ.شدن.ریه.های.
تنفسی.شهر.و.ســخت.شدن.شــرایط.زندگی.در.شهرها.
به.خصوص.کالن.شــهرها.موثر.خواهد.بود.و.الزم.اســت.
تمهیــدات.الزم.برای.جلوگیــری.از.این.اتفاق.به.خصوص.
در.تصویب.الیحه.درآمدهای.پایدار.شــهری.هر.چه.زودتر.

اندیشیده.شود.

  مقایسه اخذ مالیات امالک در ایران و جهان
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پنجره.ایرانیان؛.عضو.کمیســیون.عمــران.مجلس.با.

اشــاره.به.راهکارهــای.برون..رفت.از.رکــود.در.صنعت.

ساختمان،.این.رکود.را.ناشی.از.چند.عامل.مهم.دانست.

و.گفت:.اگر.دولت.بخواهــد.به.صورت.تک..بعدی.بحث.

وام.و.تسهیالت.را.برای.رونق.بخش.مسکن.لحاظ.کند،.

نشان.می..دهد.که.تجربه.ســوخته..ای.است.و.نمی.تواند.
مشکل.رکود.را.حل.کند.

سیدحســن.افضلی.در.گفت.وگو.بــا.صما،.ضمن.بیان.

اینکــه.باید.به.مرحله.ای.برســیم.که.یک.ســاختمان.

باکیفیت.را.با.حداقل.قیمت.بســازیم،.افزود:.باید.ضمن.

بازنگــری.در.تکنولــوژی.ســاختمان،.از.مصالح.نوین.

ساختمانی.و.ســایر.پارامترهای.موثر.در.اقتصاد.صنعت.

ســاختمان،.در.ساخت.وسازها.اســتفاده.کنیم.و.اگر.این.

مــوارد.را.باهم.لحــاظ.کنیم،.قاعدتا.هزینه.تمام.شــده.
ساختمان.پایین.می..یابد.

وی.ادامــه.داد:.از.طرف.دیگر.بــه.دلیل.اینکه.بخش.

عمده..ای.از.هزینه.ساختمان.به.قیمت.زمین.برمی..گردد،.

در.این.بخش.هم.باید.روی.شــرایط.موجود.مخصوصا.
برای.خانه.اولی.ها.یک.کار.کارشناسی.انجام.بگیرد.

افضلی.با.بیان.اینکه.با.وضعیت.موجود.دولت.نمی..تواند.

به.این.سیستم.دست.یابد.و.باید.مشکالت.موجود.را.رفع.

کنیم،.اظهار.داشت:.یکســری.از.مسائل.به.افراد.دارای.

مســکن.برمی..گردد.که.باید.درباره.آن.ها.بازنگری.شود..

یکسری.افراد.هم.زمین.دارند.و.نیاز.به.کمک.مالی.برای.

ســاخت.خانه.در.این.زمین..ها.دارند.کــه.البته.این.رویه.
بیشتر.در.شهرستان..ها.و.روستاها.قابل.مشاهده.است.

نماینــده.مــردم.اقلید.در.مجلس.افــزود:.البته.دولت.

ســازوکاری.برای.این.موضوع.دیــده.و.در.حال.حاضر.

وام..های.خوبی.برای.این.منظور.ارائه.می.شــود..اقدامات.

بنیاد.مسکن.هم.در.این.زمینه.نتیجه.نسبتا.خوبی.داشته،.

منتهی.نحوه.انجام.کار.باید.بازبینی.و.تســهیل.شــود.و.

اگر.متناســب.با.توان.مالی.موجود،.پرداخت.تسهیالت.

به.متقاضیان.تسهیل.شــود،.بخش.عمده..ای.از.مسائل.
آن.ها.حل.می..شود.

وی.در.بخش.دیگری.از.ســخنان.خــود.عنوان.کرد:.

بخش.دیگری.از.مســائل.مربوط.به.شــهرها.و.به.ویژه.

کالن..شهرها.اســت.و.مشکل.اصلی.ما.به.مسئله.تامین.

مسکن.آن.ها.برمی..گردد..در.این.بخش.در.وهله.اول.باید.

به.ســمتی.حرکت.کنیم.که.صنعت.ساختمان.در.دست.

افــراد.متخصص.این.بخش.قرار.گیــرد؛.یعنی.اگر.قرار.

است.وام..هایی.داده.شود،.این.وام.در.اختیار.شرکت..های.

ذی.صالح.قرار.گیرد،.نه.اینکه.هر.فردی.که.بازنشســته.

شــده،.می.تواند.با.البی.از.این.وام.اســتفاده.و.شرکت.
ساختمانی.راه..اندازی.کند.

افضلی.با.بیان.اینکه.ساختمان..ســازی.باید.توســط.

شــرکت..های.توانمنــد.و.دارای.بنیه.مالی.انجام.شــود.

گفت:.سپس.این.خانه.ها.با.قواعد.خاص.به.صورت.اجاره.

به.شرط.تملیک.در.اختیار.افراد.نیازمند.مسکن.قرار.داده.

شــود؛.یعنی.باید.یک.قانــون.دارای.ضمانت.اجرایی.و.

بسیار.خوبی.برای.نحوه.نظارت.بر.پرداخت.اجاره.و.سند.

مالکیت.آن.ها.وجود.داشــته.باشــد..از.آن.طرف.مردمی.

که.از.این.خانه.ها.اســتفاده.می..کنند،.بدانند.اگر.به.موقع.

اجاره.بهــای.خود.را.پرداخت.کننــد،.بعد.از.مدت.معینی.

متناســب.با.توان.مالی.خود.یعنی.پرداخت.پول.پیش.یا.
اجاره.بیشتر.صاحب.خانه.می.شوند.

این.نماینده.مجلــس.درعین.حال.یادآور.شــد:.البته.

مســکن.اجاره.به.شــرط.تملیک.را.باید.در.اختیار.بازار.

بگذاریم،.چون.دخالــت.دولت.به.جز.در.بخش.مدیریتی.

و.ارائه.راهکار.کارســاز.نیســت؛.یعنی.راهکارها.باید.با.

اســتفاده.از.افراد.آگاه.به.این.موضوع.تدوین.شود.تا.بر.

روی.این.موضوع.نظارت.کنند.و.به.دســت.خود.مردم.
یعنی.افراد.اهل.حرفه.و.سازنده.واقعی.مسکن.بسپارند.

وی.بــا.بیان.اینکه.اگر.این.قاعده.در.بخش.مســکن.

حاکم.شود،.بخش.خصوصی.هم.می..تواند.به.راحتی.و.با.

گردش.مالی.خوبی.فعالیت.کند.تاکید.کرد:.درواقع.کافی.

اســت.دولت.در.ابتدای.کار.بودجه.ای.را.برای.این.امر.به.

صنعت.ساختمان.تزریق...کند..سپس.این.پول.به.گردش.

می..افتد.و.چه.بســا.غیر.از.وهله.اول،.دیگر.نیازی.نیست.

که.دولت.دائمــا.در.حد.رقم.اولیــه.حمایت.کند؛.یعنی.

افرادی.که.صنعت.ســاختمان.را.می..چرخانند،.از.درآمد.
خود.و.از.محل.اجاره..بها،.گردش.مالی.ایجاد.می.شود.

افضلــی.درعین.حال.تصریح.کرد:.این.ها.بخشــی.از.

زوایای.کار.اســت.و.بقیه.مسائل.هم.اگر.به.صورت.یک.

پکیج.توسط.اهل..فن.کارشناسی.شود.و.موردتوجه.قرار.

گیرد،.معضلی.نیســت.که.نتوان.آن.را.حل.کرد.و.شاید.

حل.معضالت.بخش.مســکن.زمان.بر.باشد.اما.می..توان.
چرخ.آن.را.به.حرکت.درآورد.

وی.خاطرنشان.کرد:.تجربه.چند.سال.اخیر.نشان.داده.

نســخه..هایی.که.صرفا.با.کمک.مالی.دولت.و.به.صورت.

موردی.و.بعضــا.بدون.نظارت.صورت.می..گیرد،.تاکنون.

جواب.نداده.است.و.بدون.دیدن.زوایای.مختلف.صنعت.

ســاختمان.و.استفاده.از.تکنولوژی.های.نوین.ساختمانی.

و.مصالح.نوین،.نمی..تــوان.به.خوبی.این.صنعت.بیمار.را.
درمان.کرد.

  یک پیشنهاد به دولت برای خروج از رکود مسکن
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رئیس.اتحادیه.مشــاوران.امالک.شمیرانات.گفت:.به.ضرس.قاطع.می.گویم.با.ساخت.
خانه.های.لوکس.موافقم،.چراکه.سرمایه.گذاران.با.احداث.این.واحدها.شغل.ایجاد.می.کنند.
به.گزارش.ایسنا،.محمدرضا.قاسمی.روز.گذشته.در.حاشیه.گردهمایی.مشاوران.امالک.
منطقه.شــمیرانات.اظهار.کرد:.مــن.یکی.از.طرفداران.آپارتمان.هــای.لوکس.و.طرفدار.
پولدارها.هســتم..به.ضرس.قاطع.هم.می.گویم.و.این.مسئله.را.فریاد.می.زنم؛.چون.پولدار.
وقتی.می.آید.با.سرمایه.ای.که.می.آورد،.شغل.ایجاد.می.کند..پولداری.که.ساختمان.لوکس.

می.سازد.حداقل.300.نوع.شغل.ایجاد.می.کند.
وی.درباره.اینکه.آیا.قیمت.هایی.که.در.بخش.امالک.لوکس.تعیین.می.شــود.بر.اساس.
کیفیت.ســاختمان.است.یا.خیر،.گفت:.ابتدا.باید.ببینیم.قیمت.واقعی.را.چطور.می.خواهیم.
محاسبه.کنیم..مشــاوران.امالک.که.نمی.توانند.در.خصوص.کیفیت.تعیین.تکلیف.کنند.
بلکه.این.موضوع.زیر.نظر.مراجع.مربوطه.ازجمله.نظام.مهندسی،.شهرداری.یا.غیره.است.
رئیس.اتحادیه.مشــاوران.امالک.شــمیرانات.ادامه.داد:.در.حال.حاضر.آپارتمان.هایی.

داریم.که.قیمت.آن.ها.متری.30.میلیون.تومان.است..حتی.آپارتمانهای.متری.40.میلیون.

تومان.داریم.که.همه.فروخته.شــده.اســت..پس.در.این.جامعه.پول.هست.ولی.درست.

حرکت.نمی.شــود..در.تمام.جوامع.جذب.ســرمایه.می.کنند.ولی.در.کشور.ما.صداوسیما.
پولدارها.را.دزد.نشان.می.دهد.

وی.درباره.پیش.بینی.از.آینده.بازار.مســکن.گفت:.اقتصاد.کشــور.کامال.سیاسی.است..

به.طــور.مثال.امضای.قــرارداد.توتال،.روحی.بــه.اقتصاد.بازار.دمید.و.باعث.شــد.تعداد.

قراردادهای.مسکن.تا.حدودی.باال.برود.ولی.مجددا.وارد.رکود.شد.و.حدود.10.روز.است.
که.اصال.برای.اجاره.هم.کسی.مراجعه.نمی.کند.

قاســمی،.پیش.بینی.از.آینده.بازار.مســکن،.قبل.از.رســیدن.به.زمان.رونق.را.مشکل.

دانســت.و.تصریح.کرد:.درعین.حال.پیش.بینی.می.شود.نهایتا.تا.یک.سال.رشد.موازی.و.

هم.طراز.با.تورم.را.در.قیمت.مســکن.داشــته.باشیم.که.البته.جهشی.نیست.و.متناسب.با.
نرخ.تورم.خواهد.بود.

  طرفدار آپارتمان های لوکس هستم!

پنجره.ایرانیــان؛.نایب.رییس.کانــون.انجمن.های.

صنفی.کارگران.ســاختمانی.از.پاالیش.قطعی.7000.

کارگر.ســاختمانی.در.کل.کشــور.خبــر.داد.و.گفت:.

ســهمیه.بندی.بیمه.کارگران.ســاختمانی.منتفی.شده.

و.همه.کســانی.که.در.ســامانه.خدمات.رفاهی.وزارت.

کار.ثبت.نام.کنند.و.واجد.شــرایط.شناخته.شوند.بیمه.
خواهند.شد.

هادی.ساداتی.در.گفت.وگو.با.ایسنا،.افزود:.بر.اساس.

آمارها.بیش.از.7000.نفر.در.کل.کشور.پذیرش.قطعی.

شــده.و.دارای.دفترچه.شــدند..تعداد.زیادی.از.آنها.در.

روند.اداری.سازمان.تامین.اجتماعی.قرار.دارند،.عده.ای.

در.حال.بررســی.مدارک.و.اطالعات.و.عده.ای.در.حال.
بازرسی.هستند.

وی.تصریــح.کــرد:.در.صورتی.کــه.انجمن.ها.کار.

پاالیش.را.در.ســریع.ترین.زمان.ممکن.انجام.دهند.تا.

پایان.ســال.بخش.اعظمی.از.متقاضیان.بیمه.صاحب.
دفترچه.می.شوند.

نایب.رییــس.کانون.انجمن.هــای.صنفی.کارگران.

ســاختمانی.درعین.حال.هرگونه.ســهمیه.بندی.بیمه.

کارگران.ساختمانی.را.منتفی.دانست.و.گفت:.به.موجب.

بخشــنامه.7.7.سازمان.تامین.اجتماعی.که.اردیبهشت.

ماه.ابالغ.شد،.دیگر.مبنای.سهمیه.ای.در.کشور.نداریم.

و.بحث.تعداد.و.سهمیه.بندی.بیمه.کارگران.ساختمانی.
به.هیچ.وجه.مطرح.نیست.

وی.گفت:.این.بخشنامه.صراحتا.می.گوید.کسانی.که.

در.ســامانه.خدمات.رفاهی.وزارت.کار.ثبت.نام.کرده.و.

اطالعاتشان.در.سامانه.انجام.پذیرفته.و.تمام.متقاضیانی.
که.واجد.شرایط.شناخته.شده.اند.باید.بیمه.شوند.

ساداتی.افزود:.کســانی.که.واجد.شرایط.هستند.باید.

از.طریق.انجمن.های.صنفی.مورد.بازرسی.محل.کار.و.

بازرسی.میدانی.قرار.بگیرند.و.تصویر.آنها.دریافت.و.از.
طریق.اپلیکیشن.به.سامانه.ارسال.شود.

نایب.رییــس.کانــون.انجمن.های.صنفــی.کارگران.

ســاختمانی.کشــور.به.برخــی.از.مشــکالت.کارگران.

ســاختمانی.در.روند.ثبت.نام.اشــاره.کرد.و.گفت:.بعضی.

افراد.به.دلیل.شرایط.خاص.مثل.بیماری.خانواده.یا.مسایل.

دیگر.موقتا.خودشان.را.بیمه.مشاغل.آزاد.کردند.و.هنگامی.
که.وارد.سامانه.می.شوند.مورد.تایید.قرار.نمی.گیرند.

وی.افزود:.برخی.دیگر.قبال.کد.بیمه.داشــتند.و.10.

سال.اســت.که.بیمه.آنها.قطع.شده.است.ولی.هنگام.

ثبت.نام،.ســامانه.همچنان.این.افراد.را.دارای.کد.بیمه.

اعالم.می.کند،.به.همین.دلیل.با.مســئوالن.سامانه.و.

اپراتور.در.حال.مذاکره.هســتیم.تا.بــا.اتخاذ.تدبیری.

این.مشــکل.را.برطرف.کنند.و.افــراد.از.مزایای.بیمه.
برخوردار.شوند.

  کارگران ساختمانی دیگر سهمیه بندی نمی شوند!

ساز
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پنجره.ایرانیان؛.مدیرعامل.شرکت.عمران.شهر.جدید.

پردیس.با.بیان.اینکه.وزیر.راه.و.شهرســازی.در.تکمیل.

زیر.ســاختها،.آماده.ســازی.و.محوطه.سازی.پردیس.

بســیار.به.ما.کمک.کردند.خبرداد:.چهار.باب.مدرسه.و.

یک.باب.مســجد،.در.هفته.دولت.آماده.افتتاح.داریم.و.

همچنین.23.مدرســه.و.9.باب.مسجد.در.دست.ساخت.

است.و.دو.باب.کالنتری.تاکنون.افتتاح.و.تحویل.نیروی.
انتظامی.شده.است.

ســعید.غفوری.در.گفت.وگو.با.ایسنا.اظهار.کرد:.پیرو.

دســتور.مقام.عالــی.وزارت،.پرداخــت.یارانه.و.اوراق.

خزانه.اســالمی.از.طرف.دولت.به.شهر.جدید.پردیس.

و.نیز.دغدغه.ایشان.برای.رسیدگی.به.امور.متقاضیان.

مســکن.مهر.پردیــس.از.14.ماه.قبل.کــه.عهده.دار.

مسئولیت.در.این.شــهر.شدم،.به.اذعان.بسیاری.افراد.

منصف،.ســرعت.اجرا.و.تکمیل.واحدهای.مسکونی.و.

همچنین.زیر.ســاختهای.پردیس.شتاب.بهتری.گرفته.

اســت.و.می.توان.گفــت.18500.واحدی.که.تاکنون.

افتتاح.شــده.و.5800.واحدی.که.در.بازه.زمانی.بسیار.

کوتاه.از.انتهای.ســال.گذشــته.تا.کنون.بهره.برداری.

شــده.در.وهله.اول.لطف.خدا.و.صبوری.متقاضیان.در.

وهله.دوم.مرهون.پیگیریهای.دکتر.آخوندی.و.تالش.
همکاران.بنده.بوده.است.

وی.افزود:.تا.هفته.دولت.همراه.با.3500.واحد.مسکن.

مهر.که.در.فازهای.11.و.8.تحویل.می.دهیم،.چهار.باب.

مدرسه.در.فازهای.3.و.8.آماده.و.یک.باب.مسجد.در.فاز.

8.آماده.بهره.برداری.داریم.که.از.باالترین.استانداردها.

برخوردار.است..23.باب.مدرسه.نیز.در.فازهای.مختلف.

در.مرحله.ساخت.داریم.که.از.این.تعداد.دو.باب.مدرسه.

در.فاز.3،.هفت.واحد.در.فاز.5،.ســه.مدرســه.در.فاز.9،.

شــش.واحد.در.فاز.8.و.پنــج.واحد.در.فاز.11.داریم.که.

البته.اینها.بجز.4.مدرســه.ای.اســت.که.تا.هفته.دولت.
افتتاح.خواهیم.کرد.

غفــوری.خاطر.نشــان.کرد:.طی.14.مــاه.اخیر.پنج.

مدرســه.ساختیم.که.سه.واحد.درفاز11،.یک.باب.درفاز.
3.و.یک.باب.در.فاز.2.بوده.است.

مدیر.عامل.شــرکت.عمران.پردیس.بــا.بیان.اینکه.

نهضت.مدرســه.ســازی.در.پردیس.ایجاد.شده.است،.

گفــت:.دو.باب.کالنتری.نیز.در.فازهای.8.و11.تحویل.

داده.ایم..ســه.مسجد.را.در.فازهای.3.و11.احداث.کرده.

ایم،.یک.مسجد.نیز.در.محله.سبالن.فاز.8.آماده.افتتاح.

داریم،.پنج.مســجد.نیز.در.فازهــای.5،.8.و.9.درحال.
ساخت.است.

پنجره.ایرانیان؛.عضو.کمیسیون.معماری.و.شهرسازی.شورای.شهر.از.احتمال.ریزش.و.یا.کج.
شدن.برج.میالد.در.پی.عدم.ایمنی.گود.مجاور.خبر.داد.

محمدمهدی.تندگویان.در.گفت.وگو.با.ایســنا،.درباره.گود.رهاشــده.جنب.برج.میالد.با.بیان.

اینکه.فاز.2.برج.میالد.شــامل.مرکز.تجارت.جهانی،.مجتمع.تجاری،.پارکینگ.هتل.پنج.ستاره.

و.فضای.نمایشــگاهی.در.نظر.گرفته.شده.است.گفت:.حدودا.دو.هکتار.برای.اجرایی.کردن.فاز.

دو.برج.میالد.در.نظر.گرفته.شده.است.که.بر.این.اساس.برای.مرکز.تجارت.جهانی.120.هزار.
مترمربع.و.مجتمع.تجاری.63.هزار.متر.در.نظر.گرفته.شده.است.

وی.با.بیان.اینکه.برای.برج.میالد.5000.پارکینگ.نیز.پیش.بینی.شده.بود.که.در.این.راستا.

از.طراحان.مختلف.دعوت.شــد.که.نســبت.به.ارائه.طرح.های.خود.اقدام.کنند،.گفت:.پس.از.

بررسی.های.مختلف.سرانجام.طرح.»زاها.حدید«.برای.ساخت.هتل.برج.میالد.در.فاز.دوم.برنده.
شد؛.اما.بنا.به.دالیلی.شورای.شهر.طرح.برنده.شده.را.تایید.نکرد.

عضو.شــورای.شهر.تهران.با.بیان.اینکه.در.سال.90.طراحی.از.سوی.مهدی.چمران.رد.شد.

و.قراردادی.با.شــرکت.»مهرآفرین.ناجا«.بدون.هماهنگی.با.شــورا.و.بدون.برگزاری.مناقصه.

بسته.شد،.ادامه.داد:.شهرداری.تهران.ساخت.کل.فاز.دو.برج.میالد.شامل.هتل.مجتمع.تجارت.

جهانی،.مجتمع.تجاری،.پارکینگ،.هتل.پنج.ستاره.و.نمایشگاه.را.به.شرکتی.وابسته.به.نیروی.
انتظامی.داد.

تندگویان.با.بیان.اینکه.در.ســال.92.شورای.شهر.وقت.متوجه.این.قرارداد.می.شود.گفت:.

شورا.با.مدل.واگذاری.مخالفت.می.کند.چراکه.بر.اساس.تقسیم.بندی.های.انجام.شده.فی.مابین.

پلیس.و.شهرداری.مقرر.شده.بود.که.بعد.از.اتمام.کار.ساخت،.31.درصد.سهام.به.ناجا.و.51.

درصد.سهام.نیز.در.اختیار.شهرداری.بماند.و.مابقی.درصد.مانده.نیز.به.بنیاد.تعاون.ناجا.تعلق.

گیرد.که.در.کل.درصد.شــهرداری.از.فاز.دو.برج.میالد.51.درصد.و.ســهم.نیروی.انتظامی.
نیز.49.درصد.می.شد؛.که.شورای.وقت.مخالفت.کرد.و.مانع.ادامه.کار.شرکت.پیمانکار.شد.
وی.با.بیان.اینکه.شرکت.مذکور.برای.ساخت.هتل.گودبرداری.عمیقی.انجام.داده.بود.که.
پس.از.مخالفت.شورای.شهر.با.نوع.و.مدل.قرارداد.و.واگذاری.نیمه.کاره.رها.شد،.گفت:.پس.
از.اعتراض.اعضای.شورای.شهر.قرارداد.با.پیمانکار.را.لغو.و.مشارکت.نیز.ملغی.می.شود؛.اما.

هیچ.کدام.از.طرفین.مسئولیت.گود.رهاشده.کنار.برج.میالد.را.نمی.پذیرند.
نائب.رئیس.کمیســیون.معماری.و.شهرسازی.با.بیان.اینکه.متاسفانه.گود.کنار.برج.میالد.
رهاشــده.و.تقریبا.صاحبی.نــدارد.گفت:.بارها.در.این.خصوص.به.شــهرداری.تهران.تذکر.

داده.ایم.اما.تاکنون.شــهرداری.مجموعه.ای.را.معرفی.نکرده.که.حداقل.ســاماندهی.ادامه.
پروژه.را.انجام.دهد.

تندگویان.با.بیان.اینکه.از.سال.92.تاکنون.گود.برج.میالد.رهاشده.است.و.این.در.حالی.است.

که.عمر.مفید.نیلینگ.چهار.ســال.اســت.و.حاال.این.گود.نیازمند.استحکام.سازی.است،.گفت:.

حاال.ما.با.یک.گود.پرخطری.مواجه.هســتیم.که.دقیقا.در.کنار.برج.میالد.قرار.دارد.و.بار.برج.

بر.روی.این.گود.ســنگینی.می.کند..به.طوری.که.با.اولین.شکاف.در.گود،.شاهد.خواهیم.بود.که.

پایه.های.برج.مقاومت.خود.را.ازدست.داده.و.برج.به.درون.گودال.40.متری.سقوط.خواهد.کرد.
و.در.خوش.بینانه.ترین.حالت.برج.میالد.کج.خواهد.شد.

وی.با.بیان.اینکه.شهرداری.منطقه.دو.بارها.به.سازمان.سرمایه.گذاری.مشارکت.شهر.که.این.

پروژه.مشارکتی.زیر.نظر.آنها.است.درباره.وضعیت.برج.میالد.تذکر.داده.است،.گفت:.متاسفانه.

در.نامه.ای.که.شــهرداری.منطقه.دو.در.تیرماه.96.برای.سازمان.سرمایه.گذاری.مشارکت.شهر.

تهران.نوشته.عملیات.گودبرداری.را.بدون.رعایت.اصول.و.قواعد.فنی.و.ایمنی.دانسته.و.ضمن.

توقف.هرگونه.عملیات.ســاختمانی.اعالم.کرده.که.ممکن.است.این.گود.عالوه.بر.آنکه.ایمنی.

ســاختمان.های.مجاور.را.در.معرض.خطــر.قرار.می.دهد،.معابر.مجاور.را.نیــز.درگیر.کند؛.اما.
متاسفانه.هیچ.عکس.العملی.از.سوی.شهرداری.تهران.در.خصوص.این.مهم.انجام.نشده.است.

  دستور آخوندی برای تکمیل 2۳ مدرسه و خدمات روبنایی پردیس

  برج میالد درخطر »کج شدن« و فروریختن!!
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پنجره ایرانیان: مجتمع نیروگاه های خورشیدی مکران 
بــا ظرفیت تولیــد 20 مگاوات بــرق، با حضــور حمید 
چیت چیان، وزیر نیرو در شهرســتان ماهان واقع در استان 

کرمان به بهره برداری می رسد.
به گزارش ایلنا، مجتمع نیروگاه های خورشیدی مکران 
شــامل دو نیروگاه تولیــد برق فتوولتائیــک، هر یک به 
ظرفیت 10 مگاوات اســت که با سرمایه گذاری مشترک 
شرکت »سوالر انرژی مکران« و شرکت دوریان سوییس 
به مبلغ 27 میلیون دالر و مدیریت طرح شــرکت آلمانی 

»ادور« در مدت شش ماه راه اندازی شده است.
مجتمع نیروگاه های خورشــیدی مکران در مجموع از  
76 هزار و 912 عدد پانل خورشــیدی هر کدام به قدرت 
260 وات با ابعاد  1 در 1.65 تشکیل و در مساحتی بالغ بر 

44 هکتار نصب شده است. بر ای نصب پانل ها تعداد 27 
هزار پایه آهنی گالوانیزه  شــده به طول 1.5 متر در زمین 

کوبیده شــده و بر روی آنها تعداد 13 هزارو 500 ســازه 
فوالدی تعبیه شده است.

پنجــره ایرانیان؛ یکی از بزرگ تریــن نیروگاه های  
خورشــیدی کشــور در جاجرم با حضــور وزیر نیرو 

کلنگ زنی شد.
به گزارش خبرنگار مهر، قرار است 310 مگاوات 
نیــروگاه خورشــیدی در خراســان شــمالی وجود 
داشته باشد که فاز نخســت آن با حضور وزیر نیرو 
در جاجرم کلنگ زنی شــد. گفتنی اســت نیروگاه 
خورشیدی 30 مگاواتی جاجرم توسط سرمایه گذار 
خارجی اجرایی می شود و وزارت نیرو برق تولیدی 

را به صورت تضمینی خریداری می کند.
هدف از احداث مزرعه خورشــیدی 30 مگاواتی 
شهرستان جاجرم تولید برق با بهره برداری از انرژی 

پاک است.
برپایه این گزارش، تجهیزات مورد استفاده در این 
نیــروگاه پانل و اینورتر با تولید خارج از کشــور با 

40 درصد و دیگر تجهیزات همچون کابل، سازه های 
فوالدی با پوشــش گالوانیزه گرم و تجهیزات احداث 

پست از تولیدات داخلی با 60 درصد است.
تعــداد نیروهای مورد نیــاز در مرحله احداث و راه 
اندازی نیروگاه خورشــیدی جاجرم 3۸5 نفر و 41 نفر  
در مرحله بهره برداری  مشغول به کار می شوند. پروژه 

نیروگاه خورشــیدی 30 مگاواتی با ســرمایه گذاری 
37.5 میلیارد یورو  به بهره برداری خواهد رسید.

به گــزارش خبرنگار مهر، بخش هــای دیگر این 
نیروگاه در قاســم خان اســفراین بــا 120 مگاوات، 
باغچــق 10 مــگاوات و 60 مــگاوات در شــیروان 

احداث شود.

پنجــره ایرانیان؛ همزمان با بهره بــرداری از مجتمع نیروگاه های خورشــیدی مکران، 
کلنگ احداث نیروگاه 100 مگاواتی شــرکت »ســوالر انرژی مکران نیز به زمین زده 

خواهد شد.
بر اســاس این گــزارش، در حال حاضر شــرکت »ســوالر انرژی مکــران« به عنوان 
پیمانکار اصلی پروژه در حال آماده سازی طرح اجرای پروژه است. این پروژه در مسیر 
بــم به کرمان در زمینی به وســعت 150 هکتار اجرا خواهد شــد و یکی از بزرگ ترین 

نیروگاه های خورشیدی خاورمیانه در استان کرمان خواهد بود.
اســتان کرمان با احداث و بهره برداری از این نیروگاه خورشــیدی 20 مگاواتی، فعال 
حائــز رتبه اول در کشــور در دارا بودن نیروگاه خورشــیدی اســت و احداث نیروگاه 
خورشــیدی 100 مگاواتی، این اســتان را بــه یکی از بزرگتریــن قطب های تکنولوژی 

فتوولتائیک در خاورمیانه تبدیل می کند.

 مجتمع نیروگاه های خورشیدی مکران افتتاح می شود

 نیروگاه خورشیدی جاجرم کلنگ زنی شد

 یکی از بزرگ ترین نیروگا ه های خورشیدی خاورمیانه در کرمان احداث می شود
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  نصب 5000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا 5 سال آینده

پنجره ایرانیان: معاون وزیر نیرو و رئیس ســازمان 
ساتبا گفت: تکلیف ما نصب 5000 مگاوات نیروگاه 
تجدیدپذیر و پاک در کشــور طی 5 سال است که 

دست یافتنی است.
بــه گــزارش خبرگزاری مهــر به نقــل از وزارت 
نیرو، سیدمحمد صادق زاده با اشاره به اینکه مجلس 
شورای اســالمی و دولت از برجســته ترین مدافعان 
انرژی هــای تجدیدپذیر در کشــور هســتند، گفت: 
بهترین روش روندی اســت که بیشترین تعداد مردم 
را درگیر توســعه انرژی هــای تجدیدپذیر کنیم، لذا 
بیشــترین مشارکت مردمی بیشــترین موفقیت را در 
بر خواهد داشــت و این موضوع در یکی از بندهای 
سیاســت های اقتصاد مقاومتی ابالغی از ســوی مقام 
معظم رهبری با عنوان مردمــی کردن اقتصاد تاکید 

شده است.
وی که در همایش روز جهانی انرژی باد ســخن 
می گفت با اشــاره بــه اینکــه کار اداری که ما در 
تجدیدپذیرهــا داریم بیش از آن کــه یک مبارزه 
اقتصادی باشــد یک مبارزه مدیریتی و مغز افزاری 
است، گفت: تعداد زیادی از کسانی که در صنعت 
انــرژی مؤثر هســتند بر این باورند کــه انرژی های 
فســیلی غیرقابــل رقابــت هســتند؛ در مقابل گروه 
دیگری وجــود دارند که به انرژی های تجدیدپذیر 
اعتقــاد دارند با این باور کــه تجدیدپذیرها اکنون 
اقتصادی تر از ســوخت های فســیلی است و عالوه 
بــرآن تنوع بخشــی به ســبد انــرژی، حفظ محیط 
زیســت و مزیت های دیگری را نیز در بر دارد. این 
گروه به دنبال توســعه انرژی هــای تجدیدپذیر در 

کشور هستند.
معاون وزیر با ذکر این نکته که مقبولیت انرژی های 
تجدیدپذیر به شدت افزایش پیدا کرده و به صورت 
یک مطالبه جدی درآمده اســت افزود: طی دو سال 
اخیر به همت مجلس و دولت اتفاقی افتاده که هنوز 
اندکی زمان نیاز اســت تا میــوه آن را بچینیم. خرید 
تضمینی برق، بیســت ساله شدن دوره خرید، توسعه 

تکنولوژی، متنوع شــدن قیمت ها و افزایش ســطح 
آن ها و ثبــات گرفتن نهاد متولــی تجدیدپذیرها از 

اقدامات مهم در دو سال اخیر بوده است.
رئیــس ســاتبا گفت: ســال 94 کــه اوج حرکت 
تجدیدپذیرهــا بــا روش قبلــی بود مــا 14 مگاوات 
نیــروگاه نصب کــرده بودیم در ســال 95 توســعه 
تجدیدپذیرها به 100 مگاوات رسید در سال جاری 
تا کنون 100 مگا وات به بهره برداری رســیده یا در 
آســتانه بهره برداری اســت و حدود ۸00 مگا وات 
نیروگاه در حال ســاخت اســت و ما تا پایان سال به 
نزدیکــی 1000 مگاوات ظرفیــت در تجدیدپذیرها 
خواهیم رسید. اما اعتقاد داریم که هنوز از نظر کمی 

بایستی بیشتر رشد کنیم.
وی افــزود: تکلیــف ما نصــب 5000 مــگاوات 
نیروگاه تجدیدپذیر و پاک در کشــور طی 5 ســال 
اســت که دست یافتنی اســت به شرط اینکه حضور 

گسترده بخش خصوصی خدشه دار نشود.
معــاون وزیر در بخــش دیگری از ســخنان خود 
گفت: قیمت گــذاری تجدیدپذیرها امروزه در دنیا 
کاهش پیدا کرده ولی تنوع زیادی در قیمت ها است 
مثاًل در کشــور چین آخرین مناقصه حدود ۸ سنت 
بر کیلو وات ساعت اســت، در ابوظبی حدود 2.55 
و در دبی که نزدیک ابوظبی است حدود 7.5 سنت 
بر کیلووات ساعت می باشد این تفاوت ها محل تأمل 
است و نبایست با بی تدبیری باعث قطع کردن دست 
مردم از توســعه تجدیدپذیرها شــده و اجازه دهیم 
انحصار چند شــرکت در این حوزه اقتصادی شکل 

بگیرد؛ این کار خطرناک ترین اتفاق ممکن است.
وی افزود: بزرگ ترین خدمتی که دولت می تواند 
انجام دهد آن اســت که کمتریــن مداخله در یک 
فرآیند اقتصادی را داشته باشد مگر در قسمت هایی 
که گریزی از آن نیســت مثل صدور پروانه احداث، 
انعقــاد قــرارداد خریــد تضمینی بــرق و در نهایت 

پرداخت صورت حساب های خرید برق.
رئیس ســاتبا با اشــاره به اینکه ما کشوری هستیم 
که هزینه تمام شده انرژی حاصل از سوخت فسیلی 
آن 12 سنت بر کیلو وات ساعت است در حالی که 
از این مبلغ فقط 1.5 ســنت بر کیلووات ســاعت را 
از مردم دریافت می کنیم و جزو معدود کشورهایی 
هســتیم که برای ســوخت فســیلی یارانه گســترده 

پرداخت می کنیم، گفت:
صادق زاده تصریــح کرد: امــروزه تجدیدپذیرها 
قطعــاً مقرون به صرفه تر از فســیلی ها هســتند و اگر 
ما شــهامت قطــع پرداخــت یارانه به ســوخت های 
فســیلی را داشــته باشــیم دیگر نیازی بــه پرداخت 
یارانه بــه انرژی های تجدیدپذیر نیــز نخواهد بود و 
مطمئنا بخش خصوصی بدون نیاز به حمایت دولت 
هموارتر از همیشــه می تواند توسعه تجدیدپذیرها را 

به عهده بگیرد.
وی افــزود: االن بخــش خصوصی بــدون اینکه 
کمکــی از جانــب ما داشــته باشــد خطــوط تولید 
تجهیــزات نیروگاه هــای تجدیدپذیــر را در حــال 
راه انــدازی دارد ومــا امیدواریــم این زیر ســاخت 

مردمی که ایجاد شده است هر ساله گسترش یابد.
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پنجره.ایرانیان؛.شــهروندان.می.تواننــد.با.هماهنگی.

سایر.مالکان.ساختمان.اقدام.به.سرمایه.گذاری.و.احداث.
نیروگاه.در.مشاعات.و.پشت.بام.منازل.خود.کنند..

بــه.گــزارش.روابط.عمومــی.ســازمان.انرژی.های.

تجدیدپذیــر.و.بهره.وری.انــرژی.برق.)ســاتبا(،.مدیر.

دفتر.فتوولتائیک.ســاتبا.گفت:.شهروندان.محترمی.که.

تمایل.به.سرمایه.گذاری.و.احداث.نیروگاه.خورشیدی.در.

مشــاعات.و.پشــت.بام.منازل.خود.را.دارند،.می.توانند.با.

هماهنگی.سایر.مالکان.ساختمان.اقدام.به.سرمایه.گذاری.

و.احداث.نیروگاه.کنند..درآمد.حاصل.از.فروش.برق.این.

نیروگاه.ها.معموال.هزینه.های.جاری.شــارژ.ساختمان.را.
پوشش.می.دهد.

مهندس.تقی.پور.افزود:.از.مزایای.این.طرح.می.توان.به.

تامین.برق.مورد.نیاز.کشور.از.روشی.که.دوستدار.محیط.

زیست.اســت.و.همچنین.کاهش.هزینه.سرمایه.گذاری.

اولیــه.برای.مشــترکان،.اســتفاده.از.فضای.مشــاعات.

ســاختمان.به.صورت.مفید.و.بهره.مندی.از.درآمد.حاصل.
جهت.تامین.هزینه.های.ساختمان.اشاره.کرد.

وی.افزود:.ســازندگان.و.انبوه.ســازان.فعال.در.حوزه.

صنعــت.ســاختمان.نیز.می.تواننــد.با.احــداث.نیروگاه.

خورشــیدی.بر.فراز.بام.ســاختمان.از.مزایای.این.طرح.
بهره.مند.گردند.

همچنین.مشــترکان.متقاضی.می.توانند.با.ثبت.نام.در.

ســامانه.الکترونیکی.این.ســازمان.و.پیگیری.موضوع.از.

طریق.شرکت.های.توزیع.نیروی.برق.استان.یا.شهرستان.
خود،.اقدام.مقتضی.در.این.خصوص.را.به.عمل.آورند.

پنجره.ایرانیان؛.طرح.ایجاد.بازار.بهینه.ســازی.انرژی.و.محیط.زیست.باهدف.کاهش.
چشمگیر.مصرف.انرژی.در.کشور.توسط.شورای.عالی.انرژی.کشور.به.تصویب.رسید.
به.گزارش.ایســنا،.طرح.ایجاد.بازار.بهینه.سازی.انرژی.و.محیط.زیست.که.از.سوی.
پژوهشــکده.علوم.و.فناوری.انرژی.دانشگاه.صنعتی.شریف.و.با.هدف.پیشبرد.اهداف.
کشــور.در.خصوص.مبحث.انرژی.و.صرفه.جویی.در.آن.ارائه.شده.بود،.توسط.شورای.

عالی.انرژی.کشور.به.تصویب.رسید.
این.طرح.در.جلســه.شورای.عالی.انرژی.کشور.که.19.تیر.امسال.به.ریاست.معاون.
اول.ریاست.جمهوری.و.با.حضور.معاون.علمی..و.فناوری.رئیس.جمهور،.رئیس.سازمان.
انرژی.اتمی.ایران،.رئیس.حفاظت.محیط.زیســت،.رئیس.سازمان.برنامه.وبودجه،.وزیر.
نفت،.وزیر.صنعت.و.معدن.و.بازرگانی،.وزیر.راه.و.شهرســازی،.معاونین.وزارت.نیرو.و.

نفت.و.سازمان.برنامه.وبودجه.تشکیل.شد،.به.تصویب.رسید.
بر.اســاس.اعالم.روابط.عمومی.دانشگاه.صنعتی.شریف،.دکتر.سبوحی.درخصوص.
مزایــای.اجرای.ایــن.طرح.گفت:.اجرای.طــرح.»ایجاد.بازار.بهینه.ســازی.انرژی.و.
محیط.زیست«.ســبب.خواهد.شد.بخش.عمده.پتانســیل.صرفه.جویی.انرژی.دارای.
توجیــه.اقتصادی.در.ســطح.فعلی.قیمت.هــای.انرژی.)بدون.افزایــش.قیمت.های.
حامل.هــای.انرژی.برای.مصرف.کننده.نهایی(.باشــد.و.این.امر.زمینه.را.برای.فعالیت.

بخش.خصوصی،.به.ویژه.شرکت.های.خدمات.انرژی.هموار.می.کند.
وی.یادآور.شــد:.برآورد.کارشناســی.حاکی.از.آن.اســت.که.گــردش.مالی.بخش.
خصوصی.در.بازار.بهینه.ســازی.انــرژی.در.حدود.230.هزار.میلیارد.ریال.در.ســال.
خواهد.بود.و.توسعه.فعالیت.شرکت.های.خدمات.انرژی.سبب.خواهد.شد.نیاز.و.تقاضا.
برای.فناوری.های.نوین.و.کارآمد.انرژی.در.کشــور.شــکل.گیرد.و.در.پی.آن.فعالیت.

شرکت.های.دانش.بنیان.برای.توسعه.فناوری.های.نوین.و.کارآمد.گسترش.یابد.
ســبوحی.اظهار.کرد:.رشــد.تقاضا.برای.فناوری.های.با.بازده.باال،.گسترش.نیاز.به.
دانش.فنی.جدید.را.می.تواند.در.پی.داشــته.باشد.و.این.امر.به.فعال.شدن.دانشگاه.ها.

برای.تولید.دانش.فنی.منجر.خواهد.شد.
این.اســتاد.دانشگاه.صنعتی.شــریف.گفت:.اجرای.طرح.بازار.بهینه.سازی.انرژی.و.

محیط.زیست.در.چارچوب.بازار.بورس.انرژی،.فعال.سازی.شرکت.های.خدمات.انرژی،.

جذب.منابع.بخش.خصوصی.برای.اجرای.طرح.های.بهینه.ســازی.انرژی.و.توســعه.

همکاری.های.بین.المللی.برای.فعال.کردن.بازار.بهینه.ســازی.انرژی.و.محیط.زیست.

ازجمله.اموری.اســت.که.در.حال.حاضر.در.دســتور.کار.ســتاد.بهینه.سازی.انرژی.و.
محیط.زیست.قرار.دارد.

وی.یادآور.شد:.در.پی.رایزنی.های.متعدد.با.وزارت.نفت،.شرکت.بهینه.سازی.مصرف.

سوخت،.سازمان.برنامه.وبودجه،.وزارت.نیرو.و.ساتبا.پیشنهاد.اجرایی.مورد.بحث.مورد.

تائید.قرار.گرفت.و.طرحی.تحت.عنوان.ایجاد.بازار.بهینه.سازی.انرژی.و.محیط.زیست.

در.آذرماه.1395.از.طرف.معاونت.علمی.و.فناوری.ریاست.جمهوری.)ستاد.بهینه.سازی.

انرژی.و.محیط.زیســت(.به.دبیرخانه.شورای.عالی.انرژی.کشور.جهت.تصویب.ارسال.

شــد..علت.ارسال.طرح.به.شورای.عالی.انرژی.کشور.آن.بوده.که.بنا.به.ماده.5.قانون.

اصالح.الگوی.مصرف.انرژی.عالی.ترین.مرجع.سیاســت.گذاری.انرژی.کشور.شورای.

مذکور.است..طرح.پیشنهادی.در.24.اســفند.1395.در.کمیسیون.تخصصی.شورای.

عالی.انرژی.به.اتفاق.آرا.به.تصویب.رســید.و.در.جلسه.کمیسیون.تخصصی.مورخ.29.

فروردین.1396.نهایی.شــد.و.مقرر.شد.در.دستور.کار.شورای.عالی.انرژی.کشور.قرار.

گیرد..جلسه.شورای.عالی.انرژی.کشور.در.روز.دوشنبه.19.تیر.1396.به.ریاست.معاون.
اول.رئیس.جمهور.تشکیل.شد.و.طرح.پیشنهادی.به.تصویب.رسید.

 امکان احداث نیروگاه خورشیدی در مشاعات ساختمان فراهم گردید

 تصویب طرح پیشنهادی دانشگاه شریف در شورای عالی انرژی کشور
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پنجره.ایرانیان؛.مطالعــات.تولید.برق.از.جریان.فاضالب.

موجود.در.شــبکه.جمــع.آوری.و.خطــوط.انتقال.فاضالب.

شــهری.با.استفاده.از.توربین..در.دستور.کار.وزارت.نیرو.قرار.
گرفته.است.

به.گزارش.ایسنا،.فرایند.جریان.فاضالب.در.شهر.تهران.به.

صورت.ثقلی.انجام.می.شــود.و.در.محل.افزایش.شیب.زمین.

نسبت.به.شیب.شــبکه.فاضالب.برای.عبور.جریان.فاضالب.

از.دراپ.)گودی.های.درون.شــبکه(.اســتفاده.می.شود.که.از..

پتانســیل.جریان.ریزشی.فاضالب.در.محل.دراپ.ها.می.توان.
برق.تولید.کرد.

در.این.طرح.از.توربین.های.نوع.اســکرو.)پیچی(.اســتفاده.

می.شود.که.می.تواند.از.فشــار.ایجادشده.در.اثر.جریان.ثقلی.

و.اختالف.ارتفاع.ریزشــی.فاضالب.در.خطوط.لوله.شــبکه.

فاضالب.برق.تولید.کند.که.توان.تولید.توربین.های.اســکرو.

بــا.توجه.به.قطر.لوله،.دبی.جریان.فاضالب.و.اختالف.ارتفاع.
تعیین.می.شود.

با.نصب.این.توربین.ها.و.تولید.برق.عالوه.بر.تامین.بخشی.

از.انرژی.مورد.نیاز.از.مصرف.ســوخت.فســیلی.و.تولید.گاز.

دی.اکسید.کربن.خودداری.می.شود.در.فاز.مطالعاتی،.سه.نقطه.

در.خیابان.دماوند،.خیابــان.ولی.عصر.و.خیابان.یاس.)منطقه.

14(.و.نیز.دراپ.ریزشی.ورودی.تصفیه.خانه.فاضالب.شهرک.

غرب.به.عنوان.بهترین.نقاط.برای.اســتحصال.برق.انتخاب.

شده.است.که.در.صورت.نصب.تجهیزات.تولید.برق،.ظرفیت.
تولیدی.حدود.1324.کیلووات.ساعت.در.سال.برق.وجود.دارد.
مطالعــات.اولیه.طرح.تولید.برق.با.اســتفاده.از.پتانســیل.
هیدرولیک.شــبکه.فاضالب.تهران.در.ابتدا.در.ســال.1393.

آغاز.و.در.ســال.1395.با.توجه.به.اهمیت.ویژه.به.انرژی.های.

تجدیدپذیر.دوباره.در.دستور.کار.قرار.گرفت.و.در.حال.حاضر.

در.چهار.بخش.شــامل.بررســی.و.شناســایی.پتانسیل.های.

موجود،.مطالعات.طرح.اســتحصال.توان.از.شــبکه.فاضالب.

تهران،.امکان.سنجی.قابلیت.اتصال.به.شبکه.سراسری.برق.و.
مطالعات.مالی.ـ.اقتصادی.طرح.در.حال.انجام.است.

  اهدای 5 پکیج پنل خورشیدی به عشایر خراسان شمالی

پنجره.ایرانیان؛.طرح.پایلوت.اهدای.پانل.های.خورشیدی.به.عشایر.خراسان.شمالی.
آغاز.شد.

بــه.گزارش.ایلنا،.مجــری.پروژه.های.انرژی.های.تجدید.پذیر.شــرکت.توزیع.برق.

خراسان.شمالی.گفت:.در.راســتای.عقد.تفاهم.نامه.همکاری.با.اداره.کل.امور.عشایر.

اســتان.پیرامون.تامین.نیازهای.ضروری.برق.عشــایر،.اهدای.5.پکیج.خورشیدی.به.
عشایر.استان.انجام.شد.

مهندس.اســماعیل.حسین.پور.با.اشاره.به.این.که.این.اقدام.به.صورت.پایلوت.انجام.

شــده.است.اظهار.داشت:.با.توجه.به.این.که.مصوبه.هیات.وزیران.به.ارائه.خدمات.به.

عشایر.مانند.جوامع.شهری.و.روستایی.تاکید.داشته،.شرکت.توزیع.برق.با.اجرای.این.
طرح،.سعی.دارد.برق.رسانی.به.عشایر.را.نیز.مانند.سایر.مشترکان.برق،.اجرایی.کند.

وی.با.بیان.این.که.ســیار.بودن.عشــایر.امکان.برق.رسانی.به.شیوه.های.معمول.را.

ناممکن.می.کند.تصریح.کرد:.در.عین.حال،.برخوردار.بودن.و.دسترســی.دائم.عشایر.

به.منبع.عظیم.انرژی.خورشــیدی،.شرایط.نصب.پنل.در.حوالی.محل.زندگی.آنان.را.
فراهم.می.کند.

وی.با.اشــاره.به.این.که.برق.رســانی.به.شیوه.خورشــیدی.به.2.هزار.خانوار.

عشایری.اســتان.تا.پایان.سال.جاری.برنامه.ریزی.شــده.است.افزود:.در.مرحله.

نخســت.و.به.منظور.تســت.پنل.و.باتری.ها،.5.پکیج.خورشیدی.به.عشایر.استان.
در.اسفراین.اهدا.شد.

این.مسئول.خاطرنشان.کرد:.30.هزار.نفر.از.جمعیت.خراسان.شمالی.در.قالب.5.

هزار.خانوار.و.370.طایفه،.جزو.جمعیت.عشایر.استان.به.شمار.می.رود.که.شرکت.
توزیع.برق.استان.برای.تامین.برق.خورشیدی.این.هم.استانی.ها.متعهد.شده.است.
حســین.پور.یادآور.شد:.مقرر.شده.15.میلیارد.ریال.از.اعتبار.این.پروژه.از.طریق.

اســتان.و.17.میلیارد.ریال.از.ســوی.وزارت.نیرو.تامین.شود،.بنابراین،.پانل.ها،.به.
صورت.رایگان.به.عشایر.استان.اهدا.خواهد.شد.

گفتنی.اســت:.پکیج.های.اهدایی.به.عشایر،.طی.مراسمی.رسمی.با.حضور.استاندار،.

مدیر.عامل.شرکت.توزیع.برق.خراسان.شمالی.و.دیگر.مسئوالن.ارشد.استانی.در.محل.
چادرهای.عشایری.اسفراین.به.آنها.اهدا.شد.

این.پانــل.های.40.واتی.به.همراه.باتری.ذخیره.ســاز.انرژی،.بــرای.تامین.برق.

روشنایی،.دســتگاه.های.صوتی.و.تصویری.و.شــارژ.تلفن.های.همراه.عشایر.کاربرد.
خواهد.داشت.

  تولید برق از فاضالب کلید خورد
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پنجره.ایرانیان؛.محققان.دانشگاهی.در.انگلستان.ماده.

جدیدی.تولید.کرده.اند.که.از.انرژی.خورشــیدی.برای.
حذف.آالینده.های.رنگی.از.آب.بهره.می.گیرد.

به.گزارش.خبرگزاری.مهر.به.نقل.از.یورکالرت،.ماده.

یاد.شــده.به.عنوان.یک.کاتالیزور.عمل.کرده.و.از.شدت.

آالینده.های.متشــکل.از.رنگدانه.هــای.مصنوعی.که.
به.شدت.محیط.زیست.را.آلوده.می.کنند،.می.کاهد.

بر.اساس.آمار.موجود.ســاالنه.نزدیک.به.300.هزار.

تن.از.این.نوع.آالینده.های.رنگی.در.آب.های.جهان.رها.

می.شود.و.با.توجه.به.ماهیت.آالینده.یاد.شده.حذف.آن.

از.آب.کار.ساده.ای.نیست..دانشمندان.از.دهه.ها.قبل.در.

تالش.بوده.اند.تا.راهی.برای.حذف.آالینده.های.رنگی.از.

آب.بیابند،.ولی.اولین.بار.اســت.که.به.روشی.قطعی.در.

این.زمینه.دست.می.یابند.
ماده.کشــف.شده.توسط.دانشــمندان.غیرخطرناک،.
جدید.و.فوتوکاتالیســتی.توصیف.شده.و.آنان.می.گویند.
بــا.اســتفاده.از.آن.می.تــوان.بیــش.از.90.درصد.از.
آالینده.های.رنگی.آب.را.جذب.کرد..ســرعت.تجزیه.و.
از.بین.برندن.رنگ.های.آالینده.با.اســتفاده.از.این.ماده.
در.صورت.کمک.گرفتن.از.گرمای.خورشید.تا.ده.برابر.

بیشتر.می.شود.
ماده.تازه.کشــف.شده.با.استفاده.از.انرژی.خورشیدی.
می.تواند.آالینده.هــای.رنگی.را.به.موادی.کوچک.تر.و.
کم.خطرتر.تجزیه.کند.و.لــذا.انتظار.می.رود.در.آینده.از.
آن.برای.تصفیه.آب.و.همین.طور.پاکســازی.فاضالب.

به.منظور.استفاده.مجدد.استفاده.شود.

پنجره.ایرانیان؛.شــبکه.ریلی.کشــور.هند.برای.اولین.بار.

شــاهد.فعالیت.قطارهای.غیر.دیزلی.اســت؛.هندی.ها.برای.

اولین.بار.قطاری.را.در.این.شبکه.به.کار.گرفته.اند.که.با.انرژی.
خورشیدی.به.حرکت.درمی.آید.

به.گــزارش.خبرگزاری.مهر.به.نقــل.از.انگجت،.قطار.یاد.

شــده.که..DEMU.نام.گرفته.در.شــهر.دهلی.نو.پایتخت.

این.کشــور.فعالیت.می.کند..بر.روی.سقف.واگن.های.قطار.

یاد.شده.تعداد.زیادی.صفحه.خورشیدی.نصب.شده.تا.انرژی.

الزم.برای.حرکت.آن.تامین.شود..البته.نصب.چنین.صفحاتی.

روی.قطارهایی.که.با.ســرعت.80.کیلومتر.در.ساعت.حرکت.

می.کنند.کار.ساده.ای.نیست..این.صفحات.به.طور.مستقیم.به.

باتری.هایی.متصل.می.شــوند.که.قادر.به.ذخیره.سازی.انرژی.
مازاد.بر.نیاز.قطار.هستند.

البته.ایــن.قطارها.کمــاکان.به.موتــور.دیزلی.مجهز.

هســتند.و.صفحات.خورشــیدی.تنها.برای.تامین.انرژی.

مورد.نیاز.واگن.های.مســافربری.و.روشن.کردن.چراغ.ها،.

نمایشگرهای.حاوی.اطالعات.و.سیستم.تهویه.مطبوع.به.
کار.گرفته.می.شوند.

صرفه.جویی.ناشی.از.نصب.این.صفحات.خورشیدی.در.نوع.

خود.جالب.توجه.اســت..اســتفاده.از.صفحات.خورشیدی.در.

تنها.شــش.واگن.یک.قطار.باعث.عدم.مصرف.21.هزار.لیتر.

سوخت.دیزلی.در.سال.خواهد.شد.که.به.معنای.20.هزار.دالر.
صرفه.جویی.خواهد.بود.

شــبکه.ریلی.کشور.هند.بزرگترین.شــبکه.ریلی.قاره.آسیا.

محســوب.می.شود.و.روزانه.حدود.11.هزار.قطار.در.آن.تردد.

می.کنند..شــبکه.مذکور.روزانه.13.میلیون.مسافر.را.جابه.جا.

می.کند.و.هزینه.سوخت.دیزل.این.شبکه.در.سال.2015.بالغ.
بر.2.5.میلیارد.دالر.بوده.است.

مدیــران.راه.آهن.هند.امیدوارند.با.اســتفاده.از.واگن.های.

مجهز.به.صفحات.خورشــیدی.بتوانند.ظرف.ده.ســال.آینده.
حدود.6.31.میلیارد.دالر.در.مصرف.سوخت.صرفه.جویی.کنند.

پنجره.ایرانیان؛.قایقی.که.ســوخت.مورد.نیازش.را.از.خورشــید.و.باد.دریافت.می.کند.سفر.
شش.ساله.اش.را.از.پاریس.آغاز.کرد.

به.گزارش.خبرگزاری.مهر.به.نقل.از.بزینس.انســایدر،.این.قایق.به.صفحات.خورشــیدی.

مجهز.اســت.که.انرژی.مورد.نیازش.را.تامیــن.می.کند..طراحان.این.قایق.امیدوارند.که.این.

فناوری.به.عنوان.مدلی.ارزشــمند.برای.توسعه.شــبکه.های.حمل.و.نقل.غیرآالینده.در.آینده.
مد.نظر.قرار.گرفته.شود.

این.قایق Energy Observer.نام.دارد.و.نه.تنها.به.صفحات.خورشیدی.مجهز.است.

بلکه.توربین.های.بادی.و.سیستم.سلول.سوختی.هیدروژنی.نیز.دارد.که.انرژی.کلی.مورد.نیاز.

در.ســفر.6.ساله.را.تامین.می.کنند..این.قایق.با.هزینه.ای.در.حدود.5.25.میلیون.دالر.ساخته.
شده.و.از.روز.گذشته.سفر.خود.را.آغاز.کرده.است..این.قایق.روانه.اقیانوس.اطلس.شده.است.
قایق.30.5.متر.طول.داشته.و.به.ســبک.و.سیاق.ایده.های.خالقانه.آینده.نگر.ساخته.شده.
اســت..اتکا.به.نور.خورشــید.و.جریان.باد.در.طول.روز.و.استفاده.از.ذخیره.انرژی.در.سیستم.

سلول.سوختی.هیدروژنی.در.شب.امکان.حرکت.پایدار.را.برای.آن.فراهم.می.کند.

جالب.اینجاست.که.این.قایق.از.آب.دریا.برای.تولید.هیدروژن.مورد.نیاز.در.سلول.سوختی.

استفاده.می.کند..اساس.طراحی.این.قایق.به.سال.1983.باز.می.گردد.و.حاال.با.گذشت.سال.ها.
ساخته.شده.و.یک.سفر.تاریخی.و.طوالنی.مدت.را.نیز.آغاز.کرده.است.

  استفاده از انرژی خورشیدی برای حذف آالینده های رنگی از آب

  اولین قطار خورشیدی هند آغاز به کار کرد

  آغاز سفر شش ساله یک قایق متفاوت از پاریس
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  با یک بار شارژ خودرو ۶50 کیلومتر برانید

پنجره.ایرانیان؛.محققان.یک.شرکت.خارجی.خودروی.الکتریکی.تولید.کرده.اند.که.با.

یک.بار.شارژ،.650.کیلومتر.را.طی.کند..این.شرکت.برای.تولید.نانوباتری.مورد.استفاده.
در.این.خودرو،.یک.شرکت.جدید.راه.اندازی.کرده.است.

به.گزارش.خبرگزاری.مهر.به.نقل.از.ســتاد.ویژه.توسعه.فناوری.نانو.معاونت.علمی.و.

فناوری.ریاست.جمهوری،.شــرکت.هنریک.فیسکر..با.طراحی.جدیدی.دوباره.به.بازار.
خودروهای.الکتریکی.بازگشت.

این.شــرکت.با.یک.خودروی.جدید.موســوم.به EMotion وارد.بازار.شده.است؛.

خودرویی.که.تنها.با.یک.بار.شــارژ.کردن.قادر.است.400.مایل.)650.کیلومتر(.را.طی.

کند..بدنه.این.خودرو.با.اســتفاده.از.کامپوزیت.الیاف.کربنی.و.آلومینیوم.ساخته.شده.و.
باتری.آن.یک.فناوری.بسیار.نوآورانه.محسوب.می.شود.

فیسکر.یک.شرکت.جداگانه.به.نام.فیسکر.نانوتک.راه.اندازی.کرده.که.در.حوزه.تولید.

باتری.فعالیت.دارد..این.شرکت.محصول.کامال.جدیدی.برای.ذخیره.سازی.انرژی.تولید.
کرده.است.که.در.آن.ترکیبی.از.باتری.یون.لیتیم.و.ابرخازن.گرافنی.استفاده.شده..است.
فیسکر.نانوتک.توسط.جک.کاوانوف.مدیریت.می.شود..کاوانوف.تا.چندی.پیش.یکی.
از.اعضای.Nanotech Energy..بود؛.گروهی.در.دانشگاه.کالیفرنیا.که.به.صورت.
تخصصی.روی.بهبود.ابرخازن.های.گرافنی.کار.می.کنند..به.این.ابرخازن.ها.سوپرکپس.
گفته.می.شــود.که.قادراند.مقدار.زیادی.انرژی.الکتریکی.را.همانند.باتری.ذخیره.سازی.
کنند،.با.این.تفاوت.که.ســرعت.شارژ.آنها.بســیار.باالست..مشکل.این.ابرخازن.ها.این.

است.که.دانسیته.توان.پایینی.دارند.

کاواناف.معقتد.است.مشکل.قبلی.درباره.استفاده.از.گرافن.در.ابرخازن.ها.این.بوده.که.

دانســیته.و.توانایی.ذخیره.انرژی.را.چندان.افزایش.نمی.دادند..ما.در.این.پروژه.ساختار.
گرافن.را.به.گونه.ای.تغییر.دادیم.که.دانسیته.انرژی.ابرخازن.بهبود.یافت.

یکی.از.کارهایی.که.این.شــرکت.انجام.داده.این.اســت.که.روشی.برای.تولید.ارزان.

قیمت.گرافن.ارائه.کرده.است.که.قیمت.آن.به.10.سنت.برای.هر.گرم.می.رسد..بنابراین.
می.توان.گرافن.را.برای.تولید.صنعتی.استفاده.کرد.

شرکت.فیسکر.الیاف.کربنی.و.ساختار.آلومینیومی.را.برای.افزایش.ایمنی.مورد.استفاده.

قــرار.داده.که.الیاف.کربنی.موجب.کاهش.وزن.و.چرخ.های.آلومینیومی.موجب.کاهش.
جرم.چرخشی.تا.40.درصد.شده.است..این.خودرو.احتماال.در.سال.2019.وارد.بازار.شود.

  تولید برق در بزرگترین نیروگاه خورشیدی شناور جهان در چین

پنجره.ایرانیان؛.بزرگترین.نیروگاه.خورشــیدی.شــناور.
جهان.در.شهر.هواینان.چین.شروع.به.تولید.برق.کرد.

به.گزارش.خبرنگار.مهر.به.نقل.از.دزاین.بوم،.در.شــهر.

هواینــان.چین.انبوهی.از.پانل.های.صفحات.خورشــیدی.

را.می.توان.به.صورت.شــناور.در.منطقه.ای.که.قبال.برای.
معدن.کاری.استفاده.می.شد.مشاهده.کرد.

این.نیروگاه.شــناور.خورشیدی.در.جنوب.استان.انهویی.

چین،.ناحیه.ای.که.به.داشــتن.زمین.هــای.غنی.از.زغال.

سنگ.مشهور.اســت.قرار.دارد..با.این.حال.از.آنجایی.که.

این.منطقــه.به.علت.آب.و.هوای.بارانــی.در.حال.حاضر.

سیل.زده.است.و.با.آبی.به.عمق.4.تا.10.متر.پوشیده.شده.

است.دولت.چین.توانست.با.بهینه.سازی.این.منطقه.آن.را.
به.منبعی.برای.تولید.انرژی.ای.تجدیدپذیر.تبدیل.کند.

شرکت.سان.گرو.که.تولید.کننده.برتر.سیستم.های.مبدل.

فوتو.ولتیک.در.جهان.اســت.اعالم.کرد.که.نیروگاه.شناور.

خورشــیدی.به.شبکه.برق.کشور.وصل.شــده.و.در.حال.

حاضر.قادر.اســت.انرژی.خورشیدی.خانه.های.این.منطقه.
را.تامین.کند.

این.تشــکیالت.40.مگاواتی،.عنــوان.بزرگترین.نیروگاه.

شــناور.جهان.را.که.قبال.در.اختیار.مزرعه.های.خورشــیدی.

شــناور.در.هند.و.اســترالیا.بود.از.آن.خود.کرد..با.قرار.دادن.

صفحات.خورشــیدی.روی.آب..و.حرکت.هوای.خنک.کننده.

از.روی.صفحات.ریســک.داغ.شــدن.بیش.از.حد.پانل.ها.و.
کاهش.کارایی.ناشی.از.آن.حداقل.می.شود.

پانل.ها.به.یک.مبدل.مرکزی.و.جعبه.تقسیم.وصل.شده.اند.

که.هر.دو.توسط.شرکت.ســان.گرو.تولید.می.شوند.و.برای.

شــرایط.شناوری.روی.آب.ساخته.شده.اند.و.در.برابر.رطوبت.
باال.و.پاشش.آب.کامال.مقاوم.اند.

.یک.متخصص.از.دولت.محلی.چین.در.این.باره.توضیح.

می.دهد:.نیروگاه.هواینان.نه.تنها.این.منطقه.بالاســتفاده.را.

کامال.به.کار.می.گیرد.بلکه.نیاز.ما.برای.فراهم.کردن.زمین.

چنین.مزرعه.خورشــیدی.را.هم.مرتفــع.می.کند،.همچنین.

به.علت.شــرایط.ویژه.خنک.کنندگی.تولید.برق.هم.بســیار.

افزایش.می.یابد...این.مزرعه.خورشــیدی.بخشــی.از.هدف.

رو.به.جلــوی.دولت.چین.را.در.مبارزه.بــا.بدنامی.چین.در.

مصرف.باالی.انرژی.های.آالینده.تشــکیل.می.دهد.و.چین.
را.پیشروی.تولید.انرژی.تجدیدپذیر.در.جهان.می.کند.
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  با یک توربین قابل حمل از آب و باد برق بگیرید

  تولید انرژی از عرق کاربر!

  خانه را رنگ کنید تا برق تولید کند

پنجره.ایرانیان؛.محققان.یک.توربین.قابل.حمل.ساخته.اند.

کــه.می.توان.با.کمک.آن.در.هــر.مکانی.از.آب.و.باد.انرژی.
الکتریسیته.تولید.کرد.

به.گــزارش.خبرگزاری.مهر،.محققان.یــک.توربین.قابل.

حمل.ســاخته.که.قابلیت.تولید.انرژی.در.هر.مکانی.را.دارد..

این.توربین Waterlili نام.گرفته.و.می.توان.آن.را.در.برابر.

بــاد.یا.در.آب.قرار.داد.و.الکتریســیته.تولید.کرد..این.توربین.
هر.دستگاهی.مجهز.به.خروجی.یو.اس.بی.را.شارژ.می.کند.

توربین.مذکور.می.تواند.از..جریان.آبی.که.5.مایل.برساعت.

حرکت.می.کند،.25.وات.الکتریسیته.تولید.کند..در.برابر.بادی.

با.ســرعت.7.مایل.برساعت..نیز.این.توربین.می.تواند.همین.
میزان.الکتریسیته.تولید.کند.

پنجره.ایرانیان؛.محققان.آمریکایی.وسیله.ای.ساخته.اند.که.به.طور.مستقیم.به.پوست.

کاربر.می.چســبد.و.بــا.عرق.او.می.تواند.انرژی.تولید.کند..آنهــا.امیدوارند.روزی.از.این.
فناوری.برای.شارژ.موبایل.استفاده.کنند.

به.گزارش.خبرگزاری.مهر.به.نقل.از.نیوساینتیســت،.محققان.دانشــگاه.کالیفرنیا.در.

ســن.دیه.گو.نوعی.وصله.ساخته.اند.که.به.طور.مســتقیم.به.پوست.بدن.می.چسبد.و.با.

سوخت.زیستی.فعال.می.شــود..این.وسیله.می.تواند.به.وسیله.عرق.کاربر.2.روز.انرژی.
مورد.نیاز.یک.رادیو.را.تامین.کند!

این.وسیله.که.از.مواد.طبیعی.ساخته.شده.از.عرق.انسان.به.عنوان.منبع.انرژی.استفاده.

می.کند..به.عبارت.دیگر.می.توان.از.این.وصله.برای.شــارژ.دســتگاه.هایی.مانند.تلفن.
همراه.در.آینده.نزدیک.استفاده.کرد.

جوزف.وانگ.و.گروهش.در.دانشــگاه.کالیفرنیا.این.پچ.را.ساخته.اند..پچ.مذکور.بسیار.

کوچک.اســت.و.به.طور.مستقیم.به.پوست.می.چســبد..شیوه.کارکرد.پچ.توسط.آنزیمی.

انجام.می.شــود.که.مانند.فلزات.داخل.باتری.های.معمولی.کار.می.کند..سپس.با.ارسال.
اسید.الکتیک.موجود.در.عرق.پچ.فعال.می.شود.

به.گفته.محققان.دریافت.میزان.انرژی.مافی.از.این.پچ.کمی.مشکل.است..به.هرحال.

این.فناوری..را.می.توان.برای.کنترل.عملکرد.ورزشــکار.را.کنترل.کند.اما.هدف.اصلی.
اختراع.آن.ردیابی.سالمت.فرد.است.

پنجره.ایرانیان؛.به.زودی.خانه.هایی.ســاخته.می.شوند.
که.برقشان.از.رنگی.که.آنها.را.می.پوشاند.تامین.می.شود.
به.گــزارش.خبرگزاری.مهر.به.نقل.از.ســاینس.الرت،.
تامین.برق.مورد.نیاز.خانه.ها.آن.هم.با.اســتفاده.از.انرژی.
پــاک.به.لطــف.فناوری.های.نوین.بیــش.از.پیش.رنگ.

واقعیت.به.خود.می.گیرد.
ابتکار.جدید.محققان.در.اســترالیا.در.نوع.خود.جالب.توجه.
اســت..آنها.فرآیند.تامین.برق.خانه.از.خورشــید.را.با.مقوله.
زیبایی.و.سلیقه.پیوند.زده.اند..تیمی.از.محققان.انستیتو.فناوری.
رویال.ملبورن.رنگی.ســاخته.اند.کــه.می.توان.از.آن.به.عنوان.

منبع.تولید.انرژی.پاک.هم.استفاده.کرد.
این.رنگ.جدید.حاوی.اکســید.تیتانیوم.اســت.که.در.حال.
حاضر.در.بسیاری.از.رنگ.های.دیواری.به.کار.گرفته.می.شود..
اما.ترکیب.مهم.دیگر.سولفید.molybdenum.نام.دارد..

این.ترکیب.شــبیه.نوعی.ژل.ســیلیکا.عمــل.می.کند.که.در.

بسته.بندی.بســیاری.از.محصوالت.با.هدف.جذب.رطوبت.و.
سالم.ماندن.محصول.به.کار.گرفته.می.شود.

به.گفته.محققان،.این.ماده.انرژی.خورشــیدی.را.همچون.

رطوبــت.جذب.کرده.و.در.ادامه.آب.را.به.دو.عنصر.ســازنده.

یعنی.هیدروژن.و.اکســیژن.تبدیل.می.کند.که.از.این.طریق.

می.توان.هیدروژن.را.برای.اســتفاده.از.سلول.های.سوختی.یا.
تولید.برق.در.خودرو.به.کار.گرفت.

محقق.اصلی.این.پــروژه.می.گوید:.افزودن.این.ترکیب.به.

رنگ.به.معنای.آن.است.که.آجر.دیوار.خانه.عمال.به.کارخانه.
کوچک.تولید.برق.از.خورشید.تبدیل.می.شود.

اگرچه.فعال.قرار.نیست.این.رنگ.خورشیدی.به.عنوان.یک.

محصول.تجاری.وارد.بازار.شــود.اما.به.زودی.شاهد.استفاده.
گسترده.از.آن.خواهیم.بود.
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  خودروی خورشیدی 201۹ به بازار می آید

پنجره.ایرانیان؛.یک.شــرکت.هلنــدی.تصمیم.دارد.

خودرویی.الکتریکی.بســازد.که.با.نور.خورشید.حرکت.
می.کند..این.خودرو.تا.2019.به.بازار.عرضه.خواهد.شد.
بــه.گزارش.خبرگزاری.مهر.به.نقل.از.نیواطلس،.ایده.

تولیــد.خودرویی.که.با.نور.خورشــید.کار.می.کند،.طی.

سال.های.اخیر.بارها.ارائه.شــده.است.اما.تالش.برای.

ســاخت.چنین.خودرویی.موفقیت.آمیز.نبوده.است..اما.

طبق.اعالم.یک.شرکت.هلندی.این.روند.تغییر.خواهد.

کرد..این.شرکت.قصد.دارد.نخستین.خودروی.خود.را.به.

نام.One.به.بازار.عرضه.کند..این.خودروی.الکتریکی.

که.با.نور.خورشــید.حرکت.می.کنــد،.دارای.چهار.چرخ.
متحرک.است.

به.گفته.این.شــرکت.افرادی.کــه.در.مناطقی.با.آب.

وهوای.گرم.و.آفتابی.زندگی.می.کنند،.می.توانند.ماه.ها.

بدون.نیاز.به.شارژ.خودرویشان.از.آن.استفاده.کنند..البته.

افــرادی.که.در.مناطق.دیگر.زندگی.می.کنند،.همچنان.

با.شارژ.خودرو.به.وسیله.پریز.برق.قادر.به.استفاده.از.آن.
خواهند.بود.

لکس.هوف.اســلوت.مدیر.ارشد.اجرایی.این.شرکت.

می.گوید:.روزی.فراخواهد.رســید.که.One.بدون.نیاز.

به.نور.خورشــید.در.روزهای.ابری.یا.در.شــب.حرکت.
خواهد.کرد.

  ساخت پیل های سوختی میکروبی برای تولید انرژی های پاک

پنجره.ایرانیان؛.محققان.دانشــگاه.صنعتی.نوشــیروانی.بابل.به.منظور.ایجاد.منابع.
تولید.انرژی.های.پاک،.اقدام.به.ساخت.پیل.های.سوختی.میکروبی.کرده.اند.

به.گزارش.خبرگزاری.مهر.به.نقل.از.ســتاد.ویژه.توسعه.فناوری.نانو.معاونت.علمی.

و.فناوری.ریاست.جمهوری،.با.توجه.به.کاهش.روزافزون.منابع.سوخت.های.فسیلی.و.

آلودگی.ناشی.از.سوختن.این.منابع.برگشت.ناپذیر،.تحقیقات.در.زمینه..انرژی.های.نو.و.
تجدیدپذیر،.در.اولویت.پژوهش.های.بسیاری.از.دانشمندان.قرار.گرفته.است.

پیل.های.ســوختی.میکروبی.به.عنوان.یک.منبع.انــرژی.تجدیدپذیر.نه.تنها.باعث.

آلودگی.محیط.زیست.نمی.شــود؛.بلکه.به.طور.مستقیم.در.جهت.کاهش.آلودگی.نیز.

عمل.می.کند..به.همین.دلیل،.به.گزینه..مناسبی.برای.اهداف.تحقیقاتی.و.ارتقای.آن.ها.
به.یک.محصول.صنعتی.تبدیل.شده.اند.

به.گفته..دکتر.مصطفی.رحیم.نژاد،.عضو.هیات.علمی.دانشــگاه.صنعتی.نوشیروانی.

بابل،.محققان.این.طرح.نیز.تالش.کرده.اند.با.بهبود.یکی.از.اجزای.مهم.پیل.سوختی.

میکروبی،.یعنی.الکترود.آن،.در.جهت.بومی.ســازی.فناوری.ساخت.آن.به.عنوان.یک.
منبع.تامین.انرژی.دوستدار.محیط.زیست.گام.بردارند.

وی.افزود:.الکترود.ســاخته.شده.نانوبیوکامپوزیتی.متشــکل.از.سلولز.باکتریایی.و.

پلیمرهای.رساناست.و.جایگزینی.مناسب.برای.الکترودهای.گران.قیمت.رایج.در.پیل.
سوختی.میکروبی.خواهد.بود.

رحیم.نژاد.اظهار.داشــت:.نتایج.حاکی.از.این.است.که.الکترود.ساخته.شده.می.تواند.
بهبود.چشمگیری.در.عملکرد.پیل.جهت.تولید.توان.و.جریان.الکتریسیته.ایجاد.کند.
به.گفتــه.وی،.نتایج.کار.فوق.برای.صنایع.الکترونیک.و.وســایل.الکترونیکی.کم.
مصرف.نظیر.حسگرها.و.صنایع.باطری.سازی.نوین.قابل.استفاده.خواهد.بود..همچنین.
در.بخش.تصفیه..پساب.کارخانجات.و.فاضالب.های.شهری.جهت.کاهش.بار.آلی.آنها.

و.همچنین.حذف.فلزات.سنگین.و.مواد.خطرناک.دیگر.نیز.کاربرد.خواهد.داشت.
رحیم.نژاد.در.خصوص.تفاوت.شاخص.این.طرح.با.پژوهش.های.مشابه.عنوان.کرد:.
اگرچه.تحقیقات.گســترده.ای.در.سراســر.دنیا.در.زمینه..پیل.های.ســوختی.میکروبی.
به.ویژه.قســمت.الکترود.آن.صورت.گرفته.اســت،.اما.می.تــوان.وجه.تمایز.این.کار.
تحقیقاتی.را.با.دیگر.کارها.در.اســتفاده.از.ســلولز.باکتریایی.به.عنوان.بســتری.برای.

ساخت.یک.نانوبیوکامپوزیت.پلیمری.رسانا.و.کاربرد.آن.به.عنوان.الکترود.دانست.
وی.افــزود:.یکی.از.اجزای.مهم.در.پیل.های.ســوختی.میکروبی.الکترودهای.آند.و.

کاتد.هستند..الکترودهای.رایج.مورد.استفاده.در.پیل.سوختی.میکروبی.عموما.از.جنس.

گرافیت،.کربن.پارچه.ای.و.یا.کربن.کاغذی.اســت.که.افزون.بر.قیمت.تمام.شده.باال.

و.آلودگی.های.زیســت.محیطی.نهان.در.فرآیند.ساخت.این.جنس.الکترودها،.فناوری.
ساخت.آن.ها.نیز.تقریبا.انحصاری.است.

وی.تاکید.کرد:.این.درحالی.اســت.که.الکترود.به.کار.رفته.در.این.طرح.ارزان.بوده.و.
بار.آلودگی.زیست.محیطی.کمتری.تولید.می.کند..همچنین.قابلیت.بومی.سازی.نیز.دارد.
به.گفتــه..رحیم.نژاد،.ســلولز.باکتریایی،.الیاف.درهم.تنیده.نانومتری.اســت.که.به.
وسیله.ی.میکروارگانیســم.های.خاصی.تولید.می.شود..پوشش.دهی.این.الیاف.با.پلیمر.
رسانای.پلی.آنیلین.و.تبدیل.شدن.آنها.به.نانوالیاف.رسانا،.به.تولید.یک.الکترود.مناسب.
با.ســطح.فعال.باال.برای.پیل.ســوختی.میکروبی.منجر.شده.است..نانوالیاف.رسانای.
ساخته.شده.همچنین.قدرت.کاتالیزوری.باالیی.در.واکنش.های.اصلی.در.پیل.از.خود.

نشان.داده.است.
وی.بیان.کرد:.الکترودهای.این.پیل.ها.از.ســلولزهای.باکتریایی.ســاخته.شــده.و.
جایگزینی.ارزان.قیمت.برای.الکترودهای.متداول.نظیر.الکترودهای.گرافیتی.خواهند.

بود..این.تحقیقات.در.حال.حاضر.در.مقیاس.آزمایشگاهی.انجام.شده.است.
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 اوردوس؛ پروژه شکست خورده شهر آینده چین 

پنجره.ایرانیان؛.از.شهر.اوردوس.در.چین.به.عنوان.بزرگ.ترین.شهر.ارواح.در.جهان.
یاد.می.شود.

به.نقل.از.وبسایت.تکرا،.در.اوایل.دهه.2000،.رونق.معدن.ذغال.سنگ.باعث.شد.تا.

مسئوالن.دولتی،.به.امید.ساخت.قطب.جدید.فرهنگی،.اقتصادی.و.سیاسی،.بر.توسعه.
شهری.در.منطقه.تمرکز.کنند.

شــهر.جدید.اوردوس.می.توانســت.به.خاطر.پروژه.های.معماری.عظیم.و.انتزاعی،.

برج.های.مســکونی،.و.مراکز.ورزشی.و.هنری،.میزبان.1.میلیون.نفر.ساکن.باشد..اما.

مالیات.زیاد.بر.روی.دارایی.ها.و.ساخت.و.ساز.ضعیف،.میل.مردم.از.سکونت.در.اردوس.

را.از.بین.برد..در.سال.2016،.صدهزار.نفر.در.آنجا.زندگی.و.کار.می.کردند،.و.دو.سوم.
شهر،.متروک.و.خالی.بود.

اوردوس.در.اســتان.دور.افتاده.مغولستان.داخلی.و.در.کنار.یکی.از.شش.منبع.ذغال.

سنگ.چین.واقع.شــده.که.همین،.آن.را.به.یکی.از.مراکز.جذاب.برای.توسعه.تبدیل.

کرد..در.اواخر.دهه.90.و.اوایل.دهه.2000،.شرکت.های.خصوصی.معدن.کاری،.مجوز.

حفاری.را.دریافت.کردند..هجوم.و.انبوه.کســب.و.کارها.ســبب.تولید.درآمد.مالیاتی.
زیادی.هم.شد.

مســئوالن.محلی.تصمیم.گرفتند.این.شــهر.جاه.طلبانه.را.از.صفر.شروع.کنند..در.

سال.2005،.آنها.سرمایه.گذاری.صدها.میلیون.دالر.در.ساخت.زیربنا.و.امالک.را.آغاز.

کردند..اما.در.سال.2010،.فراوانی.مسکن.در.بازاری.معدوم.باعث.از.بین.رفتن.حباب.
شد..مالیات.باال.بر.دارایی.ها،.مانع.نقل.مکان.خانواده.ها.به.اوردوس.شد.

به.گزارش.فوربس،.با.اینکه.یک.ســوم.این.شــهر.پر.اســت،.80.تا.90.درصد.از.

خانه.های.خالی.دارای.صاحبانی.هســتند.که.آنها.را.در.جهت.سرمایه.گذاری.های.بلند.
مدت.نگه.داشته.اند.
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 ایوان خانه های ایرانی در ویالهای مدرن امروزی

پنجره.ایرانیان؛.ایوان.به.عنوان.یکی.از.فضاهای.مهم.معماری.ســنتی.ایرانی.در.طراحی.
خانه.های.مدرن.نیز.به.صورت.های.زیبایی.مورد.استفاده.قرار.می.گیرد.

به.نقل.از.وبســایت.آرشیتکت،.ایوان.از.مهم.ترین.فضا.های.معماری.ایرانی.است.و.بیشتر.

در.خانه.های.سنتی.به.چشــم.می.خورد..ایوان.چشم.خانه.است،.فضایی.واسط.بین.درون.و.

بین.خانه!.گشــادگی.رو.به.جذابیت.و.سرســبزی.حیاط!.ایوان.ها.گاه.با.سقف.و.گاهی.بدون.

ســقف.ساخته.می.شــدند..نمونه.بدون.ســقف.آن.را.بهار.خواب.و.در.برخی.شهرها.مهتابی.

می.گویند..گونه.دیگری.از.آن.با.ســتون.های.متنوع.در.جلو.و.ارتفاعی.برابر.سقف.و.عرضی.

کم،.رواق.نام.دارد..رواق.نیز.مانند.ایوان.از.ســه.سو.بسته.و.از.یک.سو.باز.است..ایوان.ها.به.

صورت.فضاهای.ورودی.و.خروجی.ســاخته.می.شوند.و.در.حالی.که.برای.جریان.یافتن.هوا.

باز.هســتند،.از.تابش.مستقیم.آفتاب.جلوگیری.می.کنند..ایوان.ها.به.بنا،.برجستگی.و.شکوه.

می.بخشــد..ایوان.های.خانه.های.ســنتی.کانونی.بود.برای.تزیینات.مختلف.بنا،.مانند.ایجاد.
مقرنس.ها.با.شیوه.آجرکاری،.گچبری.و.کاشیکاری.

اگــر.بخواهیم.در.خانه.ای.مدرن،.ایوان.وجود.داشــته.باشــد.بهتر.اســت.که.به.حیاط.و.

طراحی.فضای.بیرونی.ساختمان.نیز.توجه.داشته.باشیم..ویالهای.مسکونی.یکی.از.بهترین.

گزینه.های.ما.خواهد.بود.تا.بتوانیم.در.آنها.از.وجود.ایوان.خانه.لذت.ببریم..البته.نباید.انتظار.

داشته.باشیم.که.ایوانی.دقیقا.مشابه.آنچه.در.خانه.های.قدیمی.می.دیدیم.در.خانه.های.مدرن.
نیز.ببینیم..در.ادامه.تصاویری.از.ایوان.های.سنتی.و.مدرن.را.مشاهده.می.کنید.
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 پیست دوچرخه سواری ماری شکل اوترخت 

پنجره.ایرانیان؛.مســیر.دوچرخه.سواری.ماری.شکل.که.توسط.استودیوی.معماری.

نکست.و.شــرکت.معماری.رودی.اویتنهایک.طراحی.شــده،.در.شهر.اوترخت.هلند.
واقع.است.

به.نقل.از.وبسایت.تکرا،.در.این.طرح،.طراحان.مسیر.دوچرخه.سواری.را.با.یک.پل،.
یک.مدرسه.و.یک.باغ.پارک.ادغام.کرده.اند.

مارین.شنک.از.استودیوی.معماری.نکست،.می.گوید:.در.رویکردی.منعطف،.مسیر.

دوچرخه.سواری،.پارک.و.مدرسه.با.هم.به.صورتی.منسجم.سازه.ای.را.پدیده.آورده.اند.

که.به.عنوان.یک.سازه.زیرســاختی،.معماری.و.همچنین.چشم.اندازی.برجسته.عمل.

می.کند..استفاده.دوبرابری.از.زمین.با.حداکثر.فضای.سبز،.باعث.شده.پل.دافنه.شیپر،.
پلی.منحصربه.فرد.شود،.نه.به.عنوان.یک.پل.بلکه.به.عنوان.یک.مقصد.

انتظار.می.رود.این.مسیر.دوچرخه.سواری.روزانه.توسط.بیش.از.7000.دوچرخه.سوار.

مورد.استفاده.قرار.گیرد.و.مسیر.ارتباطی.بهتری.با.مرکز.شهر.فراهم.کند..کف.پل.بین.

دو.دکل.نامتقارن.قرار.گرفته.و.9.متر.تا.35.متر.)در.مرکز.پل(.با.سطح.آب.فاصله.دارد..
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 سریع ترین آسانسور جهان در برج نیم کیلومتری الته کره جنوبی

پنجره.ایرانیــان؛.برج Lotte World با.ظاهری.نقــره.ای.رنگ.و.الهام.گرفته.

از.ســرامیک.ها.و.چینی.های.سنتی.کره.ای،.در.شهر.ســئول.کره.جنوبی.واقع.شده.و.
پنجمین.ساختمان.بلند.جهان.به.حساب.می.آید.

به.نقل.از.وبســایت.تکرا،.در.این.آســمان.خراش،.بزرگترین.تراس.دید.شیشه.ای.

جهان.هم.وجود.داشــته.که.برای.رســیدن.به.آن،.باید.از.سریع.ترین.آسانسور.جهان.
استفاده.کرد.

این.برج.اخیرا.به.طور.رسمی.افتتاح.شده.و.ارتفاع.آن.به.555.متر.می.رسد..زیربنای.

داخلی.ســاختمان،.505,300.متر.مربع.اســت.و.بیش.از.123.طبقه.را.در.خود.جای.

داده.است..این.ساختمان.شــامل.دفاتر.اداری،.هتل،.فضای.فروشگاهی.و.آفیستل.

اســت..در.کره.جنوبی،.آفیستل.ها.نوعی.اســتودیو.آپارتمان،.و.ساختمان.های.چند.

منظوره.ای.با.ظاهری.هتل.مانند.هســتند.که.برای.مقاصد.تجاری.و.مسکونی.مورد.
استفاده.قرار.می.گیرند.

تراس.دید.شیشه.ای.در.باالی.ساختمان،.در.ارتفاع.497.6.متری..واقع.شده،.و.چشم.

اندازی.خیره.کننده.از.شــهر.سئول.و.مناطق.اطراف.را.به.نمایش.می.گذارد..رفتن.به.
این.تراس.دید،.با.سریع.ترین.آسانسور.جهان،.شگفت.انگیزتر.هم.می.شود.

این.آسانســور.می.تواند.تنها.در.یک.دقیقه،.افــراد.را.از.طبقه.اول.به.باالترین.نقطه.

ســاختمان.ببرد.که.این.خود.به.تنهایی.یک.نوع.شــاهکار.محسوب.می.شود،.اما.باید.

سرعت.آن.را.تا.مقداری.محدود.کرد.تا.موجب.برهم.خوردن.حال.سرنشینان.و.تهوع.
نگردد..در.این.ساختمان،.بلندترین.استخر.شنای.جهان.هم.وجود.دارد.

این.پروژه.دارای.گواهی.ساختمان LEED Gold است.و.از.تکنولوژی.های.مورد.

استفاده.در.آن.می.توان.به.پنل.های.خورشیدی،.توربین.های.بادی،.و.سیستم.های.جمع.
آوری.آب.اشاره.کرد.

تکمیالین..برج،.باعث.تغییر.در.رتبه.بندی.10.ســاختمان.بلند.جهان.شده.است..از.

ایاالت.متحده،.تنها.یک.آســمان.خراش.و.از.چین،.5.ساختمان.بسیار.بلند.در.لیست.

وجود.دارد..باقی.برج.ها.هم.از.کشــورهای.امارات.متحده.عربی،.عربستان.سعودی.و.
تایوان.است.
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 طراحی داخلی آپارتمان سیاه و سفید و نورپردازی

.پنجره.ایرانیان؛.طراحی.یک.آپارتمان.در.مسکو.نکات.قابل.توجهی.در.بر.دارد.
به.نقل.از.وبســایت.آرشیتکت،.در.طراحی.داخلی.این.آپارتمان،.وجود.سه.نکته.حائز.اهمیت.

است:.استفاده.از.رنگ.ها.به.صورت.مونوکرومیک؛.نورپردازی؛.و.مبلمان.
رنگ.های.مونوکرومیک.مورد.اســتفاده.در.طراحی.این.آپارتمان،.رنگ.های.ســیاه.و.سفید.
هستند.که.طیف.های.مختلف.این.دو.رنگ.در.فضا.به.طور.گسترده.مورد.استفاده.قرار.گرفته.و.

سبب.شاخص.شدن.آنها.در.فضا.شده.است.
نورپردازی.این.فضا.بسیار.ویژه.است.و.شاید.به.نظر.شما.برای.یک.فضای.مسکونی.کامال.
غیر.منطقی.به.نظر.برســد..سقف.ها.از.نور.مخفی.برخوردارند.و.البته.روی.دیوارها.الیت.هایی.

قرار.داده.شده.اند.که.روشن.و.خاموش.می.شوند.
همچنین.در.فضا.مبلمان.های.متفاوت.با.طرح.های.ناهمســان.وجود.دارند.که.سبب.ایجاد.
محیطی.چند.ریختی.شــده.اند..به.عنوان.مثال،.در.فضای.نشیمن.عالوه.بر.مبلمان.اصلی.که.
به.عنوان.کانون.اصلی.دکوراســیون.نیز.تلقی.می.شــود،.دو.مدل.مبل.راحتی.با.طرح.و.رنگ.

متفاوت.حضور.دارند.
اســتفاده.از.بتن.اکسپوز.در.ســقف.نیز.یکی.دیگر.از.نکاتی.اســت.که.قابل.اشاره.است.و.

می.توان.آن.را.به.عنوان.یکی.از.شاخصه.های.طراحی.در.نظر.گرفت.
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 طراحی داخلی دفتر کار یک شرکت ژاپنی 

پنجره.ایرانیان؛.طراحی.داخلی.یک.شــرکت.دکوراســیون.ژاپنی.نکات.قابل.توجهی.
داشته.است.

به.نقل.از.وبســایت.آرشیتکت،.یک.شــرکت.طراحی.داخلی.ژاپنی.دفتر.اداری.خود.را.

واقع.در.شهر.ناگویا،.طراحی.کرد..در.این.طراحی.از.پانل.های.چوبی.در.جای.جای.فضای.

داخلی.شرکت.اســتفاده.شده.است..ساختمان.شرکت.در.کنار.یک.ایستگاه.مترو.و.رو.به.

ســمت.یکی.از.خیابان.های.اصلی.شهر.می.باشد..ســاختمانی.که.در.این.سایت.ساخته.

شــده.پروژه.قابل.توجهی.است.برای.منطقه.و.ممکن.اســت.در.آینده.باعث.پیش.رفت.
این.منطقه.شود.

نکاتی.که.در.طراحی.داخلی.دفتر.اداری.به.آن.توجه.شده.عبارتند.از:.ایجاد.یک.فضا.با.

حس.طبیعی.و.تازه.که.هدف.اصلی.طراحی.نیز.بود؛.شکل.گیری.احساس.صمیمت.میان.
کارکنان؛.و.استفاده.از.تمام.قابلیت.ها.و.پتانسیل.های.متریال.چوب.



ری
عما

ر م
بـا

اخ

80

11
ه.9

ـار
شم

..
96
ور.

هری
..ش

م..
.ده
ال
سـ

ن/ 
ـا

رانی
ه ای

ـر
ج

پن

 طرح پیشنهادی عجیب برای ساخت برجی معلق از سیارک

پنجره.ایرانیان؛.شرکت.معماری.Clouds AO.از.طرح.عجیبی.برای.ساخت.یک.برج.
معلق.از.یک.سیارک.رونمایی.کرد..کانسپت.این.شرکت.برج.آنالما.نام.دارد.

به.نقل.از.وبسایت.تکرا،.به.گفته.مدیران.این.شرکت،..امکان.متصل.کردن.یک.برج.از.
سیارکی.که.در.مدار.زمین.ثابت.قرار.دارد،.وجود.دارد.

.در.این.طرح.کابل.های.قدرتمندی.برج.را.به.سیارک.متصل.خواهند.کرد..به.این.ترتیب،.

برج.آنالما.در.حالی.که.ســیارک.در.مدار.زمین.گردش.می.کند،.از.این.کابل.ها.معلق.خواهد.

بود..با.توجه.به.ارتفاع.برج.از.سطح.زمین،.این.سازه.هر.24.ساعت.یک.دور.به.دور.زمین.

می.چرخد.و.از.فراز.اغلب.شــهرهای.بزرگ.نیمکره.شمالی.و.جنوبی.عبور.می.کند.و.دوباره.
به.محل.سابق.خود.بازمی.گردد..برای.خروج.از.ساختمان.هم.نیاز.به.چتر.نجات.خواهد.بود.
برج.آنالما.به.بخش.های.مختلفی.تقســیم.خواهد.شــد..احتماال.یک.سوم.برج.را.فضای.
تجاری.و.باقی.آن.مسکونی.خواهد.بود..اندازه.و.شکل.پنجره.ها.با.توجه.به.تغییرات.فشار.
هــوا.و.درجه.حرارت.بین.طبقه.تغییر.خواهــد.کرد..پنجره.های.فوقانی.برج.که.با.توجه.به.
انحنای.زمین،.زمان.بیشــتری.دارای.نور.آفتاب.خواهند.بود،.برای.مقابله.با.افزایش.فشار.

هوا،.دارای.نمایی.کروی.خواهند.بود.
برق.برج.از.طریق.پانل.های.خورشیدی.و.آب.آن.از.تراکم.ابرها.و.باران.تامین.می.شود..

طراحان.برج.آنالما.بر.این.باورند.که.هزینه.بسیار.باالی.احداث.برج،.از.طریق.قیمت.گذاری.

باال.واحدها.جبران.می.شــود..این.شرکت.معماری.اعالم.کرده:.با.توجه.به.اینکه.اکنون.در.

برج.های.مسکونی.قیمت.فروش.هر.واحد.برحســب.ارتفاع.طبقات.افزایش.می.یابد،.برج.

آنالما.رکورد.قیمت.برج.های.مســکونی.را.به.خود.اختصــاص.خواهد.داد.و.این.می.تواند،.
هزینه.های.باالی.ساخت.وساز.برج.را.جبران.کند.

برنامه.ماموریت.بازیابی.و.بهره.برداری.ســیارک.ناسا.این.است.که.تا.سال.2021،.یک.

سیارک.کوچک.را.به.دام.انداخته.و.آن.را.در.مداری.باال.نزدیک.ماه.جای.دهد،.به.گونه.ای.
که.فضانوردان.بتوانند.به.سوی.آن.رفته.و.سطحش.را.بررسی.کنند.

این.شــرکت.معماری.همچنین.با.اشاره.به.طرح.آژانس.فضایی.اروپا.برای.استخراج.از.

معادن.سیارک.های.نزدیک.به.زمین.و.ماموریت.بازیابی.و.بهره.برداری.از.سیارک.ناسا،.به.

برخی.که.این.طرح.را.فراتر.از.قلمرو.واقعیت.دانســته.اند،.اطمینان.داده.که.چنین.طرحی.
قابل.اجرا.است.

درواقع،.این.شرکت.معماری.با.پروژه.های.اکتشافات.فضایی.بیگانه.نیست،.این.شرکت.

معماری.پیش.ازاین.با.کانســپت.کلبه.اســکیمویی،.برنده.جایزه.25.هزار.دالری.طراحی.
زیستگاه.مریخی.ناسا،.شده.بود.
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 نخستین مرکز تجاری آموزش دریایی و فضایی جهان در انگلستان ساخته می شود

پنجــره.ایرانیان؛.یک.مرکز.آمــوزش.دریایی.و.فضایی.در.انگلســتان.می.خواهد.از.

تاسیســات.پیشرفته.خود.برای.کاهش.خطر،.بهبود.عملکرد.و.اکتشافات.در.محیط.های.
ناسازگار.استفاده.کند.

به.نقل.از.وبســایت.تکرا،.این.مرکــز.تجاری.که.بلو.آبیس،.بــه.معنای.اعماق.آبی.

نام.دارد،.تاسیسات.پیشــرفته.ای.را.طراحی.می.کند.که.به.پیشرفته.ترین.مرکز.آموزش.

و.تحقیق.و.توســعه.فضایی.دریایی.جهان.تبدیل.می.شــوند..ایــن.مرکز.بزرگ.ترین.و.

عمیق.ترین.استخر.سرپوشیده.جهان.را.در.عمق.50.متری.و.با.حجم.42.هزار.مترمکعب.
را.در.خود.جای.خواهد.داد.

بلــو.آبیس.از.مرکز.کنتــرل.ماموریتی.مجهز.به.سیســتم.ویدئویی.کیفیت.باال.بهره.

خواهد.برد.که.امکان.نظارت.بر.استخر.را.فراهم.می.کند..اتاقک.های.ویژه.هایپوباریک.

و.هایپرباریک.و.یک.محیط.شبیه.ســازی.میکرو.گرانشــی.برای.تکرار.اثرات.بی.وزنی.

و.عــالوه.بر.این،.یک.مرکز.تحقیقاتی.برای.تحقیقات.مربوط.به.ســفرهای.فضایی.و.

آزمایش.های.پزشــکی.هم.در.این.مرکز.آموزشی.ساخته.می.شوند..این.مرکز.آموزشی.

همچنین.از.امکانات.دیگری.همچون.یک.ســالن.کنفرانس،.اتاق.های.آموزشی.و.یک.
هتل.120.تخته.بهره.خواهد.برد.

تاسیسات.120.میلیون.پوندی.)130.میلیون.دالری(.بلو.آبیس.که.در.محل.فرودگاه.

نیروی.هوایی.ســلطنتی.هنلو.ساخته.می.شــوند،.بخشی.از.طرح.بزرگ.تری.هستند.که.

هدف.آن.استفاده.از.این.محل.به.عنوان.یک.پارک.علمی،.نوآوری.و.تکنولوژی.تا.سال.

2020.است..بلو.آبیس.همچنین.قصد.دارد،.برخی.تاسیسات.موجود.در.فرودگاه.نیروی.

هوایی.ســلطنتی.هنلو.را.بازسازی.کند،.از.جمله.یک.مرکز.سانتریفیوژ.که.برای.آموزش.
فضانوردی.در.محیط.هایی.با.گرانش.باال.مورد.استفاده.قرار.می.گیرد.

مرکز.آموزش.دریایی.و.فضایی.بلو.آبیس.تا.اواسط.سال.2019.به.طور.کامل.عملیاتی.

می.شــود..در.واقع.دولت.انگلستان.قصد.دارد،.از.این.شرکت.برای.رونق.صنعت.فضایی.

انگلستان.بهره.ببرد..همچنین.دولت.انگلستان.به.تازگی.الیحه.ای.را.به.تصویب.رساند.
که.به.موجب.آن.انگلستان.به.جذاب.ترین.مکان.فضایی.تجاری.در.اروپا.تبدیل.می.شود.
مرکز.بلو.آبیس.امکانات.گسترده.ای.از.جمله.بسته.های.آماده.سازی.فضایی.آزمایشی.
را.برای.گروه.ها.و.افراد.مختلف.فراهم.می.کند..این.بسته.ها.در.کنار.یک.برنامه.آموزشی.
فضانوردی.تجاری،.بــه.مردم.عادی.امکان.انجام.برنامه.آموزشــی.کامل.فضانوردان.
می.دهنــد.که.انتظار.می.رود،.موجی.از.فرصت.های.تجاری.فضایی.را.به.صنعت.فضایی.

تجاری.اضافه.کند.
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 معماری و طراحی مجموعه آپارتمانی در استکهلم توسط گروه بیگ

پنجره.ایرانیان؛.در.اســتکهلم.یک.مجموعه.140.واحدی.طراحی.شــده.است.که.
به.طور.کامل.با.محیط.زیست.پیرامون.خود.هماهنگی.دارد.

به.نقل.از.وبســایت.آرشــیتکت،.معماری.این.مجموعــه.از.قرارگیری.140.واحد.

آپارتمانی.چوبی.پیش.ســاخته.ی.یک.تا.شــش.خوابه.در.کنــار.هم..و.گرد.حیاطی.
مستطیلی.تشکیل.شده.است..

حجم.نهایی.حجمی.شبیه.به.کوه.است.و.کامال.هماهنگ.و.سازگار.با.پارک.مجاور.

طراحی.شــده.است..تراس.های.سرسبز.ســاختمان.باعث.از.بین.رفتن.مرزهای.بین.
ساختمان.و.پارک.سبز.مجاور.شده.است.
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 نمونه ساختمان با طراحی و معماری به سبک سورئال

.پنجره.ایرانیان؛.یک.هنرمند.اســپانیایی.ساختمان.هایی.به.سبک.سورئال.مدل.سازی.

کرده.که.مطابق.با.طبیعت.و.مقاوم.هستند.و.بر.اساس.معماری.پایدار.در.محیط.هایی.که.
رو.به.نابودی.هستند،.طراحی.شده.اند.

بــه.نقل.از.وبســایت.آرشــیتکت،.در.طراحی.و.معمــاری.هر.کدام.از.ایــن.نمونه.ها.

قســمت.های.مســکونی.و.اداری،.تجهیزات.هیدرولیکی،.امکانات.متناسب.با.طبیعت،.

تورفتگی.ها.و.بیرون.زدگی.ها.در.ساختار.ساختمان.ها.قرار.داده.شده.به.طوری.که.بیننده.ها.
را.شگفت.زده.خواهد.کرد.

شــکل.مبهم.ساختمان.ها،.چشم.انداز.وسیع.آنها.و.طبیعت.اطراف،.زمینه.حس.سورئال.

را.به.وجود.آورده.اند..یک.ویژگی.که.این.ساختمان.ها.دارند.این.است.که.فرم.آزاد.دارند.و.

می.توان.آنها.را.در.زمین.های.دیگر.هم.قرار.داد..در.تمامی.مدل.ها.می.بینیم.که.ستون.ها.

در.جای.خود.مستقر.شــده.اند.و.از.بتن.به.عنوان.متریال.نمای.ساختمان.ها.استفاده.شده.

است..همچنین.طبقه.همکف.این.مدل.ها.خالی.نگه.داشته.شده.تا.با.این.کار.ساختمان.ها.

مقداری.با.طبیعت.اطراف.ادغام.شوند..در.هر.یک.از.فرم.ها.ترکیبی.از.المان.های.مختلف.
را.می.بینیم.که.تعادل.را.میان.معماری.و.محیط.زیست.برقرار.می.کنند.
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نشریـه پنجره ایرانیـان
نخستین ماهنامه تخصصی صنعت در و پنجره و بهینه سازی انرژی ایران

85

ل 
وفی
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بخ

بازدید اختصاصی پنجره ایرانیان از بخش های مختلف 
86 ................. شرکت تکنما پی.وی.سی سپاهان؛

گفتگــوی اختصاصــی پنجــره ایرانیان با مهندس محســن 
98 ................................................... صفایی؛ 

گــزارش اختصاصــی پنجــره ایرانیــان از مجموعــه 
وین تک ................................................ 100
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به.عنوان. اصفهــان.

یکــی.از.مراکــز.اصلــی.صنعــت.
کشــورمان.میزبان.شــماری.از.تولیدکنندگان.مطرح.

پروفیل.یو.پی.وی.سی.است.که.در.این.میان.واناوین.داستان.دیگری.
دارد..آغاز.به.کار.شــرکت.تکنما.پی.وی.سی.سپاهان.در.استان.مرکزی.بود.اما.

بعدها.به.استان.اصفهان.نقل.مکان.کرد.
این.مجموعه.فعالیت.خود.را.از.سال.1389.آغاز.کرده.و.هم.اکنون.در.مساحت.
10.هزار.متر.مربع.در.شهرک.صنعتی.رازی.اصفهان.فعالیت.خود.را.ادامه.می.دهد.
که.بیش.از.50.نفر.در.کارخانه.و.دفتر.های.اصفهان.و.تهران.این.شرکت.مشغول.

به.کار.می.باشند..
گروه.خبری.پنجره.ایرانیان.طی.ســفری.یکــروزه.از.بخش.های.مختلف.این.
کارخانه.دیدن.کرد.و.با.مدیران.ارشــد.تکنما.پی.وی.ســی.ســپاهان.به.گفتگو.
نشســت..از.البه.الی.سخنان.مدیران.ســختکوش.و.باتجربه.واناوین.به.خوبی.
مشــهود.بود.که.این.افراد.جز.بــه.قله.های.این.صنعت.نمی.اندیشــند..کیفیت.
محصوالت.تولیدی.یکی.از.این.قله.هاســت.که.تدابیر.بسیاری.برای.فتح.آن.از.
ســوی.مدیریت.مجموعه.اندیشیده.شده.است..به.طور.خالصه.کیفیت.مقوله.ای.
نیســت.که.واناوین.بخواهد.اغماضی.در.خصوص.آن.از.خود.نشان.دهد.و.از.هر.
تالشی.که.برای.ارتقای.مستمر.کیفیت.محصوالت.خود.الزم.بوده.دریغ.نداشته.

و.نخواهد.داشت.
یکی.از.راهکارهایی.که.در.این.خصوص.اتخاذ.شــده.است،.راه.انداری.بخش.
آزمایشگاه.و.کنترل.کیفیت.واناوین.است.که.با.برخورداری.از.تجهیزات.مناسب.
محصوالت.خود.را.به.طور.مســتمر.زیر.تیغ.آزمون.های.مختلف.قرار.می.دهد.و.از.

هیچگونه.خطا.و.اشتباهی.چشم.پوشی.نمی.کند.
با.این.حال.روشــن.اســت.که.کیفیت.پروفیل.تنها.بخشی.از.ارائه.یک.پنجره.
اســتاندارد.به.شــمار.می.رود.و.نحوه.ســاخت.و.مونتاژ.و.همچنین.نصب.در.و.
پنجره.های.تولیــدی.به.همان.اندازه.در.حفاظت.از.برنــد.واناوین.اهمیت.دارد..
به.همین.منظور.مدیریت.مجموعه.از.یکســو.شــرایط.خاصــی.را.برای.توزیع.
محصوالت.خود.در.نظر.گرفته.است.و.از.سوی.دیگر.تالش.دارد.بر.نحوه.مونتاژ.

و.حتی.نصب.در.و.پنجره.با.برند.واناوین.نظارت.کامل.داشته.باشد.
از.ســوی.دیگر.تکنما.پی.وی.سی.ســپاهان.از.بخش.خدمات.پس.از.فروش.
توانمندی.برخوردار.است.و.بدین.ترتیب.مشتریان.خود.را.هیچگاه.رها.نمی.کند.و.

م. هیچکدا

واناوین.در. از.همکاران.

مراحل.فعالیت.خود.از.پشتوانه.حمایت.های.

قابل.توجه.شرکت.مادر.محروم.نیستند.و.در.واقع.واناوین.با.اتخاذ.

چنین.سیاســتی.نشان.داده.است.که.تنها.به.فروش.نمی.اندیشد؛.بلکه.همکاری.

دراز.مدت.و.همیشــگی.با.همکاران.حرفه.ای.خود.را.در.ســرلوحه.کار.خویش.
قرار.داده.است.

گــروه.خبری.پنجره.ایرانیان.پس.از.بازدیــد.از.بخش.های.مختلف.مجموعه.

تکنما.پی.وی.ســی.ســپاهان.به.گفتگو.با.مدیریت.کوشــا.و.باتجربه.واناوین.

نشســت..مهندس.غالمرضا.صالحــی.در.این.گفتگــو.از.تالش.های.فراوان.

صــورت.گرفته.برای.راه.اندازی.این.مجموعه.تولیدی.برای.ما.گفت.و.همچنین.

از.زحمات.طاقت.فرســایی.که.الزم.است.برای.تداوم.این.راه.کشیده.شود..وی.

از.توجه.جدی.خود.به.کیفیت.و.خدمات.پس.از.فروش.و.البته.مشکالت.خرد.و.
کالن.فراوان.موجود.در.مسیر.تولید.به.ما.گفت.

در.گام.دوم.گــروه.خبــری.پنجــره.ایرانیان.گفتگویی.بــا.مهندس.علیرضا.

خان.محمــدی،.مدیر.فــروش.و.بازرگانــی.واناوین.ترتیــب.داد..وی.در.این.

مصاحبه.با.اشــاره.به.تاکید.شــدید.مجموعه.جهت.کسب.رضایت.مشتریان،.از.

رضایت.باالی.نود.درصدی.مشــتریان.واناوین.خبر.داد..وی.گزارش.کوتاهی.از.

تالش.های.طاقت.فرســای.صورت.گرفته.از.سوی.مدیریت.و.کارکنان.واناوین.

برای.رســیدن.به.چنین.جایگاهی.و.جلب.رضایــت.مصرف.کنندگان.ارائه.کرد..

همچنین.وی.از.تدابیری.برای.ما.گفت.که.مدیریت.واناوین.برای.تثبیت.قیمت.

و.ممانعت.از.افزایش.آن.اندیشیده.اند..خان.محمدی.کیفیت.باال،.قیمت.مناسب،.
خدمات.عالی.واناوین.را.دلیل.جلب.توجه.مصرف.کنندگان.عنوان.کرد.

در.ادامه.به.ســراغ.آزمایشگاه.و.بخش.کنترل.کیفیت.واناوین.رفتیم..مدیریت.

مجموعه.در.سال.های.اخیر.هزینه.بسیاری.را.برای.این.بخش.صرف.کرده..است.

تا.کیفیت.واناوین.با.دقت.هرچه.تمام.تر.در.تمامی.مراحل.تولید.و.حتی.خرید.مواد.

اولیه.تحت.نظارت.باشد..این.آزمایشگاه.به.قدری.مجهز.و.کامل.می.باشد.که.در.

بازدید اختصاصی پنجره ایرانیان از بخش های 
مختلف شرکت تکنما پی.وی.سی سپاهان؛

واناوین در اندیشه
فتح قله ها
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آینده.ای.
دور. چنــدان. نــه.

به.عنوان.همکار.اداره.استاندارد.فعالیت.
خواهد.کرد..مدیریت.این.بخش.بر.عهده.مهندس.عطا.

متین.نسب.قرار.گرفته.است..در.گفتگویی.که.با.وی.داشتیم،.متین.نسب.از.
تجهیزات.و.دستگاه.های.به.روز،.گواهینامه.های.دریافتی.و.روند.کنترل.کیفیت.

محصوالت.واناوین.برای.ما.گفت.
در.پایان.گفتگویی.صورت.گرفت.با.مهندس.محمدرضا.علی.پور،.مســئول.
خدمــات.پس.از.فروش.و.تبلیغات.واناویــن..این.بخش.از.واناوین.مورد.توجه.
جدی.مدیریت.قرار.دارد.و.هرروز.بــه.فعالیت.های.خود.می.افزاید..علی.پور.در.
مصاحبه.خود.روند.کار.این.بخش.را.برای.ما.تشــریح.کرد.اما.در.سخنان.خود.
همــواره.بر.این.نکته.تاکید.داشــت.که.این.بخش.خود.را.همانند.مشــتریان.
واناوین.می.داند.و.برای.انتفاع.و.رضایت.آنها.از.هیچ.تالشی.فروگذار.نمی.کند..
خدمات.پشــتیبانی.و.آموزشــی.این.بخش.باعث.شده.است.که.خانواده.بزرگ.
واناوین.هیچگاه.احســاس.تنهایی.نکنند.و.همیشــه.از.چتر.حمایتی.مجموعه.

واناوین.بهره.مند.باشند.
آنچه.از.این.بازدید.و.گفتگو.با.مدیران.ارشــد.واناوین.برداشــت.کردیم.آن.
است،.که.مجموعه.واناوین.جز.به.فتح.قله.ها.نمی.اندیشد.و.تا.رسیدن.به.اوج.از.
هیچ.تالشی.فروگذار.نخواهد.کرد..با.آرزوی.اینکه.همواره.شاهد.موفقیت.های.
روزافزون.این.مجموعه.تولیدی.موفق.از.خطه.نصف.جهان.باشیم،.نظر.شما.را.

به.این.گزارش.جلب.می.کنیم:.

نوین
های 

 واانوین، ردیچ
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گزارشی از گفتگوی پنجره ایرانیان با مدیرعامل شرکت تکنما پی.وی.سی سپاهان؛

پس از بازدید از قســمت های مختلف کارخانه واناوین، 
بــرای گفتگو با مدیرعامل این مجموعه به ســمت بخش 

مدیریت بــه راه افتادیم. پس از ورود بــه اتاق مدیرعامل 
با اســتقبال گرم مهندس غالمرضا صالحی روبه رو شدیم. 

مدیرعامل شــرکت تکنما پی.وی.سی سپاهان اما، دل پری 
از مشــکالت و موانع موجود در سر راه تولید داشت و گپ و 

گفت ما درباره صنعت خیلی زود گرم شد. مهندس صالحی 
با کوله بار سنگینی از تجربه در مدیریت بخش های مختلف، 

بر این باور بود که بخش تولید کشورمان به خصوص عرصه 
تولید پروفیل یو.پی.وی.ســی یکی از دشوارترین دوره های 

خود را پشت سر می گذارد. از نظر ایشان و البته تمامی فعاالن 
حوزه تولید، این بخش از مشــکالت ساختاری بسیاری رنج 

می برد که با افزوده شدن رکود سنگین حاکم بر بازار ساخت  و 
ساز، ادامه فعالیت های تولیدی برای سرمایه گذاران و مدیران 

بیش از هر زمان دیگری دشوار شده است.
مهندس صالحی سالیان بســیاری را در وزارت راه مشغول 

خدمت به هم میهنان عزیزمان و اندوختن تجربه های گرانبها، 
در ســطوح ارشد مدیریتی بوده است. در ادامه وی وارد عرصه 

انبوه سازی مسکن شــد و به عضویت انجمن انبوه سازان استان 
اصفهان درآمد. وی با مشاهده مشکالت موجود در حوزه در و پنجره 

کشــور تصمیم می گیرد دست به کار خطیری زده و تمامی تجارب خود 
را در حوزه تولید پروفیل های یو.پی.وی.ســی مورد استفاده قرار دهد. در 

ادامه گزارشی از گفتگوی ما را با مهندس غالمرضا صالحی، مدیرعامل شرکت 
تک نما پی.وی.سی سپاهان می خوانید:

ســال ها تجـربه مـدیریتی، پشــــــــــتوانه ای مطـمئن بـرای واناوین

 واانوین،ردیچهاینوین



11
ه.9

ـار
شم

...
96
ور.

هری
..ش

هم.
ل.د

سـا
ن/ 

ـا
رانی

ه ای
ـر

نج
پ

89

ژه
 وی

ش
زار

گ

در.ابتدا.از.وی.خواســتیم.در.مــورد.چگونگی.ورود.خود.به.عرصــه.تولید.پروفیل.

یو.پی..وی.ســی.و.پیشــینه.واناوین.برایمان.بگوید..مهندس.صالحی.در.پاسخ.به.این.

ســوال.ضمن.اشــاره.به.تجارب.فراوان.مدیریتی.خود.در.بخش.های.دولتی.و.خصوصی.

توضیح.داد:.»در.سال.1389.وارد.عرصه.خصوصی.سازی.و.صنعت.در.و.پنجره.شدم..البته.

قبل.از.ورود.به.این.عرصه،.عالوه.بر.ســابقه.چندین.ســاله.در.مشاغل.دولتی،.چندین.سال.

در.زمینه.انبوه.ســازی.فعالیت.می.کردم.و.عضو.انجمن.انبوه.ســازان.اســتان.اصفهان.نیز.بودم..

هنگامی.که.در.یکی.از.پروژه.های.بزرگ.که.در.حال.انجام.آن.بودیم.به.مرحله.ساخت.و.نصب.در.

و.پنجره.رسیدیم،.با.مشکالت.این.بخش.از.نزدیک.آشنا.شدیم.و.در.نتیجه.به.این.فکر.افتادیم.که..

در.و.پنجره.دوجداره.مورد.نیازمان.را.خودمان.بسازیم..در.ابتدا.کارخانه.ای.در.استان.مرکزی.راه.اندازی.

کردیم.و.در.و.پنجره.های.پروژه.خود.را.در.آن.تولید.کردیم..این.مجموعه.تولیدی.با.نام.شــرکت.تکنما.
پی..وی..سی.سپاهان.در.سال.1389.فعالیت.خود.را.در.استان.مرکزی.آغاز.کرد.«

.وی.با.اشــاره.به.تغییر.نام.برند.این.مجموعه.از.تک.پن.به.واناوین،.ادامه.داد:.»نزدیک.به.دوســال.این.

کارخانه.مشــغول.تولیــد.در.و.پنجره.های.یو.پی.وی.ســی.بود.و.در.این.دوره.محصــوالت.باکیفیتی.در.این.

مجموعه.تولید.و.در.پروژه.های.گوناگون.نصب.شــد..سپس.به.دالیلی.تصمیم.بر.آن.شد.که.این.مجموعه.را.به.

اســتان.اصفهان.منتقل.کنیم..برای.این.منظور.در.سال.1392.بیش.از.10.هزار.مترمربع.زمین.در.شهرک.صنعتی.

رازی.اصفهان.خریداری.کردیم.و.در.مدت.18.ماه.ساخت.وســاز،.تجهیز.و.راه.اندازی.آن.را.به.پایان.رساندیم..پروانه.

بهره.برداری.شرکت.تکنما.پی.وی.سی.سپاهان.در.سال.1393.صادر.شد.و.از.آن.موقع.تاکنون.فعالیت.این.مجموعه.که.
تولید.پروفیل.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.بانام.تجاری.واناوین.است.ادامه.دارد.«

مدیرعامل.تکنما.پی.وی.ســی.سپاهان.در.خصوص.وضعیت.فعلی.این.مجموعه.گفت:.»در.این.مجموعه.تعداد.سه.خط.

تولید.پروفیل.یو.پی.وی.ســی.فعال.است.درحالی.که.ظرفیت.تولید،.سوله.و.ساختمان.ها،.آب،.برق.و.سایر.زیرساخت.ها.برای.

فعالیت.شش.خط.و.تولید.ساالنه.شش.هزار.تن.پروفیل.پیش.بینی..شده.است..در.حال.حاضر.تعداد.نیروی.کاری.ما.در.مجموعه.

ســال ها تجـربه مـدیریتی، پشــــــــــتوانه ای مطـمئن بـرای واناوین
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واناوین.بیش.از.50.نفر.اســت.که.

در.سه.شیفت.کاری.در.کارخانه.

اصفهان.و.دفتر.تهران.مشغول.
به.فعالیت.هستند.«.

وی.در.ادامــه.افزود:.»در.

مجموعــه.واناوین.تاکنون.

ســهم.قابــل.قبولی.در.

کرده.ایم.. کســب. بازار.

در.حــال.حاضر.نیز.با.

سنگینی. رکود. وجود.

که.در.بــازار.حاکم.

سعی. است،. شده.

بازار. حفــظ. در.
خود.داریم.«

بخــش. در.

دیگــری.از.گفتگوی.خود.با.مهندس.صالحی.از.ایشــان.درباره.نحوه.توزیع،.فروش.

و.خدمات.پس.از.فروش.واناوین.پرســیدیم؛.وی.ضمن.توضیح.درباره.نمایندگی.های.

فروش.واناوین.در.ســطح.کشــور،.گفت:.»مجموعه.واناوین.در.13.استان.نمایندگی.

فروش.دارد.و.درصدد.هســتیم.در.سایر.اســتان.ها.با.توجه.به.بررسی.هایی.که.انجام.

داده.ایم.نمایندگان.مناســبی.نیز.انتخاب.کنیم..پروفیــل.واناوین.فقط.از.طریق.این.

نمایندگی.هــا.بــه.بازار.عرضه.می.شــود.و.این.نمایندگی.ها.وظیفــه.توزیع.و.فروش.

محصوالت.واناوین.به.سراسر.کشور.را.به.عهده.دارند..ضمن.اینکه.واناوین.به.صورت.

کامل.از.نمایندگان.خود.پشــتیبانی.کرده.و.بر.عملکرد.واحدهای.تولیدی.در.و.پنجره.
با.برند.واناوین.نظارت.دارد.«.

وی.در.خصوص.نحوه.انتخاب.نمایندگان.و.اعطای.نمایندگی.در.مجموعه.واناوین.

خاطرنشــان.ســاخت:.»همان.طور.که.اشــاره.کردم.مجموعه.واناوین.در.پذیرش.و.

اعطای.نمایندگی.تابع.یک.ســری.مقرراتی.است.که.برای.بهبود.شرایط.کاری.و.نیز.

مراقبت.از.برند.خود.در.نظر.گرفته.ایم..ما.به.صرف.داشــتن.پول.و.امکانات.به.کسی.

نمایندگی.نمی.دهیم.و.کســی.که.برای.دریافــت.نمایندگی.واناوین.مراجعه.می.کند.

باید.در.مرحله.اول.از.مهارت.الزم.برخوردار.باشــد؛.به.بیانی.دیگر.باید.از.نظر.فنی.و.

علمی.و.عملی.با.صنعت.یو.پی.وی.ســی.و.مونتاژ.در.و.پنجره.دوجداره.آشنایی.کافی.

داشــته.باشد..در.حال.حاضر.تعداد.زیادی.از.نمایندگی.های.ما.از.مونتاژکاران.قدیمی.

و.باســابقه.هستند.که.پس.از.بازنشســتگی.اقدام.به.اخذ.نمایندگی.واناوین.کرده.اند..

کســانی.که.به.عنوان.نماینده.فروش.با.مجموعه.ما.همــکاری.می.کنند.باید.ازنظر.

اخالقی.نیز.مورد.تایید.بوده.و.از.اعتبار.خوبی.در.منطقه.برخوردار.باشــند..در.مرحله.
بعد.باید.توانایی.انجام.کار.و.مهیا.کردن.زیرساخت.ها.

و.امکانات.اولیه.را.دارا.باشند.«
مدیرعامل.تکنما.پی.وی.ســی.ســپاهان.از.عالقه.و.
تالش.های.خــود.برای.صادرات.تولیــدات.واناوین.خبر.
داد.و.افزود:.»واقعیت.این.اســت.که.ما.در.بخش.صادرات.
مشکالت.فراوانی.داریم.و.آن.طور.که.باید.و.شاید.نمی.توانیم.
همپای.دیگر.رقبــا.در.بازارهای.بین.المللی.حضور.پیدا.کنیم..
به.عنوان..مثال.ما.در.ســال.گذشــته.صحبتی.داشــتیم.برای.
صادرات.به.یکی.از.کشــورهای.همســایه.ولی.جلوتر.که.رفتیم.
دیدیم.رقبای.ما.با.شرایط.بسیار.عالی.و.با.کمک.مشوق.هایی.که.
از.کشورهایشــان.گرفته.اند.قبل.از.ما.در.آن.بازار.حضور.پیداکرده.
و.رقابت.را.برای.ما.ســخت.کرده.انــد..در.واقع.رقیبان.خارجی.ما.به.
پشــتوانه.کمک..های.صورت.گرفته.از.دولت.های.متبوع.خود.به.راحتی.
بازار.کشــورهای.همسایه.را.به.تصرف.خود.در.می.آورند.و.این.در.حالی.
است.که.تولیدکنندگان.کشورمان.از.چنین.امتیازی.برخوردار.نیستند.«

وی.در.ادامه.افــزود:.»بااین.حال.تاکنون.برای.صــادرات.پروفیل.واناوین.به.چند.

کشــور.خارجی.از.جمله.تاجیکستان،.عراق،.عمان.و.افغانستان.رایزنی.هایی.از.طریق.
بخش.بازرگانی.مجموعه.انجام.داده.ایم.که.در.آینده.این.کار.صورت.خواهد.گرفت.«
از.مهندس.صالحی.پرســیدیم.که.با.توجه.به.شرایط.خاص.و.دشواری.که.بر.بازار.و.
اوضاع.اقتصادی.کشورمان.حاکم.شده.است،.برای.تولید.محصوالتی.که.هم.از.کیفیت.
قابل.قبولی.برخوردار.باشند.و.هم.بتوانند.با.قیمتی.مناسب.و.رقابتی.عرضه.شوند،.چه.
راهکاری.وجود.دارد؟.به.عبارت.دیگر.چگونه.می.توان.کیفیت.محصوالت.خود.را.حفظ.

کرد.یا.حتی.ارتقاء.داد.بدون.اینکه.به.افزایش.قیمت.آن.مبادرت.ورزید؟.
وی.در.پاسخ.به.این.سوال.گفت:.»با.توجه.به.شرایطی.که.به.آن.اشاره.کردید.تنها.
راهی.که.وجود.دارد.صرفه.جویی.در.مصارف.و.کاهش.هزینه.هاســت..ما.باید.تا.جای.
ممکن.در.هزینه.های.جاری.و.مصرف.آب،.برق،.انرژی.و.ســایر.هزینه.ها.صرفه.جویی.
کنیم..اســتفاده.بهینــه.از.مواد.اولیه.و.جلوگیری.از.ضایعــات.و.دورریز.مواد.اولیه.در.
مراحل.مختلف.تولید.محصول.یا.کاهش.آنها.نیز.می.تواند.از.جمله.اقداماتی.باشــد.که.
در.تقلیل.هزینه.های.تولید.موثر.واقع.شــود..از.سوی.دیگر،.آموزش.حرفه.ای.کارگران.
نیز.عامــل.موثری.خواهد.بود.تا.در.برخی.موارد.هزینه.هــای.تولید.را.پایین.بیاوریم..
به.طــور.خالصه.برای.تولید.محصوالت.باکیفیت.بدون.افزودن.بر.قیمت.آنها.چاره.ای.

جز.پایین.آوردن.هزینه.های.جاری.تولید.نداریم.«
در.پایان.از.مدیرعامل.تکنما.پی.وی.ســی.سپاهان.خواســتیم.تا.مشکالت.عمده.
موجود.بر.ســر.راه.تولید.را.به.طور.خالصه.برشــمارد؛.مهندس.صالحی.ضمن.ارائه.
توضیــح.مختصــری.در.خصــوص.وضعیت.اقتصادی.کشــورمان،.اظهار.داشــت:.
»اصلی.ترین.مســئله.ما.در.حال.حاضر.رکود.سنگینی.است.که.بر.بازار.ساخت.وساز.و.
صنعت.در.و.پنجره.حاکم.شــده.است.و.به.سیاست.های.کلی.اقتصادی.دولت.مربوط.
می.شود..تامین.مواد.اولیه.از.دیگر.مشکالت.حوزه.تولید.است..متاسفانه.با.وجود.اینکه.
کشــور.ما.جزو.تولیدکنندگان.اصلی.مواد.اولیه.پتروشیمی.است.ولی.ما.تولیدکنندگان.
داخلی.همچنان.با.مشــکل.تامین.مواد.اولیه.دســت..به..گریبانیم.و.جای.شگفتی.دارد.
که.بســیاری.از.تولیدکنندگان.کشورهای.همسایه.که.مواد.اولیه.خود.را.از.کشورهای.
دیگر.از.جمله.ایران.تهیه.می.کنند.با.چنین.مشکالتی.روبه.رو.نیستند..مشکالت.بخش.
دارایی.و.مالیات،.تامین.اجتماعی.و.ســختگیری.هایی.که.در.این.زمینه.وجود.دارد.نیز.
از.دیگر.مسائل.و.معضالتی.است.که.از.سویی.دیگر.بر.بخش.تولیدی.کشورمان.فشار.

وارد.می.آورد..
همچنین.مشــکالتی.که.در.بخش.بانکی.کشــور.و.در.زمینه.ارائه.تســهیالت.به.
بخــش.صنعت.وجود.دارد،.رنج.مضاعفی.اســت.که.بر.دوش.زحمت.کشــان.عرصه.
تولید.ســنگینی.می.کند..به.هرحال.امیدواریم.با.عنایت.ویژه.مسئوالن.امر.این.موانع.و.
مشکالت.هرچه.زودتر.از.مقابل.تولیدکنندگان.برچیده.شوند.تا.شاهد.شکوفایی.هر.چه.

بیشتر.محصوالت.ایرانی.در.داخل.و.خارج.از.کشور.عزیزمان.باشیم.«
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گروه.خبری.پنجره.ایرانیان.در.بازدید.اختصاصی.خود.از.کارخانه.تکنما.پی.وی..سی.
ســپاهان.دومین.گفتگوی.خود.را.با.مرد.شــماره.دو.واناوین.انجام.داد..شــخصیت.
شناخته.شــده.ای.که.نام.و.سیمایش.با.برند.واناوین.عجین.شده.و.برای.بسیاری.از.
فعاالن.صنعت.در.و.پنجره.کامال.آشناســت..علیرضا.خان.محمدی،.مدیر.فروش.و.
بازرگانــی.واناوین.چهره.ای.آرام.و.مصمم.دارد.و.از.البه.الی.کلماتی.که.ادا.می.کند.
به.خوبی.می.توان.فهمید.که.هوایی.جز.رضایت.مشــتری.در.سر.ندارد..از.نظر.وی.

رضایت.مشتریان.شرط.ماندگاری.در.بازار.است..
به.محض.آنکه.بحث.کیفیت.واناوین.را.به.میان.می.کشیم،.مهندس.خان.محمدی.
از.رضایت.باالی.مشتریان.واناوین.خبر.می.دهد:.»در.نظرسنجی.های.مختلفی.که.
از.مجاری.متعدد.به.ویژه.وبســایت.تکنما.پی.وی.سی.سپاهان.انجام.شده.است،.
درصد.رضایت.مشــتریان.از.ما.در.حد.قابل.توجهی.اســت..بر.اساس.ارزیابی.های.

انجام.شده.رضایت.از.محصوالت.واناوین.باالتر.از.90.درصد.است«.
اما.دلیل.رضایت.مشتریان.از.واناوین.چیست؟.مهندس.خان.محمدی.در.پاسخ.به.

این.سوال.سه.عامل.را.برمی.شمارد:.»کیفیت.باال،.قیمت.مناسب،.خدمات.عالی«.
البته.به.نظر.می.رســد.ارتقای.کیفیت.محصــوالت.همراه.با.مقاومت.در.مقابل.
افزایش.قیمت.در.شرایط.کنونی.کشــورمان.دشوار.باشد..وی.در.ادامه.گفتگوی.
خود.به.این.مشکالت.اشــاره.می.کند:.»در.نخستین.قدم.باید.خرید.مواد.اولیه.را.
به.خوبی.مدیریت.کنیم..همانطور.که.می.دانید.حدود.75.درصد.مواد.اولیه.پروفیل.
را.پودر.پی.وی.ســی.و.باقی.آن.را.مواد.افزودنی.تشــکیل.می.دهد..ما.از.ابتدای.
تولید.واناوین.تمامی.تالش.خود.را.به.خرج.داده.ایم.که.بهترین.مواد.اولیه.موجود.
را.تهیه.کنیم.و.در.فرموالســیون.خود.که.مطابق.باالترین.استانداردهای.جهانی.

بوده،.کوچکترین.تغییری.ایجاد.نکنیم.«
از.آنجایی.که.پودر.پی.وی.ســی.الزم.برای.تولید.پروفیل.در.داخل.کشور.تولید.
می.شود.و.ســایر.مواد.افزودنی.محصوالتی.وارداتی.هستند،.به.نظر.می.رسد.که.
تولیدکنندگان.در.تهیه.پودر.پی.وی.ســی.مشــکلی.نداشته.باشند..اما.با.توضیحاتی.که.مدیر.فروش.و.بازرگانی.واناوین.ارائه.داد،.با.
کمال.تعجب.مشخص.شد.که.اتفاقا.بزرگترین.مشکل.تولیدکنندگان.در.زمینه.تهیه.مواد.داخلی.است:.»در.تعیین.قیمت.خرید.
مواد.افزودنی.خارجی.معموال.دو.عامل.دخالت.دارد..نخســت.نوسانات.قیمت.ها.در.سطح.جهانی.که.به.ندرت.و.در.دامنه.ای.
بســیار.محدود.اتفاق.می.افتد..دوم،.نوسان.قیمت.ارز.است.که.فقط.به.تولیدکنندگان.ایرانی.مربوط.می.شود..تصور.کنید.
با.چند.برابر.شــدن.قیمت.ارز.در.سال.های.گذشــته،.به.طور.ناگهانی.تولیدکنندگان.کشورمان.با.افزایش.سرسام.آور.
هزینه.های.تولید.روبه.رو.شدند،.در.حالی.که.تولیدکنندگان.خارجی.با.چنین.مشکلی.رو.به.رو.نبودند..البته.با.تثبیت.

نسبی.قیمت.ارز.در.سال.های.اخیر.این.مشکل.برای.ما.کمرنگ.شده.است«..
وی.در.ادامه.با.اشــاره.به.وجود.نمایندگی.های.فعال.برندهای.معتبر.مواد.افزودنی.در.بازار.کشــورمان.
افزود:.»با.وجود.چند.شــرکت.بســیار.فعال.و.معتبر.که.بهترین.برندهای.جهانی.را.عرضه.می.کنند،.
در.خصوص.تهیه.این.مواد.مشــکل.چندانی.نداریم؛.و.آنچه.بیش.از.همه.تولیدکنندگان.را.آزار.
می.دهد.تهیه.مواد.پتروشیمی.تولید.داخل.است..خریداری.این.مواد.بوروکراسی.خاص.خود.
را.دارد.که.مشــکالت.بسیار.زیادی.را.برای.ما.به.بار.آورده.است..به.هرحال.با.وجود.همه.
این.مسائل،.ما.تالش.داشته.و.داریم.که.بهترین.مواد.اولیه.را.برای.محصوالت.خود.

راز رضایت مشتریان واناوین به روایت
 مدیر فروش و بازرگانی تکنما پی.وی.سی سپاهان:

کیفیت بـاال،
قیمت مناسـب،    

خدمات عـالی

واانوین،
ردیچهاینوین
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تهیه.کنیم.و.راه.هایی.را.بیابیم.تا.بتوانیم.نوسانات.قیمت.در.این.بخش.را.مدیریت.کرده.و.

اجازه.ندهیم.بر.قیمت.نهایی.محصوالت.تمام.شده.اثر.بگذارد..بدین.ترتیب.تا.حد.بسیاری.

موفق.شــده.ایم.ضمن.حفظ.کیفیــت.باالی.مواد.اولیه.خود.افزایــش.قیمت.چندانی.هم.

نداشــته.باشیم..ضمن.اینکه.در.روند.تولید.نیز.با.تجهیز.بسیار.مناسب.بخش.آزمایشگاه.و.

کنترل.کیفیت.واناوین،.کیفیت.محصوالت.تولیدی.این.مجموعه.به.صورت.مستمر.تحت.
نظارت.قرار.دارد.«

اما.کیفیت.تنها.بخشی.از.ماجراست.و.برای.حفظ.و.گسترش.برند.مورد.نظر.تالش.بسیاری.

باید.صورت.گیرد..مهندس.خان.محمدی.با.اشاره.به.نحوه.توزیع.محصوالت.واناوین.وارد.این.

بحث.می.شــود:.»سیاست.فروش.ما.از.ابتدا.نماینده.محور.بوده.است..بر.این.اساس.در.غالب.

اســتان.های.مهم.یک.نماینده.فروش.داریم.و.این.نمایندگان.ما.هســتند.که.با.مونتاژکاران.

مرتبط.هســتند..با.به.کارگیری.این.سیاســت.ما.با.تعداد.افراد.و.شــرکت.های.محدودی.در.

ارتبــاط.هســتیم.و.درنتیجه.ضمن.بهره.گیری.از.توانمندی.های.ایــن.افراد.که.غالبا.از.میان.

صنعتگران.بومی.و.معتبر.انتخاب.شــده.اند،.باعث.ایجاد.یک.هم.افزایی.شــده.ایم.و.خانواده.

بســیار.منسجمی.را.شکل.داده.ایم.که.تمامی.توان.خود.را.برای.حفظ.و.ارتقای.برند.واناوین.
در.بازار.صرف.می.کنند«..

وی.در.ادامــه.با.توضیــح.در.خصوص.معیارهای.گزینش.نماینــدگان.واناوین،.گفت:.»ما.

نمایندگان.خود.را.از.میان.متقاضیان.با.ریزبینی.و.سخت.گیری.خاصی.انتخاب.می.کنیم.و.این.

افراد.همگی.از.جمله.معتبرترین.و.متبحرترین.افراد.در.مناطق.خود.به.شمار.می.روند..این.افراد.

محصوالت.ما.را.در.انبارهای.خــود.ذخیره.می.کنند.و.به.بازاریابی،.فروش.و.توزیع.آنها.اقدام.

می.کنند..درست.است.که.با.اتخاذ.این.سیاست،.سود.حاصله.برای.شرکت.تکنما.پی.وی.سی.

سپاهان.کاهش.می.یابد.اما.ما.بر.این.باوریم.که.این.روش.ضمن.برقراری.ارتباطی.برد.ـ..برد.با.

نمایندگان،.ماندگاری.برند.واناوین.را.در.بازار.به.طور.کامل.تضمین.می.کند.«
مهندس.خان.محمدی.در.ادامه.در.خصوص.ســبد.کاالیی.واناوین.خاطرنشان.
ساخت:.»محصوالت.ما.تا.سال.1395.فقط.شامل.سری.های.بازشو.بود..از.آن.
پس.سری.های.ریلی.را.نیز.اضافه.کردیم.تا.در.استان.های.شمالی.کشورمان.
به.مشکلی.برنخوریم..به.طور.کلی.واناوین.نیاز.و.مطالبات.بازار.را.کامال.زیر.
نظر.دارد.و.تنها.به.منظور.پاســخ.دهی.به.این.موارد.به.توســعه.محصوالت.
خود.اقدام.می.کند..برای.مثال.اخیرا.تولید.بازشو.فریم.بازسازی.و.لمینیت.بازشوها.را.در.دستور.

کار.خود.قرار.داده.ایم.«
بــا.این.حال،.مدیر.فروش.و.بازرگانی.واناوین.تاکید.دارد.که.نماینده.محور.بودن.واناوین.به.
معنای.عدم.ارتباط.با.مونتاژکاران.نیســت:.»بخش.خدمات.پس.از.فروش.تکنما.پی.وی.
سی.سپاهان.فعالیت.های.بسیار.گسترده.ای.دارد..در.واقع.این.بخش.رابط.میان.مجموعه.
واناویــن.و.مصرف.کنندگان.نهایی.اســت..این.واحد.عالوه.بــر.ارائه.خدمات.فنی.به.
مونتاژکاران،.خدمات.آموزشــی.گســترده.ای.را.نیز.به.این.کارگاه.ها.ارائه.می.دهد.و.
نظارت.کامل.بر.ســاخت.و.نصب.پنجره.های.ســاخته.شــده.از.پروفیل.واناوین.در.
پروژه.ها.دارد..بر.اســاس.بررســی.هایی.که.این.بخش.انجــام.می.دهد.کارگاه.های.
واناوین.به.ســه.رتبه.A،B،C دسته.بندی.می.شوند.و.کارشناسان.فنی.واناوین.تمامی.تالش.

خود.را.به.خرج.می.دهند.تا.با.ارائه.خدمات.آموزشی.رتبه.کارگاه.های.خود.را.ارتقا.دهد.«
وی.در.ادامه.خاطر.نشــان.می.ســازد:.»با.اتخاذ.چنین.سیاســتی.نه.تنها.می.توانیم.از.برند.
خود.در.بازار.مراقبت.کنیم،.بلکه.بدین.وســیله.به.تمامی.مونتاژکاران.و.مصرف.کنندگان.این.
اطمینان.را.می.دهیم.که.همگی.آنها.به.طور.کامل.تحت.حمایت.واناوین.قرار.دارند،.و.واناوین.
به.هیچ.وجه.همــکاران.خود.را.تنها.نمی.گذارد..در.واقع.باید.تاکیــد.کنم.که.واناوین.فقط.به.
فروش.نمی.اندیشد.بلکه.به.دست.آوردن.سود.مشترک.و.جمعی.و.رضایت.مصرف.کننده.نهایی.

هدف.اصلی.این.مجموعه.می.باشد.«..
مهندس.خان.محمدی.تاکید.واناوین.بر.مقوله.تبلیغات.عمومی.را.در.همین.راســتا.دانسته.و.
خاطرنشان.ساخت:.»مجموعه.تکنما.پی.وی.سی.برای.تداوم.روند.برندسازی.و.دلگرمی.کلیه.
نمایندگان.و.مونتاژکاران.اعتبار.قابل.توجهی.را.به.تبلیغات.اختصاص.داده.است..و.در.ماه.های.
اخیــر.نیز.تبلیغات.تلویزیونی.واناوین.را.آغاز.کرده.ایم..به.عبارتی.دیگر.تالش.داریم.همان.طور.
که.رضایت.مونتاژکاران.را.به.واسطه.کیفیت.و.خدمات.مناسب.واناوین.جلب.می.کنیم،.به.وسیله.
تبلیغات.عمومی.و.سراســری.و.حضور.در.نمایشــگاه.های.خارجی.و.داخلی..مصرف.کنندگان.

نهایی.و.مردم.را.نیز.برای.پیوستن.به.خانواده.واناوین.ترغیب.کنیم.«.
مدیر.فروش.و.بازرگانی.واناوین.در.پایان.این.گفتگو.خاطرنشان.ساخت:.»به.طور.کلی.آرزو.
داریم.که.تمامی.تولیدکنندگان.و.فعاالن.این.صنعت.به.دنبال.یک.هدف.مشترک.باشند،.یعنی.
تمامی.تالش.خود.را.برای.تقویت.و.توانمندسازی.این.حوزه.صرف.کنند..ما.باید.این.صنعت.را.
احیا.کنیم.و.برای.این.کار.چاره.ای.جز.باالبردن.آگاهی..و.مهارت.های.فنی.و.در.نتیجه.عرضه.

کیفیت.مطلوب.به.بازار.نداریم.«
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گزارشی کوتاه از بخش آزمایشگاه و کنترل کیفیت واناوین؛

               کیفیت راز ماندگاری در بازار

 واانوین،ردیچهاینوین

مجموعه تکنما پی.وی.سی سپاهان از بخش آزمایشگاه و کنترل کیفیت بسیار مجهزی بهره 
می برد. مدیران این شــرکت که توجه و تاکید بسیاری بر کیفیت تولیدات واناوین دارند هزینه 

بسیاری را برای راه اندازی این بخش صرف کرده  و تیمی ماهر و سختکوش را موظف کرده اند 
تــا کیفیت واناوین را در تمامی مراحل تولید زیر نظــر بگیرند و بدون هیچ اغماضی بر تحقق 

اســتانداردهای مورد نظر نظارت داشته باشند. البته استانداردهایی که در این مجموعه لحاظ 
شده اســت فراتر از معیارهای الزامی اداره استاندارد می باشد و برای ارتقای کیفیت تولیدات 

واناوین و کسب رضایت مستمر مشتریان، یک سری اســتانداردهای کارخانه ای نیز تعریف 
شــده است که همگی آنها موبه مو اجرا می شــود. همه این موارد باعث شده است که پروفیل 

واناوین افزون بر برخورداری از کیفیتی بســیار مناسب، موفق شود گواهینامه های بسیاری را  
دریافت کند.

تجهیزات مدرن و دستگاه های به روز آزمایشگاه واناوین ساخت شرکت GOTECH سبب جلب 
توجه اداره اســتاندارد استان اصفهان شده اســت، به گونه ای که در آینده ای نزدیک واناوین 

به عنوان آزمایشگاه همکار اداره استاندارد اســتان فعالیت های خود را گسترش خواهد داد و 
ضمن پر کردن این خال در اســتان، در مسیر ارتقای کیفیت تولیدکنندگان زحمتکش اصفهانی 

گام برخواهد داشت.
مدیریت بخش آزمایشــگاه و کنترل کیفیت واناوین بر عهده جوانی خوش فکر و کوشا قرار 

گرفته اســت. مهندس عطا متین نســب به طور کامل بر مقوله کیفیت متمرکز شده است؛ این 
تمرکز و جدیت به حدی اســت که به نظر می رســد وی از سوی نهادی دیگر ماموریت یافته 

تا بدون هیچ چشمداشــتی کیفیــت پروفیل واناوین را کنترل کند. آنچــه در ادامه از نظرتان 
می گذرد، خالصه ای اســت از گفتگوی گروه خبری پنجره ایرانیان با مهندس عطا متین نسب،  

مدیرآزمایشگاه و کنترل کیفیت؛ با هم این گزارش را می خوانیم:
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آزمون ضربه

آزمون.های.فیزیکی.مانند.تست.ضربه.از.جمله.آزمون.های.مهم.
هستند..برای.انجام.این.آزمون.تعداد.10.نمونه.25.سانتی.متری.

از.محصــول.به.مدت.یک.ســاعت.در.دمــای.10.-.درجه.فریز.
می.شوند..سپس.تست.ضربه.سقوط.آزاد.با.وزنه.یک.کیلوگرمی.از.

ارتفاع.یک.متری.روی.آن.انجام.می.گیرد..الزام.استاندارد.اجباری.
این.اســت.که.از.این.ده.نمونه.حداکثر.یک.نمونه.بشکند..با.این.

حال.آزمایشگاه.از.این.فراتر.رفته.و.بر.اساس.استاندارد.کارخانه.ای.
واناوین،.اگر.هر.10.نمونه.در.این.آزمون.سالم.بمانند،.آنها.را.دوباره.

به.مدت.یک.ساعت.در.فریز.قرار.می.دهند.منتها.این.بار.دما.را.روی.15.-.درجه.تنظیم.
کرده.و.دوباره.همان.آزمون.را.روی.آنها.انجام.می.دهند..میزان.شکســت.خوردگی،.
شــکننده.بودن.آنها.و.ترک.هایی.که.برداشــته.اند.آنالیز.می.شود.و.تصمیم.گیری.
نهایی.صورت.می.گیرد.که.آیا.این.فرموالسیون.از.نظر.ضربه.پذیری.صالحیت.

الزم.را.برای.تداوم.تولید.دارد.یا.نه.

آغاز نظارت بر کیفیت واناوین از زمان خرید مواد اولیه 

فرایند.خرید.مواد.اولیه.ابتدا.به.صورت.نمونه.آزمایشــی.مورد.آنالیز.و.بررسی.قرار.
می.گیرند..تمامی.مواد.افزودنی.مورد.استفاده.در.تولید.واناوین.از.بهترین.و.معتبرترین.

برندهای.موجود.در.بازار.تهیه.می.شــوند..با.این.حال.بــرای.تایید.اصالت.این.مواد.
شماره.شناسایی.درج.شده.روی.بسته.های.مواد.اولیه.را.مورد.پیگیری.قرار.داده.و.تنها.

در.صورت.تایید.اصالت.این.مواد،.مجوز.مصرف.آنها.صادر.می.شــود..با.توجه.به.عدم.
امکان.آنالیز.تمام.مواد.،.گزارش.آزمون..مقاومت.ضربه.سقوط.آزاد.صورت.گرفته.روی.

این.مواد.را.از.شرکت.های.تامین.کننده.آنها.دریافت.می.کنیم.

ژه
 وی

ش
زار

گ

کنترل کیفیت در آزمایشگاه
در.این.مرحله.نمونه.محصول.وارد.آزمایشگاه.می.شود.
و.پس.از.24.ساعت.استراحت،.آزمون.های.مختلفی.روی.

ایــن.نمونه.ها.انجام.می.گیرد..الزم.به.ذکر.اســت.که.در.
این.مرحله.آزمایش.های.بسیاری.انجام.می.شود.و.تنها.به.

آزمون.های.اجباری.استاندارد.12291.تعیین.شده.از.سوی.
اداره.استاندارد.بسنده.نمی.شود..در.اینجا.به.ذکر.شماری.از.

مهمترین.آزمون.های.انجام.شده.می.پردازیم.

کنترل کیفیت روی خط تولید

پس.از.تایید.و.تهیه.مواد.اولیه،.این.مواد.براســاس.فرموالســیون.مربوطه.توزین.شده.
و.برای.ترکیب.وارد.میکسر.می.شــوند..البته.این.بخش.از.تولید.واناوین.به.صورت.کامال.

اتوماتیک.انجام.شــده.و.نیروی.انسانی.هیچ.نقشــی.در.توزین.و.انتقال.مواد.اولیه.ندارد..
پس.از.ترکیب.مواد.در.میکســر،.24.ســاعت.به.آنها.اســتراحت.داده.می.شود.تا.خواص.

مغناطیسی.ذاتی.مواد.پالســتیکی.به.حداقل.ممکن.برسند..سپس.مواد.وارد.اکسترودرها.
می.شوند..الزم.به.ذکر.است.که.اکسترودرهای.واناوین.از.جمله.پیشرفته.ترین.و.به.روزترین.

دستگاه.های.دنیا.هستند.که.از.قابلیت.فرایندپذیری.بسیار.باالیی.برخوردارند..
واحد.کنترل.حین.خط.ما.از.ســه.اپراتور.تشــکیل.شده.است.که.در.سه.شیفت.مشغول.

فعالیت.هســتند..بنابراین.در.طول.24.ســاعت.شــبانه.روز.یک.نفر.به.طــور.مداوم.روند.
خطــوط.تولید.را.زیر.نظر.دارد..ایــن.افراد.وظیفه.کنترل.ابعاد،.وزن،.رنگ،.بســته.بندی،.

انبارش.و.بارگیری.محصوالت.را.بر.عهده.دارند..یکی.از.تجهیزات.به.روز.واناوین.دســتگاه.
اســپکتروفتومتر.است.که.به.وسیله.آن.یکسان.بودن.رنگ.و.میزان.براقیت.پروفیل.ها.را.در.

هنگام.تولید.سنجش.و.کنترل.می.گردند.
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آزمون ضربه چارپی

این.آزمون.توســط.دستگاه.ضربه.پاندولی.یا.چارپی.انجام.می.شود..برای.انجام.
این.آزمون.نمونه.ها.با.دستگاه.فرز.از.سطح.پروفیل.درآورده.می.شوند.و.با.دستگاه.

دیگری.به.نام.ناچ.زن.روی.دســتگاه.ضربه.پاندولی.ناچ.داده.می.شــوند.و.آزمون.
چارپی.روی.نمونه.های.آماده.شــده.ناچ.داده.می.شود.و.آزمون.ضربه.چارپی.روی.

آنها.صورت.می.گیرد.

آزمون برگشت حرارتی

.برای.انجام.این.آزمون.روی.ســه.نمونه.25.سانتی.متری.عالمت.هایی.به.فاصله.
200.میلی.متر.از.یکدیگر.زده.می.شــوند.و.به.مدت.یک.ساعت.در.آون.و.در.دمای.

100.درجه.قرار.می.گیرند..ســپس.این.نمونه.ها.در.دمای.محیطی.خنک.می.شوند.و.

میزان.برگشت.پذیری.آنها.بر.اساس.الزامات.استاندارد.مورد.ارزیابی.قرار.می.گیرد.

آزمون 150 درجه

برای.انجام.این.آزمون.نمونه.محصول.های.25.ســانتی.متری.به.
مدت.نیم.ساعت.در.آون.و.در.دمای.150.درجه.نگه.داشته.می.شوند..

در.انتهای.این.آزمون.نباید.هیچگونه.ترک،.تاول.زدن،.پوسته.شدن،.
ســوختگی.یا.موج.زدگی.روی.پروفیل.به.وجود.آید..در.صورت.دیده.
شدن.هریک.از.این.موارد،.از.تولید.این.محصول.جلوگیری.می.شود.

واناوین مقاوم در شرایط سخت

به.جرات.مدعی.هســتیم.که.پروفیل.واناوین.برای.شــرایط.سخت.اقلیمی.مناسب.
اســت..با.اینکه.استاندارد.12291.تولیدکنندگان.را.ملزم.کرده.است.تا.محصوالتی.تولید.

کنند.که.حداقل.برای.شــرایط.معتدل.مناسب.باشند،.مدیران.تک.نما.پی.وی..سی.سپاهان.
تدابیری.اندیشــیده.اند.و.ما.نیــز.در.این.بخش.تمام.تالش.خود.را.مصروف.داشــته.ایم.تا.
محصولی.تولید.شود.که.در.شرایط.سخت.آب.و.هوایی.نیز.از.مقاومت.الزم.برخوردار.باشد.

آزمون مقاومت جوش گوشه

یکی.از.آزمون.های.دیگری.که.در.این.مرحله.انجام.می.شــود،.آزمون.مقاومت.
جوش.گوشه.است..نمونه.بر.اساس.پارامترهایی.که.استاندارد.آنها.را.تعیین.کرده.

برش.و.جوش.داده.می.شــوند..این.نمونه.ها.تحت.نیروی.فشــار.مشخصی.قرار.
می.گیرند.و.آســتانه.شکست.و.لحظه.شکست.آنها.مورد.تحلیل.قرار.می.گیرد؛.و.

تصمیم.گیری.نهایی.صورت.می.گیرد.که.آیا.این.فرموالسیون.از.نظر.ضربه.پذیری.
صالحیت.الزم.را.برای.تــداوم.تولید.دارد.یا.نه..در.مرحله.بعد.تمامی.روش.های.

آزمون.مقاومت.جوش.گوشــه.به.روی.نمونه.هایی.که.یک.ساعت.در.دمای.صفر.
درجه.سانتی.گراد.فریز.شده.اند.انجام.می.گیرد.و.مجددا.نتایج.آن.بررسی.می.گردد.

 واانوین،ردیچهاینوین
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گزارشی از گفتگو با مدیر خدمات پس از فروش و تبلیغات تکنما پی.وی.سی سپاهان :

اعضای خانواده
 واناوین تنها نیستند

در.ابتدا.از.مدیر.خدمات.پس.از.فروش.و.تبلیغات.واناوین.خواســتیم.تا.بخش.تحت.مدیریت.

خــود.را.به.طور.خالصه.معرفی.کند..با.این.حال.وی.در.آغاز.ســخنان.خود.با.قاطعیت.خاصی.

تاکید.کرد:.»ما.در.زمینه.خدمات.روبه.روی.شــرکت.ایستاده.ایم..ما.با.مشتریان.ارتباط.مستقیم.

داریم.و.از.نیازها.و.مطالبات.آنها.کامال.آگاه.هستیم؛.به.عبارتی.دیگر،.ما.خود.مشتری.هستیم..

در.واقع.من.خود.را.یک.مشــتری.می.دانم.که.از.محصوالت.واناوین.اســتفاده.و.آنها.را.کنترل.

کــرده.و.نیازهای.خود.را.بیان.می.کنم..به.باور.ما،.چنین.نگاهی.در.ادامه.به.یکی.از.نقاط.قوت.
واناوین.تبدیل.خواهد.شد.«.

امــا.روند.فعالیت.های.این.بخش.چگونه.اســت؟.علی.پور.در.این.بــاره.توضیح.داد:.»بخش.

خدمات.پس.از.فروش.واناوین.تمامی.مراحل.تولید.پنجره.توسط.مونتاژکاران.را.زیر.نظر.دارد..

پس.از.اینکه.کارگاهی.به.خانواده.واناوین.پیوســت.و.با.یکی.از.نمایندگان.ما.در.سراسر.کشور.

وارد.همکاری.شــد،.ما.اطالعات.این.کارگاه.را.از.نماینده.فروش.خود.گرفته.و.به.بررســی.و.
پردازش.آنها.می.پردازیم.«

وی.در.ادامه.با.اشــاره.به.رصد.کامل.فعالیت.ها.کارگاه.ها.گفــت:.»از.همان.ابتدا.قابلیت.ها،.

توانمندی.ها.و.نقایص.کارگاه.ها.را.مورد.بررسی.قرار.می.دهیم..نخست.تجهیزات.و.ماشین.آالت.

آنهــا.را.مورد.توجه.قرار.داده.و.در.صورتی.که.الزم.باشــد.مــواردی.را.در.خصوص.تنظیمات.

دستگاه.ها.و.شیوه.اســتفاده.صحیح.از.ماشین.آالت.به.آنها.آموزش.می.دهیم.تا.ضریب.خطای.

دســتگاه.ها.تا.جای.ممکن.کاهش.یابد..در.قدم.بعدی،.ابزارها.و.یراق.آالت.مورد.استفاده.آنها.را.

بررسی.کرده.و.توصیه.های.الزم.را.به.آنها.ارائه.می.دهیم..در.ادامه.ساخت.و.مونتاژ.در.و.پنجره.

را.به.طور.کامل.به.پرســنل.کارگاه.مورد.نظر.آموزش.می.دهیم.و.با.نظارت.بر.روند.تولید.آنها،.

نقایص.فنی.احتمالی.را.به.آنها.گوشزد.می.کنیم.«
مدیر.خدمات.پس.از.فروش.و.تبلیغات.واناوین.با.تاکید.بر.اهمیت.کنترل.نهایی.در.و.پنجره.
خاطرنشــان.ساخت:.»یکی.از.مهمترین.مراحل.تولید.کنترل.فنی.محصوالت.تولید.شده.است.
که.در.بســیاری.مواقع.توجه.الزم.بدان.ابراز.نمی.شود..ما.به.کارگاه.های.خود.آموزش.می.دهیم.
کــه.در.و.پنجره.های.تولیدی.خود.را.در.آخرین.گام.تحت.کنترل.فنی.قرار.دهند.تا.از.کیفیت.و.

کارایی.آن.قبل.از.تحویل.به.مشتری.مطمئن.شوند.«
وی.در.توضیح.ســایر.فعالیت.های.این.بخش،.افزود:.»نظــارت.ما.بر.عملکرد.مونتاژ.کاران.
فقط.به.فعالیت.های.آنان.در.کارگاه.ها.محدود.نمی.شــود..ما.حتی.در.زمینه.اندازه.گیری.و.نصب.
در.و.پنجره.ها.نیز.آموزش.های.الزم.را.به.پرســنل.کارگاه.ها.ارائه.می.دهیم.و.بر.این.مراحل.نیز.
نظارت.کافی.داریم..و.در.نهایت.پس.از.نصب.در.و.پنجره.ها.و.تایید.آنها،.گواهینامه..الزم.برای.

این.کارگاه.صادر.می.شود.«
همچنین.قابل.توجه.است.که.واناوین.برای.هر.واحد.پنجره.ساخته.شده.بیمه.نامه.ای.جداگانه.
صادر.می.کند..علی.پور.در.این.زمینه.توضیح.داد:.»برای.رفاه.حال.مشــتریان.برای.هر.یونیت.
پنجــره.کارت.بیمه..جداگانه.ای.صادر.می.شــود..بدین.ترتیب.کارایی.هــر.واحد.پنجره.به.طور.
جداگانه.قابل.پیگیری.و.در.صورت.بروز.مشــکالت.احتمالی.به.راحتی.می.توان.به.موارد.مورد.

نظر.رسیدگی.کرد.«
وی.در.خصوص.بروز.مشــکالت.احتمالی.توضیح.داد:.»اگر.اشکالی.در.پنجره.های.تولیدی.
مشاهده.یا.گزارش.شود،.کارکنان.بخش.خدمات.پس.از.فروش.به.سرعت.به.محل.اعزام.شده.
و.موضوع.را.بررســی.می.کنند..به.هر.حال.امکان.دارد.مشکالتی.حاصل.از.عوامل.بیرونی.مانند.

ر بخش پایانی بازدید گروه خبری پنجره ایرانیان از کارخانه تکنما 
پی.وی. سی ســپاهان به گفتگو با مدیر خدمات پس از فروش و 
تبلیغات واناوین اختصاص داشــت. مهندس محمدرضا علی پور، 
جوان سختکوشی اســت که تاکنون توانسته است به خوبی این بخش مهم 
را هدایت و مدیریت کند. نکته جالب توجه این بود که وی در ســخنان خود 
تاکید داشــت با اینکه واناوین خانواده ای بزرگ اســت که منافع همگان از 
مدیر عامل شــرکت تا مصرف کننده نهایی در آن از اهمیت برخوردار است، 
اما بخش خدمات پس از فروش خود را به مشــتریان نزدیک تر می بیند، تا 
جایی که از موضع مشــتری نگاه می کند و برای تامین منافع مونتاژکاران و 

مصرف کنندگان نهایی از هیچ تالشی دریغ نمی ورزد.
نمی توان تردید داشت که برای نهادینه ساختن یک برند در بازار و در ذهن 
مصرف کنندگان، کیفیت باالی محصوالت به تنهایی کافی نیست. درصورتی 
کــه پروفیلی با بهترین کیفیت ممکن وارد بازار شــود امــا هیچ حمایت و 
پشتیبانی از محصوالت تولید شده با این پروفیل وجود نداشته باشد، مطمئنا 
در مدت زمان کوتاهی این محصوالت به ضدبرند تبدیل شــده و سهم خود 
را از بازار از دســت خواهند داد. مدیریت تکنما پی.وی. سی سپاهان با توجه 
به این اصل مهم، ســرمایه گذاری بسیاری در بخش خدمات پس از فروش 
واناوین انجام داده و دســت مدیر و پرسنل آن را برای تامین منافع و کسب 

رضایت مشتریان کامال باز گذاشته است. 
بخش خدمات پــس از فروش واناوین فعالیت هــای گوناگونی را انجام 
می دهد اما بیش از همه بر ارائه خدمات آموزشی تمرکز کرده است؛ با توجه 
بــه خالء اطالعات و آگاهی های فنی در این صنعت، زحمات این افراد را باید 
قدر دانســت زیرا چنین رویکردی تنها به گسترش خانواده واناوین منتهی 
نمی شود، بلکه ثمرات این تالش ها کل صنعت در و پنجره را منتفع می سازد. 
در ادامه از شما دعوت می کنیم تا گزارش کوتاهی از گفتگوی انجام شده با 
مهندس محمدرضا علی پور، مدیر خدمات پس از فروش و تبلیغات واناوین 

را در ادامه بخوانید:

د



ژه
 وی

ش
زار

گ
11

ه.9
ـار
شم

...
96
ور.

هری
..ش

هم.
ل.د

سـا
ن/ 

ـا
رانی

ه ای
ـر

نج
پ

97

مســائل.اقلیمی،.یا.عوامل.داخلی.مانند.یراق.آالت،.شیشــه.و.غیره.رخ.دهد.که.ما.به.ســرعت.
رسیدگی.کرده.و.نسبت.به.رفع.آن.اقدام.می.کنیم.«

وی.در.ادامه.در.خصوص.بازدیدهای.بخش.خدمات.پس.از.فروش.واناوین.توضیح.داد:.»ما.

به.طور.ســرزده.و.مرتب.کارگاه.ها.را.مورد.بازدید.قــرار.می.دهیم.و.یراق.آالت.و.تولیدات.آنها.

را.بررســی.و.کنترل.می.کنیم..همه.این.تالش.ها.و.نظارت.ها.باعث.شده.است.که.محصوالت.

تولیدشــده.از.پروفیل.های.واناوین.در.سراسر.کشور.به.صورت.استاندارد.و.به.یک.شکل.عرضه.

شــوند.و.این.عامل.به.اطمینان.کامل.ما.از.تولیدات.با.پروفیل.واناوین.منجر.شــده.اســت..به.

همین.دلیل.اســت.که.ما.محصوالت.واناوین.را.تا.15.سال.تحت.گارانتی.قرار.می.دهیم،.و.به.

مصرف.کننــدگان.این.اطمینان.را.می.دهیم.که.با.محصوالت.واناوین.از.کیفیت.و.کارایی.الزم.
بهره.مند.خواهند.شد.«

 واانوین،ردیچهاینوین



11
ه.9

ـار
شم

..
96
ور.

هری
..ش

هم.
ل.د

سـا
ن/ 

ـا
رانی

ه ای
ـر

نج
پ

98

گو
گفت

گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان 
با مهندس محسن صفایی؛

همارشتن موفق
 به دریافت گواهینامه

 رال آلمان شد

گروه صنعتی همارشــتن یکی از باسابقه ترین تولیدکنندگان پروفیل یو.پی.وی.ســی در کشورمان است که تحت مدیریت 
بادرایت مهندس محســن صفایی امروزه به یکی از خوشــنام ترین برندهای پروفیل در ایران تبدیل شــده است. پروفیل 
همارشتن از آغاز ورود به بازار ایران همواره یکی از پیشگامان کیفیت در این عرصه به شمار می رفته است. این پروفیل اخیرا 
موفق به دریافت گواهینامه معتبر رال از کشور آلمان شده است. هرچند محصوالت همارشتن سال ها پیش مورد تایید مراجع 
رســمی رال قرار گرفت، اما وجود تحریم های ناجوانمردانه مانع از صدور این گواهینامه شد. سرانجام این مانع هم از میان 
رفت تا همارشتن مدالی دیگر را به گنجینه افتخارات خود بیافزاید. به بهانه دریافت این گواهینامه به سراغ مهندس صفایی 

رفتیم و از ایشان چند و چون کار را جویا شدیم. با هم این گفتگو را می خوانیم:

اشــاره
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 در مورد استاندارد رال توضیح بفرمایید دلیل اعتبار و اهمیت این 
استاندارد چیست؟

موسســه.SKZ.به.عنــوان.بزرگترین.موسســه.مرتبط.با.صنعت.پالســتیک.در.

کشــور.آلمان.بیشتر.از.55.سال.اســت.که.در.این.حوزه.فعالیت.می.کند..این.موسسه.

آزمایشــگاهی.مســتقل.بر.طبق ISO/IEC 17025  قادر.بــه.انجام.آزمون.های.

مختلف.بر.روی.محصوالت.پالستیکی.بر.اساس.حدود.1000.استاندارد.رایج.می.باشد.

و.بدین.ترتیب.با.اجرای.دقیق.اســتاندارد،.انجام.تســت.ها.و.ارائه.نتایج.معتبر.و.قابل.

اعتماد.به.عنوان.یکی.از.معتبرترین.مراکز.آزمایشگاهی.در.صنعت.پالستیک.در.جهان.
به.شمار.می.رود..

عالمت SKZ یک.عالمت.کیفیت.اســت.که.توسط.موسســه.مذکور.پایه.گذاری.

گردیــده.و.بــرای.محصــوالت.مختلفی.که.مورد.آزمــون.قرار.گرفته.انــد.و.به.طور.

موفقیت.آمیزی.آزمون.ها.را.پشــت.سر.گذاشــته.اند.به.منظور.تایید،.نظارت.و.مطابقت.
محصول.با.الزامات.کیفی.اعطا.می.گردد.

 جهت دریافت این اســتاندارد چه مقدماتی الزم اســت و چه 
روندی برای آن باید طی شود؟

این.موسســه.در.قالب.انجام.آزمون.ها.و.ممیزی.های.مورد.نیاز.به.صورت.همکار.در.

زمینه.تاییدات.مربوط.به.گواهینامه.کیفیت.RAL.آلمان.با.انجمن.کیفی.سیستم.های.

پنجره.پالستیکی )GKFP( فعالیت.می.کند..هدف.انجمن.کیفی.سیستم.های.پنجره.

پالســتیکی )GKFP( اطمینان.از.تضمین.کیفیت.اســت.و.بــه.همین.منظور.پس.

از.اطمینــان.از.کیفیت.محصول.اقدام.به.صدور.گواهینامه RAL.برای.شــرکت.های.

متقاضی.می.کند..اســتاندارد.رال.آلمان.به.عنوان.معتبرترین.اســتاندارد.سیستم.های.
پروفیل.پنجره.پالستیکی.در.سرتاسر.دنیا.شناخته.می.شود..

همان.طور.که.اشــاره.شــد.هدف.از.تضمین.کیفیت.و.عالمت.کیفی.RAL.برای.

تایید.و.تثبیت.کیفیت.به.مصرف.کننده.می.باشد.که.نشان.می.دهد.محصول،.استاندارد.
آزمون.ها.و.الزامات.کیفی.را.برآورده.کرده.است..

این.الزامات.معموال.سطح.سختگیرانه.تری.نسبت.به.استانداردهای.معمول.دارند..به.

طور.کلی.ایده.برقراری.تضمین.کیفیت.داوطلبانه.براساس.RAL.و.الزامات.کیفی.آن.
به.حدود.سال.1925.برمی.گردد..

آزمون.ها.و.الزامات.کیفی.تعیین.شــده.باید.توسط.شرکت.هایی.که.داوطلب.هستند.

برآورده.شــوند..اگر.تمام.موارد.الزم.برآورده.شــوند.عالمت.RAL.به.محصول.مورد.

نظر.اعطا.می.گردد..تضمین.کیفیتی.که.توســط.عالمت.کیفی.تایید.می.گردد.شــامل.

یک.ســری.آزمون.های.اولیــه )ITT(.کنترل.های.منظم.و.مســتمر.تولیدکننده.و.

ممیزی.هایی.اســت )Third-party monitoring(.که.توســط.شرکت.های.
مربوطه )SKZ(.انجام.می.گردد.

 همارشــتن برای دریافت این استاندارد چه تالش هایی صورت 
داده و چه روالی را طی کرده است؟

گروه.صنعتی.همارشــتن.به.عنوان.یکی.از.باسابقه.ترین.شــرکت.ها.در.زمینه.تولید.

پروفیل.های.پنجره.پالستیکی.در.ایران،.همواره.درصدد.باال.نگه.داشتن.سطح.کیفی.

محصوالت.تولیدی.خود.بر.طبق.اســتانداردهای.جهانی.بوده.است.و.در.راستای.تایید.

ایــن.امر.و.حصول.کیفیت.جهانی.پروفیل.پنجره.یو.پی.وی.ســی.موفق.به.گذراندن.

آزمون.هــا.و.ممیزی.های.مورد.نیاز.برای.پروفیل.های.پنجره.پالســتیکی.بر.اســاس.

باالترین.ســطح.الزامات.کیفی.در.این.زمینه.یعنــی RAL GZ 716A.گردیده.و.

این.گواهینامه.را.که.تضمین.کننده.کیفیت.جهانی.پروفیل.همارشــتن.است.با.افتخار.
کسب.کرده.است.

هر.چند.لیاقت.مصرف.کنندگان.پروفیل.و.پنجره.های.همارشــتن.در.سطح.کشور.و.

خارج.از.آن.بیش.از.این.اســتانداردها.می.باشــد،.ولی.نتیجه.سعی.و.تالش.13.ساله.

پرسنل.سختکوش.گروه.صنعتی.همارشتن.هدیه.ای.است.از.دل.و.جان.به.هموطنان.
که.الیق.بهترین.کیفیت.زندگی.می.باشند.

 این گواهینامه چه مدت اعتبــار دارد و روال تمدید آن به چه 
نحو است؟

قرارداد.شرکت.همارشتن.با.شرکت.SKZ.براساس.پایش.دائمی.و.سالیانه.می.باشد.
 اخیرا برخی مجموعه ها ادعای کسب گواهینامه های رال یا سایر 
گواهینامه های جهانی معتبر را مطرح می کنند چگونه می توان مدعیات 

خالف واقع را تشخیص داد؟
بهترین.روش.راســتی.آزمایی،.تماس.با.شــرکت.SKZ.و.مراجعه.به.وبسایت.این.

شرکت.به.آدرس www.skz.de می.باشد.
 دریافت چنین گواهینامه هایی چه تاثیری بر سهم بازار یک برند 

می تواند داشته باشد؟
ایــن.گواهینامه.مطمئنا.بیانگر.یک.محصول.اســتاندارد.می.باشــد.و.بقیه.مدعیان.
کیفیت.در.جهان.برای.تولید.پروفیل.می.بایستی.از.پس.از.این.آزمون.برآیند..پیشاپیش.
قابل.یادآوری.اســت.که.همارشتن.یکبار.نیز.همین.مســیر.را.در.سال.2010.رفته.و.
خوشبختانه.در.همان.سال.نیز.موفق.به.پاس.کردن.تمامی.تست.های.مربوطه.شد.اما.
.SKZ.که.اســناد.و.مکاتبات.آن.موجود.است.شرکت.SKZ.در.آخرین.تماس.از.طرف
از.ارائه.گواهینامه.نهایی.به.دلیل.وارد.شــدن.در.تحریم.اقتصادی.امتناع.و.عذرخواهی.
کرد.که.شــرکت.همارشــتن.بالفاصله.پس.از.برجام.موضوع.را.مجددا.پیگیری.و.با.

آزمایش.های.جدید.و.بازدیدهای.کارشناسانه.موفق.به.دریافت.این.گواهینامه.شد.
.البته.در.تمام.طول.این.مدت.و.حتی.ســال.های.قبل.از.آن.کل.فرآیند.تولید.اعم.از.
 .RAL GZ 716A ـ.فرمول.ثابت.و.پروسه.تولید.براساس.استاندارد ـ.دوزینگـ. موادـ.

در.حال.تولید.بوده.است.
 آیا همارشتن برنامه جدید یا تولید محصول تازه ای را در دستور 

کار خود دارد؟
اصوال.تولیدات.همارشــتن.مختص.بــه.پروفیل.نبوده.و.از.ابتدای.کار.خود.هرســاله.
محصول.نوینی.را.در.ســبد.محصوالت.خود.اضافه.کرده.و.به.بازار.ارائه.داده.اســت؛.از.
جمله.پروفیل.یو.پی.وی.ســی.ــ.ورق.های.پی.وی.سی.ــ.پروفیل.های.چوب.پالست.و.
ســاخت.محصوالت.نهایی.از.همین.مواد؛.و.اخیرا.نیز.با.ارائه.ورق.رطوبتی.یا.ژئوممبران.
پی.وی.سی.در.بخش.دیگری.از.صنعت.ساختمان.حضور.یافته.و.اکنون.به.عنوان.آخرین.

محصول.مشغول.تولید.پرده.های.صنعتی.شفاف.و.نرم.پی.وی.سی.می.باشد.
.دو.پروژه.دیگر.در.دســت.بررسی.و.آزمایش.است.که.امید.است.در.سال.جاری.به.بار.

بنشیند.تا.نظیر.سایر.محصوالت.کیفی.همارشتن.در.خدمت.جامعه.صنعتی.قرار.گیرد.
 تحلیل شــما از وضعیت فعلــی بازار پروفیــل و در و پنجره های 

یو.پی. وی.سی چیست؟
افزایش.سرمایه.گذاری.و.نصب.ماشین.آالت.)به.دور.از.هرگونه.مطالعه.و.تحلیل.آماری.
و.نیازسنجی(.ظرفیت.اســمی.بسیار.زیاد.و.خارج.از.نیاز.)بدون.برنامه.ریزی.جهت.کشف.
بازارهای.جدید(.مشــکل.اولیه.در.این.صنعت.به.شــمار.می.آید.که.الجرم.به.رقابت.های.
شــدید.در.گرفتن.ســهم.بازار.منجر.شده.اســت..متاســفانه.در.این.پیکار.ناجوانمردانه.
ارزان.ســازی.و.کم.فروشی.ها.مانع.از.شکوفایی.این.صنعت.جوان.و.نوپا.شد.که.نتیجه.آن.
در.حال.حاضر.تعطیلی.بیش.از.دو.سوم.کل.ظرفیت.نصب.شده.می.باشد..من.از.پنج.سال.
پیــش.این.آینده.را.پیش.بینی.می.کردم.و.تمام.تالش.خود.را.جهت.اطالع.رســانی.انجام.
دادم.ولی.متاسفانه.مدیریت.بازار.پروفیل.پی.وی.سی.در.و.پنجره.در.کشور.ما.بسیار.شناور.

عمل.کرد.و.در.حال.حاضر.شرایط.اسفناکی.را.به.وجود.آورده.است.
البته.واضح.اســت.که.رکود.صنعت.ساختمان.و.بحران.های.اقتصادی.چندساله.نیز.کل.
مجموعه.صنعت.کشور.را.تحت.تاثیر.قرار.داده.است..اما.نتیجه.تولید.محصوالتی.با.کیفیت.
پایین.و.فریب.مشــتری.عاقبتی.جز.این.نداشــته.و.به.نظر.می.رسد.تنها.راه.نجات.عرضه.

محصوالت.با.کیفیت.اصیل.و.ماندنی.و.همچنین.دستیابی.به.بازارهای.جهانی.است..
در.این.راســتا.هدف.اصلی.و.دغدغه.همیشــگی.همارشتن.دســتیابی.به.باالترین.

سطوح.کیفی.جهانی.و.رضایت.مندی.مصرف.کنندگان.است.
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پنجره.ایرانیان؛.طرح.ویالســازی.در.شــهر.جدید.پرند.در.قالب.یک.پروژه.1500.واحدی.با.

طول.زمانی.اجرای.کامل.ظرف.مدت.ســه.سال.کلید.خورد..این.طرح.که.هم.اکنون.مطالعات.

اولیه.را.پشت.سر.گذاشــته.و.در.مرحله.انتشار.فراخوان.برای.جذب.پیمانکار.قرار.دارد،.پس.از.

تکمیل،.با.روش»فروش.مزایده.ای«.بر.مبنای.تعیین.»قیمت.پایه.متناسب.با.وضعیت.روز.بازار.
مسکن«،.به.اشخاص.متقاضی.واگذار.خواهد.شد.

به.گزارش.دنیای.اقتصاد،.این.طرح.قرار.اســت.با.یک.هدف.کلی،.شکل.ساخت.و.سازهای.

صورت.گرفته.در.شــهر.جدید.پرند.را.به.گونه.ای.متفاوت.از.آنچه.طی.ســال.های.اخیر.در.این.

شــهر.بنا.شده.اســت،.تغییر.دهد..مهم.ترین.هدف.از.اجرای.طرح.ویالسازی.در.ضلع.شمالی.

فاز.6.پرند.که.هم..اکنون.بخشــی.از.واحدهای.مســکن.مهر.در.آن.واقع.شــده.است.»اجرای.

سیاســت.اختالطنشینی.در.حومه.ارزانقیمت.پایتخت«.است؛.شــهرهای.جدید.اطراف.تهران.

که.طی.ســال.های.اخیر.با.هدف.جذب.سرریز.جمعیتی.کالن.شهر.تهران.ایجاد.شده.اند.اگرچه.

سکونتگاه.های.رســمی.تلقی.شده.و.عنوان.حاشیه.های.غیررسمی.به.آنها.اطالق.نمی.شود.اما.

طی.ســال.های.اخیر.به.واسطه.نوع.و.جنس.ساخت.و.ســازهای.صورت.گرفته.در.آنها.)مسکن.

مهر(.عمال.به.مناطق.محل.تمرکز.گروه.های.کم.درآمد.تبدیل.شــده.اند؛.این.درحالی.است.که.

طی.سال.های.گذشته.تاکنون،.همواره.کارشناسان.ومسئوالن.مسکن.و.سایر.حوزه.های.مرتبط.

همچون.جامعه.شناسان.وبرنامه.ریزان.شهری،.بر.ضرورت.ایجاد.اختالط.اقتصادی،.فرهنگی.و.
اجتماعی.در.محالت.مسکن.مهر.تاکید.کرده.اند.

پیگیری.و.اجرای.این.هدف.نه.تنها.به.تحقق.سیاســت.اختالط.نشینی.در.پایتخت.مسکن.

مهر.کشــور.منجر.می.شــود،.بلکه.به.واسطه.امکان.ایجاد.شــده.دربردارنده.یک.مزیت.عمده.

نیــز.برای.متقاضیان.خرید.ویال.در.نواحی.اطراف.پایتخت.نیز.هســت..هم.اکنون.به.واســطه.

وجود.برخی.مشکالت.زیست.محیطی.همچون.آلودگی.هوا،.ترافیک.و.غیره.در.پایتخت،.برخی.

خانوارهای.متعلق.به.دهک.های.اقتصادی.پردرآمد.و.حتی.طبقات.متوســط.رو.به.باال،.تمایل.

دارند.با.خرید.امالک.ویالیی،.به.حومه.های.پایتخت.مهاجرت.کنند؛.مطالعات.نشــان.می.دهد،.

شهرهای.جدید.اطراف.پایتخت.هم.اکنون.از.ظرفیت.بالقوه.برای.جذب.دهک.های.مرفه.ساکن.

پایتخت.در.مقایسه.با.برخی.دیگر.از.مناطق.شهری.حومه،.برخوردارند..
هم.اکنون.به.دلیل.وجود.دو.مانع.عمده.در.بیشتر.حومه.های.شهری.شناخته.شده.شهر.تهران.
همچون.لواســان.و...،.امکان.مهاجرت.تعداد.قابل.توجهی.از.ایــن.خانوارها.به.نواحی.اطراف.
کالن.شهر.تهران.وجود.ندارد..این.درحالی.است.که.اجرای.طرح.ویالسازی.در.شهر.جدید.پرند.

می.تواند.خال.موجود.در.این.زمینه.را.پرکند.
هم.اکنــون.در.حومه.های.خــوش.آب.و.هوای.اطــراف.پایتخت.عمده.امالک.فروشــی.با.
مشــکالتی.همچون.عدم.برخورداری.از.ســند.مالکیت،.چند.مالکی.بودن.و.غیره.مواجهند.به.
همین.دلیل.ســطح.اعتماد.متقاضیان.برای.خریــد.ویال.در.این.مناطق.به.دلیل.کمبود.امالک.
فروشی.برخوردار.از.ســالمت.حقوقی،.پایین.است؛.این.درحالی.است.که.از.سوی.دیگر.قیمت.
این.ویالها،.به.قدری.باالســت.که.بخش.قابل.توجهی.از.متقاضیان.مهاجرت.به.حومه.شهر.از.
توان.مالی.کافی.برای.خرید.این.امالک.برخوردار.نیستند.یا.خرید.چنین.ویالهایی.در.خارج.از.

شهر.را.اقتصادی.نمی.دانند.
کارشناسان.می.گویند:.اگرچه.شــهرهای.جدید.اطراف.تهران.سکونتگاه.های.رسمی.هستند.
اما.به.دلیل.تمرکز.گروه.های.کم.درآمد.و.برای.در.امان.ماندن.از.معضالت.فرهنگی.و.اجتماعی.
ناشــی.از.اجتماع.این.افراد.در.محالت.مسکن.مهر.الزم.است.از.میان.سایر.طبقات.اقتصادی،.
اجتماعی.و.فرهنگی.جامعه.نیز.در.شهرهای.جدید.اسکان.داده.شوند.تا.به.واسطه.این.اختالط،.
هویت.شهرهای.جدید.به.عنوان.شهرهای.برخوردار.از.هویت.و.ویژگی.های.شهر.واقعی.مشابه.
آنچه.در.ســایر.شهرها.مشاهده.می.شود،.برای.ســاکنان.به.رسمیت.شناخته.شود.وشهر.جدید.
از.حالت.خوابگاهی.به.شهری.دارای.هویت.همراه.با.حس.تعلق.برای.ساکنان.تبدیل.شود..

این.درحالی.اســت.که.پیش.از.این.کارشناســان.بارها.نســبت.به.پیامدهای.منفی.تمرکز.

گروه.های.کم.درآمد.در.محالت.مســکن.مهر.و.عدم.اختالط.آنها.با.ســایر.گروه.های.درآمدی.

هشــدار.داده.بودند.و.ادامه.این.شــرایط.را.تبدیل.برخی.محالت.ضعیف.تر.به.کانون.های.جرم.
وبزه،.عنوان.می.کردند.

هم.اکنون.و.در.شــرایطی.که.برخی.حومه.های.خوش.آب.و.هوای.اطراف.تهران.با.مشــکل.
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»کمبود.زمین«.و.از.آن.مهم.تر.»عدم.صدور.مجوز.ساخت«.مواجهند،.شهرهای.جدید.اطراف.

پایتخت.به.خصوص.پرند.و.پردیس.در.عین.حال.که.سکونتگاه.های.رسمی.محسوب.می.شوند.

و.قیمت.خرید.زمین.و.ویال.نیز.در.آنها.نســبت.به.ســایر.مناطق.حومه.ای.کالن.شــهر.تهران.

پایین.تر.اســت،.منبع.ســطح.قابل.توجهی.از.اراضی.خام.در.اختیار.دولت.هستند.که.قرار.است.

90.هکتار.از.این.اراضی.در.شــهر.جدید.پرند،.برای.ســاخت.ویالهای.با.زیربنای.حدود.150.

تــا.160.مترمربع.در.قطعات.500.تا.600.مترمربعی.مورد.اســتفاده.قرار.گیرد..موجودی.قابل.

توجه.اراضی.خام.در.اختیار.دولت.در.شــهرهای.جدید.اطراف.پایتخت.این.ظرفیت.را.دارد.که.

نیــاز.گروه.های.پردرآمد.و.حتی.گروه.های.درآمدی.متوســط.رو.به.بــاال.را.برای.مهاجرت.به.

مناطق.کم.تراکم.در.خارج.از.محدوده.شــهر.تهران.تامین.کند..بنابراین،.هم.اکنون.شــهرهای.

جدید.اطراف.پایتخت.گزینه.مناســب.خرید.ویال.و.سکونت.برای.این.گروه.خانوارها.محسوب.
می.شوند.

علت تاخیر در ساخت ویالهای پرند
بر.اســاس.این.گزارش،.هرچند.حدود.سه.ســال.پیش،.طرح.ویالسازی.در.این.شهر.جدید.
مطرح.شــده.بود.اما.این.بار.فرآیند.شروع.به.کار.برای.احداث.1500.دستگاه.ویالی.مسکونی.
در.این.شهر.جدید.حاکی.از.جدی..شدن.اجرای.این.طرح.دارد؛.به.طوری.که.اظهارات.مدیرعامل.
شهرجدید.پرند.درخصوص.جزئیات.و.نحوه.اجرای.این.طرح.نشان.می.دهد.ویالسازی.جدید.در.
شــهر.پرند،.رسما.کلید.خورده.است..علی.اکبر.طاهری،.مدیرعامل.شهر.جدید.پرند.درخصوص.
جزئیات.طرح.ویالســازی.در.این.شــهر.جدید.به.دنیای.اقتصاد.اعــالم.کرد:.هدف.اصلی.از.
اجرای.این.طرح.اســتفاده.از.اراضی.در.اختیار.دولت.برای.ایجاد.»اختالط.جمعیتی«.و.»پیوند.
طبقات.مختلف.جامعه.با.یکدیگر«.در.راســتای.اجرای.سیاست.اختالط.نشینی.و.هویت.بخشی.

به.شهرهای.جدید.است.
.وی.با.بیان.اینکه.هم.اکنون.مطالعات.اولیه.برای.ســاخت.1500.دستگاه.ویالی.مسکونی.
در.زمینی.بالغ.بر.90.هکتار،.در.قطعات.500.تا.600.مترمربعی.و.با.زیربنای.کل.150.تا.160.
مترمربع.برای.هر.ویالی.مسکونی.انجام.شده.است.و.این.طرح.در.مرحله.انتشار.فراخوان.برای.
جذب.ســرمایه.گذار.قرار.دارد،.گفت:.طی.15.روز.آینده.فراخوان.جذب.پیمانکار.برای.مشارکت.

در.اجرای.این.طرح.منتشر.می.شود.
به.گفته.وی،.فرآیند.انتخاب.پیمانکار.از.میان.شرکت.های.بخش.خصوصی.طی.دو.ماه.آینده.
نهایی.می.شــود.و.پس.از.انعقاد.قرارداد.با.پیمانکاران،.با.توجه.به.بازه.زمانی.تعریف.شــده.برای.
اجرای.طرح،.حداکثر.ظرف.مدت.3.ســال.کل.طرح.شــامل.مراحل.آماده.سازی.زمین،.تامین.

سرانه.های.عمومی.موردنیاز.و.ساخت.ویالها،.تکمیل.می.شود.
قرار.اســت.فرآیند.انتخاب.پیمانکار.از.میان.شرکت.های.بخش.خصوصی.از.طریق.فراخوان.
عمومی،.ابتدا.برای.انجام.عملیات.آماده.سازی.زمین.و.تامین.زیرساخت.ها.و.سرانه.های.عمومی.
مورد.نیاز.و.ســپس.برای.ساخت.ویال.انجام.شود..مدیرعامل.شــهر.جدید.پرند.درحالی.علت.
تاخیر.در.اجرای.طرح.ویالسازی.در.شهر.جدید.پرند.را.»درگیری.در.پروژه.های.مسکن.مهر«.
طی.سال.های.اخیر.عنوان.کرد.که.قرار.است.این.طرح.بر.مبنای.یک.درس.مهم.از.پروژه.های.
مســکن.مهر.اجرا.شود؛.به.این.معنا.که.در.این.طرح.قرار.است.بر.خالف.مسکن.مهر.که.ابتدا.
واحدهای.مســکونی.احداث.و.سپس.تامین.سرانه.های.زیربنایی.و.خدماتی.در.دستور.کار.قرار.

گرفت،.ابتدا.زیرساخت.ها.وخدمات.تامین.و.سپس.عملیات.ساخت.ویالها.شروع.شود.
بررســی.های.بیشتر.نشان.می.دهد.این.طرح.قرار.اســت.در.نزدیکی.واحدهای.مسکن.مهر.
ســاخته.شــود.تا.از.این.طریق.گروه.های.مرفه.تر.در.میان.خریداران.واحدهای.مســکن.مهر.
که.عمدتا.متعلق.به.گروه.های.کم.درآمد.هســتند.اسکان.داده.شوند..تجربه.ساخت.واحدهای.
مسکونی.در.شهر.جدید.پرند.پس.از.آماده.سازی.خدمات.و.زیرساخت.ها.به.قبل.از.ورود.مسکن.
مهر.به.این.شــهر.جدید.برمی.گردد.که.پیاده.سازی.این.سیاست.در.آن.زمان.موجب.شد.بیش.
از.80.درصد.نیاز.ســاکنان.قدیمی.شهرهای.جدید.به.خدمات.زیربنایی.و.روبنایی.از.همان.بدو.

سکونت.خانوارها.در.واحدهای.مسکونی.)غیرمسکن.مهر(.تامین.شود..
قرار.اســت.این.سیاست.در.طرح.ســاخت.1500.ویالی.مسکونی.در.این.شهر.جدید.تکرار.
شــود..طرح.ساخت.ویال.در.شهر.جدید.پرند.همچنین.قرار.است.با.مشارکت.بخش.خصوصی.
انجام.شــود؛.به.ایــن.معنا.که.بخش.خصوصــی.در.ازای.انجام.عملیات.آماده.ســازی،.تامین.
ســرانه.های.عمومی.و.ساخت.ویالهای.مســکونی،.روی.زمین.های.در.اختیار.دولت،.بخشی.
از.پروژه.را.به.عنوان.درآمد.حاصل.از.مشــارکت.تملک.کنــد..در.حال.حاضر.حدود.50.هکتار.
از.3420.هکتار.محدوده.مصوب.شــهر.پرند.به.ویالهای.مسکونی.احداث.شده.طی.سال.های.

قبل.اختصاص.دارد.



ش
زار

گـ

برآورد اولیه از فرمول مشارکت 
برآوردهای.اولیه.از.ســهم.دولت.وپیمانکار.بخش.خصوصــی.از.ماحصل.پروژه.بعد.از.اتمام.
کامل.فرآیند.اجرای.طرح،.نشان.می.دهد.هم.اکنون.مدل.ترجیحی.سهم.60.درصدی.دولت.در.
برابر.سهم.40.درصدی.پیمانکار.مد.نظر.قرار.دارد،.هرچند.ممکن.است.متناسب.با.تغییرات.روز.
بازار.مسکن،.این.فرمول.تغییر.کند..این.در.حالی.است.که.در.پیش.بینی.های.اولیه.صورت.گرفته.
برای.اجرای.این.طرح،.امکان.پیش.فروش.ویالهای.مســکونی.به.متقاضیان.نیز.درنظر.گرفته.

شده.است.
.بــا.این.وجــود.به.گفته.مدیرعامل.شــهر.جدید.پرند.در.صورت.نهایی.شــدن.این.امکان،.
پیش.فروش.ویالها.بعد.از.مشــخص.شــدن.ســهم.دولت.و.پیمانکار.از.عواید.طرح.اجرا.شده،.
انجام.خواهد.شــد.و.قبل.از.مشخص.شدن.سهم.طرفین.این.امکان.وجود.ندارد..هر.چند.هنوز.
برآوردی.از.قیمت.ویالهای.مســکونی.که.قرار.است.در.قالب.این.طرح.احداث.و.به.متقاضیان.
فروخته.شــود،.انجام.نشــده.و.هرگونه.برآورد.قیمتی.منوط.به.تغییرات.قیمت.مسکن.در.زمان.
فروش.یا.پیش.فروش.واحدها.اعالم.شــده.اســت.اما.نحوه.واگذاری.این.ویالها.به.متقاضیان.
بر.مبنای.»انجام.مزایده«.و.فروش.ویالها.به.افرادی.اســت.که.قیمتی.»باالتر«.از.قیمت.پایه.

تعیین.شده،.پیشنهاد.کنند..
این.درحالی.اســت.که.این.ویالها.به.قیمت.روز.و.بدون.اعمال.محدودیت.خاص.در.شرایط.
متقاضیان.به.فروش.می.رسد.و.بنابراین.هیچ.منعی.از.بابت.خانه.اولی.بودن.یا.الزام.به.سبز.بودن.
فرم.)ج(.متقاضیان.برای.خرید.این.ویالها.وجود.ندارد؛.به.عبارت.دیگر.هر.متقاضی.که.قیمتی.
باالتر.از.قیمت.پایه.پیشنهاد.کند،.خریدار.نهایی.ویال.خواهد.بود..به.گزارش.»دنیای.اقتصاد«،.
در.واگذاری.واحدهای.مســکن.مهر،.متقاضی.باید.واجد.5.شرط.برای.پیش.خرید.این.واحدها.
بود.یکی.از.این.شروط.سبز.بودن.فرم.)ج(.به.معنای.عدم.برخورداری.متقاضی.از.مسکن.ملکی.
تعیین.شــده.بود.این.در.حالی.اســت.که.برای.خرید.ویالهای.جدید.هیچ.شرطی.جز.پیشنهاد.
باالترین.قیمت.نسبت.به.قیمت.تعیین.شده.پایه.در.زمان.انجام.مزایده.برای.متقاضیان.در.نظر.
گرفته.نشــده.اســت..به.این.ترتیب.افرادی.که.دارای.مســکن.ملکی.هستند.نیز.می.توانند.در.

فهرست.خریداران.ویالهای.مسکونی.شهر.جدید.پرند.قرار.بگیرند.
بر.اساس.این.گزارش،.هم.اکنون.در.بخش.هایی.از.شهر.جدید.پرند.بیش.از.30.تیپ.ویالی.
مسکونی.با.متراژهای.گوناگون.)به.طور.معمول.بین.400.تا.800.مترمربع(.وجود.دارد.که.قیمت.
این.ویالها.به.طور.متوســط.از.500.میلیون.تومان.شروع.شــده.و.تا.حدود.یک.میلیارد.تومان.
می.رســد..در.حال.حاضر.به.طور.تقریبی.130.هزار.واحد.مسکونی.)ویالیی.وآپارتمانی(.در.شهر.

جدید.پرند.وجود.دارد.که.از.این.تعداد.95.هزار.واحد.مربوط.به.مسکن.مهر.است.
پایلوت شهرسازی ریل پایه در پرند

مدیرعامل.شــهر.جدید.پرند.همچنین.از.رایزنی.با.شهرداری.تهران.برای.احداث.دو.ایستگاه.

مترو.در.شــهر.جدید.پرند.خبر.داد..به.گفته.طاهری،.هر.چند.مطابق.با.طرح.های.مصوب.قرار.

بود.تنها.یک.ایســتگاه.مترو.در.مرکز.شهر.جدید.پرند.احداث.شود،.اما.با.توجه.به.فاصله.قابل.

توجه.فاز.6.پرند.از.مرکز.شــهر،.تالش.ها.برای.افزایش.تعداد.ایستگاه.ها.به.حداقل.دو.ایستگاه.
مترو.در.جریان.است..

طاهــری.با.بیــان.اینکه.از.ســال.92.متروی.پرند.بــا.انجام.عملیات.ریل.گــذاری.و.تامین.

زیرساخت.ها.با.97.درصد.پیشرفت.فیزیکی.تحویل.شهرداری.تهران.شد،.اظهار.کرد:.هم.اکنون.

شهرداری.تهران.مسئولیت.ادامه.پروژه.متروی.پرند.را.دارد.که.در.امتداد.خط.یک.متروی.تهران،.
با.طول.5/.17.کیلومتر.از.ایستگاه.متروی.فرودگاه.امام.خمینی.شروع.شده.و.به.پرند.می.رسد..
به.گفته.وی،.به.دلیل.مشکالت.بودجه.ای.برای.تامین.تجهیزات.برقی.و.ناوگان.)واگن.مترو(،.
عملیات.تکمیل.متروی.پرند.با.تاخیر.مواجه.شــده.است..این.درحالی.است.که.ایستگاه.متروی.
شــهر.جدید.پرند.هم.درحال.حاضر.40.درصد.پیشــرفت.فیزیکی.دارد.و.به.شهرداری.تهران.

تحویل.داده.شده.است.
.به.گزارش.»دنیای.اقتصاد«.مدیرعامل.شــهر.جدید.پرند.همچنین.از.آمادگی.برای.تبدیل.
متــروی.پرند.به.»پروژه.پایلوت.شهرســازی.ریل.پایه«خبر.داد؛.به.ایــن.صورت.که.دولت.با.
قــرار.دادن.زمین.هــای.در.اختیار.خود.در.اطراف.ایســتگاه.های.متروی.پرند.بــه.پیمانکاران.
وسرمایه.گذاران.بخش.خصوصی.در.قبال.تامین.هزینه.های.ساخت.و.توسعه.متروی.این.شهر،.
امکان.ساخت.مجتمع.های.ایستگاهی.پیرامون.ایستگاه.مترو.را.برای.آنان.فراهم.می.کند..از.این.
طریق.امکان.افزایش.تعداد.ایستگاه.های.متروی.پرند.نیز.فراهم.خواهد.شد.و.با.افزایش.تعداد.
ایستگاه.های.متروی.پرند.به.طور.قطع.جذابیت.سکونتی.در.این.شهر.جدید.نیز.افزایش.می.یابد..
در.صورت.افتتاح.متروی.پرند،.مدت.زمان.ســفر.از.این.شهر.جدید.به.محدوده.مرکزی.شهر.
تهران.حدود.70.دقیقه.برآورد.می.شــود..این.در.حالی.است.که.در.صورت.افتتاح.خطوط.سریع.
السیر.مترو.)خطوط.اکســپرس(.این.زمان.به.حدود.40.دقیقه.کاهش.می.یابد..متروی.پرند.در.
امتداد.خط.یک.متروی.تهران.قرار.دارد؛.خط.یک.متروی.تهران.از.شمالی.ترین.نقطه.پایتخت.

شروع.شده.و.تا.جنوبی.ترین.نقطه.در.شهر.جدید.پرند.امتداد.می.یابد.
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رییس نظام مهندسی تهران مطرح کرد:

گرد فراموشی بر آوار پالسکو؛ 
می شد از شدت حادثه کاست

پنجره.ایرانیان؛.حادثه.پالسکو.با.تمام.ناراحتی.و.اندوهی.که.جامعه.را.در.یک.برهه.

زمانی.درگیر.خود.کرده.بود.در.حال.فراموشــی.اســت.و.شاید.بسیاری.از.ما.نسبت.به.

این.موضوع.که.حادثه.پالســکو.می.تواند.در.4900.ساختمان.پرخطر.کالنشهر.تهران.

تکرار.شود.بی.توجه.هســتیم؛.موضوعی.که.رییس.سازمان.نظام.مهندسی.ساختمان.

استان.تهران.نســبت.به.آن.نگران.است.و.می.گوید.حتما.باید.افراد.دارای.صالحیت.
مسئولیت.ایجاد.و.نگهداری.دائم.برج.ها.و.ساختمان.های.بلندمرتبه.را.بر.عهده.گیرند.
حســن.قربانخانی.در.گفت.و.گو.با.ایســنا.اظهار.کرد:.اگر.در.ســاختمان.پالسکو.
بازدیدهــای.دوره.ای.انجام.و.موارد.دارای.نقص.برطرف.می.شــد.احتماال.این.اتفاق.

نمی.افتاد.و.اگر.هم.رخ.می.داد،.قطعا.به.این.شدت.و.گستردگی.نبود.
وی.با.اشــاره.بــه.مغفول.ماندن.مبحــث.22.مقررات.ملی.ســاختمان.افزود:.
هم.اکنون.حوزه.کاری.ما.چه.در.شهرداری.و.چه.سازمان.نظام.مهندسی.تا.زمانی.
اســت.که.ســاختمان،.پایان.کار.می.گیرد.اما.زمان.بسیار.مهم.بهره.برداری.کامال.

مغفول.مانده.است.
رییس.سازمان.نظام.مهندسی.ساختمان.استان.تهران.اظهار.کرد:.اساسا.آمار.و.ارقام.
دقیقی.از.تعداد.بناهای.فاقد.ایمنی.شهر.تهران.در.دست.نیست..چون.کسی.تا.به.حال.
به.صورت.جدی.این.مســئله.را.بررســی.نکرده.و.شاید.اصال.شاخص.هایی.را.در.این.
خصوص.تعریف.نکرده.ایم..ما.عادت.داریم.خیلی.زود.اتفاقات.را.به.فراموشی.بسپاریم..

حادثه.پالســکو.اتفاق.افتاد،.در.یک.مقطع.زمانی.همــه.را.تحت.تاثیر.قرار.داد،.همه.

ناراحت.شدند.ولی.به.نظر.می.رسد.با.گذر.زمان.فراموش.کرده.اند.که.چه.حادثه.تلخی.
بود.و.ممکن.است.تکرار.شود.

 مدیران برج ها باید افراد دارای صالحیت فنی باشند
وی.به.مبحث.22.مقررات.ملی.ســاختمان.اشــاره.و.تاکید.کرد:.مبحث.22.مربوط.
بخش.تعمیر.و.نگهداری.ســاختمان.است..شهروندان.در.همه.جای.دنیا.هزینه.ای.را.
بابت.تعمیر.و.نگهداری.ســاختمان.ها.اختصاص.می.دهند..این.حوزه.ای.است.که.ما.به.
آن.وارد.نشده.ایم.و.البته.بخشی.است.که.می.تواند.برای.مهندسان.اشتغال.آفرین.باشد..
امروز.مدیران.برج.ها.و.ســاختمان.های.بزرگ.باید.افرادی.باشند.که.صالحیت.الزم.را.
داشته.باشــند.و.اصول.فنی.را.در.خصوص.تعمیر.و.نگهداری.بدانند..اگر.می.خواهیم.
حوادثی.مانند.پالســکو.تکرار.نشود.هیچ.چاره.ای.جز.این.نداریم.که.به.بحث.تعمیر.و.

نگهداری.اهمیت.بدهیم.
رییس.ســازمان.نظام.مهندســی.اســتان.تهران.درباره.فعالیت.این.سازمان.بعد.از.
حادثه.پالســکو.اظهار.کرد:.ما.از.همان.روزی.که.حادثه.پالســکو.رخ.داد.یک.تیم.را.
برای.کمک.های.فنی.فرســتادیم..بعد.گزارش.مبسوطی.را.تهیه.و.به.دادستان.تهران.
و.کسانی.که.در.این.موضوع.صاحب.مسئولیت.بودند.ارسال.کردیم..سپس.کمیسیونی.
در.سازمان.نظام.مهندسی.به.نام.کمیسیون.ماده.22.تشکیل.دادیم.که.بتوانیم.روش.ها.
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و.دســتورالعمل.های.اجرایی.را.ســریع.تر.عملیاتی.کنیم..به.زودی.هم.یک.نشســت.
تخصصی.درخصوص.بررسی.حادثه.پالسکو.خواهیم.داشت.

قربانخانی.با.بیان.اینکه.طبق.قانون،.هم.اکنون.بخش.ســاخت.و.ســاز.حداقل.سه.

متولی.دارد،.خاطرنشــان.کــرد:.یکی.از.مراجع،.شــهرداری.ها.و.مراجع.صدور.پروانه.

به.عنوان.کســانی.که.باید.طرح.های.جامع.و.تفصیلی.و.مقررات.شهرسازی.را.رعایت.

کنند،.هســتند.که.در.نهایــت.پروانه.ســاختمانی.را.صادر.می.کننــد..متولی.دیگر،.

ســازمان.های.نظام.مهندسی.هستند.که.بخش.فنی،.مهندســی.و.نظارت.بر.اجرا.را.

انجام.می.دهند..در.نهایت.وزارت.راه.و.شهرسازی،.ناظر.عالیه.بر.اجرای.مقرارت.است..

در.کنار.این.ارگان.ها.اداره.استاندارد.مسئولیت.کنترل.مصالح.را.بر.عهده.دارد.و.وزارت.
کار.بحث.ایمنی.کارگاه.ها.را.کنترل.می.کند.

 کیفیت ساخت و ساز متولی مشخصی ندارد
قربانخانی.ادامه.داد:.با.این.وجود.ســوال.اصلی.این.است.در.نهایت.متولی.کیفیت.
ســاخت.و.ساز.چه.کسی.است؟.این.ســوال.برای.ما.هم.بدون.جواب.است..هرکسی.
که.اعتقاد.داریم.متولی.افزایش.کیفیت.اســت.باید.به.مسئولیت.خودش.عمل.کند.و.
پاسخگو.باشد.اما.اتفاقی.که.در.شهرهای.بزرگ.می.افتد.این.است.که.هرکسی.تالش.
می.کنــد.گناه.کار.را.به.گردن.دیگری.بیندازد.و.به.نوعی.شــانه.خالی.کند..نتیجه.این.
می.شود.که.در.بسیاری.از.شهرها.وضعیت.شهرسازی.و.معماری.خوب.نیست،.کیفیت.
ســاختمان.ها.چنگی.به.دل.نمی.زند،.به.دلیل.فروش.تراکم.و.تخلفات.ساختمانی.که.
اتفاق.افتاده.شــرایط.زیست.مردم.دچار.مشــکل.شده،.ما.مشکل.ترافیک.در.خیلی.از.

شهرها.داریم.و.این.مشکالت.را.با.گوشت.و.پوست.و.استخوان.لمس.می.کنیم.
رییس.سازمان.نظام.مهندسی.ساختمان.استان.تهران.تصریح.کرد:.باید.در.خصوص.
موضوعاتی.که.در.بخش.ســاخت.و.ســاز.داریم.گفتگو.کنیم.تا.مردم.با.یک.سری.از.
حقوق.خود.آشــنا.شــوند.و.اگر.این.گفت.و.گو.تبدیل.به.گفتمان.کلی.شد.تبدیل.به.
مطالبه.می.شــود.و.آن.زمان.هرکس.باید.پاسخگوی.کارهای.خودش.باشد..اما.اتفاقی.
که.االن.می.افتد.این.است.که.خیلی.از.کسانی.که.باید.به.مسئولیت.و.وظایف.خودشان.

عمل.کنند.خوب.عمل.نمی.کنند.
 در بسیاری ساختمان ها مصالح استاندارد استفاده نمی شود

قربانخانی.با.اشاره.به.بحث.اســتاندارد.ساختمان.ها،.گفت:.ما.وظیفه.داریم.مصالح.

استاندارد.اســتفاده.کنیم..در.بخش.ساختمان.بیش.از.90.محصول.استاندارد.اجباری.

داریم.ولی.امروزه.در.بســیاری.از.کارگاه.ها.محصول.استاندارد.استفاده.نمی.شود؛.چون.

اســتفاده.از.محصول.اســتاندارد.هزینه.بیشــتری.دارد.و.در.محل.مصرف.با.توجه.به.

اینکه.ســازندگان،.بیمه.تضمین.کیفیت.را.نمی.دهند،.افراد.صاحب.صالحیت.معموال.

در.کشور.ما.ســاختمان.نمی.سازند،.شناســنامه.فنی.ملکی.نداریم.که.بعدا.مشخص.

شــود.چه.کسی.ساخته.و.چه.مصالحی.مصرف.کرده.است،.در.نهایت.در.بازار.مصرف.

محصوالت.استاندارد.اســتفاده.نمی.شود..نتیجه.این.می.شود.که.شرکت.هایی.هم.که.

مصالح.اســتاندارد.اســتفاده.می.کنند.چون.قدرت.رقابت.آنها.در.بازار.کاهش.می.یابد.

به.تدریج.انگیزه.خود.را.برای.تولید.محصول.استاندارد.از.دست.می.دهند.و.بخش.هایی.

از.تولیداتشان.را.به.محصوالت.غیراســتاندارد.اختصاص.می.دهند.تا.بتوانند.در.بازار،.
شرایط.خودشان.را.حفظ.کنند.

وی.در.پاسخ.به.این.ســوال.که.چرا.بحث.مجری.ذیصالح.جدی.گرفته.نمی.شود،.

گفــت:.ما.با.متولیــان.امر.اختالف.نظری.داریم.که.خیلی.هــا.فکر.می.کنند.با.حضور.

مجری.ذیصالح.قیمت.تمام.شده.ســاخت.و.ساز.باال.می.رود؛.در.صورتی.که.به.نظر.

مــن.این.اتفاق.نمی.افتد.چون.رقمی.که.معموال.مجریان.می.گیرند.چندان.قابل.توجه.

نیســت.که.در.افزایش.قیمت.موثر.باشــد..نکته.دیگر.اینکه.ما.این.را.سرمایه.گذاری.

می.دانیــم،.نه.هزینه؛.چون.وقتی.از.عوامل.ذیصالح.اســتفاده.کنید.می.توانید.مطمئن.

باشید.که.کیفیت.کار.بهتر.خواهد.شد..افزایش.کیفیت،.نوعی.سرمایه.گذاری.است.که.
بهره.بردار.از.آن.استفاده.می.کند.

 یک سال افزایش عمر ساختمان ها یعنی ۴000 میلیارد تومان صرفه جویی
رییس.سازمان.نظام.مهندسی.ساختمان.استان.تهران.ادامه.داد:.میانگین.عمر.مفید.
ســاختمان.در.ایران.حدود.30.سال.و.در.جهان.حدود.90.سال.است..طبق.محاسبات.

ما،.اگر.یک.سال.عمر.مفید.ساختمان.ها.افزایش.پیدا.کند.سالیانه.4000.میلیارد.تومان.

ثروت.کشور.حفظ.می.شود..حال.در.نظر.بگیرید.اگر.به.جای.یک.سال،.خودمان.را.به.

میانگین.جهانی.نزدیک.کنیم.چقــدر.از.هدررفت.منابع.جلوگیری.به.عمل.می.آید..از.

ســوی.دیگر.مصرف.انرژی.در.کشور.ما.بسیار.باالست؛.به.طوری.که.حدود.پنج.برابر.

میانگین.جهانی.انرژی.مصرف.می.کنیم.که.بخشی.از.این.هدررفت.در.ساختمان.های.
مسکونی.و.بخشی.در.ساختمان.های.دولتی.و.اداری.اتفاق.می.افتد.

قربانخانی.تاکید.کرد:.اگر.ما.اســتانداردهای.الزم.را.در.ساخت.و.ساز.رعایت.کنیم.

در.نهایــت.می.توانیم.اطمینان.حاصل.کنیم.محصولی.که.تولید.شــده.کیفیت.دارد.و.

انرژی.کمتری.مصرف.می.کند..بحث.هوشمندسازی.که.هم.اکنون.مطرح.است.کمک.

می.کنــد.تا.هزینه.مصرف.انرژی.کاهش.پیدا.کنــد.اما.با.وجود.طرح.ها.و.موارد.دنبال.

شــده،.در.خروجی.اتفاق.خاصی.نیفتاده.و.ما.کماکان.باالترین.مصرف.انرژی.را.داریم.

و.به.این.موضوع.هم.فکر.نمی.کنیم.که.باید.به.آیندگان.پاسخگو.باشیم.که.چرا.اجازه.
دادیم.این.همه.منابع.هدر.برود.

 سازنده تولید می کند، سود می برد و می رود؛ دردسر برای بهره بردار است
وی.افزود:.هم.اکنون.درصد.زیادی.از.ســازندگان،.تولیدکننده.ســاختمان.هستند،.
نه.بهره.بردار..یک.نفر.ســرمایه.گذاری.کرده.ســاختمانی.تولید.کند.بفروشد.و.سودی.
ببرد..هیچکس.با.این.مخالفتی.ندارد.طبیعی.اســت.که.هرکس.در.شغل.تولیدی.باید.
ســود.ببرد..اما.موضوع.این.است.که.حقوق.بهره.بردار.که.مردم.عادی.هستند.رعایت.
نمی.شــود..بعضی.ها.فکر.می.کنند.همه.کسانی.که.ساختمان.می.سازند.مردم.هستند.و.
هرچقدر.بتوانند.هزینه.ها.را.کاهش.دهند.در.جهت.حقوق.مردم.قدم.برداشــته.اند؛.در.
صورتی.که.این.تفکر.اشــتباه.است..بهره.برداران.هم.اکنون.ساختمان.هایی.را.می.خرند.

که.کیفیت.ندارد.اما.در.قبال.آن.پول.زیادی.می.پردازند..
در.قوانیــن.و.مقررات.بیمه.تضمین.کیفیت.داریم،.یعنی.کســی.که.محصولی.را.
تولید.می.کند.باید.کیفیــت.آن.را.هم.تضمین.کند.اما.در.عمل.این.اتفاق.نمی.افتد..
بسیاری.از.شــهروندان.آپارتمانی.را.می.خرند.ولی.تولیدکننده.به.آنها.بیمه.تضمین.

کیفیت.ارائه.نمی.دهد.
رییس.ســازمان.نظام.مهندسی.تهران.همچنین.با.اشــاره.به.بحث.شناسنامه.فنی.
ملکی.گفت:.این.یک.ســند.اولیه.ای.اســت..ما.بخشی.از.این.مبحث.را.در.سازمان.با.
سرعت.کمی.انجام.می.دهیم.ولی.مستلزم.این.است.که.شهرداری.قبل.از.صدور.پایان.
کار.موظف.اســت.تضمین.کیفیت.و.شناســنامه.فنی.ملکی.را.بگیرد.و.بعد.پایان.کار.
صادر.کند..اگر.این.اصل.رعایت.شود.بسیاری.از.موضوعات.حل.می.شود..این.موضوع.
مجموعه.به.هم.پیوسته.ای.است..صرفا.بحث.شهرداری.ها.نیست..حتی.در.خود.نظام.

بیمه.ای.هم.مشکل.داریم..
در.بســیاری.از.جاهــای.دنیا.االن.شــهرداری.ها.یا.نظام.مهندســی.نیســتند.که.
تضمین.کننــده.کیفیت.کار.برای.بهره.بردار.هســتند.بلکه.نظام.بانکی.و.نظام.بیمه.ای.
این.مسئولیت.را.بر.عهده.دارد..بیمه.از.روز.اول.برای.اینکه.بتواند.تضمین.کیفیت.کند.

برای.کنترل.روش.های.استاندارد.حضور.دارد.
 بانک ها برای تولید ساختمان های باکیفیت وام بدهند

قربانخانی.درخصوص.مسئولیت.سیستم.بانکی.هم.گفت:.بانک.ها.در.تمام.دنیا.وام.

خود.را.در.اختیار.کسانی.قرار.می.دهند.که.این.اطمینان.وجود.داشته.باشد.اقساط.به.موقع.

پرداخت.خواهد.شد..اما.بانک.های.ما.برای.ساخت.بسیاری.از.ساختمان.های.بی.کیفیت.

وام.می.دهند..حتی.شــنیدیم.در.اســتان.هرمزگان.تعداد.زیادی.از.ساختمان.هایی.که.

وام.داشــتند.در.زلزله.خراب.شدند.و.صاحبان.آنها.بعد.از.این.اتفاق.اقساط.را.به.بانک.

پرداخت.نکردند.چون.اساســا.ساختمان.از.بین.رفته.و.خریدار.نمی.تواند.قسط.بپردازد..
البته.بانک.که.از.پول.خود.نمی.گذرد..این.ها.سرمایه.های.کشور.است.

وی.تصریــح.کرد:.هم.اکنون.بانک.های.ما.به.بســیاری.از.ســاختمان.ها.به.عنوان.

صنعتی.ســازی.وام.های.قابل.توجهی.می.دهند..صنعتی.ســازی.اصولــی.دارد.و.فرد.

صنعتی.ســاز.باید.آن.را.بســازد.و.در.غیر.این.صورت.نمی.توان.آن.را.صنعتی.خواند..با.

این.حال،.بانک.ها.رقم.های.قابل.توجهی.تســهیالت.با.سود.پایین.به.افرادی.پرداخت.
می.کنند.که.اساسا.صالحیت.ساخت.و.ساز.ندارند.
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پنجره.ایرانیان؛.گر.چه.در.دولت.یازدهم.تورم.کنترل.

شــد.و.سال.1395.نیز.سال.رکورد.رشد.اقتصادی.برای.

اقتصاد.ایران.به.ثبت.رسید.ولی.بااین.حال.هنوز.مسئله.

تورم،.رشــد.اقتصادی.و.همچنیــن.موضوعاتی.مانند.

کاهش.نرخ.بیکاری.و.کاهش.نابرابری.در.اقتصاد.ایران.

را.می.توان.مســائل.مهمی.دانست.که.اقتصاد.ایران.در.
چهار.سال.آینده.با.آن.روبه.رو.خواهد.بود.

بــه.گــزارش.ایســنا،.در.تبلیغــات.انتخاباتی.دولت.

دوازدهم،.یکی.از.مهم.ترین.مناقشــات.میان.نامزدهای.

ریاســت.جمهوری،.مســائل.اقتصادی.بود..مسائلی.از.

قبیــل.رکود،.نابرابری،.بیکاری.و.نظایر.آن..موضوعاتی.

که.اغلب.فقط.طرح.مســئله.شــد.و.جریان.مناظرات.و.

بررســی.برنامه.های.نامزدهای.انتخاباتی.نشان.می.داد.

که.هیچ.کدام.برنامه.مشخص.و.مدونی.برای.ساماندهی.

این.مسائل.نداشــتند..بااین.حال.اغلب.آنچه.در.جریان.

این.مناظرات.مطرح.می.شــد،.خود.یکی.از.چالش.های.

اقتصاد.ایران.در.سال.های.آتی.است.که.باید.دید.دولت.
چگونه.می.تواند.آنها.را.مدیریت.کند.

نابرابری و آرزوهای کاهش شکاف طبقاتی
نابرابری.یکی.از.مسائل.اقتصاد.ایران.است..موضوعی.
که.دستاویز.برخی.نامزدهای.انتخابات.ریاست.جمهوری.
دوازدهم،.برای.کسب.رای.بیشتر.شده.بود..به.این.ترتیب.
که.بعضی.با.تاکید.بــر.اینکه.نابرابری.در.اقتصاد.ایران.
بســیار.شــدید.اســت.با.بیان.اینکه.برنامه.هایی.برای.
کاهش.آن.دارند،.ســعی.در.جلب.آرای.افرادی.داشتند.

که.از.نابرابری.در.اقتصاد.ایران.آسیب.دیده.اند.
یکی.از.شاخص.های.اندازه.گیری.نابرابری.در.اقتصاد.
ضریب.جینی.است..ضریب.جینی.ایران.در.سال.1395.
معادل.0.39.بوده.اســت..بررســی.وضعیت.کشــورها.
ازنظر.ضریب.جینی.نشــان.می.دهد.کشــورهای.حوزه.
اسکاندیناوی.با.کمترین.میزان.نابرابری،.ضریب.جینی.
معادل.0.23.تا.0.25.دارند.و.برخی.کشورهای.آفریقای.
جنوبی.با.ضریب.جینی.باالتر.از.0.60.بیشترین.نابرابری.
را.دارند..از.این.حیث.ایران.در.میانه.این.طیف.قرار.دارد.
ماجرای.فیش.های.حقوقــی.و.قیل.وقال.های.مربوط.
به.آن،.یکی.از.زنگ.هشــدارهایی.بود.که.نشان.دهنده.

برخــی.ابعاد.نابرابری.در.اقتصاد.ایران.بود..به.این.ترتیب.

که.در.حالی.برخی.اعضای.هیات.مدیره.در.اقتصاد.ایران.

حقوق.های.تا.50.میلیون.تومان.در.ماه.دریافت.کرده.و.

از.انواع.تســهیالت.برخوردار.بودند.که.حداقل.دستمزد.

کارگــر.و.کارمند.در.ایران.در.حــدود.800.هزار.تومان.

تعیین.شــده.بود..این.امر.به.ویــژه.زمانی.حائز.اهمیت.

می.شــود.که.بدانیم.که.افرادی.کــه.کمتر.از.3.میلیون.

تومان.در.ماه.درآمد.دارند.و.در.شهرهای.بزرگ.زندگی.
می.کنند،.زیر.خط.فقر.قرار.می.گیرند.

گرچه.در.سال.گذشــته.اقداماتی.برای.کاهش.سقف.

درآمد.برخی.مدیران.صورت.گرفــت،.ولی.نکته.اینجا.

بــود.که.معضل.اصلی.در.این.ماجرا.نه.باال.بودن.درآمد.

مدیــران.بلکه.پائین.بودن.درآمــد.حداقل.بگیران.بود..

معضلی.که.دولت.دوازدهم.باید.چاره.ای.اساســی.برای.
آن.بیندیشد.

پرداخت.یارانه.های.نقدی.یکــی.از.راهکارهایی.بود.

کــه.دولت.دهم.برای.کاهش.نابرابری.در.اقتصاد.ایران.

به.کار.بست..گرچه.این.اقدام.به.صورت.مقطعی.ضریب.

چهار چالش مهم اقتصادی
 پیش روی دولت دوازدهم
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جینی.را.تا.0.38.کاهــش.داده.بود،.ولی.به..مرور.زمان.
تاثیر.آن.از.بین.رفت.

در.جریان.مناظــرات.اقتصادی.نیز.مســئله.پرداخت.

یارانه.ها.بــار.دیگر.مطرح.شــد؛.به.این.ترتیب.که.برخی.

نامزدهــای.ریاســت.جمهوری.بــا.تاکید.بــر.افزایش.

یارانه.های.نقدی،.قول.دادند.که.به.این.ترتیب.به.کاهش.

فقر.و.نابرابری.در.اقتصاد.ایــران.کمک.کنند..البته.این.

موضوع.با.واکنش.شدید.محافل.کارشناسی.روبه.رو.شد،.

چراکــه.اقتصاددانان.تاکید.می.کردند.پرداخت.یارانه.های.

نقدی.اقدامی.کارشناسی.شــده.نیست.و.تاثیر.دوپینگی.

آن.در.بلندمــدت.از.بین.خواهد.رفــت.و.حتی.در.ادامه.
تبعات.تورمی.را.هم.بر.اقتصاد.کشور.تحمیل.خواهد.کرد.
به.هرحال.نابرابری.اکنــون.یکی.از.چالش.های.مهم.
اقتصاد.ایران.اســت.که.دولت.دوازدهــم.با.آن.مواجه.
خواهــد.بود.و.باید.دید.که.چقدر.این.دولت.قادر.خواهد.
بود.با.ایجاد.رشد.اقتصادی.به.برخورداری.آحاد.جامعه.از.
مواهب.آن،.که.راهکار.وزیر.اقتصاد.دولت.یازدهم.برای.

کاهش.نابرابری.است،.جامه.عمل.بپوشاند.
خطر بازگشت تورم

وقتــی.دولت.یازدهــم.بر.ســر.کار.می.آمــد.تورم.

اقتصــاد.ایران.در.حــدود.35.درصد.بود..کارشناســان.

از.این.وضعیــت.به.عنوان.یک.بحران.یــاد.می.کردند.

که.عالوه.بر.انقباض.ســبد.کاالهای.اساســی.خانوار.

ایرانی،.مشــکالتی.از.قبیل.بی.ثباتی.در.وضعیت.بازارها.

و.همچنیــن.پیش.بینی.ناپذیر.کــردن.وضعیت.اقتصاد.

کشور.برای.سرمایه.گذاران.را.رقم.زده.بود..به.این.ترتیب.

بود.کــه.دولت.یازدهم.وقتی.بر.ســر.کار.آمد،.یکی.از.

اولویت.های.خود.را.کنترل.تورم.قرار.داد.و.توانســت.با.

پیگیری.سیاست.های.پولی.و.مالی،.تورم.را.در.سال.آخر.

دولت.یازدهم.به.مرز.9.درصد.برساند..بااین.حال.اکنون.

آمارهای.بانک.مرکزی.و.مرکز.آمار.ایران.حکایت.از.باال.

رفتن.نرخ.تورم.دارد.و.برخی.پیش.بینی.ها.نشان.می.دهد.

که.تورم.در.ســال..آینده.در.دامنه.10.تا.12.درصد.قرار.

خواهد.گرفت..به.زعم.کارشناسان،.نحوه.مدیریت.دولت.

در.این.زمینه.بســیار.مهم.است..همچنان.که.مثال.اگر.

اقدام.به.مدیریت.صحیح.پایه.پولی.کند،.خواهد.توانست.
از.افزایش.قابل.توجه.تورم.جلوگیری.کند.

بنــا.بر.آنچه.گفته.شــد،.تــورم.همچنــان.یکی.از.

چالش.های.اقتصاد.ایران.است.و.دولت.باید.بتواند.ضمن.

ایجاد.رشــد.و.رونق.اقتصادی.در.سال..آتی.و.سال.های.

بعــد،.از.جهش.قیمت.ها.جلوگیری.کنــد.و.ثبات.را.در.
شاخص.های.کالن.اقتصادی.حفظ.کند.

خروج از کانال رکود و پایان جهش نفتی 
دولــت.یازدهــم.وقتی.بر.ســر.کار.آمــد،...یکی.از.
چالش.های.بزرگی.که.با.آن.روبه.رو.بود،.رســیدن.رشد.
اقتصــادی.به.منفــی.6.8.درصد.بــود..مجموعه.ای.از.
سیاســت.های.اقتصادی.و.اقتصاد.سیاسی.دولت.نهم.و.
دهم،.بسیاری.از.بنگاه.های.اقتصادی.را.با.مشکل.مواجه.
کرده.و.به.تجربه.پیاپی.رشد.اقتصادی.منفی.در.اقتصاد.

کشور.منجر.شده.بود.
دولت.یازدهم.هم.توانست.با.توفیقاتی.که.در.برجام.به.
دست.آورد،.رشد.اقتصادی.را.به.مسیر.مثبت.هدایت.کند.
و.درنهایت.آن.شــد.که.طبق.اعالم.بانک.مرکزی.رشد.
اقتصادی.9.ماهه.نخســت.سال.1395.به.11.9.درصد.
رســید.که.البته.10.درصد.از.این.رشد.حاصل.از.فروش.
نفت.بوده.است..نکته.اینجاست.که.این.رشد.که.از.محل.
نفت.حاصل.شده،.برای.ســال.آینده.هم.تکرار.نخواهد.
شد،.چراکه.ظرفیت.آن.در.ســال.1395.پر.شده.است؛.
بنابراین.دولت.باید.بتواند.برای.داشــتن.رشد.اقتصادی.

قابل.توجه.و.پایدار.به.اقدامات.موثری.دست.بزند.
نکتــه.قابل.توجــه.این.اســت.که.رشــد.اقتصادی.
بخش.هایی.مانند.ســاختمان.که.برخــی.صنایع.به.آن.
وابســته.هستند.در.ســال.گذشــته.منفی.بوده.و.رشد.
اقتصــادی.بخش.صنعت.بدون.نفت.نیز.بســیار.ناچیز.
بوده.اســت..ضمن.اینکه.هنوز.بســیاری.از.بنگاه.های.
اقتصادی.با.زیــر.ظرفیت.کامل.خود.کار.کرده.و.برخی.
دیگر.نیز.با.مشکالتی.از.قبیل.نقدینگی.روبه.رو.هستند.
کــه.در.این.زمینه.نیز.نیاز.به.مدیریت.دولت.وجود.دارد؛.
بنابراین.ایجاد.رشد.و.رونق.اقتصادی.در.سال.های.پیش.
رو.و.ســال.های.آینــده.را.می.توان.یکــی.از.مهم.ترین.
دغدغه.های.دولت.دوازدهم.دانست.که.باید.دید.چگونه.

از.عهده.آن.برخواهد.آمد.

بیکاری و ورود خیل بیکاران
نرخ.بیکاری.در.ســال.1395.بــه.بیش.از.12.درصد.
افزایش.یافت..عالوه.بر.موضوع.قدرت.دولت.در.ایجاد.
اشــتغال.که.اغلب.به.دنبال.تجربه.رشــد.اقتصادی.در.
بخش.های.مولد.که.ظرفیت.خالی.دارند.ایجاد.می.شود،.
موضوعــی.دیگر.نیز.در.افزایش.نرخ.بیکاری.در.اقتصاد.
ایران.موثر.بوده.و.آن.افزایش.نرخ.مشارکت.اقتصادی.و.
اضافه.شدن.افراد.بیشتری.به.صف.جمعیت.فعال.است.
.بررسی.وضیعت.اشــتغال.و.بیکاری.در.سال.1395.
نشــان.می.دهد.که.طی.یک.ســال.منتهی.به.تابستان.
1395.عرضــه.نیــروی.کار.)جمعیــت.فعــال(.حدود.
یک.میلیون.و.270.هزار.نفر.بیشــتر.شده.است..این.در.
حالی.است.که.در.سال.های.گذشته.این.میزان.در.حدود.

700.تا.800.هزار.نفر.بوده.است.
اقتصادی. به.جمعیت.فعــال. به.عبارتی.دیگر.وقتــی.
افزوده.می.شود.دولت.باید.بتواند.برای.جمعیت.بیشتری.

اشتغال.ایجاد.کند.
ازآنجایی.که.پیش.بینی.ها.از.آن.نشان.دارد.که.احتمال.
افزایش.یک.میلیونی.به.جمعیت.فعال.در.ســال.جاری.
و.در.ســال.های.آتی.نیز.وجود.دارد،.مواجهه.با.موضوع.
بیــکاری.یکی.دیگر.از.چالش.هــای.بزرگ.پیش.روی.
دولت.دوازدهم.اســت.که.باید.دیــد.چه.اقداماتی.برای.

مدیریت.آن.در.دستور.کار.قرار.خواهد.داد.
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شهرهای جدید هوشمند و سبز در راهند
پنجره.ایرانیان؛.نســل.نو.شــهرهای.جدید.کشور.قرار.است.شــهرهایی.هوشمند.باشند.که.
محیط.زیست.سالم.و.سبز،.بهینه.ســازی.انرژی،.افزایش.تاب.آوری.و.تکنولوژی.ساختمان.ها،.
ایجاد.خطوط.ارتباطی.جدید،.نیروگاه.های.خورشیدی.و.بادی،.ساخت.و.نگهداری.راه.و.سیستم.

حمل.و.نقل.هوشمند.در.آنها.لحاظ.شود.
به.گزارش.ایسنا،.در.حال.حاضر.17.شهر.جدید.در.حال.ساخت.و.هشت.شهر.در.حال.مطالعه.
قرار.دارد..همچنین.به.منظور.ایجاد.تکنولوژی.های.نوین.مطالعات.بر.روی.شــهرهای.اندیشه،.
کوشــک.و.خوارزمی.با.همکاری.آلمانی.ها.آغاز.شــده.که.اواخر.ســال.1394.تفاهم.نامه.برای.
همکاری.در.حوزه.صرفه.جویی.در.مصرف.انرژی.در.شهرسازی.و.ساختمان.در.شهرهای.جدید.
با.اجرای.طراحی.شــهری.و.انتقال.تکنولوژی.بین.مدیرعامل.شرکت.عمران.شهرهای.جدید.با.

معاون.وزیر.محیط.زیست،.ساختمان.و.ایمنی.هسته.یی.آلمان.به.امضا.رسید.
در.روزهای.اخیر.نیز.عضو.هیات.مدیره.شهرهای.جدید.اظهار.کرد:.دو.شهر.جدید.کوشک.و.
خوارزمی.به.عنوان.شهرهای.مدنظر.در.نسل.نو.شهرهای.جدید.هستند.که.قرار.است.اقدامات.

مطالعاتی.و.اجرایی.آن.به.همراه.کارشناسان.آلمانی.انجام.شود.
ســید.محمود.میریان.همچنین.ادامه.داد:.با.کشور.کره.جنوبی.نیز.همکاری.هایی.درخصوص.
مدیریت.ساختمان.ها.و.امکان.سنجی.مطالعات.شهرهوشمند.داشتیم.که.درحال.حاضر.اقداماتی.

را.در.زمینه.سرمایه.گذاری.برای.پروژه.های.شهر.خوارزمی.انجام.داده.ایم.
به.گفته.وی.توســعه.مشترک.تحقیقات.بر.روی.تکنولوژی.ســاختمان.ها.نیز.یکی.دیگر.از.

موضوعات.امضا.شده.در.تفاهم.نامه.با.کشور.کره.جنوبی.به.شمار.می.رود.
میریان..در.ادامه.افزود:.ســرمایه.گذاری.برای.توسعه.زیرساخت.ها.در.سه.شهر.جدید.گلبهار،..
پرند.و.پردیس،.احداث.ســه.بیمارستان،.مجموعه.ورزشی.در.پردیس،.برنامه.احداث.چهار.قطار.
شهری.در.شهرهای.فوالدشهر،.بهارستان،.مجلسی.و.پردیس.با.کشور.ایتالیا.از.دیگر.تفاهامات.

شرکت.عمران.با.بخش.خصوصی.محسوب.می.شود.
عضو.هیات.مدیره.شــرکت.عمران.شــهرهای.جدیــد.تصریح.کرد:.توســعه.نیروگاه.های.
خورشیدی.و.بادی.با.همکاری.کشور.لوکزامبورگ.و.تبادل.دانش.فنی.ـ.مهندسی.در.ساخت.و.
نگهداری.راه.و.سیســتم.حمل.و.نقل.هوشمند.با.کشور.تایلند.نیز.نمونه.دیگری.از.همکاری.ها.

به.شمار.می.رود.
به.گفته.وی.شــرکت.عمران.قصد.دارد.تا.پایان.ســال.1396.ســرمایه.گذاری.در.پروژه.های.
خدماتی،.تجاری.و.مسکن.با.کمک.بخش.خصوصی.را.تا.یک.هزار..میلیارد.قرار.داد.توسعه.دهد.

رشد ۲۴00 درصدی سرمایه گذاری خصوصی در شهرهای جدید
میریان.خاطرنشــان.کرد:.میزان.سرمایه.گذاری.و.مشــارکت.بخش.خصوصی.در.شهرهای.
جدید.در.ســال..1392برابر.با.20.میلیارد.تومان،.در.ســال.1393برابر.با.47.میلیارد.تومان،.در.
ســال.1394،.777.میلیارد.تومان.و.در.سال.1395برابر.با.850.میلیارد.تومان.اعالم.شده.است.

که.نسبت.به.عملکرد.دولت.دهم.رقمی.بسیار.چشمگیر.است.
میریان.در.ادامه.با.تاکید.براینکه.طی.چهار.سال.عملکرد.دولت.دهم.تنها.قرارداد.50.میلیارد.

تومان.پروژه.سرمایه.گذاری.با.مشــارکت.بخش.خصوصی.به.امضا.رسید،.گفت:.این.در.حالی.
است.که.در.دولت.یازدهم.این.رقم.به.یکهزار.و.200.میلیارد.تومان.ارتقا.پیدا.کرد.

عضو.هیات.مدیره.شــرکت.عمران.شــهرهای.جدیــد.همچنین.بیان.کــرد:.در.این.مدت.

تفاهم.نامه.هایی.را.با.شهرداری.ها.به.امضا.رساندیم.تا.به.ازای.دریافت.عوارض.پروانه.ساختمان.

از.اراضی.شــرکت.عمران.به.آنها.پرداخت.شــود.که.تا.کنون.نزدیک.به.150.میلیارد.تومان.در.
این.حوزه.مبادله.شده.است.

به.گفته.وی.شهرداری.های.شهرهای.جدید.همچنین.به.ازای.دریافت.زمین.در.این.مناطق.
به.عملیات.آماده.سازی.شهرهای.جدید.در.سطح.کشور.نیز.به.شرکت.عمران.کمک.می.کنند.
این.مقام.مســئول.در.ادامه.اجرایی.شدن.تفاهم.نامه.های.امضا.شده.طی.چهار.سال.گذشته.
در.شهرهای.جدید.با.مشارکت.سرمایه.گذاران.را.از.اولویت.های.کاری.سال.جدید.اعالم.کرد.و.
گفت:.خوشبختانه.طی.این.مدت.تفاهم.نامه.های.زیادی.در.زمینه.ساخت.و.ساز.ساختمان.های.
پایدار.به.منظور.کارآمد.کردن.انرژی.و.اســتفاه.بهتر.از.انرژی.مصرفی.در.ساختمان.ها،.پایین.
آوردن.کربن.در.شــهرهای.سازگار.با.محیط.زیســت.و.بهره.وری.از.انرژی.در.ساخت.و.ساز،.
برنامه.ریزی.و.طراحی.شــهر.سازگار.با.محیط.زیست،.توسعه.راه.حل.های.توسعه.پایداری.و.
اســتفاده.از.نوآوری.برای.ترویج.بهره.برداری.از.انرژی.و.همچنین.توســعه.و.پیشبرد.نقشه.
راه.برای.همکاری.در.برنامه.ریزی.و.توســعه.نسل.دوم.شــهرهای.ایران.با.کشور.آلمان.به.

امضا.رساندیم.
پیش بینی سکونت ۴ میلیون نفر در شهرهای جدید

در.حال.حاضر.17.شهرجدید.دولتی.با.تخمین.حدود.چهار.میلیون.جمعیت.در.40.هزار.هکتار.

زمین.دولتی.).مطابق.طرح.های.مصوب(.در.حال.ایجاد.هســتند.و.در.این.شــهرها.800.هزار.

نفر.ســکنی.گزیده.اند.و.پیش.بینی.می.شود.جمعیت.شهرهای.جدید.تا.5.سال.آینده.به.بیش.از.

2.5.میلیون.نفر.برســد..هم.چنین.قرار.است.هشت.شهر.جدید.دیگر.ساخته.شود.که.در.مرحله..
مطالعات.قرار.دارند.

اغلب.17.شــهر.موجود.که.در.کنار.شــهرهای.مادر.احداث.شده.اند.چندین.هدف.را.در.پیش.

دارند.که.اجرای.طرح.کالبدی.ملی.و.توزیع.متناســب.جمعیت.و.اشــتغال.در.ســطح.کشور.در.

ارتباط.با.هدفهای.استراتژیک.و.محدودیت.منابع.آب.و.خاک.و.انرژی،.ایجاد.مناطق.مسکونی.

برای.کارکنان.یک.یا.چند.فعالیت.جدیداالحداث.اقتصادی.و.جمعیتی.و.کمک.به.اجرای.کمی.
و.کیفی.برنامه.های.توسعه.مسکن.و.ایجاد.تعادل.در.بازار.مسکن.از.آن.جمله.اند.

عالوه.بر.17.شــهر.جدید.در.دست.احداث،.هشت.شهر.جدید.دیگر.با.جمعیتی.بالغ.بر.655.

هزار.نفر.در.مرحله.تصویب.و.طراحی.به.سر.می.برند.که.در.حال.حاضر.مطالعات.امکان.سنجی.

و.مکان.یابی.و.طراحی.آنها.به.همراه.شــهرک.های.دولتی.در.حال.انجام.اســت..در.عین.حال.

امکان.سنجی.ایجاد.مجتمع.ها.و.شهرک.های.موضوعی.از.قبیل.پارک.علم.و.فناوری.و.شهرک.

علمی.–.تحقیقاتی،.ورزشــی،.گردشــگری.و....در.اراضی.دولتی.برای.تنوع.بخشی.به.نقش.و.
عملکرد.و.غنای.هویتی.شهرهای.جدید.نیز.در.دستور.کار.قرار.داده.شده.است.
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پنجره.ایرانیان؛.پل.های.طبقاتی.ســال.ها.در.سراســر.دنیا.کاربرد.داشته.اند.اما.آسیب.پذیری.

آنها.در.برابر.زلزله.در.سالیان.گذشته،.عاملی.بازدارنده.برای.طراحی.و.ساختن.پل.های.طبقاتی.
جدید.بوده.است.

به.گزارش.ایسنا،.سال.ها.پیش.ساخت.پل.های.دو.طبقه.در.چند.کشور.دنیا.با.هدف.کمک.به.

حمل..و.نقل.داخل.شهری.و.جلوه.ویژه.شهرهای.مدرن.شروع.شد.و.اولین.آنها.در.آمریکا.سال.
1943.در.شهر.پورتلند.ساخته.شد.

پس.از.این.به.سرعت.این.عمل.به.عنوان.نماد.مدرنیته.در.دنیا.دیده.شد.اما.از.40.سال.پیش.

بنا.به.تصمیم.شــهرداران.شهرهای.چندملیتی.بزرگ.و.ارزیابی.این.پل.ها،.نه.تنها.دیگر.چنین.

ســازه.هایی.نباید.ساخته.شوند،.بلکه.پل.های.موجود.هم.یا.تخریب.و.یا.به..ناچار.به.فضای.سبز.
و.پیاده.رو.تبدیل.می.شوند.

دالیــل.این.امر.هم.عدم.دســتیابی.به.عملکرد.مــورد.نظر.آن.ها.از.دیــدگاه.ترافیکی،.

هزینه.های.سرسام.آور.نگهداری.و.بهره.برداری،.عدم.تامین.مقاصد.اقتصادی.اجتماعی،.ازدیاد.

حمل.ونقل.های.ناخواســته.و.مهمتر.از.همه.خطر.ریزش.آنها.در.شــهرهای.زلزله.خیز.اعالم.
شده.است.

در.ادامه.این.مطلب.قصد.داریم.به.مواردی.از.بزرگراههای.طبقاتی.معروف.در.دنیا.بپردازیم.

که.با.پیش.بینی.بروز.مشــکل.یا.در.پی.بروز.یک.بالی.طبیعی.توســط.مســئوالن.شهری.
برچیده.شده.اند.

پل.ســایپرس.استریت.در.آمریکا.نمونه.بارزی.از.این.پل.های.طبقاتی.است.که.در.17.اکتبر.

سال.1989.آسیب.شدیدی.را.بر.اثر.زلزله.لوما.پریتا.در.سال.متحمل.شد.و.بخش.فوقانی.سازه.

آن.روی.بخش.زیرین.ســقوط.کرد..همچنین.پل.آالسکان.وی.در.زلزله.سال.2001.نیز.چنین.

تجربه.تلخی.را.از.ســر.گذراند.و.این.دو.سازه،.نمونه.پل.هایی.از.هفت.پل.طبقاتی.بودند.که.در.
طول.دهه.های.1950.و.1960.در.آمریکا.ساخته.شده.بودند.

عــالوه.بر.این.طی.زلزله.کوبه.ژاپن.که.در.17.ژانویه.1995.رخ.داد،.پل.های.طبقاتی.زیادی.

منهدم.شدند.و.با.از.بین.رفتن.این.سازه.ها،.تردد.در.منطقه.زلزله.زده.فلج.و.عملیات.کمک.رسانی.
به.ویژه.در.ساعت.های.اولیه.پس.از.زلزله.کامال.ناممکن.شد.

نگاهی.گذرا.به.متون.موجود.نشانگر.حقایق.بسیار.تلخی.از.عملکرد.این.پل.ها.در.زمان.زلزله.

اســت.و.در.همین.راستا.با.جسارت.کامل.برای.اصالح.اشتباهات.گذشته،.اولین.پل.طبقاتی.در.

پورتلند.در.ســال.1974.تخریب.و.سپس.تعداد.زیادی.از.آنها.در.آمریکا،.کانادا،.کره.و.برزیل.یا.

به.طور.کامل،.تخریب.و.یا.به.فضای.ســبز.و.پیاده.رو.تبدیل.شدند..همچنین.از.20.سال.پیش.

ساخت.این.پل.ها.در.آمریکا.ممنوع.شد.و.کره.نیز.تا.سال2030.موظف.به.تبدیل.این.پل.ها.به.
باغ.و.پیاده.رو.شده.است.

واقعیتی.که.وجود.دارد.این.اســت.که.بســیاری.از.این.پل.های.طبقاتی.که.در.شکل.آزادراه.

ظاهر.می.شــدند،.در.نواحی.پرترافیک.ساخته.می.شدند.و.بعدها.مسئوالن.بسیاری.از.شهرهای.

پیشرفته.دنیا.متوجه.شــدند.که.بدون.وجود.چنین.آزادراه.هایی،.شهرهایشان.سالم.تر،.سبزتر.و.
ایمن.تر.خواهد.بود.

.پروژه.تخریب.پل.طبقاتی.در.بوســتون.مثال.بارزی.از.این.قضیه.اســت.و.به.دنبال.حذف.

آزادراه.های.این.شــهر،.خیابان.های.چندکاربرده.ای.به.وجــود.آمدند.که.محله.های.مختلفی.را.

دوباره.به.یکدیگر.متصل.کردند؛.محله.هایی.که.قبال.به.دلیل.ساخت.این.آزادراه.ها.از.بین.رفته.

بودنــد..وزارت.حمل.و.نقل.ایاالت.متحده.اخیرا.طرح.ابتکاری.ارائه.داده.که.بر.حذف.نابرابری.

تمرکز.دارد.که.به.دلیل.وجود.آزادراه.ها.و.اتوبان.های.شــهری.به.وجود.آمده.اســت..همچنین.

نظریه.ای.موسوم.به "induced demand".وجود.دارد.که.ثابت.می.کند.چنانچه.مقامات.
شهری.خیابان.های.موجود.را.بزرگ.تر.کنند،.تعداد.بیشتری.از.مردم.از.آنها.استفاده.خواهند.کرد.
یکی.از.این.آزادراه.های.طبقاتی،.ایمبارکادرو.در.سان.فرانسیســکو.بود.که.تخریب.شــد.و.در.
حال.حاضر،.فضای.سبزی.که.به.جای.آن.احداث.شده،.یکی.از.مناظر.جذاب.برای.شهروندان.
به.شــمار.می.آید..از.اوایــل.دهه.1980.بحث.هایی.درباره.تخریــب.چنین.پل.های.طبقاتی.در.
محافل.این.شهر.مطرح.بود.اما.زلزه.لوما.پریتا.در.سال.1989.و.تخریب.پل.های.طبقاتی.بر.اثر.
آن،.به.این.بحث.ها.دامن.زد.و..در.نتیجه،.تخریب.چنین.ســازه.هایی.در.ســال.1991.آغاز.شد..
نتیجه.این.امر،.تخریب.ایمبارکادرو.بود.و.به.جای.آن،.ده.ها.مایل.فضای.عمومی،.مســیرهای.

دوچرخه.سواری.و.پیاده.روی.و.همچنین.مسیرهای.جدید.ترانزیت.احداث.شدند.
در.واقع،.اجرای.چنین.پروژه.ای.به.همه.دنیا.نشــان.داد.که.تخریب.پل.های.طبقاتی.نه.تنها.
امری.ممکن.است.بلکه.می.تواند.به.شکوفایی.اقتصادی.شهرها.منجر.شود.چون.به.دنبال.این.
تخریب.ها،.نیازی.به.تحمل.هزینه.های.گزاف.برای.حفظ.و.نگهداری.چنین.آزادراه.هایی.نبود.
عالوه.بر.ایمبارکادرو،.مقامات.شــهر.سان.فرانسیسکو،.سنترال.فری.وی.که.بر.اثر.زلزله.لوما.
پریتا.آســیب.دیده.بود،.را.تخریب.کردند.و.این.آزادراه.طبقاتی.هم.به.بلوار.اکتاویا.تبدیل.شد.و.

این.ها.همه.نتیجه.آسیب.دیدگی.این.پل.ها.در.زلزله.سال.1989.بود.
همچنین.ســاخت.یک.پل.طبقاتی.مرتفع.به.نام.چئونگی.چئون..در.ســئول.در.سال.1976،.
روشی.برای.تقویت.جنبه.های.اقتصادی.در.این.شهر.تصور.می.شد.اما.در.سال.2003،.شهردار.
این.شــهر.پیشنهاد.تخریب.این.آزادراه.را.داد..به.دنبال.تخریب.این.پل.طبقاتی،.مسیر.آبی.که.
در.نتیجه.ساخت.آزادراه.مسدود.شده.بود،.دوباره.احیا.شد..در.حال.حاضر،.این.ناحیه.به.یکی.از.
جذاب.ترین.نواحی.تبدیل.شــده.و.تخریب.پل.طبقاتی.شلوغ.چئونگی.چئون،.موجب.افت.قابل.
توجه.دمای.داخلی.شهر.سئول.شــده.و.گونه.های.مختلف.حیات.وحش.مانند.پرندگان.دوباره.
به.آنجا.بازگشته.اند..عالوه.بر.این،.بسیاری.از.شهروندان.از.زمان.تخریب.این.آزادراه،.بیشتر.از.

وسایط.حمل.و.نقل.عمومی.استفاده.می.کنند.
در.ســال.1968.فرماندار.شهر.اورگان،.پیشنهاد.تغییر.دادن..آزادراه.هاربوردرایو.واقع.در.شهر.
پورتلند.به.فضای.باز.را.داد.و.این.آزادراه.در.ســال.1974.بســته.شــد...پروژه.تخریب.آزادراه.
آالســکان.وی.در.ســیاتل.آمریکا.هم.یکی.از.پروژه.های.تخریب.پل.های.طبقاتی.بود،.پلی.که.
در.زلزله.ســال.2001.آســیب.دیده.بود.و.نیازمند.بازســازی.کامل.با.استفاده.از.استانداردهای.
جدید.زمین.لرزه.بود..با.این.حال،.مهندســان.تصمیم.گرفتند.آن.را.تخریب.کنند.و.تونل.چهار.

مسیره.ای.به.طول.دو.مایل.احداث.کنند.و.خودروها.را.به.داخل.آن.هدایت.کنند.
همچنین.آزادراه.پارک.ایســت.واقع.در.شــهر.میلواکی.آمریکا،.مانعی.برای.توسعه.این.ناحیه.
بود.و.تخریب.آن.در.ســال.2002.شروع.شد..به.دنبال.این.کار.این.منطقه.رشد.اقتصادی.قابل.

توجهی.را.تجربه.کرده.است.

بزرگراه های طبقاتی معروف جهان

درسی که باید از پالسکو گرفت؛         که تخریب شدند
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فقدان مدیریت علمی در شهرها؛

شـــهرداری،
 تهران را به یک مریض بدحال تبدیل کرد

پنجره.ایرانیان؛.به.اعتقاد.متخصصان،.شــهر.تهران.به.دلیل.توسعه.بیش.از.اندازه.و.ایجاد.

تونل.های.باد.به.جهت.ســاخت.برج.ها،.به.یک.بیمار.تبدیل.شــده.و.از.آنجایی.که.بزرگترین.

معضل.آن.زلزله.است،.نیاز.است.تا.با.اعمال.مدیریت.علمی.اقدام.به.بازپروری.آن.کرد.و.تنها.
راهکار.درمان.آن.نیز.کوچک.کردن.شهر.است.

دکتر.فریبرز.ناطق.الهی.عضو.هیات.علمی.پژوهشگاه.بین.المللی.زلزله.شناسی.و.مهندسی.

زلزله.در.گفتگو.با.ایســنا.با.بیان.اینکه.شــرایط.تهران.با.توجه.به.توسعه..ای.که.یافته.بسیار.

خطرناک.اســت،.افزود:.این.گفته.به.این.معنا.است.که.اولویت.اول.تهران.نه.ساخت.و.ساز،.

نه.ایجاد.مرکز.تجاری،.موزه.و.فضاهای.تفریحی.است.بلکه.مسئله.اول.تهران.زلزله.است.و.
این.مهم.تنها.برای.تعداد.معدودی.از.متخصصان.مشهود.است.

وی.ادامه.داد:.بر.این.اســاس.افراد.متخصص.بر.این.باور.هستند.که.ما.در.تهران.بر.روی.

بمبی.نشسته.ایم.که.نمی.دانیم.انفجار.آن.بر.روی.چه.ساعتی.تنظیم.شده.ولی.می.دانیم.زمانی.
که.وقت.آن.فرا.برسد.منفجر.و.باعث.نابودی.کامل.خواهد.شد.

ناطق.الهی،.اضافه.کرد:.طبق.ســناریوهای.ما،.برای.بسیاری.نابودی.کامل.بهتر.از.نابودی.
ناقص.اســت؛.چون.شهر.توانایی.رویایی.با.ســوانح.را.ندارد.و.تعداد.مرگ.و.میر.و.زخمی.

بسیار.زیاد.است.در.حالی.که.سیستم.های.امدادی.وجود.ندارد.
وی.با.بیان.اینکه.گفتن.این.حرف.ها.آســان.نیست،.ادامه.داد:.تهران.نیاز.به.مسئله.

سیاســی.و.توسعه.هتل.و.مراکز.خرید.ندارد؛.چراکه.توسعه.این.زیر.ساخت.های.شهری.
موجب.جذب.بیشتر.مهاجران.به.شهر.تهران.خواهد.شد.

این.پژوهشــگر.با.تاکید.بر.ضرورت.علمی.شــدن.شــهرداری،.یادآور.شــد:.زمانی.که.

شــهرداری.بر.اساس.واقعیت.ها.و.پتانسیل.های.شــهری،.دارای.رویکرد.علمی.شود،.شهر.

ســاماندهی.خواهد.شد..می.خواهیم.توسعه.شــهر.علمی.و.فنی.باشد.و.این.توسعه.به.معنای.
کوچک.کردن.شهر.است.و.هیچ.راه.دیگری.به.غیر.از.این.نداریم.

به.گفته.وی.این.راهکار.شامل.همه.شهرهای.بزرگ.کشور.می.شود.که.در.خط.سوانح.چون.
زلزله،.سیل.و.توفان.قرار.دارند.

عضو.هیات.علمی.پژوهشــگاه.بین.المللی.زلزله.شناسی.و.مهندسی.زلزله.تاکید.کرد:.اگر.در.

این.مسیر.حرکت.نکنیم.و.توسعه.شهری.در.4.جهت.اصلی.و.کوچه.های.6.و.8.متری.مراکز.

خرید.بزرگ.ایجاد.کنیم.که.نه.راه.دسترسی.و.نه.راه.امداد.دارند،.در.زمان.سوانح.باید.انتظار.
حوادث.بدی.باشیم.چرا.که.این.شهر.قادر.به.پاسخگویی.به.نیازها.نیست.

شهرداری ها انضباط های ابتدایی را به بی انضباطی  شهری تبدیل کرده اند
وی.با.انتقاد.از.احداث.ســاختمان.های.بزرگ.و.بلند.مرتبــه.در.کوچه.های.باریک،.گفت:.
زیبایی.شــهرها.به.هویت.تاریخی.آنها.است.ولی.ما.با.این.عملکرد.هویت.شهری.با.قدمت.
700.سال.را.تخریب.کردیم.و.بافت..تهران.قدیم.که.شامل.شهر.ری.و.شمیرانات.تخریب.و.
برج.ســازی.در.آنها.صورت.گرفته.است..مطرح.بودن.شهری.مانند.استانبول.در.دنیا.به.دلیل.

حفظ.و.مقاوم.سازی.بافت.های.قدیمی.است.
ناطــق.الهی،.با.بیان.اینکه.ما.مخالف.برج.ســازی.در.تهران.نیســتیم،.اضافه.کرد:.
بخش.هایی.از.شــهر.را.می.توان.بر.اســاس.علم.و.دانش.توسعه.داد.به.گونه.ای.که.در.
تهران.بخش.هایی.دارد.که.می.توان.بر.اساس.قوانین.و.مقررات.بر.روی.پهنه.آنها.اقدام.
به.ساخت.و.ساز.کرد.ولی.امروزه.شاهدیم.که.از.شمال.تا.جنوب.و.از.شرق.به.غرب.تهران.

از.کوچه.6.متری.تا.خیابان.20.متری.برج.ساخته.شده.است.
وی.ماموریت.شــهرداری.های.دنیا.را.ایجاد.انضباط.شهری.ذکر.کرد.و.ادامه.داد:.این.در.
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حالی.است.که.شهرداری.های.در.ایران.به.عکس.عمل.کردند.و.انضباط.های.ابتدایی.شهری.

را.تبدیل.به.بی.انضباطی.های.شــهری.کردند.و.این.امر.موجب.شــده.که.شهر.ما.تبدیل.به.
یک.بیماری.بسیار.بد.حال.شده.است.و.دلیل.آن.این.است.که.ما.هرگز.به.فکر.شهر.نبودیم.

عدم توجه به ایمنی شهری
عضو.هیات.علمی.پژوهشــگاه.بین.المللی.زلزله.شناسی.با.انتقاد.از.نحوه.نصب.تابلوهای.
تبلیغاتی.در.شــهر،.گفت:.اجازه.داده.شده.اســت.که.تابلوهای.بزرگ.تنها.با.دو.عدد.پیچ.به.
دیوار.نصب.شــوند.ولی.این.تابلوها.در.سوانحی.چون.زلزله.گیوتینی.بر.سر.مردم.است.و.این.

از.دید.متخصصان.دور.نمی.ماند.
این.محقق.مدیریت.بحران.با.تاکید.بر.ضرورت.توجه.به.علم.شهرســازی.اظهار.کرد:.همه.
دیدیم.که.ســاختمان.پالسکو.در.مدت.3.ساعت.از.بین.رفت.در.حالی.که.این.علم.از.ابتدای.
خلقت.به.بشر.فهماند.که.فلز.بر.اثر.آتش.ذوب.می.شود.و.ما.اجازه.دادیم.که.آتش.نشان.ها.در.

مدت.3.ساعت.در.این.مکان.باشند.
وی.با.تاکید.بر.اینکه.در.دنیا.ســازه.ها.مجهز.به.سیســتم.اطقا.حریق.است،.یادآور.شد:.از.
ســوی.دیگر.در.دنیا.3.دقیقه.زمان.پاســخ.آتش.نشــانی.در.نظر.گرفته.می.شود.و.من.بعد.از.
بازگشت.به.کشور.اقدام.به.تهیه.نقشه.آتش.نشانی.با.زمان.3.دقیقه.کردم.و.برای.رسیدن.به.
ایــن.زمان.باید.آنقدر.نیروهای.امدادی.را.افزایش.می.دادیم.که.در.3.دقیقه.نیروها.در.صحنه.

حاضر.باشند.
ناطق.الهی،.با.تاکید.بر.اینکه.این.برنامه.ریزی..3.دقیقه.موجب.اطفای.آتش.می.شود،.خاطر.
نشان.کرد:.ولی.وقتی.ساختمان.30.تا.50.متری.داریم.و.نردبان.آتش.نشانی.تنها.تا.11.طبقه.

را.می.تواند.پوشش.دهد،.پاسخ.اینکه.چرا.پالسکو.فرو.ریخت.روشن.است.
وی.رخــداد.این.حوادث.را.عدم.توجه.به.موضوعات.مدیریت.بحران.دانســت.و.گفت:.کار.
شهرداری.ها.و.برنامه.ریزهای.شــهری.باید.از.قالب.سیاسی.خارج.و.در.قالب.تیم.های.علمی.
وارد.شوند.تا.افراد.متخصص.بتوانند.بیماری.های.شهر.درک.و.اقدام.به.بازپروری.آن.کنند.

آیا تهران امکان بازپروری دارد؟
ناطق.الهی.با.تاکید.بر.اینکه.تهران.امکان.بازپروری.دارد،.گفت:.تهران.یک.پتانسیل.خطر.
اســت.که.عالوه.بر.وجود.گسل.های.متعدد،.مسئله.باد.در.آن.مطرح.است.که.دلیل.آن.وجود.
ســاختمان.های.بلندی.است.که.بدون.توجه.به.رفتار.باد.احداث.شده.اند.و.تبدیل.به.تونل.باد.

است.که.این.عامل.مقداری.در.این.زمینه.اثر.گذار.شده.است.
وی.با.بیان.اینکه.این.امر.در.ســال.های.آینده.تبدیل.به.معضل.می.شــود،.اضافه.کرد:.از.
سوی.دیگر.تهران.پتانسیل.سیل.را.دارد..سیل.هر.500.سال.یک.بار.رخ.می.دهد.ولی.معضل.

اصلی.تهران.زلزله.است.
عضو.هیات.علمی.پژوهشــگاه.بین.المللی.زلزله.شناســی.و.مهندسی.زلزله.توقف.ساخت.و.
ســازهای.بیهوده.را.گام.اصلی.درمان.شــهر.تهران.نام.برد.و.اظهار.کرد:.این.شهر.نیازی.به.

ســاخت.و.سازهای.جدید.ندارد.و.آمارها.نیز.نشــان.می.دهد.که.در.تهران.500.هزار.تا.یک.

میلیون.واحد.بیهوده.خالی.از.ســکنه.دارد.و.باید.با.استفاده.از.مکانیزم.هایی.این.واحدها.قابل.
استفاده.شود.

ناطق.الهی.گام.بعدی.را.کوچک.کردن.شــهر.دانست.و.گفت:.سازوکارهای.کوچک.کردن.

شــهرها.متعدد.است.که.از.آن.جمله.می.توان.به.انتقال.دانشگاه.ها.و.برخی.از.نهادهای.اداری.
اشاره.کرد.

این.محقق.مدیریت.بحران.شــهری،.با.بیان.اینکه.شــهرهای.در.حال.موت.را.می.توان.با.

پایدار.کردن.شرایط.درمان.کرد،.اظهار.کرد:.پیشنهاد.من.این.است.که.به.صورت.پله.ای.شهر.

از.22.منطقــه.به.6.منطقه.کاهش.یابد..در.حال.حاضر.شــهرداران.22.منطقه.رقابتی.برای.

توسعه.حوزه.تحت.پوشش.خود.دارند.و.با.اجرای.این.طرح.می.توان.هزینه.باقیمانده.را.صرف.
تاسیس.مراکز.درمانی.و.بیمارستانی.شود.
امدادرسانی به شهر بحران زده

وی.با.اشاره.به.نحوه.امداد.رسانی.به.شهرها،.توضیح.داد:.در.بسیاری.از.کشورها.چند.شهر.

معین.دارد.تا.در.زمان.وقوع.حادثه.امداد.رســانی.کنند.که.تهران،.کرج.و.اصفهان.به.عنوان.

شــهرهای.معین.تعیین.شده.است.که.به.نظر.من.انتخاب.درستی.نیست؛.چراکه.بر.اثر.زلزله.

پل.ها.شکســته،.خطوط.ریلی.به.دلیل.قرار.گرفتن.بر.روی.گســل.ها.آسیب.می.بیند.و.در.این.

زمینه.امداد.رسانی.هوایی.و.استفاده.از..»هلی.برد«.می.تواند.مثمر.ثمر.باشد.که.در.این.زمینه.
تجهیزات.محدودی.داریم.

وی.با.بیان.اینکه.اقتصاد.مقاومتی.با.شــعار.حاصل.نمی.شود،.اظهار.کرد:.اقتصاد.مقاومتی.

یعنــی.بتوانیــم.از.نیروهای.متخصص.داخلی.و.موجود.اســتفاده.کنیــم.و.اجازه.ندهیم.که.

پتانســیل.های.موجود.از.دست.برود..از.بین.رفتن.داشته.های.ما.به.معنی.هزینه.کردن.دوباره.
برای.به.دست.آوردن.آن.است.

دکتر.ناطق.الهی.با.تاکید.ضرورت.مقاوم.ســازی.سازه.های.موجود،.خاطر.نشان.کرد:.کلیه.

تاسیســات.و.ساختمان.ها.قابل.مقاوم.سازی.هستند.ولی.یکی.از.عوامل.اصلی.در.مقاوم.سازی.

هزینه..و.یکی.از.عواملی.موثر.در.زمینه.عدم.تمایل.مردم.به.مقاوم.ســازی.اســت.که.در.این.

راستا.ایجاد.سیستم.های.انگیزشی.و.اعطای.وام.های.مقاوم.سازی.و.کاهش.عوارض.در.قبال.
مقاوم.سازی.پیشنهاد.می.شود.

وی.با.بیان.اینکه.در.دنیا.این.روش.ها.اجرایی.شــده.اســت،.یادآور.شد:.این.سیستم.های.

انگیزشی.موجب.شده.است.که.در.زمان.وقوع.زلزله.8.ریشتر.یک.تا.2.نفر.فوت.می.کنند.که.
دلیل.آن.هم.سکته.قلبی.است.

عضــو.هیات.علمی.پژوهشــگاه.بین.المللی.زلزله.شناســی.در.پایان.افــزود:.با.اعمال.این.

سیستم.ها.می.توان.ایمنی.شهر.تهران.را.به.ایمنی.توکیو.به.60.درصد.رساند.ولی.در.حالی.که.
ایمنی.تهران.شاید.کمتر.از.5.درصد.است.
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پنجره.ایرانیان؛.کدخوانی.محــور.برنامه.های.عباس.

آخوندی.برای.بخش.مسکن.در.دولت.دوازدهم،.»مسیر.
دسترسی.به.رونق«.را.مشخص.کرد..

به.گــزارش.دنیای.اقتصــاد،.در.متــن.برنامه.وزیر.

پیشــنهادی.راه.و.شهرســازی،.به.»تمرکز.بر.افزایش.

قدرت.خرید.خانه.اولی.ها.و.دهک.های.متوســط«.اشاره.

شده.اســت..این.محور.ــ.اســم.رمز.رونق.مسکن.ــ.

آمادگی.بابت.شروع.دور.جدید.مذاکرات.با.سیاست.گذار.

پولی.برای.تکمیل.ســبد.تســهیالت.مسکن.را.نشان.

می.دهد..تسهیالت.موجود،.محصول.دور.اول.مذاکرات.

در.دولــت.یازدهــم،.دو.نقص.دارد.که.شــامل.»خال.

تســهیالت.لیزینگ«.و.»خارج.از.استطاعت.بخشی.از.
خانه.اولی.ها.به.لحاظ.مبلغ.قسط«.است.

محور.سیاســت.های.بخش.مسکن.در.برنامه.عباس.

آخوندی.برای.وزارت.راه.و.شهرسازی.دولت.دوازدهم،.

بر.»رفع.نقــص.از.ابزارهــای.تامین.مالــی.تقاضای.

مصرفی«.پایه.ریزی.شده.تا.دامنه.استفاده.از.تسهیالتی.

که.طی.4.سال.گذشته.برای.تقویت.توان.خرید.مسکن.

زوج.هــا.و.خانه.اولی.ها.وارد.بازار.شــد،.در.اســتطاعت.

طیف.بیشتری.از.جامعه.هدف.قرار.بگیرد..بررسی.های.

»دنیای.اقتصاد«.نشــان.می.دهد:.سبد.تسهیالت.خرید.

مسکن.که.به.دو.شکل.»وام.های.نیازمند.سپرده.گذاری.

)صندوق.یکم(«.و.»وام.های.زودپرداخت.)اوراق.حساب.

ممتاز(«،.امکان.مالی.بــرای.متقاضیان.خرید.آپارتمان.

ایجاد.می.کند،.در.حال.حاضر.با.دو.اشکال.بزرگ.همراه.

اســت..اگر.چه.سبد.فعلی.تسهیالت.مسکن.تحت.تاثیر.

افزایش.ســقف.مبلغ.وام.ها.در.دولت.یازدهم،.توانست.

تا.حدودی.بر.بازار.ملک.به.شــکل.مهار.تشــدید.رکود.

معامالت.و.هدایت.بازار.به.فاز.پیش.رونق،.اثرگذار.شود.

امــا.در.مقطع.کنونی.»جای.خالی.تســهیالت.لیزینگ.

در.ســبد«.و.همچنین.»ناهماهنگی.قسط.تسهیالت.با.

توان.بازپرداخت.گروهی.از.متقاضیان.وام.های.اوراق.و.

یکم«،.باعث.»درجا.زدن«.بازار.خرید.و.فروش.آپارتمان.

به.لحاظ.حجم.معامالت.است..معامالت.خرید.آپارتمان.

در.تهران.سال.گذشــته.به.طور.متوسط.حدود.5.درصد.

نســبت.به.ســال.94.افزایش.یافت.اما.در.حال.حاضر،.

عدم.برقراری.ارتباط.بین.تســهیالت.فعلی.و.تقاضای.

موجود،.امکان.رشــد.معامالت.تا.سطح.رونق.را.سلب.
کرده.است.

ظاهر.آنچــه.آخوندی.برای.4.ســال.آینده.در.حوزه.

مســکن،.تدارک.دیده،.ممکن.اســت.از.نــگاه.برخی.

ناظران،.»کم.رمق«.ارزیابی.شــود.امــا.در.قالب.محور.

اصلــی.برنامه.های.این.گزینــه.مدنظر.رئیس.جمهوری.

بــرای.پســت.وزارت.راه.و.شهرســازی،.قرار.اســت.

تسهیالتی.که.در.دولت.اول.روحانی.برای.تقویت.قدرت.

خرید.مسکن.جامعه.مصرفی،.به.بازار.آمد،.در.دولت.دوم.

روحانی،.از.بابت.»تبدیل.به.وام.در.استطاعت.برای.قشر.

بیشتری.از.تقاضای.مصرفی«،.رفع.نقص.شود..وزارت.

راه.و.شهرسازی.در.این.دوره.بنا.دارد.موضوع.مذاکرات.

سریالی.با.سیاست.گذار.پولی.را.به.»افزایش.طول.دوره.

بازپرداخت«.با.هدف.کاهش.حداقل.10.درصدی.و.در.

حالت.بهینه،.23.درصدی.مبلغ.اقساط.تسهیالت.خرید.

مســکن،.اختصاص.دهد..در.دولــت.قبل،.حداقل.یک.

ســال.مذاکره.در.این.سطح،.باعث.شد.سقف.تسهیالت.

خرید.مســکن.در.سال.94،.نسبت.به.سال.92،.افزایش.

یابد.و.4.برابر.شود،.سپس.در.سال.95.نیز.برای.زوج.ها.

8.برابر.سال.92.شود..رفع.اشکال.مربوط.به.جای.خالی.

»تسهیالت.لیزینگ«.که.وقت.کشــی.در.پرداخت.آن.

صورت.گرفته.نیز.در.دســتور.کار.است..این.تسهیالت،.

تقاضای.مصرفی.دهک.های.متوســط.رو.به.باال.را.به.

تقاضــای.موثر.و.قطعی.تبدیل.می.کند.طوری.که.پیامد.

مثبت.آن.به.دلیل.جابه.جایی.این.گروه.از.تقاضا.در.بازار.

از.خانه.های.کوچک.به.خانه.های.متراژ.متوسط،.افزایش.

عرضه.آپارتمان.های.مخصوص.خانه.اولی.ها.و.در.نتیجه.
شکل.گیری.رونق.غیرتورمی.معامالت.خواهد.بود.

بررســی.ها.نشــان.می.دهد،.»تقویت.بازار.تسهیالت.

رهنی«.یکی.از.مهم.ترین.برنامه.های.کلیدی.ذکر.شده.

در.اولویت.های.کاری.آخوندی.برای.چهار.سال.آینده.

بخش.مسکن.است.که.براســاس.تجربه.کشورهای.

پیشــرفته.و.موفق.دنیا.در.عرصه.توانمندسازی.مالی.

متقاضیان.مصرفی.مسکن،.به.عنوان.یکی.از.مهم.ترین.

راهکارهای.رونق.بخشــی.به.بازار.مسکن.مورد.تاکید.

قرار.گرفته.است..این.درحالی.است.که.هم.اکنون.حجم.

و.ابعاد.بازار.تســهیالت.رهنی.در.کشور.در.مقایسه.با.

کشــورهای.توسعه.یافته.بســیار.پایین.و.ناچیز.است؛.

کشورهای.پیشــرفته.دنیا.هم.اکنون.با.پشتوانه.قدمت.

و.قدرت.بــازار.رهن.اولیه،.موفق.به.اســتقرار.»بازار.

رهــن.ثانویه«.به.منظــور.»ایجاد.منابــع.جدید«.از.

محــل.»تنزیل.تعهــدات.بلندمــدت.وام.گیرندگان«.

بــرای.»پرداخت.تســهیالت.به.متقاضیــان.خرید.

مســکن«.شــده.اند.درحالی.که.در.ایران.تاکنون.تنها.

در.یک.مرحله.بازار.رهن.ثانویه.راه.اندازی.شده.است..

بــا.راه.اندازی.بــازار.رهن.ثانویه.بانــک.عامل.بخش.

مســکن.تعهدات.وام.گیرنده.ها.را.بــه.یک.نهاد.مالی.

واگذار.می.کند.و.از.طریق.تنزیل.این.تعهدات،.امکان.

دسترسی.به.منابع.جدید.به.منظور.پرداخت.تسهیالت.
جدید.به.متقاضیان.جدید.فراهم.می.شود.

پیگیری رفع نقص از سبد تسهیالت مسکن
کدخوانی.»اســم.رمــز«.مطرح.شــده.در.برنامه.4.
ســال.آینده.دولت.برای.بخش.مسکن،.نشان.می.دهد.
متولــی.این.بخش،.تــالش.برای.رفــع.یک.»نقص.
فنی.شناســایی.شده.در.سبد.تســهیالت.بانکی.حوزه.
مســکن«.را.هدف.قرار.داده.اســت؛.رفع.نقص.از.سبد.
تســهیالت.بانکی.بخش.مســکن.درحالی.به.محتوای.
پنهان.برنامه.های.12.محوری.آخوندی.در.حوزه.مسکن.
وشهرســازی.تبدیل.شــده.اســت.که.طی.چهار.سال.
اخیــر،.با.پیگیری.های.صورت.گرفته.این.ســبد.متنوع.
طراحی.و.رونمایی.شــد.و.هم.اکنون.از.ســوی.بخشی.
از.متقاضیان.خانه.اولی.و.ســایر.متقاضیان.خرید.مسکن.

محور برنامه دولت دوازدهم برای بازار ملک کدخوانی شد:

اسم رمز رونق بازار مسکن
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متعلق.به.دهک.های.درآمدی.متوسط،.در.حال.استفاده.

اســت..آخوندی.که.پیش.از.این.نیز.در.جمع.مدیران.و.

کارشناسان.بخش.مســکن.و.همچنین.مقامات.بانکی.

رفع.نقص.از.ســبد.تســهیالت.برای.خریداران.مسکن.

را.از.مهم.ترین.اهداف.آتی.متولی.بخش.مسکن.عنوان.

کرده.بود.این.بار.با.هدف.»تطابق.بخشــی.تسهیالت.با.

شــرایط.وام.گیرنده.ها«.و.تبدیل.تسهیالت.فعلی.خرید.

مســکن.به.»وام.های.در.استطاعت.برای.بخش.عمده.

متقاضیان.مصرفــی«،.این.موضوع.را.به.عنوان.یکی.از.

محورهای.اصلی.سیاست.گذاری.در.حوزه.مسکن.مورد.
تاکید.قرار.داده.است.

هم.اکنون.به.واسطه.طوالنی.بودن.دوره.سپرده.گذاری.

بــرای.برخورداری.از.تســهیالت.صنــدوق.»یکم«و.

همچنین.»در.اســتطاعت.نبودن.اقســاط.ماهانه.این.

تســهیالت«.برای.خانه.اولی.ها،.عمال.بخشــی.از.این.

گــروه.از.متقاضیــان.قادر.به.اســتفاده.از.تســهیالت.

فعلی.نیســتند..درحال.حاضر.مدت.زمــان.بازپرداخت.

تســهیالت.بــرای.خانه.اولی.ها.به.گونه.ای.اســت.که.

پرداخت.اقساط.ماهانه.تســهیالت.در.استطاعت.همه.

خانه.اولی.ها.یا.سایر.متقاضیان.خرید.مسکن.نیست؛.در.

تهران.اقساط.ماهانه.تســهیالت.160.میلیون.تومانی.

خانه.اولی.هــا،.هم.اکنون.یک.میلیون.و730.هزار.تومان.

و.اقســاط.وام.بدون.سپرده.60.میلیون.تومانی.از.محل.

»اوراق«.نیــز.ماهانه.حدود.یک.میلیون.تومان.اســت..

محتوای.نامرئی.برنامه.های.ارائه.شده.از.سوی.آخوندی.

نشان.می.دهد.قرار.است.همان.گونه.که.طی.چهارسال.

گذشــته،.وزارت.راه.وشهرسازی.به.عنوان.متولی.بخش.

مسکن.با.همراهی.بانک.مرکزی.به.عنوان.سیاست.گذار.

پولی.و.بانک.عامل.بخش.مسکن.موفق.به.ایجاد.سبد.

متنوع.تسهیالت.بانکی.خرید.و.ساخت.مسکن.از.طریق.

افزایش.8برابری.ســقف.تسهیالت.نسبت.به.سال.92.

شد،.طی.چهار.ســال.پیش.رو،.پیگیر.رفع.نقص.موجود.
در.سبد.تسهیالت.شود.

»کاهش.طول.دوره.ســپرده.گذاری«،.»افزایش.مدت.

زمان.بازپرداخت.وام«.و.در.نهایت.»کاهش.مبلغ.اقساط.

ماهانه.تســهیالت«.اقداماتی.است.که.در.مقطع.زمانی.

فعلی.از.سوی.سیاست.گذار.بخش.مسکن.برای.رفع.یکی.

از.دو.نقص.موجود.در.سبد.فعلی.وام.مسکن.مورد.تمرکز.

قرار.گرفته.اســت..هم.اکنون.دوره.بازپرداخت.تسهیالت.

خانه.اولی.هــا.از.محل.صندوق.پس.انداز.یکم.وهمچنین.

تسهیالت.بدون.ســپرده.از.محل.اوراق،.12.سال.است.

که.متولی.بخش.مسکن.در.تالش.است.این.دوره.زمانی.

را.حداقل.به.15.ســال.و.در.شکل.ترجیحی.به.20.سال.

افزایش.دهد..در.صورت.عملیاتی.شــدن.این.سیاست،.

مبلغ.اقســاط.ماهانه.تســهیالت.160.میلیــون.تومانی.

خانه.اولی.ها.به.یک.میلیون.و529.هزار.تومان.در.شرایط.

بازپرداخت.15.ســاله.تعدیل.می.شود؛.این.در.حالی.است.

که.در.شرایط.تغییر.دوره.بازپرداخت.به.20.سال،.اقساط.

ماهانه.تســهیالت.160.میلیــون.تومانی.خانه.اولی.های.
پایتخت،.یک.میلیون.و.338.هزار.تومان.خواهد.شد.

مانع رفع نقص وام مسکن کجاست؟
با.این.حال،.بررســی.ها.نشــان.می.دهد.برنامه.اخیر.
سیاست.گذار.بخش.مسکن.برای.رفع.نقص.فنی.از.سبد.
تسهیالت.بانکی،.با.یک.مانع.روبه.رو.است.که.رفع.این.
مانع.در.کمترین.زمان.ممکن.یکی.از.موضوعاتی.است.
که.باید.از.ســوی.متولی.بخش.مسکن.وسیاست.گذار.

پولی،.دنبال.شود.
بانک.عامل.بخش.مســکن.هم.اکنون.برای.تغییر.و.
تعدیل.طول.دوره.ســپرده.گذاری.در.صندوق.پس.انداز.
یکــم.و.افزایش.طول.دوره.بازپرداخت.تســهیالت،.با.
چالش.»رعایت.تعادل.منابع.ومصارف«.روبه.روســت؛.
براساس.ضوابط.نظام.بانکی.و.تاکید.سیاست.گذار.پولی،.
بانک.ها.برای.تسهیالت.دهی.باید.حتما.تعادل.بین.منابع.
ومصارف.را.رعایت.کنند.تا.به.واسطه.از.بین.رفتن.این.
تعادل،.دچار.مشــکل.نشوند..محاســبات.بانکی.نشان.
می.دهد.برای.رفع.این.مانع.الزم.اســت.منابع.پشتیبان.
صنــدوق.پس.انداز.یکم.)منبع.تامین.کننده.تســهیالت.
خانه.اولی.ها(.وحساب.ممتاز.)حساب.پشتوانه.تسهیالت.
بدون.ســپرده(،.تقویت.شود..هم.اکنون.منابع.ومصارف.
صندوق.یکم.مســکن.در.مرز.ورود.به.»وضعیت.عدم.
تعادل«.قــرار.دارد.که.مهم.ترین.علــت.آن.»افزایش.
برنامه.ریزی.نشده.استقبال.خانه.اولی.ها.برای.ثبت.نام.در.
این.صندوق«.اســت؛.درحالی.که.ظرفیت.صندوق.یکم.
ســاالنه.کمتر.از.90.هزار.نفر.تعریف.شــده.است،.طی.
یک.ســال.گذشته.حدود.150.هزار.نفر.در.این.صندوق.
ثبت.نام.کردند.و.میزان.افتتاح.حساب.ماهانه.نیز.از.حدود.
12.تا.13.هزار.نفر.در.ماه.های.گذشــته.به.نزدیک.15.
هــزار.ثبت.نام.در.ماه.های.اخیر.رســیده.که.در.صورت.
ادامــه.این.روند.حجــم.ثبت.نام.ســاالنه.از.150.هزار.
متقاضی.فراتر.می.رود..در.صورت.افزایش.جذابیت.این.
تسهیالت.به.واســطه.کاهش.طول.دوره.سپرده.گذاری.
و.کاهش.اقســاط.ماهانه.به.دنبال.افزایش.طول.دوره.
بازپرداخــت،.به.طور.قطــع.اســتقبال.از.صندوق.یکم.
بازهم.بیشتر.می.شود.و.شــکاف.بین.»تعهد.صندوق«.
و.»ظرفیت.صندوق«.بیشــتر.خواهد.شد.و.این.احتمال.
قوی.وجود.دارد.که.صندوق.یکم.با.مشکل.»عدم.تعادل.
منابع.ومصارف«.مواجه.شود..حجم.ثبت.نام.خانه.اولی.ها.
در.صندوق.پس.انداز.مسکن.یکم.در.سال.اول.راه.اندازی.
صندوق)94(.به.طور.متوسط.ماهانه.3.هزار.نفر.بود؛.این.
حجم.در.ســال.95.به.ماهانه.حدود.12.تا.13.هزار.نفر.
رســید.و.در.ماه.های.اخیر،.به.رکورد.حــدود.15.هزار.

ثبت.نام.نیز.رسیده.است.
دو راهکار فراگیر شدن وام مسکن

کارشناســان.مالی.مســکن.دو.راهکار.کلیدی.برای.

»تقویت.سریع.منابع.پشــتیبان.تسهیالت.مسکن«.را.

پیشنهاد.می.کنند،.یکی.از.این.راهکارها.»اجرای.سریع.

مرحله.دوم.افزایش.سرمایه.بانک.عامل.بخش.مسکن«.

است..سال.گذشــته.در.حالی.افزایش.10.هزار.میلیارد.

تومانی.سرمایه.بانک.مســکن.مصوب.شد.که.تاکنون.

تنها.5.هزار.میلیارد.تومان.از.آن.در.قالب.تسویه.بخشی.

از.بدهی.بانک.عامل.بخش.مســکن.به.بانک.مرکزی.

از.محل.افزایش.سرمایه.بانک.مسکن.مربوط.به.سهم.

دولت.اختصاص.یافته.اســت..این.در.حالی.اســت.که.

اجرای.ســریع.بخش.دوم.افزایش.سرمایه.بانک.عامل.

بخش.مســکن،.می.تواند.توان.بانک.را.برای.پرداخت.

تســهیالت.تقویت.کند،.طوری.که.مطابق.با.برآوردها.

بــا.افزایش.5.هزار.میلیارد.تومان.دیگر.ســرمایه.بانک.

مســکن،.ظرفیت.پرداخت.تسهیالت.از.محل.صندوق.

پس.انداز.یکم.ســاالنه.از.100.هزار.فقره.تســهیالت.

افزایش.می.یابد..اوایل.ســال.با.افزایش.5.هزار.میلیارد.

تومانی.سرمایه.بانک.مسکن.در.فاز.اول.اجرای.تبصره.

35.بودجه.95.کل.کشــور،.ظرفیــت.صندوق.پس.انداز.

مسکن.یکم.از.زیر.90.هزار.نفر.متقاضی،.به.حدود.95.

هزار.نفر.در.سال.افزایش.یافت..راه.حل.دوم.درخواست.

بانک.عامل.بخش.مســکن.برای.»تبدیل.خط.اعتباری.

40.هزار.میلیارد.تومانی.مســکن.مهر.به.سرمایه.بانک.

مسکن«.است..به.گزارش.»دنیای.اقتصاد«.هم.اکنون.

ماهانه.حــدود.300.میلیارد.تومــان.از.محل.پرداخت.

اقساط.تســهیالت.دارندگان.واحدهای.مسکونی.مهر.

به.بانک.مسکن.واریز.می.شــود.که.این.منابع.فعال.به.

مدت.10.سال.برای.تامین.منابع.کمکی.صندوق.یکم.و.

تکمیل.نیمه.تمام.های.مسکن.مهر.استمهال.شده.است.

و.در.مدت.10.سال.نیز.باید.به.صورت.اقساطی.به.بانک.

مرکزی.برگردانده.شود..با.توجه.به.اینکه.منابع.حاصل.

از.افزایش.سرمایه.بانک.با.اتکا.به.خط.اعتباری.مسکن.

مهر،.پول.تازه.و.جریان.نقد.مالی.محســوب..می.شود.و.

افزایش.ســرمایه.کاغذی.از.بابت.تســویه.بدهی.بانک.

عامل.بخش.مسکن.به.بانک.مرکزی.به.حساب.نمی.آید،.

این.راهکار.موثرتر.از.راهکار.اول.است.و.می.تواند.قدرت.

تســهیالت.دهی.بانک.عامل.بخش.مسکن.را.چندین.

برابر.شــرایط.فعلی.افزایش.دهد..به.این.ترتیب،.محور.

ذکر.شــده.در.برنامه.12.گانــه.آخوندی.برای.حوزه.راه.

وشهرسازی،.درخصوص.توانمندسازی.متقاضیان.خرید.

مسکن،.در.واقع.ادامه.همان.تاکیدی.است.که.وی.نیمه.

تیرماه.امسال.در.جمع.کارشناسان.و.مدیران.بانک.عامل.

بخش.مسکن.در.تشریح.نقشه.راه.بازار.مسکن.تا.سال.

1400.مطــرح.کرد..آخوندی.در.آن.زمان.با.اشــاره.به.

ضرورت.تبدیل.تســهیالت.فعلی.مسکن.به.»وام.های.

در.اســتطاعت.همه.متقاضیان.مصرفی.مسکن«،.تاکید.

کرد.برای.تحقق.این.موضــوع.کلیدی.و.مهم.دو.ابزار.

نرخ.سود.و.مدت.زمان.بازپرداخت.تسهیالت.در.اختیار.

بانک.عامل.بخش.مسکن.قرار.دارد.که.می.توان.با.تعدیل.

آنها.بخش.بیشــتری.از.متقاضیان.مصرفی.مسکن.را.از.

محل.تســهیالت.بانکی.توانمندسازی.کرد..بنا.بر.تاکید.

وزیر.راه.وشهرســازی.هم.اکنون.ســه.گروه.متقاضیان.

بافت.های.فرسوده. مسکن.شامل.خانه.اولی.ها،.ساکنان.

وافراد.بدمسکن.ساکن.در.ســکونتگاه.های.غیررسمی.

کانــون.اصلی.تقاضای.مســکن.را.تشــکیل.می.دهند.

که.اولویت.توانمندســازی.متقاضیان.مســکن.نیز.باید.
متناسب.با.شرایط.این.سه.گروه.تعریف.شود.

محور برنامه دولت دوازدهم برای بازار ملک کدخوانی شد:

اسم رمز رونق بازار مسکن
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پنجره.ایرانیان؛.با.وجود.پشــت.سر.گذاشــتن.دو.استیضاح.و.چند.بار.حضور.در.صحن.علنی.
مجلس.شورای.اسالمی.برای.پاسخگویی.به.ســواالت.نمایندگان.عباس.آخوندی.وزیر.راه.و.
شهرســازی.دولت.یازدهم.که.از.روزهای.ابتدایی.با.معرفی.روحانی.کار.خود.را.آغاز.کرده.بود،.

توانست.تا.پایان.دوره.اش.در.ساختمان.خیابان.دادمان.باقی.بماند.
به.گزارش.ایسنا،.با.وجود.آنکه.عملکرد.آخوندی.انتقادهایی.به.همراه.داشت.که.البته.به.نظر.
می.رسد.بسیاری.از.آنها.به.بهانه.جویی.های.سیاسی.مرتبط.باشد،.اما.در.نهایت.آنچه.اتفاق.افتاد.
ثبت.آمارهایی.دقیق.از.بهبود.شرایط.در.حوزه.راه.و.شهرسازی.ایران.بود.که.می.تواند.در.آینده.

گره.گشای.بسیاری.از.امکانات.زیرساختی.ایران.باشد.
در.نامه.ای.که.رییس.جمهوری.به.رییس.مجلس.شورای.اسالمی.برای.معرفی.کابینه.دولت.
دوازدهم.ارائه.کرد،.باز.هم.نام.عباس.آخوندی.به.عنوان.وزیر.پیشــنهادی.راه.و.شهرســازی.
مطرح.شده.و.به.نظر.می.رســد.رییس.ستادی.ترین.وزارتخانه.اقتصادی.دولت.قصد.دارد.برای.

چهار.سال.دیگر.در.سمت.خود.باقی..بماند.
به.دنبال.معرفی.رســمی.آخوندی.از.سوی.روحانی.برای.ســمت.جدید.در.کابینه.این.مقام.
مســوول.برنامه.خود.برای.وزارت.راه.و.شهرسازی.در.دولت.دوازدهم.را.ارائه.کرده.که.در.کنار.
بررســی.وضعیت.این.وزارتخانه.در.سال.1392.مصادف.با.آغاز.به.کار.دولت.دوازدهم.شرایط.

امروز.این.بخش.در.پایان.این.دولت.را.تشــریح.کرده.و.نگاهی.کالن.به.برنامه.های.آینده.راه.
و.شهرسازی.ایران.داشته.است.

آخوندی.در.ابتدای.این.برنامه.به.ســوابق.علمی.و.اجرایی.خود.اشــاره.کرده.است..وی.که.

دکترای.اقتصاد.سیاسی.خود.را.در.دانشــگاهی.در.لندن.دریافت.کرده.سابقه.حضور.به.عنوان.

هیات.در.چند.دانشــگاه.معتبر.ایران.را.دارد.و.در.کنار.تالیف.کتاب.و.مقاالت.گسترده.در.حوزه.

مهندســی.عمران.و.اقتصاد.سیاسی.تدریس.در.مســائل.کالن.اقتصادی.را.نیز.در.سابقه.خود.
جای.داده.است.

در.ســوابق.اجرایی.نیــز.آخوندی.از.ابتدای.انقالب.کار.خود.را.در.ســمت.های.مختلف.آغاز.

کرده.و.از.دهه.ســوم.زندگی.خود.به.عنوان.وزیر.در.چند.دولت.مشغول.به.کار.شده.که.آخرین.

تجربــه.مربوط.به.این.حوزه.به.وزارت.راه.و.شهرســازی.دولت.یازدهــم.باز.می.گردد..در.کنار.

آن.ســمت.هایی.مانند.اولویت.در.شــورای.رقابت،.عضویت.در.شورای.مرکزی.نظام.مهندسی.

ســاختمان،.قائم.مقامی.مدیرعاملی.صداوسیما،.عضویت.در.شورای.پول.و.اعتبار،.ریاست.بنیاد.

مســکن،.معاونت.سیاسی.وزیر.کشور.وعضویت.در.شورای.مرکزی.جهاد.سازندگی.اصلی.ترین.
سمت.های.اجرایی.وزیر.راه.و.شهرسازی.را.تشکیل.می.دهد.

در.ادامــه.این.برنامه.آخوندی.بــه.تبیین.وضعیت.حوزه.راه.و.شهرســازی.در.زمان.آغاز.به.

عباس آخوندی برای دور دوم
 وزارت خود چه خواب هایی دیده است

نگاهی به آنچه در وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم گذشت:



195

11
ه.9

ـار
شم

..
96
ور.

هری
..ش

هم.
ل.د

سـا
ن/ 

ـا
رانی

ه ای
ـر

نج
پ

ش
زار

گـ

کار.دولت.یازدهم.پرداخته.اســت..طبق.آمارهای.ارائه.شــده.در.برنامه.پیشنهادی.وزیر.راه.و.

شهرســازی،.وضعیت.زیرساختی.جاده.های.ایران.در.ســال.1392.به.139.هزار.کیلومتر.جاده.

منجر.شــده.که.2200.کیلومتر.آزادراه،.14.هزار.کیلومتر.بزرگراه،.21.هزار.کیلومتر.راه.اصلی.و.
101.هزار.کیلومتر.راه.روستایی.آسفالته.را.شامل.می.شود.

در.کنار.آن.در.سال.1392.ایران.13.هزار.و.200.کیلومتر.راه.آهن.داشته.که.از.این.میان.10.
هزار.کیلومتر.خطوط.اصلی.و.2800.کیلومتر.خط.فرعی.بوده.است.

وضعیــت.ناوگان.جاده.ای.ایران.نیز.در.حوزه.باری.میانگین.ســنی.بیش.از.17.و.در.ناوگان.

مســافری.میانگین.سنی.بیش.از.16.سال.داشته.است..در.حوزه.ناوگان.ریلی.نیز.821.دستگاه.

لوکوموتیو،.22.هزار.دســتگاه.واگن.باری.و.2160.دســتگاه.واگن.مســافری.فعال.بودند.و.در.

ناوگان.هوایی.کشور.نیز.تنها.147.فروند.هواپیما.با.حدود.22.هزار.صندلی.ثبت.شده.کار.خود.
را.ادامه.می.دادند.

در.حوزه.دریایی.طبق.اعالم.وزیر.راه.و.شهرســازی.ظرفیت.اسمی.بنادر.ایران.190.میلیون.

تــن،.ظرفیت.کانتینری.4.6.میلیون.TEU.و.ظرفیت.جابه.جایی.مســافر.16.میلیون.نفر.بوده.

اســت..در.این.سال.یکی.از.اصلی.ترین.محورهای.کاری.این.وزارتخانه.را.طرح.مسکن.مهر.به.

وجود.می.آورده.از.این.رو.آخوندی.در.تشــریح.وضعیت.بخش.مســکن.در.سال.1392.مسکن.
مهر.را.به.عنوان.اصلی.ترین.محور.قرار.داده.است.

از.ســال.1386.این.طرح.با.هدف.ساخت.1.5.واحد.مسکونی.برای.شهروندان.فاقد.مسکن.

طراحی.شــد.که.تعهد.ســاخت.آن.تا.ابتدای.دولت.یازدهم.به.بیش.از.دو.میلیون.و.300.هزار.
واحد.رسید.

طبق.اعــالم.آخوندی.با.حمایت.دولت.و.پرداخت.تســهیالت.بانکی.ارزان.قیمت.توســط.

اشخاص.حقیقی.و.حقوقی.بنا.شد.برنامه.مسکن.مهر.به.پیش.برود.اما.در.پایان.دولت.دهم.تنها.

حدود.یک.میلیون.واحد.معادل.45.درصد.از.این.پروژه.تکمیل.و.افتتاح.شدند..جانمایی.مناسب،.

ضعف.در.پاره.ای.از.موارد،.عدم.برخورداری.از.خدمات.زیربنایی.مناسب.همچون.آب،.برق،.گاز.

و.فاضالب،.انتقال.پول.پرقدرت.در.تامین.مالی.و.محدودیت.منابع.مالی.بخشــی.از.مشکالتی.
بود.که.مسکن.مهر.برای.دولت.یازدهم.به.ارمغان.آورد.

در.کنــار.آن.نیاز.به.برطرف.کــردن.معضل.زندگی.19.میلیون.نفر.بد.مســکن،.نبود.طرح.

مشــخص.برای.خانه.دار.شدن.خانه.اولی.ها.و.عدم.تناسب.راهکار.طرح.مسکن.مهر.با.تقاضای.

حاشیه.نشــینان.بخش.دیگری.از.شرایط.سخت.پیشروی.دولت.در.ماه.های.ابتدایی.آغاز.به.کار.
خود.را.به.وجود.می.آورد.

آخوندی.پس.از.تشــریح.وضعیت.تحویل.گرفته.شــده.از.ســوی.دولت.یازدهم.به.بررسی.

اصلی.ترین.اقدامــات.صورت.گرفته.در.این.دولت.پرداخته.و.انتشــار.طرح.جامع.حمل.و.نقل.

کشــور.و.تدوین.استراتژی.های.توسعه.بخش.حمل.و.نقل.در.کلیه.شقوق.شامل.بین.شهری.و.
اتصال.به.درون.شهری.را.اصلی.ترین.محور.در.نظر.گرفته.شده.در.این.اقدامات.قرار.داده.است.
احداث.و.تکمیل.6580.کیلومتر.زیرســاخت.جاده.ای.شــامل.198.کیلومتر.آزادراه.بیش.از.
2400.کیلومتر.بزرگراه.و.بیش.از.3900.کیلومتر.راه.اصلی.یکی.از.محورهای.کاری.وزارت.راه.
و.شهرسازی.در.طول.چهار.سال.گذشته.بوده.است..به.دنبال.این.اقدامات.افزایش.17.درصدی.
راه.های.کشــور.در.قیاس.با.سال.1392.یکی.از.اصلی.ترین.نتایج.واضح.کاری.دولت.در.طول.

سال.های.گذشته.را.به.وجود.می.آورد.
در.حوزه.راه.آهن.نیز.اتصال.پنج.مرکز.اســتان.همدان،.کرمانشــاه،.تبریز،.ارومیه.و.رشت.به.
شــبکه.ریلی.کشور.که.تاکنون.کار.همدان.و.کرمانشــاه.به.طول.290.کیلومتر.تکمیل.شده.و.
مابقی.به.طول.361.کیلومتر.ظرف.ماه.های.آتی.تکمیل.خواهد.شــد.اصلی.ترین.کار.وزارت.راه.
و.شهرســازی.در.این.حوزه.به.شمار.می.رود..در.کنار.آن.بهسازی.800.کیلومتر،.بازسازی.600.
کیلومتر.و.احداث.خط.دوم.و.سوم.به.طول.878.کیلومتر.به.ارزش.بیش.از.2980.میلیارد.تومان.

دیگر.اقدامات.صورت.گرفته.در.حوزه.ریل.را.به.وجود.می.آورد.
افزایش.14.درصدی.ظرفیت.اسمی.بنادر.ایران.در.قیاس.با.سال.1392،.افزایش.20.درصدی.
ظرفیت.کانتینری.بنادر.ایران.در.قیاس.با.همان.سال.و.پیگیری.طرح.توسعه.بنادر.مهمی.مانند.
چابهار.با.افزایش.ظرفیت.شــش.میلیون.تنی.محورهای.اصلی.اقدامات.این.وزارتخانه.در.چهار.
ساله.دولت.یازدهم.در.حوزه.دریایی.را.شامل.می.شود..در.کنار.آن.پیگیری.طرح.های.زیربنایی.
مانند.توســعه.و.تکمیل.28.فرودگاه،.افزایش.تعداد.واگن.های.باری،.نوسازی.ناوگان.جاده.ای،.
خرید.و.ورود.هواپیماهای.نو.از.ایرباس.و.ATR.و.عقد.قرارداد.با.شــرکت.بوئینگ.برای.خرید.

جمعا.200.فروند.هواپیما.با.ارزش.تقریبی.33.میلیارد.دالر،.افزایش.سهم.ترانزیت.ریلی،.افزایش.

ترانزیت.کاالهــای.غیرنفتی،.افزایش.114.درصدی.پروازهای.ترانزیتی،.افزایش.50.درصدی.

صدور.و.تمدید.گواهی.نامه.های.قانونی.محصــوالت.مرتبط،.انجام.مطالعات.مکان.یابی.مراکز.

لجســتیک،.طرح.تشکیل.صندوق.توسعه.حمل.و.نقل،.اصالح.قانون.مشارکت.و.آیین.نامه.های.

اجرایی،.هوشــمند.سازی.شــبکه.راه.های.شریانی.و.طراحی.و.پیاده.ســازی.سامانه.های.جامع.
حوادث.اصلی.ترین.اقدامات.این.وزارتخانه.در.بخش.های.مختلف.حمل.و.نقل.را.شامل.می.شود.
در.کنار.آن.اجرای.ســامانه.حقوق.شــهروندی،.افتتاح.825.هزار.واحد.مسکن.مهر،.افزایش.
ســقف.کلی.تســهیالت.بانکی.این.مســکن،.افزایش.مدت.زمان.بازپرداخت.اقساط،.افزایش.
ســقف.فردی.تسهیالت.و.تثبیت.نرخ.های.مسکن.مهر.اصلی.ترین.بخش.اقدامات.وزارت.راه.و.

شهرسازی.در.حوزه.مسکن.مهر.را.به.وجود.می.آورد.
در.کنار.آن.در.اولویت.قرار.دادن.خانه.اولی.ها.و.ســاکنان.بافت.های.فرسوده،.ظرفیت.سازی.
نهادهــای.مالی.در.بازار.ســرمایه،.تدوین.و.تصویب.برنامه.مســکن.کم.درآمد،.ســاماندهی.
سکونتگاه.های.غیررســمی.و.نوسازی.مسکن.روســتایی.اصلی.ترین.محور.اقدامات.صورت.

گرفته.در.حوزه.مسکن.به.شمار.می.رود.
در.شــاخص.های.عملکردی.نیز.امروز.طول.جاده.های.ایران.به.بیش.از.148.هزار.کیلومتر،.
طــول.خطوط.ریلی.ایران.به.بیش.از.13.هزار.و.700.کیلومتر،.تعداد.واگن.مســافری.ریلی.به.
2160.دســتگاه،.تعداد.هواپیماهای.فعال.ناوگان.به.180.فروند.ظرفیت.اســمی.بنادر.به.217.
میلیون،.تعداد.پروازهای.ترانزیتی.به.382.هزار.پرواز.و.تعداد.ایستگاه.های.هواشناسی.به.بیش.

از.4900.دستگاه.افزایش.یافته.است.
وزیر.راه.و.شهرسازی.در.بخش.نگاه.خود.به.آینده.ابتدا.اصلی.ترین.چالش.های.پیش.روی.
این.وزارتخانه.را.مدنظر.قرار.داده.است..در.این.چارچوب.ضعف.رویکرد.بین.المللی.بعضی.از.
مدیران.دولتی،.ضعف.رویکرد.بازرگانی.حمل.و.نقل،.چند.نرخی.بودن.ســوخت،.خودرومحور.
بــودن.نظام.حمل.و.نقــل،.چالش.ایمنی،.چالش.در.تامین.مالی،.وجود.موانع.ســاختاری.در.
حمایــت.از.بخش.خصوصی،.تداوم.قیمت.گذاری.دولتی،.بی.انضباطی.در.مدیریت.شــهری،.
تنگنای.مالی.دولت.در.تامین.هزینه.مســکن.اقشار.کم.درآمد.و.چالش.های.ادامه.دار.مسکن.
مهر.اصلی.ترین.مشــکالتی.هســتند.که.دولت.و.وزارت.راه.و.شهرسازی.بعدی.باید.با.آنها.

دست.و.پنجه.نرم.کند.
وزیر.راه.و.شهرســازی.بعد.از.تشریح.این.برنامه.با.اســتفاده.از.استراتژی.های.کالن.این.
وزارتخانه.مانند.توســعه.یکپارچه.شــبکه.حمل.و.نقل.در.قالب.10.کریدور،.افزایش.ســهم.
حمــل.و.نقل.عمومی،.تامین.منابع.مالی.پایــدار،.بازخوانی.موافقت.های.بین.المللیف.افزایش.
ســرمایه..گذاری.بخش.خصوصی،.رفع.موانع.و.ارتقاء.قابلیت.زیست.پذیری.شهرها.و.توسعه.
و.اعتال.مهندســی.ساختمان.اعالم.کرده.که.برنامه.های.گسترده.ای.برای.آینده.این.حوزه.در.

نظر.خواهد.داشت.
اصلی.ترین.برنامه.های.اعالم.شــده.از.ســوی.آخوندی.به.افزایش.سهم.ترانزیت.ایران.در.
سیســتم.حمل.و.نقل.منطقه،.بهبود.فرآیند.جابه.جایی.بین.مرزی.در.حوزه.بار.و.گردشگری،.
تشــویق.برقراری.خطوط.دریایــی،.هوایی،.زمینی.و.ریلی.در.حوزه.ایران.و.جهان.اســالم،.
تسهیل.دسترسی.آزاد.به.شــهروندان.به.اطالعات.حوزه.راه،.تکمیل.زیرساخت.ها.و.افزایش.
طول.خطوط.اصلی.ریلی،.نوســازی.و.تکمیل.سامانه.های.ارتباطی،.تجهیز.و.توسعه.امکانات.
بنادر،.اجرای.طرح.جامع.پارک.های.لجســتیکی،.ارتقاء.رویکرد.بازرگانی.بخش.خصوصی.از.
طریق.واگذاری.مدیریت.بنادر.با.آنها،.جلب.سرمایه.گسترده.ملی.و.بین.المللی.در.فرودگاه.امام.
و.هفت.فرودگاه.دیگر،.کاهش.شــدت.مصرف.سوخت،.فراهم.آوردن.زمینه.ی.تولید.مسکن.
مطابق.برنامه.ششم،.توسعه.مسکن.روستایی،.تکمیل.واحدهای.باقی.مانده.مسکن.مهر.واجد.
متقاضی.و.هماهنگی.جهت.احداث.خدمات.زیربنایی.مورد.نیاز.این.واحدها.اصلی.ترین.بخش.

برنامه.های.اقتصادی.این.وزارتخانه.در.سال.های.آینده.را.به.وجود.خواهند.آورد.
طبق.برنامه.ریزی.های.صورت.گرفته.مجلس.شــورای.اسالمی.از.هفته.آینده.کار.بررسی.و.
صالحیت.وزرای.پیشــنهاد.رییس.جمهور.برای.دولت.دوازدهم.را.آغاز.خواهد.کرد.و.در.این.
چارچوب.عباس.آخوندی.که.یک.بار.برای.آغاز.به.کار.دولت.یازدهم.و.دوبار.در.طول.جلسات.
اســتیضاح.از.مجالس.فعلی.و.ســابق.رای.اعتماد.گرفته.باید.بار.دیگر.با.ارائه.برنامه.هایی.که.
اصلی.ترین.شاخص.ها.تشریح.شد.شانس.خود.برای.تداوم.حضور.در.ساختمان.شهید.دادمان.

را.آزمایش.کند.
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پنجره.ایرانیــان؛.دولت.یازدهم.از.زمان.روی.کار.آمدن.9.ابزار.مالی.برای.تامین.مالی.

بخش.مســکن.در.دستور.کار.قرار.داده.که.با.توجه.به.رکود.این.بخش،.عمده.ابزارها.از.
کارایی.الزم.برخوردار.نیستند.

به.گزارش.ایسنا،.با.توجه.به.فقدان.یا.کمبود.ابزارهای.مالی.کارآمد.در.بخش.مسکن،.

از.ابتدای.دولت.یازدهم.ایجاد.و.توســعه..این.نوع.ابزارها.در.دســتور.کار.قرار.گرفت.که.
خالصه.ای.از.کارکرد،.عملکرد.و.چالش.های.اجرایی.این.ابزارها.ارائه.می.شود.

.صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان
هدف.از.راه.اندازی.صندوق.های.سرمایه.گذاری.زمین.و.ساختمان،.تقویت.سمت.عرضه.
و.تولید.مســکن.از.طریق.جمع.آوری.پس.انداز.ســرمایه.گذاران.خرد.و.اختصاص.آن.به.
ســاخت.پروژه.های.ساختمانی.و.سپس.فروش.واحدهای.ســاختمانی.پروژه.صندوق.و.

تقسیم.عواید.ناشی.از.فعالیت.صندوق.در.بین.سرمایه.گذاران.است.
تاکنون.تعداد.4.صندوق.ســرمایه.گذاری.زمین.و.ساختمان.در.شهرهای.تهران،.اراک،.
تبریز.و.ری.با.ظرفیت.595.واحد.مســکونی.و.4.واحد.درمانی.با.هزینه.ســاخت.بالغ.بر.
929.میلیارد.ریال.)بدون.احتساب.ارزش.زمین.و.پروانه.ساخت(.راه.اندازی.شده.است.

رکــود.در.بازار.مســکن.و.عدم.اطمینان.نســبت.بــه.تحقق.بازدهی.مــورد.انتظار.

ســرمایه.گذاری.در.این.صندوق،.عدم.اطالع.رسانی.مناســب.در.خصوص.راه.اندازی.و.

مکانیســم.ابزارهای.جدید.در.حوزه.بازار.سرمایه،.وجود.هزینه.های.باالسری.صندوق.و.
رقابت.ناسالم.بین.بانک.ها.و.صندوق.های.سرمایه.گذاری.در.تامین.منابع.مالی.

ازجمله.چالش.های.این.ابزار.مالی.عنوان.می.شود.
 صندوق های سرمایه گذاری امالک و مستغالت

این.صندوق.ها.نوعی.ســرمایه.گذاری.اســت.که.به.منظور.کسب.سود،.
سبدی.از.دارایی.های.مبتنی.بر.امالک.و.مستغالت.را.خرید،.ایجاد.و.در.بازار.

اجاره.اداره.می.کند..سود.حاصل.از.سبد.سرمایه.گذاری.میان.سهامداران.صندوق.
سرمایه.گذاری.مستغالت.توزیع.می.شود..هدف.از.راه.اندازی.این.صندوق.ها.تقویت.

سمت.تقاضا.است.
بر.اســاس.ماده.23.آیین.نامه.اجرایی.ماده.14.قانون.ســاماندهی.و.حمایت.از.

تولید.و.عرضه.مسکن،.ســازمان.بورس.و.اوراق.بهادار.موظف.به.تهیه.و.
تصویب.ضوابط.و.مقررات.موردنیاز.برای.راه.اندازی.صندوق.های.

ســرمایه.گذاری.امالک.و.مستغالت.اســت..در.این.راستا.
ســازمان.بــورس.و.اوراق.بهــادار.پیش.نویــس.

و. پذیره.نویسی. دســتورالعمل. اساسنامه،.

صدور.واحدهای.سرمایه.گذاری.و.دستورالعمل.نحوه.محاسبه.ارزش.خالص.دارایی.های.

صندوق.های.مذکور.را.تهیه.و.جهت.دریافت.نظرات.اصالحی.به.کلیه.شرکت.های.تامین.
سرمایه.ارسال.کرده.است.

بازدهی.پایین.اجاره.داری.در.کشور.در.مقایسه.با.بازدهی.سرمایه.گذاری.در.سایر.بازارها.

و.عدم.تدوین.دســتورالعمل.راه.اندازی.صندوق.های.سرمایه.گذاری.امالک.و.مستغالت.
ازجمله.مشکالتی.است.که.این.صندوق.ها.با.آن.مواجه.هستند.

 حساب های امانی
توســعه.تامین.مالی.بخش.مسکن،.نظام.مند.کردن.بازار.پیش.فروش.مسکن.و.کاهش.
تخلفــات.احتمالی.در.بخش.پیش.فروش.مســکن.و.درنهایت.جلوگیری.از.ضرر.و.زیان.
به..پیش.خریداران.و.پیش.فروشــندگان،.کارکردهای.این.حســاب.ها.محسوب.می.شود..
دستورالعمل.راه.اندازی.حساب.های.امانی.تدوین.و.توسط.بانک.مسکن.ابالغ.شده.است.

ولی.تاکنون.عملکردی.نداشته.است.

همه ابزارهای دولت 
برای تقویت بخش مسکن



197

11
ه.9

ـار
شم

..
96
ور.

هری
..ش

هم.
ل.د

سـا
ن/ 

ـا
رانی

ه ای
ـر

نج
پ

ش
زار

گـ

عدم.تمایل.ســازندگان.)پیش.فروشــندگان(.برای.ایجاد.حساب.های.امانی.که.عمدتا.

ناشی.از.مشکالت.قانون.پیش.فروش.ساختمان.است،.الزام.به.ارائه.شناسنامه.فنی.برای.

بازگشــایی.حساب.امانی.و.هزینه.های.باالی.ارائه.خدمات.در.حساب.های.امانی.)کارمزد.
خدمات.بانک،.ناظر.و...(.چالش.های.این.حساب.ها.است.

 اوراق رهنی )بازار رهن ثانویه(
این.اوراق.به.منظور.افزایش.قدرت.وام.دهی.بلندمدت.بانک.ها.در.بازار.مسکن.از.طریق.
فروش.دارایی.های.مبنی.بر.اعطای.تســهیالت.رهنی.بانک.ها.منتشر.می.شود..تاکنون.و.
در.یک.مرحله.مبلغ.3000.میلیارد.ریال.اوراق.رهنی.در.بازار.بورس.عرضه.شــده.است..
همچنین.روند.اجرایی.شــدن.فاز.دوم.عرضه.اوراق.رهنی.به.ارزش.7000.میلیارد.ریال.

توسط.بانک.مسکن.در.دست.اقدام.است.
اما.بی.ثباتی.اقتصاد.کالن.و.عدم.اطمینان.ســرمایه.گذاران.از.سودآوری.بلندمدت.این.
اوراق،.عدم.امکان.نرخ.گذاری.مناســب.به.دلیل.ناهماهنگی.نرخ.سود.تسهیالت.و.نرخ.
تورم.و.همچنین.ریسک.نکول.تسهیالت.به.عنوان.موانع.اجرایی.این.اوراق.عمل.می.کند.

 لیزینگ مسکن
لیزینگ.مســکن.به.منظور.تامین.مالی.اقشــار.با.درآمد.متوسط.به.باال.راه.اندازی.شده.
است..دســتورالعمل.اجرایی.تاسیس.شــرکت.های.لیزینگ.در.تاریخ.1395/10/14.به.
تصویب.شــورای.پول.و.اعتبار.رســیده.است..بر.اساس.ماده.35.دســتورالعمل.مذکور.
اعطای.تسهیالت.مســکن.توسط.شرکت.های.لیزینگ.وابســته.به.موسسات.اعتباری.
تابع.تصمیمات.شــورای.پول.و.اعتبار.و.در.خصوص.سایر.شرکت.های.لیزینگ.حداکثر.
به.میزان.70.درصد.ارزش.ملک.امکان.پذیر.اســت..همچنین.بر.اســاس.ماده.34.این.
دســتورالعمل.حداکثر.نرخ.سود.تسهیالت.اعطای.توســط.شرکت.های.لیزینگ.3.واحد.
درصد.بیشتر.از.نرخ.سود.تسهیالت.اعطایی.مصوب.شورای.پول.و.اعتبار.برای.موسسات.

اعتباری.است.

چالش.های.اســتفاده.از.لیزینگ.مســکن.عبارت.اند.از.نرخ.باالی.ســود.و.طول.دوره.

بازپرداخت.کوتاه.تســهیالت.اعطای.توسط.شرکت.های.لیزینگ.که.منجر.به.باال.بودن.

مبلغ.اقســاط.این.تسهیالت.می.شود.و.نیز.اخذ.مالیات.بر.ارزش.افزوده.مضاعف.در.زمان.
انجام.عملیات.لیزینگ.مسکن.

.توسعه ای شدن بانک مسکن
این.تصمیم.به.منظور.کمک.به.اجرای.سیاست.های.توسعه.ای.دولت.در.بخش.مسکن.
با.تاکید.بر.تامین.مسکن.اقشار.کم.درآمد.اتخاذ.شد..پیش.نویس.مصوبه.توسعه.ای.شدن.
بانک.مســکن.به.هیات.دولت.ارسال.شده.و.دستورالعمل.توسعه.ای.شدن.بانک.مسکن.

نیز.در.شورای.پول.و.اعتبار.در.دست.بررسی.است.
زمان.بر.بودن.ایجاد.هماهنگی.بین.دســتگاه.های.متولی.برای.پیشــبرد.امور.مربوط.
به.توســعه.ای.شدن.بانک.مســکن،.عدم.همکاری.مطلوب.سایر.دستگاه.ها.در.تفهیم.و.
نهادینه.کردن.مفهوم.بانک.توسعه.ای.و.نیز.کمبودهای.بودجه.ای.و.اعتباری.در.راه.اندازی.

آن،.مشکالتی.است.که.توسعه.ای.شدن.بانک.مسکن.با.آن.مواجه.است.
 موسسات پس انداز و تسهیالت مسکن

هدف.از.راه.اندازی.این.موسســات.ارائه.وام.های.رهنی.از.طریق.تجمیع.ســپرده.های.

پس.انداز.خرد.برای.خرید.ملک.مســکونی.در.مناطق.جغرافیایی.مشخص،.بدون.داشتن.

اثــرات.تورمی.و.ازدحامی.برای.دیگر.بخش.های.اقتصادی.بوده.اســت..دســتورالعمل.

اجرایی.تاســیس،.فعالیت.و.نظارت.بر.موسسات.پس.انداز.و.تسهیالت.مسکن.در.تاریخ.

1395/06/16.به.تصویب.شورای.پول.و.اعتبار.رسیده.است..طرح.های.تجاری.ارائه.شده.

در.ســه.استان.اصفهان،.فارس،.بوشهر.و.همچنین.سواحل.مکران.جهت.راه.اندازی.این.
موسسات.توسط.شرکت.تامین.سرمایه.بانک.مسکن.در.دست.بررسی.است.

بااین.حال.رقابت.پذیر.نبودن.این.موسســات.به.دلیل.وجود.صندوق.پس.انداز.مسکن.

یکم.با.نرخ.ســود.پایین.و.بهره.مند.از.منابع.اقساط.بازگشتی.مسکن.مهر،.سرمایه.اولیه.

باال.برای.تاســیس.موسسات.پس.انداز.و.تسهیالت.مسکن.)در.شهر.تهران.500.میلیارد.
ریال.و.در.سایر.مناطق.300.میلیارد.ریال(.از.چالش.های.راه.اندازی.این.موسسات.است.

 صندوق پس انداز یکم
تامین.منابع.مالی.با.استفاده.از.سیستم.مبتنی.بر.پس.انداز.و.ارائه.تسهیالت.ارزان.قیمت.
به.خانوارهای.با.درآمد.متوسط،.کارکردی.است.که.برای.این.صندوق.پیش.بینی.
شده.اســت..تا.نیمه.تیرماه.1396.تعداد.حســاب.های.افتتاحی.در.صندوق.
پس.انداز.یکم.200.هزار.فقره.با.مبلغی.حدود.40.میلیارد.ریال.ســپرده.بوده.
اســت..بااین.حال.تعداد.تسهیالت.اعطایی.تنها.10.هزار.و.208.فقره.شامل.

مبلغ.حدود.7.هزار.میلیارد.ریال.است.
باال.بودن.طول.دوره.ســپرده.گذاری،.الزام.برای.معرفی.ضامن.دولتی.در.بعضی.
شــعب،.باال.بودن.نسبی.مبلغ.اقساط.بازپرداخت.این.تسهیالت.به.دلیل.
طول.نسبتا.کم.دوره.بازپرداخت.به.عنوان.موانع.دسترسی.متقاضیان.به.این.

نوع.تسهیالت.عمل.می.کند
 افزایش سرمایه بانک مسکن

این.برنامه.باهدف.افزایش.قدرت.وام.دهی.در.بخش.مسکن.توسط.

تنها.بانک.تخصصی.حوزه.مسکن.ارائه.شده.و.تاکنون.از.محل.

منابع.مســکن.مهر،.مبلغ.50.هــزار.میلیارد.ریال.برای.

افزایش.سرمایه.بانک.مسکن.اختصاص.یافته.که.

جمع.سرمایه.بانک.مسکن.را.به.82.هزار.
میلیارد.ریال.رسانده.است.
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)Damper‘s( میراگرها

عامل تقویت سازه ای پوسته های خارجی بناها

با.توجه.به.تجربه.خســارات.شــدید.طی.زلزله.های.گذشته.نیاز.به.رویکرد.جدیدی.

مبتنی.بر.بهره.گرفتن.از.تکنولوژی.های.مدرن.در.جهت.کاهش.خسارات.مالی.و.جانی.

در.زلزله.به.وضوح.احســاس.می.گردد..از.این.رو.در.صنعت.ساختمان.سازی.و.پل.سازی.

رویکردی.جدید.در.حال.توسعه.می.باشد،.که.عبارت.است.از:.کاهش.تقاضای.نیرویی.
در.سازه.به.جای.افزایش.سختی.و.مقاومت.

در.این.روش.سعی.می.شــود.حداقل.انرژی.ممکن.از.جریان.انرژی.زلزله.به.سازه.

منتقــل.گردد،..در.روش.های.متداول.جهت.دســتیابی.به.ایــن.هدف،.اعضاء.مقاوم.

افزوده.شــده.و.اعضای.قوی.تر.به.همراه.افزایش.سختی.و.جذب.بیشتر.انرژی.به.کار.
برده.می.شوند.

بهبود.قابل.توجه.عملکرد.پوسته.خارجی.نماها،.خصوصا.نماهای.شیشه.ای.در.هنگام.

بروز.ارتعاشــات.لرزه.ای.با.به.کارگیری.میراگرها.در.ســازه.های.پروژه.هایی.با.اسکلت.

فلزی.یا.بتنی.از.جمله.مواردی.اســت.که.امــروزه.پرداختن.به.آن.و.توجه.روز.افزون.

به.این.تکنولوژی.ارزان.و.در.دســترس.را.بســیار.ضروری.ساخته.است..بدین.ترتیب.

مهار.لرزه.ای.سازه.اصلی.باعث.مهار.لرزه.ای.سازه.های.صنعتی.دیگر.در.ساختمان.نیز.

می.گردد.)از.جمله.آسانســورها،.درها.و.پنجره.ها،.نماهای.شیشه.ای.و.پوسته.خارجی.

بناهاو.تاسیســات.آبی.و.برقی(.و.این.به.عنوان.راه.حلی.مناسب.مورد.توجه.مهندسان.و.
محققان.قرار.گرفته.است.

میراگرها.بر.اساس.نیاز.سیستم.آنها.به.دو.گروه.تقسیم.می.گردند:

ـ کنترل.غیر.فعال
ـ کنترل.فعال.

کنترل.غیرفعال:.سیستم.هایی.هستند.که.به.منبع.انرژی.خارجی.نیاز.ندارند..در.این.
نوع.سیستم.ها.از.میراگرهای.زیر.می.توان.نام.برد.

)TMD(.1..جرمی.تنظیم.شده
)Friction Damper( 2..اصطکاکی

)ADAS( 3..فلزی.تسلیمی
4..ویسکوز.و.ویسکواالستیک.

کنترل.فعال:.در.این.سیســتم.دســتگاه.ها.قابل.کنترل.بوده.و.توســط.ابزار.کمکی.
همواره.در.حال.وارد.کردن.نیروهای.کنترلی.به.ساختمان.هستند...

سیســتم.های.فعال.از.سیســتم.های.غیرفعال.موثرتر.هســتند،.اما.باوجود.عملکرد.

عالی،.به.هزینه.های.فراوان.اجرایی.و.نگهداری.نیاز.دارند..در.این.نوع.سیســتم.ها.از.
میراگرهای.زیر.می.توان.نام.برد.

)AMD( 1..جرمی.فعال
)Semi – active( 2..نیمه.فعال

)veriable orifice( 3..مجرای.متغیر
در.ایــن.مقاله.از.میان.انواع.سیســتم.های.میراگرها،.به.مشــخصات.میراگرهای.

اصطکاکی.می.پردازیم.
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در.این.نوع.میراگرها.به.منظور.کاهش.پاســخ.دینامیکی.سازه.در.برابر.بارگذاری.باد.

و.زلزله.با.انجام.تغییر.شکل.های.ویژه.و.اعمال.مکانیکی.خاص،.مقدار.زیادی.از.انرژی.

ورودی.ســازه.بر.اثر.بارگذاری.دینامیکی.را.جذب.و.مستهلک.می.سازند..عملکرد.این.

گونه.وســایل.موجب.می.شود.که.انرژی.دریافتی.سایر.اعضاء.سازه.ای.کاهش.یافته.و.
در.نتیجه.تغییر.شکل.زیادی.در.آنها.ایجاد.نمی.گردد.

مزایای به کارگیری این نوع میراگرها:
ـ.جذب.انرژی.زلزله.و.کاهش.نیروی.وارده.به.سازه.

ـ.شــکل.ظاهری.مناســب.به.نحوی.که.به.عنوان.المان.معماری.می.تواند.به.
شمار.آید.

ـ.قابلیت.تنظیم.پس.از.زلزله.و.استفاده.مجدد
ـ.عدم.نیاز.به.سرویس.و.نگهداری.مداوم.

ـ.نصب.سریع.و.ساده
ـ.مناسب.برای.مقاوم.سازی.سازه.های.موجود.با.قابلیت.نصب.و.اجرا.در.هر.پروژه.ای.

ـ.کاهش.آسیب.در.اجزای.اصلی.سازه.و.نیز.اجزای.غیر.سازه.ای.
این.نوع.میراگرها.را.می.توان.در.سازه.های.موجود.جاسازی.یا.پس.از.زلزله.تعویض.
کــرد..میراگرهــای.اصطکاکی.یا.دورانــی،.از.صفحات.فلــزی.و.الیه.هایی.از.مواد.
مخصوص.با.خواص.اصطکاکی.ویژه.که.بین.این.صفحات.قرار.گرفته.اســت.تشکیل.
می.شوند..با.افزایش.میرایی.سازه.و.استهالک.انرژی.زمین.لرزه.نیروهای.وارد.و.تغییر.
مکان.های.ایجاد.شده.توسط.زلزله.در.ساختمان.ها.به.صورت.همزمان.به.میزان.قابل.
توجهــی.کاهش.می.یابد..در.حالی.که.کاهش.همزمان.این.دو.در.روش.های.ســنتی.
مقاوم.سازی.معموال.امکان.پذیر.نمی.باشد.کاهش.نیرو.سبب.کاهش.آسیب.به.اسکلت.
ساختمان.و.کاهش.تغییر.مکان.سبب.کاهش.آسیب.به.المان.های.معماری.و.دیوارها.

و.نازک.کاری.ها.می.گردد.
از.جمله.ویژگی.هایی.که.باعث.افزایش.قابل.توجه.اســتفاده.از.این.میراگرها.شده.
اســت،.هزینه.کم.و.نیز.ســهولت.نصب.و.اطمینان.از.نحوه.عملکرد.این.میراگرها.
می.باشــد..این.خصوصیات.و.تاثیر.ویژه.این.میراگرها.در.کاهش.خســارات.سازه.ای.

باعث.شده.استفاده.از.میراگرهای.اصطکاکی.مورد.توجه.خاص.قرار.گیرند.
از.جمله.میراگرهای.اصطکاکی.دیگر.می.توان.به.نوع.سیلندری.نیز.اشاره.کرد.که.
شــامل.دو.عنصر.اصلی،.شفت.)استوانه.توپر(.و.سیلندر.)استوانه.توخالی(.می.باشد.و.
ایــن.دو.عنصر.داخل.هم.قرار.می.گیرند..اگر.نیروی.محوری.میراگر.بیش.از.نیروی.
اصطکاکی.بین.شــفت.و.سیلندر.باشد،.شفت.داخل.ســیلندر.حرکت.می.کند.که.به.
جذب.قابل.توجه.انرژی.منجر.خواهد.شــد،.این.نوع.میراگرها.)سیلندری(.نیز.باعث.
بهبود.رفتار.لرزه.ای.ســازه.ها.شــده.و.تاثیر.مناســبی.روی.کاهش.تغییر.مکان.های.

نسبی،.سرعت،.شتاب.و.برش.پایه.به.میزان.قابل.مالحظه.می.شوند.
آنچه.روشن.است.تعداد.زیادی.از.ساختمان.ها.که.در.مناطق.زلزله.خیز.واقع.شده.اند.
توانایی.الزم.جهت.مقابله.با.نیروی.زلزله.را.ندارند...از.این.رو.به.سازی.لرزه.ای.سازه.ها.
اجتناب.ناپذیر.می.باشد،.میراگرها.با.جذب.و.استهالک.درصد.باالیی.از.انرژی.ورودی.

به.سازه،.شرایط.ایمن.و.پایداری.را.برای.سازه.ایجاد.می.کنند.
در.صورت.اســتفاده.از.میراگرهــا.همانگونه.که.ذکر.گردیــد،..با.کاهش.نیروي.
حاصل.از.زلزله.المان.هاي.معماري.در.ســاختمان.نیز.آسیب.ندیده.یا.کمترین.آسیب.

را.خواهند.دید.
نماهاي.شیشــه.اي.از.جمله.المان.هاي.معماري.هســتند.که.در.هنگام.بروز.زلزله.
مســتقیما.در.معرض.خطر.قرار.دارند،.در.صورت.تقویت.ســازه.هاي.ساختمان.ها.به.
صورتي.که.ســازه.با.کاهش.تکان.هاي.نیرویي.مواجه.گردد،..عالوه.بر.اینکه.عملکرد.
ســازه.هاي.نما.بسیار.افزایش.مي.یابد.از.مقدار.محاسبات.مربوطه.به.افزایش.سختي.و.

مقاومت.پروفیل.هاي.مصرفي.در.سازه.نما.نیز.کاسته.مي.گردد.
به.طور.خالصه.میراگرها.با.استهالک.انرژي.زلزله.و.باال.بردن.زمان.تناوب.ارتعاشي.
ســازه.در.تغییر.مکان.نسبي.طبقات.کاهش.چشــمگیري.ایجاد.مي.کنند.که.در.این.
صورت.کمترین.خســارت.به.در.و.پنجره.ها،.نماي.شیشــه.اي.و.پوسته.هاي.خارجي.

ساختمان.ها.وارد.مي.شود.
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در ســه بخش پیشــین این مقاله، مبحث مواد اولیه ساخت در و 
پنجره مورد بررســی قرار گرفــت و توضحیاتی در خصوص پروفیل 
یو.پی. وی. ســی، پروفیل های تقویت کننده، یــراق آالت و همچنین 
انبارش مواد اولیه ارائه شد. موضوع بخش چهارم این مقاله طراحي 
مهندسي و محاسبات استاتیکي می باشد، که در ادامه با هم می خوانیم:

پــس.از.انجام.ابعادبرداري.محل.نصب.پنجره.ها.توســط.افراد.متخصص،.نوبت.به.
انجام.یک.کار.تخصصي.و.مهندسي.است.که.در.واحد.طراحي.صورت.مي.گیرد.

۴. طراحي مهندسي و محاسبات استاتیکي
در.واحد.طراحي،.مي.بایست.رفتار.پنجره.ها.و.اجزاء.آن.از.نظر.استاتیکي.و.دینامیکي.

مورد.تحلیل.قرار.گیرد.
همان.طــور.که.مي.دانید.پنجره.ها.در.معرض.نیروهاي.مختلفي.قرار.دارند.که.از.آن.

جمله.مي.توان.بــه.نیروي.باد،.وزن.پنجره.ها.و.نیروهاي.متاثر.از.باز.و.بســته.کردن.
لنگه.هاي.بازشو.و.نیز.انبساط.و.انقباض.ناشي.از.تغییرات.دما.اشاره.کرد.

مهندس علی شریف زاده
مدیر فنی شرکت هورامکو

چگونه یک پنجره استاندارد بسازیم؟
بخش چهارم/
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نیروي.باد.یکي.از.نیروهایي.اســت.که.مي.تواند.اثرات.مخربي.روي.پنجره.ها.داشته.

باشــد..هرچقدر.سطح.پنجره.بزرگتر.باشــد.و.نیز.هر.چقدر.پنجره.در.معرض.بادهاي.

شــدیدتري.قرار.داشته.باشد،.نیروي.وارده.بیشــتر.خواهد.بود..این.نیرو.ممکن.است.

باعث.دفرمگي.و.ایجاد.کمانش.در.اضالع.میاني.پنجره.شــده.و.آب.بندي.مابین.اجزاء.
پنجره.را.از.بین.ببرد.و.که.این.امر.باعث.از.دست.رفتن.کارایي.پنجره.خواهد.شد.

وزن.پنجره.شامل.وزن.اجزاء.مختلفی.می.باشد،.از.جمله:.پروفیل.هاي.یو.پی..وی..سی،.

پروفیل.هاي.تقویت.کننده.فلزي.و.شیشه.که.در.این.میان،.شیشه.از.وزن.قابل.توجهي.

برخوردار.اســت..هر.متر.مربع.شیشــه.به.ضخامت.یک.میلی.متــر.وزني.معادل.2/5.

کیلوگرم.دارد..بنابراین.یک.متر.مربع.شیشــه.دو.جداره.با.شیشه.هاي.4.و6.میلي.متر،.

وزني.در.حدود.25.کیلوگرم.خواهد.داشــت..پروفیل.هاي.یو.پی.وی.ســی.سري60.،.

به.طــور.متوســط.وزني.حدود.1.تــا.1/5.کیلوگرم.در.هر.متر.دارنــد..این.عدد.براي.

پروفیل.هــاي.تقویت.کننده.فلــزي.تقریبا.معادل.1/5.تا.2.کیلوگرم.اســت.که.با.این.

حساب.تخمین.وزن.مجموع.3.کیلوگرم.براي.یک.متر.پروفیل.یو.پی.وی.سی.تقویت..

شــده.مناسب.است..بنابراین.وزن.پروفیل.هاي.پنجره.اي.به.ابعاد.1×1.مترمربع.تقریبا.
معادل.24.کیلوگرم.خواهد.بود..نیروي.وزن.شیشه.ها.مستقیما.به.پروفیل.هاي.یو.پی.
وی.ســی.وارد.مي.شود.که.مي.بایســت.تحمل.این.وزن.را.داشته.باشند..از.این.رو.هم.
خود.پروفیل.ها.و.هم.اتصاالت.آن.اعم.از.جوشــي.و.مکانیکي،.مي.بایست.از.مقاومت.

باالیي.برخوردار.باشند.

عوامل تاثیر گذار

 
باد، باران، تغییرات دمایی )طول روز و فصول(

عوامل بیرونی ساختمان       
آکوستیک )صداهای ناهنجار محیطی()محیطی و جغرافیایی( 

نور و زاویه تابش خورشید

تلرانس

عوامل معماری

نشست ساختمان

رطوبت یا دمای داخل اتاق عوامل داخلی )ساختمان( 

انبساط،تغییرات شکل، بار مرده

سایر عوامل

نیروهای وارده در هنگام باز و بسته شدن

نیروهای ناگهانی )ضربه،زلزله و ...(

وزن بازشوها

فشارهای احتمالی فیزیکی )سرقت(

هنگامي.که.پنجره.اي.بســته.اســت،.مرکز.ثقل.آن.در.صفحه.پنجره.قرار.دارد؛.حال.

آنکه.وقتی.بازشــوي.پنجره.را.باز.مي.کنیم.ماهیت.و.میزان.نیروهاي.اعمال.شــده.به.

قســمت.هاي.مختلف.آن.تغییر.مي.کند..دراین.حالت.مرکز.ثقل.پنجره.فاصله.زیادي.از.

صفحه.پنجره.پیدا.مي.کند.که.همین.امر.باعث.اعمال.نیروي.زیادي.به.لوالها.و.محل.

اتصال.آنها.مي.شــود..همانطور.که.گفته.شــد.این.نیرو.عالوه.بر.لوالها.،.فشار.زیادي.

به.پروفیلي.که.لوال.به.آن.متصل.اســت.وارد.کرده.و.مي.تواند.باعث.ایجاد.کمانش.و.
دفرمگي.در.آن.گردد.

هرچقدر.عرض.لنگه.بازشو.بیشتر.باشد،.گشتاور.بزرگتري.ایجاد.کرده.و.فشار.وارد.بر.

اجزاء.بیشتر.مي.شود..بنابراین.مقوله.اي.که.در.طراحي.مي.بایست.مورد.توجه.قرار.گیرد.

میزان.تحمل.بار.لوالها.و.اتصاالت.آنهاســت..در.چنین.شرایطي.با.کم.کردن.عرض.
پنجره.در.هنگام.طراحي.مي.توان.از.میزان.بار.وارده.بر.لوالها.واتصاالت.آنها.کاست.

یکي.از.بحث.هاي.دیگري.که.در.طراحي.مطرح.است،.انبساط.و.انقباض.پروفیل.هاي.

یو.پی.وی.سی.است..همانطورکه.مي.دانیم.یکی.از.ویژگي.هاي.مواد.در.طبیعت.انبساط.

و.انقباض.آنها.در.اثر.تغییرات.دماســت.که.البتــه.میزان.آن.در.مواد.و.عناصر.مختلف.

متفاوت.اســت..پلیمر.پي.وي.سي.یکي.از.موادي.است.که.داراي.انبساط.طولي.زیادي.

بوده،.به.طوریکه.انبســاط.طولي.آن.به.مراتــب.از.عناصري.همچون.آهن.و.آلومینیوم.
بیشتر.است..

براي.روشن.تر.شدن.اثرات.این.تغییر.فیزیکي.مواد.بر.روي.اجسام.به.ذکر.یک.مثال.

مي.پردازیم..چنانچه.جســمي.در.حال.انبساط.یا.انقباض.بوده.و.به.هرطریق.از.انبساط.

یا.انقباض.آن.جلوگیري.شــود،.این.فشــار.اثر.خود.را.به.صورت.ایجاد.تنش.داخلي.بر.

روي.آن.جسم.خواهد.گذاشت..به.عنوان.مثال.اگر.پنجره.اي.در.محل.نصب.خود.بدون.

در.نظر.گرفتن.بادخور.الزم.نصب.شــده.باشد،.در.اثر.باال.رفتن.دماي.هوا.و.گرم.شدن.

پروفیل.ها،.اضالع.آن.منبسط.شده.و.به.دلیل.اینکه.فضاي.الزم.براي.تغییرات.ابعادي.

را.ندارد،.فریم.پنجره.تحت.فشار.قرار.گرفته.و.موجب.ایجاد.کمانش.در.اضالع.مختلف.
پنجره.مي.گردد.و.در.نتیجه.آب.بندي.مابین.اجزاء.مختلف.ازبین.مي.رود.

به.طور.کلي.هدف.از.انجام.طراحي.مهندســي.دراین.صنعت.این.اســت.که.بتوانیم.

باوجود.تمامي.موارد.یادشده.در.باال،.که.هرکدام.به.نوعي.خللي.در.عملکرد.پنجره.وارد.

مي.کنند،.اثرات.تخریبي.آنها.را.تعدیل.کرده.و.پنجره.اي.بســازیم.که.در.دراز.مدت.نیز.

کارایي.خود.را.دســت.نداده.و.تمامي.انتظاراتي.را.که.از.پنجره.هاي.نسل.جدید.داریم.
برآورده.کند.
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سعیده داور
مدیر فروش شرکت صدرا ابزار پارسیان )بازرگانی قادری(           

رضایتمندی و وفاداری مشتریان
بخش دوم/

در بخش نخست از این مقاله که در شــماره پیشین نشریه پنجره ایرانیان به چاپ رسید، ضمن ارائه 
مقدمه و تعاریف عملیاتی از مفهوم مشتری، رضایتمندی، وفاداری مشتریان و کیفیت خدمات، تاریخچه 
مطالعاتی این موضوع مورد بررســی قرار گرفت. نویسنده در بخش دوم به مباحث اهمیت رضایتمندی 
مشتریان، مزایای دســتیابی به رضایتمندی مشــتریان، ارتباط بین برند، رضایت و وفاداری مشتریان 

پرداخته است.

اهمیت رضایتمندی مشتریان 
رضایت.مندی.مشــتریان.اغلب.در.ادبیات.تجاری.نشان.می.دهد.که.چگونه.محصوالت.و.
خدمات.ارائه.شده.توسط.یک.شــرکت.خواسته.ها.و.انتظارات.مشتریان.را.برآورده.می.سازد..
این.اندازه.گیری.نشــان.می.دهد.که.شــرکت.چگونه.محصوالت.و.خدمات.خود.را.مطابق.با.
انتظارات.مشــتریان.ارائه.می.دهد..رضایت.مندی.مشــتری.یکی.از.موضوعات.مهم.نظری.
و.تجربــی.برای.اکثریت.بازاریابان.و.محققان.بازاریابی.اســت..رضایت.مندی.مشــتری.را.
می.تــوان.به.عنوان.جوهره.موفقیت.در.جهان.رقابتی.تجارت.امروزی.در.نظر.گرفت..بنابراین.
اهمیت.رضایت.مندی.مشــتری.و.نگهداری.مشتری.در.تدوین.استراتژی.برای.شرکت.های.
مشــتری.مدار.و.بازارمدار.نمی.تواند.دست.کم.گرفته.شود،.در.نتیجه.رضایت.مندی.مشتری.با.

نرخ.در.حال.رشــدی.مورد.توجه.شــرکت.ها.قرار.گرفته.است..رضایت.مندی.مشتری.نتیجه.

اصلــی.فعالیت.بازاریاب.اســت.که.به.عنــوان.ارتباطی.بین.مراحل.مختلف.رفتار.خرســند.

مصرف.کننده.عمل.می.کند؛.برای.مثال.اگر.مشتریان.به.طور.خاصی.رضایتمند.شوند.احتماال.

خرید.خود.را.تکرار.خواهند.کرد..مشــتریان.راضی.به.دیگــران.درباره.تجارب.مطلوب.خود.

می.گوینــد.که.به.عنوان.تبلیغات.دهان.به.دهان.اثر.مثبتی.برای.ســازمان.خواهد.داشــت..

به.عالوه.رفتارهایی.از.قبیل.تکرار.خرید.و.تبلیغات.دهان.به.دهان.مســتقیما.بقا.و.سودآوری.
یک.شرکت.را.تحت.تاثیر.قرار.می.دهند.

مشتریان.یک.ســازمان.به.دو.گروه.تقسیم.می.شوند،.درون.ســازمانی.و.برون.سازمانی..

مشــتری.برون.سازمانی.فردی.که.در.خارج.از.سازمان.است.و.محصوالت.یا.خدمات.نهایی.
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را.خریداری.می.کند..تمام.کارکنان.سازمان.باید.بدانند.که.چگونه.در.تامین.رضایت.مشتری.

سهیم.هستند..بنابراین.بهبود.عملکرد.پرسنل.جهت.حفظ.مشتریان.موجود.و.به.دست.آوردن.

مشتریان.جدید.امری.بسیار.مهم.است..مشتری.برون.سازمانی.در.مقابل.محور.هدف.گذاری.

برنامه.های.بهبود.کیفیت.است.و.تالش.اصلی.سازمان.برآورده.کردن.نیازهای.این.مشتریان.

اســت..بر.پایه.اصل.رهبری.کیفیت.تالش.سازمان.همواره.باید.در.پیشی.گرفتن.از.نیازهای.

مشتریان.باشد.و.باید.همواره.ارزش.مطلوب.و.مستمری.به.مشتریان.ارائه.کند..در.این.رابطه.

نیازهای.حال.و.آینده.مشــتری.باید.به.طور.همســان.مورد.توجه.قرار.بگیرد.و.افزون.برآن.

ســازمان.باید.آگاه.باشــد.که.وضعیت.حال.و.در.حال.تکوین.فراورده.ها.و.خدمات.جایگزین.

که.ممکن.است.نیازهای.مشتریان.سازمان.را.تامین.کند،.می.تواند.اثر.بسیار.مهمی.در.وضع.
سازمان.و.اهرم.رقابتی.فراورده.های.آن.بر.جای.گذارد..

مشتری.درون.سازمانی،.کارکنان.سازمان.هستند.که.دریافت.کنندگان.فرآورده.ها.و.خدمات.

دیگر.افراد.سازمانی.هستند.و.نتیجه.کار.آنها.بستگی.مستقیم.به.کار.افرادي.دارد.که.کار.آنها.

را.فراهم.می.کند..نگریســتن.به.همکاران.درون.سازمان.به.عنوان.مشتری،.نوعی.از.فرهنگ.

سازمانی.را.بر.پا.می.ســازد.که.کارکنان.همواره.دریافت.کنندگان.فرآورده.و.خدمات.خود.را.

مانند.مشــتریان.برونی.سازمانی.به.حســاب.می.آورند.و.به.همان.نسبت.در.تامین.نیازها.و.

جلب.رضایت.مشتریان.و.تامین.نیازهای.آنها.بر.پایه.یک.مکانیسم.پویا.و.اطالعاتی.و.ایجاد.

بازخورد.میان.مشتری.و.سازمان.عمل.می.کند..کارآمدی.چنین.مکانیسمی.عامل.تعیین.کننده.
در.پیروزی.سازمان.و.دستیابی.به.یک.اهرم.رقابتی.توانمند.خواهد.بود.)کونتز.1374،65(1..
امروزه.ارزش.آفرینی.برای.مشــتری.در.جهت.تاثیر.گذاری.بر.رفتار.وی.از.اهمیت..باالیی.
برخوردار.شده.است..درکسب.و.کار.امروز،.کسب.رضایت.مشتری.هدف.اصلی.شرکت.هاست..
یکی.از.عوامل.مهم.محیطی،.مشتریان.یک.سازمان.هستند..صاحب.نظران.مدیریت،.کسب.
رضایت.مشــتری.را.از.مهمترین.وظایف.و.اولویت.های.مدیریت.شرکت.ها.برشمرده.و.الزام.
پایبندی.همیشــگی.و.پایدار.مدیران.عالی.به.جلب.رضایت.مندی.مشتری.و.اطالع.از.تصویر.
ذهنی.سازمان.نزد.مشتریان.را.پیش.شرط.اصلی.موفقیت.به.حساب.آورده.اند..اطالع.از.تصویر.
ذهنی.ســازمان.نزد.مشــتریان،.ضمن.این.که.نقاط.قوت.و.ضعف.یک.سازمان.را.مشخص.

می.سازد.زمینه.را.برای.اتخاذ.راهبرد.های.مناسب.و.ارتقا.سطح.عملکرد.فراهم.می.آورد..
حفظ.مشتریان.خوب.در.بلندمدت،.نسبت.به.جلب.مستمر.مشتریان.جدید،.برای.جایگزینی.
مشتریانی.که.با.شرکت.قطع.رابطه.کرده.اند.سودمند.است..مشتریانی.که.از.سازمان.رضایت.
زیادی.دارند.تجربیات.مثبت.خود.را.به.دیگران.منتقل.می.کنند.و.به.این.ترتیب.وسیله.تبلیغ.
برای.سازمان.شده.و.در.نتیجه.هزینه.جذب.مشتریان.جدید.را.کاهش.می.دهند..این.موضوع.
به.ویژه.برای.ارائه.دهندگان.خدمات.عمومی.بســیار.مهم.اســت..زیرا.شهرت.و.اعتبار.آنها.و.
بیان.مزایا.و.نکات.مثبت.آنها.از.سوی.دیگران.منبع.مهم.جلب.اعتماد.عمومی.است..رضایت.
باالی.مشتریان.نوعی.بیمه.در.برابر.اشتباهات.احتمالی.شرکت.است،.که.در.نتیجه.تغییرات.
مرتبط.با.تولید.خدمات.وقوع.آنها.اجتناب.پذیر.اســت..مشــتریان.دائمی.در.مواجهه.با.چنین.
موقعیت.هایی.اغماض.بیشتری.دارند،.زیرا.به.دلیل.تجربیات.خوشایند.قبلی،.اشتباهات.اندک.
ســازمان.را.به.راحتی.نادیده.می.گیرند..بنابراین.عجیب.نیســت.که.جلب.رضایت.مشتریان.

مهمترین.وظیفه.سازمان.و.موسسات.شده.است.)ونوس،1380:.22(..
خریداران.و.مشــتریان.راضی.منبع.سود.شرکت.ها.هســتند..در.صورتی.که.یک.موسسه.
مشــتریان.خود.را.از.حیث.خدمات.ارائه.شده.به.آنها.راضی.نگه.ندارد.از.صحنه.رقابت.خارج.
خواهد.شد،.مگر.این.که.یک.موقعیت.انحصاری.داشته.باشد..نکته.مهم.این.است.که،.ارائه.
کیفیت.باالی.خدمات.به.خریداران.ســبب.می.شود.تا.یک.شرکت.نقاط.قوت.مهمی.از.جمله.
موانع.رقابتی،.وفاداری.مشتری،.محصوالتی.متمایز.از.دیگران،.هزینه.های.پایین.بازاریابی.را.
به.دســت.آورد..مشتریان.راضی.مایل.هستند.که.تجربه.خوب.خود.را.به.آشنایان.اعالم.کنند.
و.این.موجب.تبلیغات.مثبت.دهان.به.دهان.می.شــود..بسیاری.از.مصرف.کنندگان.احساس.
می.کنند.که.اعالم.شکایت.به.کارکنان.در.زمانی.که.مشکلی.پیش.می.آید.موجب.تلف.کردن.
وقت.و.آزردگی.بیشتر.است..اگر.مشــتریان.از.کیفیت.خدمات.ناراضی.باشند،.کمتر.احتمال.
دارد.کــه.این.موضوع.را.به.تامین.کننده.خدمت.بگوینــد،.در.عوض.آنها.این.موضوع.را.به.
دوســتان.و.اقوام.خود.خواهند.گفت..به.طور.کلی.یک.مشــتری.ناراضی.شکایت.خود.را.در.

مورد.بد.بودن.خدمت.به.هشت.تا.ده.نفر.از.افراد.دیگر.خواهد.گفت.)ادواردسون.،.2005(۲.
مزایای دستیابي به رضایتمندي مشتریان..

تحقیقات.نشان.می.دهند.که.هر.کدام.از.مشتریان.ناراضی.ناراحتی.خود.را.حداقل.به.9.نفر.

می.گویند.و.30درصد.از.مشتریان.نارضایتی.خود.را.انتقال.می.دهند..همچنین.مطالعات.نشان.

می.دهد.که.جذب.یک.مشتری.جدید.6.برابر.پر.هزینه.تر.از.نگهداری.مشتری.فعلی.می.باشد.

..)2009(.بیان.داشت.5.درصد.افزایش.در.تعداد.مشتریان.وفادار.
۴
)کاتلر1379.3،.78(..جمال

می.تواند.ســود.کسب.و.کار.را.تا.10درصد.افزایش.دهد..مشتریان.راضی،.حساسیت.کمتری.

نســبت.به.قیمت.و.تمایل.بیشتری.برای.استفاده.از.خدمات.کسب.و.کار.دارند..تصویر.مثبت.

کیفیت،.هزینه.جذب.مشــتریان.جدید.را.کاهش.داده.و.سطوح.باالتر.رضایت.مشتری.باعث.
کاهش.نرخ.قطع.ارتباط.مشتریان.کنونی.می.شود.

نمودار.1-1.نشــان.می.دهد.رضایت.مندی.مشــتری.مزایای.زیادی.برای.شرکت.داشته.و.

سطوح.باالتر.از.رضایت.مشتریان،.به.وفاداری.آنها.منجر.می.شود..براساس.سایت.بین.المللی.

.بیشــتر.شرکت.ها.درهردوره.پنج.ساله.45.تا.50.درصد.از.مشتریان.خود. B2B  (۲۰۱۴(

را.از.دســت.می.دهند.و.مشــتریان.جدیدی.را.جذب.می.کنند.که.این.ممکن.اســت.حتی.تا.

بیســت.برابر.هزینه.بیشتری.از.حفظ.مشــتری.فعلی.خود.را.منجر.شود،.اگر.سطح.باالیی.از.

رضایت.مندی.توســط.مشتریان.تجربه.شــود.پس.از.آن.اعتماد.و.اطمینان.نیز.بیشتر.خواهد.

شــد.و.هنگامی.که.اعتماد.و.اطمینان.مشتریان.افزایش.یابد،.درصدی.ازکسب.و.کار.شرکت.
نیز.تغییر.می.یابد.

نتایــج.تحقیق.هیل.و.همکارانش6..)2007(.نشــان.می.دهد.که.رابطه.بســیار.قوی.بین.

رضایت.مشــتری.و.سودآوری.ســازمان.وجود.دارد..رضایت.مندی.مشــتری.در.بسیاری.از.

ســازمان.ها.به.عنوان.معیار.ســنجش.موفقیت.در.نظر.گرفته.شــده.است.و.پس.از.آن.برای.

بســیاری.از.شــرکت.ها.به.عنوان.اهداف.کلیدی.عملیاتی.تبدیل.شده.است؛.همچنین.آنها.

دریافتند.که.رضایت.مندی.مشــتریان،.به.میزان.چگونگی.عملکرد.کل.سازمان.در.رابطه.با.

مجموعه.ای.از.نیازهای.مشتریان.گفته.می.شــود..نتایج.تحقیق.ریچهلد.و.ساسر7..)1990(.

نشــان.داد.که.5.درصد.کاهش.در.تعداد.مشــتریان.باعث.ازدســت.رفتن.85.درصد.سود.و.

همچنین.5.درصد.افزایش.در.نگهداري.مشتریان.موجود،.موجب.افزایش.25.تا.125.درصد.
سود.می.شود.

در.اغلب.موارد.وفاداری.مشتریان.برای.موفقیت.سازمان.های.کسب.و.کار.حیاتی.می.باشد.

چرا.که.معموال.جذب.مشــتریان.جدید.گران.تر.از.حفظ.مشتریان.موجود.می.باشد.و.در.اکثر.

تحقیقات.صورت.گرفته.توسط.بسیاری.از.نویسندگان.پیشنهاد.شده.است.تا.مشتریان.وفادار.

به.عنوان.یک.دارایی.رقابتی.حفظ.شوند.و.یکی.از.راه.های.تقویت.این.امر.از.طریق.ایجاد.یک.
رابطه.همکاری.صمیمانه،.مناسب.و.قوی.بین.فروشندگان.و.خریداران.می.باشد..

نمودار 1-1 مزایای جلب رضایت مشتری )ونوس 1380، 58(

1-Kontz
2-Edvardsson
3-Kattler
4-Jamal 
5-B2B International Official Website 
6-Hill et al
7-Reichheld & Sasser
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برند و رضایت و وفاداری مشتریان 
مطالعات.نشــان.می.دهد.که.تامین.رضایت.مشتری.به.سبب.ایجاد.حس.وفاداری.و.
اعتماد.بر.سازمان.در.مشتری.ایجاد.خواهد.شد..میزان.همبستگی.بین.رضایت.مشتری.
با.وفاداری.مشتری.به.شدت.تحت.تاثیر.شرایط.بازار.رقابت.است..با.توجه.به.این.که.
به.دست.آوردن.مشتري.جدید.بســیار.پرهزینه.تر.از.برقراري.یک.رابطه.گسترده.تر.و.
عمیق.تر.با.مشتریان.فعلي.است.موضوع.وفاداري.مشتري.به.برند.و.شناسایي.عوامل.
موثــر.بر.آن.از.اهمیت.ویژه.اي.برخوردار.اســت.و.یکي.از.عوامــل.ایجاد.و.افزایش.
تعهد.وفاداري.مشــتري،.قابلیت.اعتبار.برند.اســت..اعتبار.برند.یکي.از.با.ارزش.ترین.
دارایي.هاي.هر.شــرکت.مي.باشد،.برندهایي.که.اعتبار.افزوده.اي.را.براي.مشتریان.به.
ارمغان.مي.آورند،.مي.توانند.به.جایگاه.خاصي.در.ذهن.مصرف..کننده.دســت.یابند..اگر.

برند.در.نگاه.مصرف.کنندگان.خصوصیات.زیر.را.داشته.باشد:.
الف( شایسته.و.نوآور.باشد.).تخصص.سازمان(؛.

ب(.قابل.اتکاء.باشــد.و.بتواند.در.بلندمدت.مشتري.ها.را.به.خود.جذب.کند.)قابلیت.
اعتماد.برند(؛.

ج(.جذاب.و.ســرگرم.کننده.باشــد.و.ارزش.هزینه.صرف.شــده.را.داشــته.باشد.

)مطلوبیت.برند(؛.در.این.صورت.از.اعتبار.الزم.نزد.مشــتري.ها.برخوردار.اســت..به.

عبارت.دیگر.اعتبار،.شاخصي.است.که.میزان.عالقه.مندي.مصرف.کننده.به.سازمان.
را.ارزیابي.مي.کند..

سوییت.و.سویینی.در.سال.)2008(.با.انجام.پژوهشی.به.بررسی.اثرات.اعتبار.برند.بر.

وفاداری.مشــتری.پرداختند.و.بیان.کردند.میزان.اعتبار.برند.به.عنوان.مولفه..سازنده.ای.

بر.وفاداری.و.رضایت.مندی.مشــتریان.تاثیر.گذار.اســت.و.همچنین.اعتبار.برند.نقش.

مهمــی.را.در.مدیریت.ارتباط.با.مشــتری.در.بلندمدت.ایفا.می.کنــد...برند.یک.ابزار.

مهم.رابطه.اي.در.مجموعه.مدیریت.ارتباط.مشــتري.شرکت.است..اعتبار.برند.شامل.

دو.صورت.اصلي.مي.باشــد:.قابلیت.اعتماد،.یعني.اعتقاد.به.این.که.شــرکت تمایل.

به.عمل.کردن.به.وعده.هاي.خود.را.دارد.و.تخصص،.یعني.اعتقاد.به.این.که.شــرکت.
توانایي.عمل.کردن.به.وعده.هاي.خود.را.دارد..

قابلیت.اعتماد.یک.برند.در.اثر.ســال.ها.فعالیت.و.ارتباط.با.مشــتریان.و.برآوردن.و.

عمــل.کردن.به.آنچه.که.به.مشــتریان.وعده.داده.شــده.و.همچنین.ارائه.خدمات.و.

کاالهاي.داراي.کیفیت.برتر.یا.حداقل.مطلوب.براي.مشــتریان.که.حاصل.توانایي.و.

تخصص.شــرکت.بوده.اســت،.به.وجود.مي.آید..این.قابلیت.اعتماد.نیز.در.طي.زمان،.

فقط.از.طریق.روابط.متقابل.تکراري.مشــتري-.شرکت.ایجاد.و.متبلور.مي.گردد..اگر.

اعتماد.به.شــرکت.از.بین.برود،.برند.نیز.از.بین.خواهــد.رفت..قابلیت.اعتماد.یکي.از.

عوامل.تاثیرگذار.در.وفاداري.مشتریان.است..اهمیت.اعتماد.مشتریان.به.برند.به.عنوان.

یکي.از.عوامل.موثر.بر.وفاداري.تا.حدي.اســت.که.بسیاري.از.شرکت.ها.و.سازمان.ها،.

بودجه.هاي.هنگفتي.را.به.تحقیــق،.پیگیري.و.بازبیني.برندینگ.اختصاص.داده.اند.تا.

باعث.شوند.برند.بهتر.بتواند.بر.ذي.نفعان.و.مشتریان.خود.تاثیر.بگذارد.و.با.آنها.تعامل.
برقرار.کند.

اردم.و.سوییت.)2004(.بیان.کردند.اعتبار.یک.برند،.هزینه.هاي.اطالعات.را.کاهش.

مي.دهــد،.زیرا.مصرف.کنندگان.از.برندهاي.معتبر.به.عنــوان.یک.منبع.آگاهي.جهت.

صرفه.جویي.در.هزینه.هاي.جمع.آوري.اطالعات.و.پردازش.اســتفاده.مي.کنند..اعتبار.

همچنین.ریســک.ادراک.شــده.را.به.دلیل.اعتماد.مصرف.کنندگان.در.مورد.ادعاهاي.

محصول.یک.شرکت.افزایش.مي.دهد.
ایجاد.وفاداری.به.برند.مســتلزم.سرمایه.گذاری.در.برنامه.های.بازاریابی.به.خصوص.
برای.مشــتریان.بالقوه.و.بالفعل.می.باشــد..این.فعالیت.های.بازاریابی.توانسته.بر.طرز.
فکر.مشتریان.تاثیر.بگذارد.و.به.نتایج.مختلفی.منجر.شود..در.تمام.حوزه.های.مختلف.
تماس.مشتریان.با.برند،.فرصتی.را.برای.ایجاد.نگرش.مطلوب.و.افزایش.وفاداری.به.
برند.مهیا.کرده.اســت..از.آنجایی.که.یک.فروشنده.تنها.شخصی.است.که.با.مشتری.
ارتباط.برقرار.می.کنــد،.او.می.تواند.نقش.اصلی.را.برای.تجربه.مشــتریان.و.ارزیابی.
از.برنــد.ایفا.کند..مطالعات.متعدد.نشــان.می.دهند.که.رضایــت.از.برند.تجاری.کلید.
اولیه.وفاداری.به.برند.می.باشــد..بنابراین.وفاداری.به.فروشــنده.اثرات.بسیار.مثبتی.
بر.وفاداری.برنــد.دارد..در.دهه.کنونی.ایجاد.وفاداری.به.برند.به.عنوان.نوشــدارویی.
برای.همه.ســازمان.ها.در.جنگ.افزایش.رقابت.در.بازاریابی.مطرح.شده.است..کاتلر.و.
کلر.بر.مبنای.قانون.اصلی.20-80.نشــان.می.دهند.که.20.درصد.از.مشتریان.باالی.
80.درصد.ســود.شــرکت.را.ایجاد.می.کنند..مطالعات.نشان.می.دهد.که.کاهش.کمتر.
پراکندگی.مشــتریان،.به.طور.چشمگیری.توانسته.است.سودآوری.را.افزایش.دهد،.به.

خاطر.این.که:
.مشتریان.وفادار.محصوالت.بیشتری.می.خرند..

.مشــتریان.وفادار.حساسیت.کمتری.به.قیمت.دارند.و.همچنین.توجه.کمتری.به.
پیام.های.تبلیغاتی.رقبا.می.کنند..

.ارائه.خدمات.برای.مشتریان.موجود،.که.با.هدایا.و.فرآیندهای.شرکت.آشنا.هستند.
ارزان.است..

.مشتریان.وفادار.نکات.مثبت.شرکت.را.به.سایر.مشتریان.ارجاع.و.نشر.می.کنند.
در.نهایت.شرکت.ها.همواره.باید.به.این.نکته.توجه.کنند.که.تنها.راه.حفظ.مشتریان،.
بــرآوردن.نیازها،.خواســته.ها.و.انتظارات.آنان.و.تامین.رضایت.آنان.اســت.و.میزان.
همبســتگی.بین.رضایت.مشتری.و.وفاداری.مشتری.به.شدت.تحت.تاثیر.بازار.رقابتی.
است..از.آنجا.که.مشتریان.مهمترین.رکن.و.بقا.واحدهای.تولیدی.و.خدماتی.مختلف.
هســتند،.پاســخگویی.به.نیازهای.مشــتریان.با.توجه.به.عالیق.و.خواسته.های.آنها.
موضوع.قابل.توجه.در.برنامه.های.بازاریابی.سازمان.ها.می.باشد..در.دنیای.امروز.ارتباط.

با.مشتری.و.جلب.رضایت.او.سرلوحه.فعالیت.همه.سازمان.ها.قرار.گرفته.است.
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