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ماشــین.آالت.پایه.آلومینیوم،.آماده.ارائه.محصوالت.این.شــرکت.به.مشتریان.داخل.
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گفتنی.است،.ایلماز.ازجمله.شرکت.های.معتبر.در.زمینه.تولید.ماشین.آالت.مونتاژ.در.
و.پنجره.آلومینیومی.و.یو.پی.وی.سی.در.کشور.ترکیه.است.

پنجره.ایرانیان؛.شــرکت.پنجره.آسا.با.ارســال.پیامی.ضمن.تبریک.روز.خبرنگار.از.
تالش.ها.و.فعالیت.مجموعه.پنجره.ایرانیان.قدردانی.به.عمل.آورد.

در.بخشی.از.این.پیام.آمده.است:
»شــرکت.آســا.ضمن.عرض.تبریک."روز.خبرنگار" موفقیتتــان.را.در.انجام.این.
رســالت.مهم.ارج.نهاده.و.توفیقات.بیش.ازپیش.برای.شــما.و.مجموعه.گران.قدرتان.
آرزومند.اســت..باشــد.که.نام.و.نگین.این.سرزمین.به.توســن.قلم.و.همت.واالیتان.

مستدام.ماند.«
پنجره.ایرانیان.نیز.ضمن.سپاس.از.اقدام.ارزشمند.شرکت.آسا،.برای.همه.خدمتگزاران.
عرصه.خبر.و.اطالع.رســانی.آرزوی.توفیق.دارد..امیدواریم.در.این.راه.پرفرازونشــیب.
همچنــان.باصداقت.و.صالبت.قدم.برداریــم.و.توفیق.خدمت.به.فعاالن.صنعت.در.و.

پنجره.را.داشته.باشیم.

ايلماز ايرانيان تنها نماينده رسمي ايلماز تركيه

تقدير پنجره آسا از نشريه پنجره ايرانيان

پنجره.ایرانیــان؛.هولدینــگ.خریدوفــروش.دســتگاه.های.نو.و.اســتوک.صنعت.
یو.پی..وی..سی.آماده.ارائه.خدمات.به.مشتریان.در.سراسر.کشور.است.

هولدینگ.خریدوفروش.دســتگاه.های.نو.و.اســتوک.صنعت.یو.پی.وی.سی.تمامی.
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و.آلومینیوم،.تعمیرات،.ســرویس.و.عرضه.قطعات.تمامی.ماشین.آالت.یو.پی.وی.سی.و.
لوازم.یدکی.کل.دستگاه.ها.از.دیگر.خدمات.ارائه.شده.توسط.این.هولدینگ.است.

هولدينگ خريدوفروش دستگاه های نو و استوک صنعت يو.پی.وی.سی

پنجره.ایرانیان؛.جشــنواره.فروش.ویژه.محصوالت.کارن.ماشین.تا.پایان.شهریورماه.96.
در.بازرگانی.کارا.ادامه.دارد.

برای.حضور.در.جشــنواره.فروش.محصوالت.کارن.ماشــین.باقیمت.و.شرایط.استثنایی.

فقط.تا.پایان.شهریور.فرصت.دارید..در.این.جشنواره.فروش.می.توانید.ماشین.آالت.موردنیاز.
خود.را.با.%35.تخفیف.خریداری.کنید.

ماشــین.آالت.و.دستگاه.های.شستشو.120،.شستشو.160،.تزریق.گاز.اتومات،.کوره.خم،.

ســت.پنج.تکه.یو.پی.وی.ســی.آکبند.ترک.ازجمله.اجناسی.هســتند.که.برای.فروش.در.
بازرگانی.کارا.عرضه.شده.اند.

جشنواره فروش محصوالت كارن ماشين
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پنجره.ایرانیان؛.خط.آنادایز.طالیی.و.استیل.در.شرکت.سپید.رنگ.پارسه.راه.اندازی.شد.
شرکت.ســپید.رنگ.پارسه.به.تازگی.خط.آنادایز.طالیی.و.اســتیل.را.به.خطوط.آنادایز.خود.
اضافه.کرده.است..آنادایز.طالیی.و.استیل.پروفیل.های.آلومینیومی.در.شرکت.پارسه.با.مواد.آلوم.
فینیش.آلمان.انجام.می.شود..شرکت.سپید.رنگ.پارسه.همچنین.خدمات.رنگ.الکترواستاتیک.

و.طرح.چوب.دکورال.را.برای.انواع.پروفیل.در.و.پنجره.آلومینیومی.انجام.می.دهد.
گفتنی.اســت،.شرکت.سپید.رنگ.پارسه.درزمینه.آنادایز،.دکورال،.پولیش،.براشینگ.و.رنگ.

الکترواستاتیک.بر.روی.پروفیل.های.ساختمانی.و.صنعتی.فعالیت.می.کند.

پنجره.ایرانیان؛.شرکت.آلفا.پنجره.از.سایت.جدید.کابان.رونمایی.کرد.
شــرکت.آلفــا.پنجره.ایرانیان،.نماینــده.انحصاری.فروش.و.خدمــات.پس.از.فروش.
ماشین.آالت.کابان.در.ایران،.از.سایت.جدید.کابان.که.توسط.شرکت.آلفا.پنجره،.توسعه.

داده.شده.است،.رونمایی.کرد.
سایت.کابان.برای.معرفی.محصوالت.و.ماشین.آالت.کابان،.به.صورت.کامال.واکنش.گرا.
طراحی.و.پیاده.سازی.شده.است..این.سایت.در.کنار.طراحی.گرافیکی.بسیار.زیبا،.امکان.

مقایسه.مشخصات.فنی.ماشین.آالت.را.برای.کاربران.فراهم.می.سازد..
همچنین.کاربران.و.افرادی.که.تجربه.کار.با.ماشین.آالت.کابان.را.دارند،.می.توانند.ذیل.
هرکدام.از.محصوالت،.نظرات.کاربردی.خود.را.ثبت.کنند..در.بخش.اعضاء،.مشــتریان.
ماشــین.آالت.کابان،.می.توانند.درخواست.سرویس.و.خدمات.ماشین.آالت.و.نیز.انتقادات.

و.پیشنهادی.های.خود.را.به.شرکت.آلفا.پنجره.ایرانیان،.منتقل.کنند.

پنجره.ایرانیان؛.شــرکت.emmegi.دو.دستگاه.»پانچ«.و.»اره.دو.سر.برش«.دارای.
قابلیت.های.جانبی.به.بازار.در.و.پنجره.عرضه.می.کند.

.)PERESSTA( دارای.فک.های.متحرک.)دستگاه.پانچ.)کریمپر.Emmegi.شرکت

و.دســتگاه.اره.دو.سر.برش.مجهز.به.سیستم.ارتفاع.سنج.استاندارد )emmegi(.را.به.
بازار.و.صنعت.در.و.پنجره.عرضه.می.کند.

گفتنی.اســت،.شــرکت.پرســان.صنعت.آریا.به.عنوان.نماینده.فروش.ماشــین.آالت.
em megi،.یراق.آالت.GU.آلمان.و.پروفیل.ETEM.ایتالیا.در.ایران.فعالیت.می.کند.

راه اندازی خط آنادايز طاليی و استيل شركت سپيد رنگ پارسه

رونمايی از سايت جديد كابان

emmegi عرضه دو دستگاه با قابليت های جانبی توسط

پنجره.ایرانیان؛.ساتیان.سفارشات.مناطق.شرقی.تهران.را.به.صورت.رایگان.ارسال.می.کند.
بنا.بر.اعالم.شرکت.ساتیان،.به.منظور.رفاه.حال.مشتریان،.حمل.و.ارسال.سفارشات.خرید.
تولیدکنندگان.در.و.پنجره.منطقه.شرق.تهران.شامل:.خرمدشت،.جاجرود،.آبعلي،.رودهن.و.

بومهن.به.صورت.رایگان.انجام.خواهد.شد.
.همچنین.مطابق.تصمیم.گیری.های.انجام.شده،.سفارش.های.مشتریان.روزهاي.شنبه.هر.

هفته.به.مناطق.مربوطه.ارسال.می.شود.
مشتریان.می.توانند.برای.کسب.اطالعات.بیشتر.با.دفتر.مرکزي.ساتیان.تماس.بگیرند.

گفتنی.است،.ســاتیان.یکی.از.بزرگترین.و.باسابقه.ترین.شرکت.هایی.است.که.در.زمینه.

تهیه.و.توزیع.انواع.یراق.آالت.در.و.پنجره.فعالیت.می.کند.و.نمایندگی.برند.روتو.را.در.ایران.
در.اختیار.خود.دارد.

حمل رايگان سفارشات ساتيان به مناطق شرق تهران
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پنجره.ایرانیان؛.بر.اساس.اطالعات.منتشرشده،.شرکت.آلومینیوم.ایران.)ایرالکو(.در.سه.
ماه.نخست.امسال.به.سودی.هشت.میلیارد.تومانی.رسید.

به.گزارش.ایســنا،.وضعیت.قیمت.جهانی.آلومینیوم.در.نمودارهای.جهانی.مطلوب.به.

نظر.می.رسد.و.رشدی.صعودی.دارد،.قیمت.های.جهانی.این.محصول.از.حدود.یک.سال.

گذشته.تاکنون.از.حدود.1550.دالر.در.هر.تن.به.مرز.2100.دالر.در.هر.تن.رسیده.است.
و.جهش.جدی.قیمت.آلومینیوم.نیز.در.کمتر.از.یک.ماه.گذشته.اتفاق.افتاد.

در.این.میان.شــرکت.آلومینیوم.ایران.)ایرالکو(.در.آستانه.این.افزایش.جهانی.قیمت.تا.

هشت.میلیارد.تومان.سود.را.در.سه.ماهه.نخست.امسال.به.ثبت.رساند.که.انتظار.می.رود.

با.توجه.به.جهش.قیمت.جهانی.و.افتتاح.خط.چهار.تولید.آلومینیوم.در.این.شرکت.میزان.
سود.و.تولید.آن.نیز.افزایش.یابد.

بهمــن.اخوان،.مدیرعامل.آلومینیوم.ســازی.ایــران،.با.اعتقاد.به.اینکه.این.شــرکت.

می.تواند.به.قطب.آلومینیوم.منطقه.تبدیل.شــود.با.اشــاره.به.اهداف.و.ویژگی.های.خط.

تازه.افتتاح.شــده.ایرالکو،.گفت:.تصفیه.گازهای.سلول.های.الکترولیز.احیا.با.راندمان.98.

درصد.تکنولوژی.روز.فرانسه،.تولید.آلومینیوم.با.کیفیت.رقابتی.و.مطابق.با.استانداردهای.

جهانی،.تجهیز.کارگاه.به.سیســتم.اتوماســیون،.صرفه.جویی.و.کاهش.مصرف.برق.در.

فرآیند.تولید،.حفظ.سهم.تولید.آلومینیوم.در.برنامه.کالن.کشور.و.صرفه.جویی.در.مصرف.
مواد.اولیه.بخشی.از.اهداف.افتتاح.این.خط.است.

وی.با.اشــاره.به.وضعیت.بحرانی.مجموعه.شرکت.آلومینیوم.ایران.)ایرالکو(.در.سال.

گذشــته،.اظهار.کرد:.در.ابتدای.حضورم.در.این.مجموعه.صنعتی.این.واحد.هزار.و.300.

میلیارد.دالر.بدهی.و.280.میلیارد.دالر.زیان.دهی.داشــت.و.حساب.ها.و.انبارها.خالی.بود.

و.باید.در.پایان.ماه.30.میلیارد.تومان.حقوق.پرداخت.می.شــد.چراکه.شرکت.در.مرحله.
ورشکستگی.قرار.داشت.

مدیرعامل.آلومینیوم.ســازی.ایران.ادامه.داد:.نتیجه.اقدامات.چند.ماه.گذشــته.افتتاح.

کارگاه.تولید.50.هزار.تنی.بیلت.در.اردیبهشــت.ماه.و.راه.اندازی.خط.چهار.اســت..تامین.

اعتبار.برای.بهســازی.و.راه.اندازی.خط.چهار.از.محل.بســتانکاری.هایی.تامین.شد.که.

ضمانتی.بابت.بازپرداخت.آن.ها.داده.نشــده.بود.ولی.با.پیگیری.قاطعانه.طلب.وصول.و.
هزینه.خط.چهار.شد.

وی.در.ادامه.با.اشاره.به.خروج.این.مجموعه.از.ذیل.ماده.1۴1.از.بازگشایی.نماد.بورس.

ایرالکو.خبر.داد.و.آلومینیوم.ایران.را.یک.بنگاه.ورشکســته.سیاسی.توصیف.کرد.که.به.
یک.بنگاه.اقتصادی.و.تولیدی.تبدیل.شده.است.

اخوان.توقف.فروش.محصوالت.به.صورت.تهاتر،.تالش.برای.ســاماندهی.و.بهبود.

وضعیت.دارایی.های.شــرکت،.ســاماندهی.قراردادها.و.پیمانکاران.شــرکت.از.طریق.

اصالح.ســاختار.سازمانی.مربوطه،.کسب.سود.بالغ.بر.هشت.میلیارد.تومان.در.سه.ماهه.

نخســت.سال.جاری،.خرید.مواد.اولیه.بدون.واســطه.را.ازجمله.اقدامات.انجام.شده.در.
این.مدت.برشمرد.

در.مراسم.افتتاح.خط.چهارم.تولید.آلومینیوم.ایران.زمانی.قمی،.استاندار.استان.مرکزی،.

با.تقدیر.از.مجموعه.مدیریتی.آلومینیوم.ســازی.ایران،.عنوان.کرد:.برای.بهینه.سازی.خط.

چهار.این.مجموعه.تالش.بســیاری.شد.و.این.مهم.در.دولت.تدبیر.و.امید.اتفاق.افتاد.و.

برگ.زرین.دیگری.از.افتخار.و.سازندگی.برای.صنعت.گران.صنعت.آلومینیوم.کشور.رقم.

خورد.و.امیدواریم.با.همین.روحیه،.جدیت.و.بردباری.صنعت.آلومینیوم.کشور.به.روزهای.
درخشان.و.شرایط.ایده.آل.برسد.

آیــت.اهلل.دری.نجف.آبادی،.نماینده.ولی.فقیه.در.اســتان.مرکزی،.نیز.در.آیین.افتتاح.و.

راه.اندازی.خط.چهار.تولید.مجموعه.آلومینیوم.ایران.با.تاکید.بر.اینکه.دولت.دوازدهم.باید.

با.همت.مسئوالن.استان،.گام.های.بلندتری.را.برای.حل.مشکل.صنایع.نیمه.ورشکسته.

و.احیای.واحدهای.صنعتی.استان.مرکزی.بردارد،.افزود:.باید.با.برنامه.ریزی.مدون.و.طی.

یک.فرایند.علمی.و.منطقی،.مجموعه.هایی.صنعتی.را.که.با.مشــکالت.روبرو.هستند.به.
مسیر.اصلی.تولید،.کار.و.فعالیت.بازگردانیم.

وی.بــا.تقدیر.از.مدیریت.آلومینیوم.ســازی.ایران،.اقدامات.صــورت.گرفته.درزمینه.

بهینه.سازی.خط.چهار.این.مجموعه.را.ارزشــمند.برشمرد.و.اضافه.کرد:.ظرفیت.تولید.

آلومینیوم.در.اســتان.مرکزی.می.بایســت.حداقل.به.یک.الی.1.5.میلیون.تن.برسد..در.

حال.حاضر.تولید.آلومینیوم.در.کشــور.ما.حدود.پانصد.هزار.تن.اســت،.در.کشور.چین.

که.ســابقه.طوالنی.این.صنعت.را.هم.در.گذشــته.نداشــته.با.احداث.یک.صد.و.هفت.

کارخانه.آلومینیوم.ســازی،.ساالنه.سی.ودو.میلیون.تن.تولید.دارند..امارات.متحده.عربی.

ســاالنه.یک.ونیم.میلیون.تن.تولید.دارد،.بنابراین.همگی.باید.دست.به.دســت.هم.داده.

و.با.کوشــش.و.تالش.مضاعف،.تولید.ناخالص.ملی.را.باال.ببریم.و.همگی.در.رشــد.و.
شکوفایی.سهیم.باشیم.

بر.اســاس.انتظارات.ظرفیت.تولید.آلومینیوم.در.استان.مرکزی.باید.حداقل.به.یک.تا.

یک.ونیم.میلیون.تن.برسد.اما.اکنون.تولید.آلومینیوم.در.کشور.ما.حدود.پانصد.هزار.تن.

است.دار.حالی.که.همچنین.تولید.این.محصول.در.چین.با.10۷.کارخانه.آلومینیوم.سازی،.
ساالنه.سی.ودو.میلیون.تن.و.امارات.متحده.عربی.ساالنه.1.5.میلیون.تن.تولید.دارد.

سود ۸ ميلياردی ايرالکو در بهار امسال
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پنجره.ایرانیان؛.شــرکت.پارســیان.درب.پروفیل.های.وینکو.و.ماژول.را.در.اســتان.
مرکزی.عرضه.می.کند.

شــرکت.پارســیان.درب.فروش.ویژه.پروفیل.ماژول.و.وینکو.بــا.تخفیف.و.بدون.
عوارض.را.آغاز.کرده.است..

شــرکت.پارســیان.درب،.تولیدکننده.انواع.پنجره.های.دوجداره.یو.پی.وی.ســی.با.

پروفیل.های.مــاژول.و.وینکو.با.یراق.آالت.ترک.و.شیشــه.های.دوجداره.صنعتی.در.
استان.مرکزی،.آماده.عرضه.این.پروفیل.ها.به.مشتریان.است.

گفتنی.اســت،.شــرکت.پارســیان.درب.تولیدکننــده.انواع.پنجره.هــای.دوجداره.

یو.پی..وی..سی.و.عاملیت.فروش.پروفیل.وینکو.و.ماژول.و.یراق.آالت.vhs.در.استان.
مرکزي.است.

عرضه پروفيل وينکو و ماژول در استان مركزی توسط پارسيان درب

پنجره.ایرانیان؛.عمران.تجارت.ایلیا.محصوالت.چســب.iZO.ترکیه.را.در.سراســر.
کشور.عرضه.می.کند.

شــرکت.عمران.تجارت.ایلیا.واردکننده.انحصاری.محصوالت.چسب.iZO.ترکیه.

در.ایران.آماده.ارائه.محصوالت.مختلف.این.شــرکت.به.عموم.مشــتریان.در.سراسر.
کشور.است.

شــرکت.عمران.تجارت.ایلیا.در.ســال.1393.موفق.به.اخــذ.نمایندگی.انحصاری.

محصوالت.شــرکت.ایزو.فلوک.کیمیا.ترکیه.در.ایران.شــده.اســت..شرکت.ایزو.در.
ســال.1981.میالدی.در.شــهر.اســتانبول.ترکیه.و.با.هدف.تولید.انــواع.پرکننده.ها 

)Seal ants(.و.انواع.چسب.)Adhesives( بنا.نهاده.شده.است..
ســبد.کاالیی.این.برند.معتبر.شامل.بیش.از.۴0.نوع.محصول.است.که.پاسخگوی.
نیازهای.متفاوت.صنایع.گوناگون.کشــور.ما.نیز.می.باشــد..اخذ.گواهینامه.های.CE.و.
REACH.اروپا.و.TSE.ترکیه.نشــان.دهنده.کیفیت.و.محبوبیت.باالی.محصوالت.

برند.İZO.در.اقصی.نقاط.جهان.است.
در.حال.حاضر.و.پس.از.گذشت.کمتر.از.دو.سال.از.حضور.برند.İZO.در.بازار.ایران.
و.با.گسترش.شبکه.فروش،.بیش.از.30.نماینده.فعال.در.سطح.کشور.محصوالت.این.

برند.را.به.مشتریان.عرضه.می.کنند.

عرضه چسب iZO تركيه توسط عمران تجارت ايليا

پنجره.ایرانیان؛.نمایندگی.انحصاری.عرضه.پروفیل.های.شــرکت.ُدروین.در.دو.اســتان.
آذربایجان.غربی.و.اردبیل.افتتاح.شد.

شــرکت.بازرگانی.ُدروین.به.منظور.گسترش.بازار.و.توسعه.خدمات،.نمایندگی.انحصاری.

فروش.محصوالتش.را.در.استان.آذربایجان.غربی.افتتاح.کرد..این.نمایندگی،.پروفیل.های.
چهار.حفره.سی.فور.)C4(.را.به.مشتریان.استان.آذربایجان.غربی.عرضه.می.کند.

همچنین.نمایندگی.این.شــرکت.در.استان.اردبیل.تاسیس.شده.است..شرکت.بازرگانی.

ُدروین.از.طریق.این.نمایندگی.پروفیل.های.چهار.کاناله.واناوین.را.به.مشــتریان.اســتان.
اردبیل.عرضه.می.کند.

گفتنی.اســت،.شــرکت.بازرگانی.ُدروین.کــه.نمایندگی.فروش.پروفیل.هــای.ایرانی.و.

یراق.آالت.و.ملزومات.شیشــه.دوجداره.ترک.را.در.اختیــار.دارد،.دامنه.خدمات.خود.را.در.
سطح.وسیعی.از.شمال.غرب.کشور.توسعه.داده.است.

افتتاح نمايندگی  انحصاری ُدروين در استان های آذربايجان غربی و اردبيل
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پنجره.ایرانیان؛.شــورای.روابط.عمومی.ادارات.کل.استان.آذربایجان.شرقی.از.مجموعه.
هافمن.بازدید.کردند.

به.گزارش.روابط.عمومی.هافمن،.روز.پنج.شنبه.26.مردادماه.96.شورای.روابط.عمومی.

ادارات.کل.اســتان.آذربایجان.شرقی.متشــکل.از.مدیران.و.مسئولین.روابط.عمومی.های.

سازمان.های.دولتی.استان،.مهمان.هافمن.بودند..در.این.مراسم.که.باهدف.گسترش.روابط.

با.ارگان.های.دولتی.و.همچنین.تعامل.بیشــتر.بخش.خصوصی.و.دولتی.برگزار.شد،.طی.

نشستی.با.مهمانان.توضیحاتی.در.رابطه.با.ظرفیت.های.تولید.مجموعه.هافمن،.مباحثی.در.

خصوص.استانداردهای.پروفیل.یو.پی..وی..سی.و.برنامه.های.این.مجموعه.در.سال.جاری.

درزمینه.فروش.داخلی.و.صادرات.محصوالت.و.استفاده.از.پتانسیل.بازارهای.خارجی.ارائه.
شد..در.پایان.این.برنامه،.مهمانان.از.سالن.و.خطوط.تولید.هافمن.بازدید.کردند.

گفتنی.اســت،.هافمن.ازجمله.تولیدکنندگان.پروفیل.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.در.
کشور.است.

هافمن ميزبان شورای روابط عمومی ادارات كل استان

پنجره.ایرانیان:.کانال.تلگرامی.هافمن.راه.اندازی.شد.
کانال.تلگرامی.هافمن.در.راســتای.ارتباط.موثر.با.مشتریان،.اطالع.رسانی.به.همکاران،.ارائه.

خدمات.و.فعالیت.در.فضای.مجازی.راه.اندازی.شده.است.
گفتنی.است،.هافمن.ازجمله.شرکت.های.تولیدکننده.پروفیل.یو.پی.وی.سی.در.کشور.است.

راه اندازی كانال تلگرامی هافمن

پنجره.ایرانیان؛.پیش.شماره.نشریه.داخلی.هافمن.بانام.»پیام.هافمن«.منتشر.شد.
نشــریه.پیام.هافمن.به.عنوان.نشــریه.داخلی.شــرکت.پروفیل.هافمن.اولین.شماره.اش.را.
منتشر.کرد..این.نشــریه.که.به.پوشش.اخبار.شرکت.هافمن،.نمایندگی.ها،.کارگاه.های.همکار.
و.رویدادهای.مهم.صنعت.در.و.پنجره.اختصاص.دارد.به.صورت.ماهنامه.منتشــر.خواهد.شــد..
ماهنامه.پیام.هافمن.با.تیراژ.2000.نســخه.به.صورت.رایگان.میان.کارگاه.های.ســاخت.در.و.

پنجره.توزیع.می.شود.
در.اولین.شماره.پیام.هافمن.که.به.عنوان.پیش.شماره.منتشر.شده.است.مطالبی.از.قبیل.اخبار.
هافمن،.گفتگو.با.نمایندگی.های.انحصاری.هافمن،.تاریخچه.پیدایش.پی.وی.سی،.زندگینامه.

پروفسور.مریم.میرزاخانی،.مسابقه.تلگرامی،.اخبار.صنعت.مسکن.و....دیده.می.شود.
گفتنی.است،.هافمن.ازجمله.تولیدکنندگان.پروفیل.یو.پی.وی.سی.در.کشور.است.

نشريه داخلی »پيام هافمن« منتشر شد

پنجره.ایرانیــان؛.مهندس.اســماعیلی،.عضو.هیــات..مدیره.صنایع.کوچک.و.شــرکت.

شهرک.های.صنعتی.کشــور.به.همراه.مدیرعامل.شرکت.شــهرک.های.صنعتی.استان.و.
هیات.همراه.روز.سه.شنبه.1۴.شهریورماه.از.هافمن.بازدید.کردند.

به.گزارش.روابط.عمومی.هافمن،.در.این.نشست.که.با.حضور.محمد.حمیدیه.مدیرعامل.

مجموعــه.بزرگ.هافمن.و.مدیران.این.مجموعه.برگزار.شــد.در.خصوص.معرفی.هافمن،.

تولیدات،.ظرفیت.ها.و.پتانســیل.های.این.مجموعه.و.همچنین.روند.توسعه.و.رشد.هافمن.
طی.برنامه.های.توسعه.ای.شرکت.در.سال.های.92.و.93.توضیحاتی.ارائه.شد..

در.پایان.این.نشســت،.حاضران.جهت.شناخت.بیشتر.مجموعه.از.سالن.و.خطوط.تولید.
پروفیل.یو.پی.وی.سی.و.همچنین.سایت.تولید.در.و.پنجره.دوجداره.هافمن.دیدن.کردند.

نشست مديران هافمن با عضو هيات  مديره صنايع كوچک و شهرک صنعتی كشور

اخبار هافمن
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پنجره.ایرانیان؛.جشن.خانواده.هافمن.با.حضور.علی.زند.وکیلی،.خواننده.مطرح.کشور.
در.تبریز.برگزار.شد.

به.گزارش.روابط.عمومی.هافمن،.شــهر.تبریز.در.تاریخ.18.و.19.شــهریورماه.برای.
اولین.بار.میزبان.هنرمند.پرطرفدار.و.مشهور.موسیقی.کشور،.علی.زند.وکیلی.بود.

هم.زمان.با.حضور.این.هنرمند.در.شهر.تبریز،.جشن.خانواده.هافمن.نیز.روز.یک.شنبه.

19.شــهریورماه،.با.حضور.پرسنل.هافمن.و.مقامات.اســتانی.با.اجرای.اختصاصی.زند.

وکیلی.در.ســالن.پتروشیمی.تبریز.برگزار.شــد..در.پایان.این.مراسم.باشکوه.با.اعطای.

لوح.تقدیری.توســط.مدیرعامل.مجموعه،.مهندس.محمد.حمیدیه.و.همچنین.مهندس.

صادق.زاده.و.دکتر.نیکوخصلت،.اعضای.شــورای.اسالمی.شــهر.تبریز،.از.کارکنان.و.
مدیران.برتر.هافمن.تقدیر.و.تشکر.به.عمل.آمد.

جشن خانواده هافمن با حضور علی زند وكيلی
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پنجره.ایرانیان؛.شــرکت.بانیان.صنعت.انواع.محصوالت.چســب.سودال.بلژیک.را.
عرضه.می.کند.

شرکت.بانیان.صنعت.که.نمایندگی.توزیع.و.فروش.برخی.محصوالت.و.یراق.آالت.

در.و.پنجــره.ترکیه.را.نیز.در.اختیار.دارد،.محصوالتی.مانند.ســیلیکون،.ســیلیکون.
ماستیک.و.فوم.با.برند.سودال.بلژیک.را.نیز.به.مشتریان.عرضه.می.کند.

گفتنی.است،.شــرکت.بانیان.صنعت.در.زمینه.توزیع.و.فروش.محصوالت.مختلف..

از.جمله.یراق.آالت.در.و.پنجره.یو.پی..وی..ســی.ترکیه،.پروفیل.آس.وین،.ماشین.آالت.

تک.سر.و.دوسر.ســاوین،.پالست.مک.و.پالست.من،.پیچ.سلکترون.و.سایر.ملزومات.
صنعت.در.و.پنجره.فعالیت.می.کند.

فروش انواع محصوالت سودال بلژيک توسط بانيان صنعت

پنجره.ایرانیان؛.شرکت.آلکووین.یک.دستگاه.خم.اتوماتیک.پروفیل.های.آلومینیومی.
محصول.شرکت.3C.ایتالیا.در.تهران.نصب.و.راه.اندازی.کرد.

دســتگاه.خم.اتوماتیک.پروفیل.های.آلومینیومی.مــدل.CR234.به.همراه.انواع.

غلتک.های.فلزی.و.نوارهای.اســتخوانی.مربوطه.که.برای.ساخت.خم.در.هندسه.های.

متنوع.و.با.کیفیت.استاندارد.اروپایی.کاربرد.دارد.در.شرکت.آقای.شاه.نظری.در.تهران.
نصب.و.راه.اندازی.شده.است..

شــرکت.فوق.صرفا.به.صورت.تخصصــی.در.زمینه.تولید.انــواع.خم.پروفیل.های.
آلومینیومی.فعالیت.دارد.

گفتنی.است،.شرکت.آلکووین.نمایندگی.فروش.ماشین.آالت.شرکت.3C.و.رینالدی.
ایتالیا.را.در.ایران.بر.عهده.دارد.

نصب و راه اندازی دستگاه خم اتوماتيک شركت 3C ايتاليا

پنجره.ایرانیان؛.شرکت.آلکووین.یک.دستگاه.خم.فول.CNC.محصول.شرکت.3C.ایتالیا.را.
در.کارخانه.پارس.آمود.نصب.و.راه.اندازی.کرد.

شــرکت.آلکووین.نماینده.فروش.ماشین.آالت.شرکت.3C.ایتالیا.در.ایران.یک.دستگاه.خم.

فول.CNC.محصول.3C.را.در.کارخانه.پارس.آمود.واقع.در.شــهرک.صنعتی.عباس.آباد.نصب.

و.راه.اندازی.کرد..آلکووین.عالوه.بر.نصب.و.راه.اندازی.این.دســتگاه.نحوه.کار.و.استفاده.از.آن.

را.نیز.آموزش.می.دهد..دستگاه.خم.فول.CNC.مدل.CR248.به.همراه.کنسول.کنترل.مدل.

CNW333.قابلیــت.خم.انواع.پروفیل.های.آلومینیومــی.در،.پنجره،.کرتین.وال.و.همچنین.

پروفیل.هــای.فوالدی.متعارف.را.دارد..قابلیت.خم.انــواع.پروفیل.در.یک.حرکت،.قابلیت.خم.

انواع.پروفیل.در.چند.حرکت.رفت.وبرگشت،.قابلیت.تولید.انواع.خم.با.هندسه.بیضی،.دایره.و.....

به.صورت.فول.CNC،.تعریف.36.شــعاع.مختلف.در.طول.یک.پروفیل،.پذیرش.فایل.اتوکد.با.

.XP.اتصال.به.اینترنت.جهت.انجام.سرویس.و.انتقال.دیتا،.سیستم.عامل.ویندوز.،DXF.فرمت
و.مانیتور.1۷.اینچ.رنگی.از.دیگر.مزایا.و.قابلیت.های.این.دستگاه.است.

راه اندازی دستگاه خم فول CNC در پارس آمود توسط آلکووين

پنجره.ایرانیان،.فروش.پروفیل.پیماپن،.یکی.از.برندهای.برتر.ترکیه.در.نوین.البرز.آغاز.شد.
شرکت.نوین.البرز.که.نمایندگی.انحصاری.فروش.محصوالت.پیماپن.در.استان.البرز.را.در.
اختیار.دارد.عرضه.این.پروفیل.یو.پی.وی.ســی.را.آغاز.کرد..نوین.البرز.همچنین.یراق.آالت 
FORES.را.به.مشتریان.و.کارگاه.های.مونتاژ.در.و.پنجره.در.استان.البرز.عرضه.می.کند.

گفتنی.اســت،.شــرکت.نوین.البرز.درزمینه.فروش.پروفیل.و.یــراق.آالت.در.و.پنجره.در.

حصارک.کرج.فعالیت.می.کند.

آغاز فروش پروفيل پيماپن در نوين البرز



12
ه.0

ـار
شم

..
..9

ر.6
.مه

م..
.ده
ال
سـ

ن/ 
ـا

رانی
ه ای

ـر
نج

پ
ره 

نج
ت پ

صنع
ار 

خبـ
ا

57

پنجره.ایرانیان؛.هورامکو.نمایندگی.توزیع.و.فروش.قطعات.یدکی.KONIG.آلمان.
را.به.دست.آورد.

شرکت.هورام..سازه.پارســیان.)هورامکو(.به.منظور.توسعه.سبد.کاالیی.خود.و.رفع.

نیازهــای.روز.بازار.و.صنعت.در.و.پنجره،.نمایندگــی.توزیع.و.فروش.قطعات.یدکی.
KONIG.آلمان.در.ایران.را.کسب.کرده.است..

این.قطعات.شــامل.تیغه..اره.های.برش،.تیغه.های.پولیش،.ســت.تیغچه.های.فرز.

میانی،.ســت.تیغچه.های.پولیش.گوشــه.ها،.انــواع.مته.های.فــرز،.قطعات.برقی.و.

دیجیتالی،.قطعات.مکانیکی.و.پنوماتیکی،.قطعات.یدکی.ماشین.آالت.شیشه.دوجداره.
و....است.

گفتنی.اســت،.شــرکت.هورام..ســازه.پارســیان.)هورامکو(.تولیدکننــده.انواع.

سیستم.های.در.و.پنجره.یو.پی.وی.ســی،.آلومینیوم،.نما.و.شیشه.های.چند.جداره.
عایق.در.کشور.است.

هورامکو نماينده توزيع قطعات يدكی KONIG آلمان

پنجره.ایرانیــان؛.پروفیل.ایده.آل.به.متقاضیان.واجد.شــرایط.در.سراســر.کشــور.
نمایندگی.رسمی.فروش.اعطا.می.کند.

گروه.صنعتی.اکســیر.آســا.آرا،.تولیدکننده.پروفیل.یو.پی.وی.سی.بانام.تجاری.

ایده.آل.در.نظر.دارد.به.منظور.گســترش.بازار.و.تسهیل.ارائه.خدمات.به.مشتریان.

از.میان.متقاضیان.واجد.شــرایط.سراسر.کشــور.تعدادی.نماینده.فروش.رسمی.
پذیرش.کند..

گفتنی.اســت،.گروه.صنعتی.اکســیر.آسا.آرا،.با.اســتفاده.از.تکنولوژی.روز.دنیا.و.

متخصصــان.مجرب.و.مشــاوران.خارجی.تولید.خود.را.در.ســال.1389.آغاز.کرده.

است.و.تاکنون.موفق.به.تولید.پروفیل.های.یو.پی..وی..سی.چهار.شبکه.ای.با.کیفیت.
قابل.رقابت.با.نمونه.ها.وارداتی.شده.است.که.با.شرایط.جوی.کشور.نیز.مطابقت.دارد.

پذيرش نمايندگی پروفيل ايده آل در سراسر كشور

پنجره.ایرانیان؛.آکادمی.REHAU.با.ظرفیت.12.نفر.جهت.برگزاري.ســمینارهاي.یک.روزه.
فروش.و.فني.در.محل.دفتر.فروش.شرکت.در.تهران.تجهیز.و.راه.اندازی.شد.

.REHAU.به.منظور.ارتقاي.ســطح.دانش.فروش.و.فني.شرکاي.تجاري.خود.سمینارهاي.

آموزشی.فروش.و.فني.را.در.سطح.اســتانداردهاي.کیفی.آلمان.به.طور.مستمر.برگزار.می.کند..

بدین.منظور.اولین.ســمینار.فني.REHAU.براي.این.پنجره.ســازان.در.31.نوامبر.و.1.اکتبر.

201۷.)9.و.10.آبان.ماه.96(.با.حضور.یکي.از.متخصصین.فني.شرکت.از.کشور.اتریش.برگزار.
خواهد.شد.

پروفیل.آلمانی.REHAU.به.عنوان.یک.شریک.قابل.اعتماد.براي.پنجره.سازان.ایرانی.بیش.

از.10.سال.است.که.وارد.بازار.ایران.شده.و.پنجره.سازان.ایرانی.از.این.پروفیل.استفاده.می.کنند..

REHAU.از.ســال.2011.اقدام.به.استخدام.نیروهاي.فروش.و.فني.متخصص.ایرانی.کرد.و.
در.سال.2016.شرکت.»رهاو.پلیمر.فروش«.را.به.عنوان.دفتر.فروش.در.تهران.تاسیس.کرد..
دفتر.فروش.REHAU.در.تهران.عالوه.بر.کار.فروش.محل.برگزاري.سمینارهای.آموزشی.
این.شــرکت.نیز.می.باشد..انبار.REHAU.در.ایران.در.شهرک.صنعتی.شمس.آباد.تهران.واقع.
شــده.است.و.تمامی.اقالم.مصرفی.برای.تولید.در.و.پنجره.های.یو.پی.وی.سی.را.به.مشتریان.

عرضه.می.کند..
گفتنی.است،.REHAU.آلمان.ازجمله.اولین.برندهای.تولیدکننده.پروفیل.یو.پی..وی..سی.در.

و.پنجره.در.دنیا.است.که.در.ایران.دفتر.فروش،.انبار.و.آکادمی.آموزشی.دارد.

REHAU برگزاری اولين سمينار آموزشی
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پنجره.ایرانیــان؛.رازل.وین.به.تمامی.محصوالت.تولیــدی.اش.گواهی.نامه.تضمین.
کیفیت.15.ساله.ارائه.می.دهد.

بنــا.بر.مصوبه.هیات.مدیره.گروه.صنعتی.رازل.ویــن.برای.تمامی.پروفیل.های.در.

و.پنجره.دوجداره.یو.پی.وی.ســی.تولیدی.این.مجموعه،.گواهی.تضمین.کیفیت.15.
ساله.صادر.می.گردد..

این.گواهی.نامه.تضمین،.برای.نمایندگان.رسمی.RAZELWIN.در.سراسر.کشور.
توزیع..و.قابل.ارائه.به.مشتریان.می.باشد.

گفتنی.است،.گروه.صنعتی.رازل.وین.در.زمینه.تولید.پروفیل.های.یو.پی.وی.سی.با.
برند.RAZELWIN فعالیت.می.کند.

ارائه گواهی تضمين كيفيت 15 ساله برای پروفيل رازل وين

پنجره.ایرانیان؛.انبار.پروفیل.وین.کالس.در.اســتان.های.تهران.و.ســمنان.آغاز.به.
کار.کرد.

انبار.دپوی.پروفیل.وین.کالس.در.اســتان.تهران.شــرکت.دکوتک.با.مدیریت.

آقای.مهندس.حاجی.خانی.و.انبار.دپوی.پروفیل.وین.کالس.در.اســتان.ســمنان.

شــرکت.گژگ.نما.با.مدیریت.آقای.مهندس.خورشــیدوند،.آماده.ارائه.خدمات.به.
مشتریان.می.باشد.

گفتنی.اســت،.پیش.ازاین.انبار.دپوی.پروفیل.وین.کالس.در.استان.های.آذربایجان.

شــرقی،.آذربایجان.غربی،.اردبیل،.مازندران،.کرمانشــاه،.خراسان.رضوی،.اصفهان،.
قزوین،.کرمان،.کردستان،.همدان.و.شهر.بوکان.افتتاح.و.راه.اندازی.شده.بود.

افتتاح انبار پروفيل وين كالس در تهران و سمنان

پنجره.ایرانیــان؛.بازرگانی.مددی.نمایندگی.انحصاری.یراق.آالت.VHS.در.اســتان.البرز.
را.در.اختیار.دارد.

بازرگانــی.مــددی.انواع.یراق.آالت.VHS.را.به.مشــتریان.و.مونتــاژکاران.در.و.پنجره.

اســتان.البرز.عرضه.می.کند..بازرگانی.مددی.همچنین.به.عنوان.نماینده.انحصاری.پروفیل.
.AWINA.و.نماینده.رسمی.AK.profile.در.استان..البرز.فعالیت.می.کند.

گفتنی.است،.بازرگانی.مددی.در.زمینه.تهیه.و.توزیع.انواع.پروفیل،.یراق.آالت.و.ملزومات.
در.و.پنجره.دوجداره.در.استان.البرز.فعالیت.می.کند.

بازرگانی مددی نماينده انحصاری يراق آالت VHS در استان البرز

پنجره.ایرانیان:.شــرکت.آتای.پنجره.)نماینده.آلوپن(.از.کلیه.فعاالن.و.عالقه.مندان.

صنعت.در.و.پنجره.دعوت.کرده.اســت.تا.در.بیســتمین.نمایشگاه.بین.المللی.صنعت.
ساختمان.اصفهان.از.غرفه.این.شرکت.بازدید.کنند.

به.گزارش.نشــریه.پنجره.ایرانیان،.شرکت.آتای.پنجره.جهت.عرضه.محصوالت.و.

آخرین.دســتاوردهای.خود.در.هفدهمین.نمایشــگاه.صنعت.ساختمان.تهران.حضور.

داشت..بیستمین.نمایشگاه.بین.المللی.صنعت.ساختمان.اصفهان.)مصالح،.تکنولوژی،.

سبک.سازی،.مقاوم.سازی(.از.تاریخ.2۷.تا.30.مهرماه.96.در.محل.دائمی.نمایشگاه.های.
بین.المللی.اصفهان.برگزار.می.شود.

گفتنی.است،.شرکت.آتای.پنجره.نماینده.شرکت.آلوپن.در.استان.اصفهان.است.

دعوت به بازديد از غرفه آتای پنجره در نمايشگاه ساختمان اصفهان
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پنجــره.ایرانیان؛.به.گفته.مدیرعامل.منطقه.ویژه.اقتصادی.المرد،.6۷.درصد.پروژه.

بزرگ.تریــن.کارخانه.آلومینیوم.کشــور.با.حجم.تولید.300.هــزار.تا.یک.میلیون.تن.
تکمیل.شده.که.در.شهریورماه.سال.آینده.به.بهره.برداری.می.رسد.

به.گزارش.تســنیم،.محمد.آشفته.در.حاشــیه.بازدید.از.دومین.نمایشگاه.بین.المللی.

بانک،.بورس،.بیمه.و.فرصت.های.ســرمایه.گذاری.مشهد،.با.بیان.اینکه.منطقه.ویژه.

اقتصادی.المرد.واقع.در.جنوب.اســتان.فارس.از.مجموعه.های.تابع.ایمیدرو.اســت،.

اظهار.داشــت:.منطقه.ویژه.اقتصادی.المــرد.از.ظرفیت.هــا.و.قابلیت.های.فراوانی.

ازجملــه.معافیت.مالیات.بر.ارزش.افزوده،.معافیت.مالیات.بر.عملکرد.برخوردار.اســت.

که.سرمایه.گذار.می.تواند.بدون.پرداخت.عوارض.سنگین.گمرکی.از.خدمات.ترانزیتی.
این.منطقه.نیز.بهره.ببرد.

مدیرعامــل.منطقه.ویژه.اقتصادی.المرد.از.احــداث.بزرگ.ترین.کارخانه.آلومینیوم.

کشــور.با.حجــم.تولید.300.هزار.تا.یک.میلیون.تن.در.ایــن.منطقه.خبر.داد.و.گفت:.

همچنین.یک.نیروگاه.930.مگاواتی.برق.در.کنار.این.کارخانه.قرار.دارد.که.احداث.آن.
از.شهریورماه.9۷.کلید.می.خورد.

آشــفته.ادامه.داد:.کارخانه.صنایع.پایین.دستی.آلومینیوم.نیز.در.همین.مکان.مستقر.

می.شود.و.یکی.از.ویژگی.های.ممتاز.دیگر.منطقه.ویژه.اقتصادی.المرد.فاصله.نزدیک.

به.خط.سراسری.گاز.است.که.می.تواند.خوراک.صنعت.پتروشیمی.و.هایپرهای.تجاری.
مرتبط.با.این.صنعت.باشد.

وی.با.بیان.اینکه.6۷.درصد.پروژه.بزرگ.ترین.کارخانه.آلومینیوم.کشور.تکمیل.شده.

است،.عنوان.کرد:.با.توجه.به.اینکه.تولید.300.هزار.تن.آلومینیوم.در.این.کارخانه.نیاز.

به.3.میلیون.تن.مواد.اولیه.دارد.می.تواند.پویایی.اقتصادی.و.اشتغال.زایی.بسیار.خوبی.
را.در.منطقه.ایجاد.کند.

مدیرعامل.منطقه.ویژه.اقتصادی.المرد.در.ارتباط.با.تاثیر.نمایشــگاه.بانک،.بورس،.

بیمه.و.فرصت.های.سرمایه.گذاری.در.جذب.سرمایه.گذار.برای.این.پروژه.اظهار.داشت:.

باهدف.معرفی.مزایای.منطقه.ویژه.اقتصادی.المرد.در.این.نمایشگاه.شرکت.کرده.ایم.

تا.بانک.ها.و.شــرکت.های.ســرمایه.گذاری.که.تمایل.دارند.در.صنایع.معدنی.کشــور.
سرمایه.گذاری.کنند،.با.ویژگی.های.منطقه.آشنا.شوند.

بهره برداری از بزرگ ترين كارخانه آلومينيوم كشور در شهريور سال آينده

پنجره.ایرانیان؛.وین.کالس.پروفیل.کشــویی.سری.90.تک.ریل.را.به.محصوالت.
خود.افزود.

بنــا.بر.خبری.که.محمدجواد.رضایی،.مدیر.فــروش.وین.کالس.در.اختیار.خبرنگار.

پنجــره.ایرانیان.قــرار.داد،.پروفیل.وین.کالس.با.توجه.به.نیــاز.بازار.و.لزوم.تکمیل.

ســبد.محصوالت،.تولید.و.عرضه.پروفیل.کشویی.ســری.90.تک.ریل.را.آغاز.کرد..

وین.کالس.پیش.ازاین،.پروفیل.کشــویی.جفت.ریل.ســری.۷0.را.نیز.تولید.و.عرضه.
کرده.است.

پروفیل.۴.حفره.ســری.60،.پروفیل.3.حفره.سری.60،.پروفیل.کشویی.سری.۷0،.
و.کاورهای.آلومینیومی.از.دیگر.محصوالت.وین.کالس.در.بازار.در.و.پنجره.است.

گفتنی.است،.وین.کالس.تولیدکننده.انواع.مقاطع.پروفیل.یو.پی.وی.سی.با.فناوری.
نانو.در.کشور.است.

پنجره.ایرانیان؛.آران.تجارت.فروش.ویژه.چسب.1.2.3.استارباند.را.آغاز.کرده.است.
شــرکت.بازرگانی.آران.تجارت.که.در.زمینه.تهیه.و.توزیع.انواع.چســب.صنعتی.و.
ساختمانی.فعالیت.می.کند.چســب.1.2.3.استارباند.۴00.میلی.را.به.مشتریان.سراسر.

کشور.عرضه.می.کند.
گفتنی.است،.شــرکت.بازرگانی.آران.تجارت.با.بیش.از.یک.دهه.فعالیت.در.زمینه.

تامین.و.فروش.انواع.چسب،.رنگ،.ابزار.و.رزین.فعالیت.می.کند.

پروفيل كشويی سری ۹۰ تک ريل محصول جديد وين كالس

فروش ويژه چسب 1.2.3 استارباند در آران تجارت
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پنجره.ایرانیان؛.ماکو.پی.وی.ســی.الستیک.دومنظوره.ویستابست.SECIL.را.به.بازار.
عرضه.کرد.

شرکت.ماکو.پی.وی.سی.الستیک.دومنظوره.ویستابست.SECIL.)کد.10-0۴83(.را.
به.منظور.استفاده.در.صنعت.در.و.پنجره.به.بازار.عرضه.می.کند.

گفتنی.اســت،.شــرکت.ماکو.پی.وی.ســی.در.زمینه.تولید.در.و.پنجره.و.عرضه.انواع.
یراق.آالت.و.ملزومات.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.فعالیت.می.کند.

پنجره.ایرانیان؛.شرکت.آتا.پالست،.پروفیل.فنستر.هوس.را.با.شرایط.ویژه.به.مشتریان.
سراسر.کشور.عرضه.می.کند.

شرکت.آتا.پالست.)پیشرو.پایتخت(.فروش.با.شرایط.ویژه.انواع.مقاطع.پروفیل.فنستر.

هوس.)۴.کانال.ســری.60(.را.آغاز.کرده.است..فروش.پروفیل.فنستر.هوس.با.ضمانت.
10.ساله.بیمه.ایران،.گارانتی.15.ساله.کیفیت.و.با.شرایط.پرداخت.آسان.انجام.می.گیرد.
شرکت.آتا.پالست.همچنین.آماده.اعطای.نمایندگی.فروش.به.واجدان.شرایط.است..

متقاضیان.می.توانند.برای.کسب.اطالعات.بیشتر.با.دفتر.این.شرکت.تماس.بگیرند.

گفتنی.است،.شرکت.آتا.پالست.تولیدکننده.پروفیل.فنستر.هوس.در.کشور.است.

عرضه الستيک دومنظوره SECIL ماكو پی وی سی

فروش با شرايط ويژه پروفيل فنستر هاوس

پنجره.ایرانیان؛.رباط.وین.نماینده.انحصاری.فروش.پروفیل.پرشــین.پی.وی.سی،.
عرضه.این.پروفیل.را.آغاز.کرد.

شــرکت.رباط.وین.که.فروش.یراق.آالت.فــورس )FORES( را.در.اختیار.

دارد.ملزومات.نصب.پیچ.بتون،.ســرمته.و.چسب.سیلیفیکس.را.نیز.به.مشتریان.
عرضه.می.کند.

فروش.تمامی.مقاطع.گالوانیزه،.لوازم.ســاخت.دکوراتیو،.ماشین.آالت.ساخت.در.و.

پنجره.یو.پی.وی.ســی.و.ماشین.آالت.ساخت.شیشه.دوجداره.از.دیگر.خدمات.رباط.
وین.به.مشتریان.و.مونتاژکاران.در.و.پنجره.در.سراسر.کشور.است.

گفتنی.است،.شرکت.رباط.وین.نماینده.انحصاری.شرکت.پرشین.پی.وی.سی.در.

اســتان.تهران.و.البرز.است.و.در.زمینه.فروش.انواع.مقاطع.پروفیل.یو.پی.وی.سی.و.
مقاطع.گالوانیزه،.یراق.آالت.و.ملزومات.در.و.پنجره.دوجداره.فعالیت.می.کند.

رباط وين نماينده انحصاری فروش پروفيل پرشين

پنجره.ایرانیــان؛.بازرگانی.کریمیان.که.نمایندگی.انحصاری.و.رســمی.توزیع.و.فروش.
پروفیل.اینال.وین.در.کشور.را.در.اختیار.دارد،.آماده.عرضه.این.محصول.به.مشتریان.است.
بازرگانی.کریمیان.نماینده.انحصاری.پروفیل.اینال.وین.در.کشور،.انواع.پروفیل.5.حفره.
اینال.وین.را.با.10.ســال.بیمه.نامه.بیمه.ایران،.15.ســال.گارانتی.شــرکت.اینال.وین.و.با.
مجوز.مرکز.تحقیقات.شهرسازی.و.اســتاندارد.ایران.به..تمامی.مشتریان.در.سراسر.کشور.

عرضه.می.کند.
گفتنی.اســت،.بازرگانی.کریمیان.درزمینه.توزیــع.و.فروش.انواع.پروفیل.در.و.پنجره.در.

سقز.فعالیت.می.کند.

بازرگانی كريميان نمايندگی انحصاری پروفيل اينال وين در كشور
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پنجره.ایرانیــان؛.آخرین.اخبار.و.تحوالت.گــروه.صنعتی.آهن.و.فوالد.جهان.را.در.کانال.
تلگرامی.این.واحد.صنعتی.دنبال.کنید.

عالقه.مندان.و.فعاالن.صنعت.می.توانند.برای.اطالع.از.آخرین.اخبار.و.گزارش.های.گروه.
صنعتی.آهن.و.فوالد.جهان.به.کانال.تلگرامی.این.مجموعه.مراجعه.کنند.

گفتنی.اســت،.گروه.صنعتی.آهن.و.فوالد.جهــان.هم.اینک.به.عنوان.یکی.از.بزرگ.ترین.
واحدهای.تولید.انواع.مقاطع.گالوانیزه.فعالیت.می.کند.

آخرين اخبار آهن و فوالد جهان در كانال تلگرامی

 Endow پنجره.ایرانیان؛.شرکت.فوالد.پیچ.نمایندگی.رسمی.توزیع.و.فروش.یراق.آالت
ترکیه.را.به.دست.آورد.

شــرکت.فوالد.پیچ.در.حال.حاضر.انــواع.یراق.آالت.تک.حالته،.دو.حالته،.کشــویی.و.

فولکس.واگنی.به.همراه.ملزومات.نصب.در.و.پنجره.یو.پی..وی..ســی.و.لوازم.شیشــه.های.

دوجداره.را.در.انبار.دارد.و.به.دلیل.دپوی.مناســب.انواع.یراق.آالت،.توانایی.پاســخ.گویی.به.
عموم.مشتریان.را.دارد.

گفتنی.است،.شرکت.فوالد.پیچ.یراق.آالت Akpen، Procast، Vorne.و....را.نیز.
در.ایران.عرضه.می.کند.

فوالد پيچ نماينده رسمی Endow در ايران

پنجره.ایرانیان؛.برین.یراق.زبانه.فلزی.جدیدی.تولید.و.به.بازار.عرضه.کرد.
محصــول.جدید.برین.یراق.که.زبانه.فلزی.ساخته.شــده.از.جنس.زاماک.اســت.به.گونه.ای.
طراحی.و.ساخته.شده.است.که.امکان.شکستن.آن.تقریبا.منتفی.شده.است..بنا.بر.ادعای.برین.
یراق.با.این.محصول.دیگر.نباید.نگران.شکســتن.قطعات.ساخته.شده.از.آلیاژ.زاماک.در.مونتاژ.

در.و.پنجره.ها.باشید.و.»با.شکسته.شدن.زاماک.خداحافظی.کنید«.
گفتنی.اســت،.برین.یــراق.در.زمینه.تولید.یراق.آالت.در.و.پنجره.دوجداره.یو.پی.وی.ســی.

فعالیت.می.کند.

زبانه فلزی محصول جديد برين يراق

پنجره.ایرانیــان؛.پنجمیــن.کنفرانــس.و.نمایشــگاه.بین.المللی.آلومینیــوم.ایران.
اردیبهشت.ماه.139۷.در.محل.هتل.المپیک.تهران.برگزار.می.شود.

پنجمیــن.نمایشــگاه.بین.المللــی.آلومینیــوم.ایــران.)IIAC2018(.از.۴.تا.6.

اردیبهشــت.ماه.9۷.برگزار.خواهد.شد.و.پنجمین.کنفرانس.بین.المللی.آلومینیوم.ایران.
نیز.در.تاریخ.۴.و.5.اردیبهشت.ماه.در.هتل.المپیک.تهران.برقرار.خواهد.بود.

این.نمایشــگاه.نمایی.کامــل.از.صنعت.آلومینیوم.را.عرضــه.خواهد.کرد.و.تمامی.

صنایع.آلومینیوم.ایران.و.شرکت.های.وابسته.در.این.نمایشگاه.منحصربه.فرد.آلومینیوم.

شرکت.خواهند.کرد..انتظار.می.رود.بیش.از.30.شرکت.بین.المللی،.آخرین.دستاوردها،.

فناوری.هــا،.خدمات.و.محصــوالت.مربوط.به.آلومینیوم.و.صنایع.وابســته.را.در.این.
نمایشگاه.ارائه.دهند.

گفتنی.اســت،.عالقه.منــدان.می.توانند.برای.کســب.اطالعات.بیشــتر.به.آدرس.
http://iiac20.ir مراجعه.کنند.

پنجمين كنفرانس و نمايشگاه بين المللی آلومينيوم ايران
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پنجره.ایرانیان؛.شــرکت.دیاکو.کیش.به.منظور.ارتباط.موثرتر.با.مشتریان.و.فعاالن.
صنعت.در.و.پنجره.کانال.تلگرامی.خود.را.راه.اندازی.کرد.

گروه.صنعتی.دیاکو.کیش.در.نظر.دارد.با.اشــتراک.گذاشتن.مطالب.فنی.و.آموزشی.

در.خصوص.آخرین.سیســتم.ها.و.تکنولوژی.تولید.در.و.پنجره.و.معرفی.انواع.پروفیل.

یو.پی.وی.ســی،.پروفیل.های.آلومینیــوم،.یراق.آالت.و.نوار.آب.بندی.)گســگت(.به.

همکاران.محترم.در.این.کانال.تلگرامی،.بتواند.گامی.هرچند.کوچک.در.جهت.توسعه.
و.گسترش.این.صنعت.بردارد.

گفتنی.اســت،.گروه.صنعتی.دیاکو.کیش.نماینده.فروش.پروفیل.دکونیک.در.کشور.

اســت؛.و.به.عنوان.نماینده.انحصاری.یراق.آالت.و.انواع.پیچ.آلمانی.کمپانی.شورینگ.

)Schuring(.آلمان،.تی.اند.تی.)T&T(.ترک،.پروفیل.های.یو.پی.وی.ســی.با.برند.

یونی.وین.)UniWin(.ترک،.دفتر.فروش.الســتیک.های.درزبند.)گسگت(.کمپانی.

ســچیل.)secil(.ترک.و.پروفیل.های.یو.پی..وی..ســی.با.برند.)winsa(.در.ایران.
فعالیت.می.کند.

راه اندازی كانال تلگرامی دياكو كيش

پنجره.ایرانیان؛.مجموعه.فناور.پالســتیک.ســپاهان.با.خارج.کردن.پروفیل.»سی..وان«.

از.چرخه.تولید،.پروفیل.جدیدی.با.کیفیت.بهتر.و.قابلیت.بیشــتر.بانام.»ســی.فور«.به.بازار.
عرضه.کرد.

قلــی.زاده.در.گفتگو.با.پنجره.ایرانیان.ضمن.اشــاره.به.این.موضوع.افزود:.مجموعه.فناور.

پالســتیک.سپاهان.به.همت.گروه.متخصص.واحد.تحقیق.و.توسعه،.با.توجه.به.استراتژی.

کیفیت.باال.و.قیمت.منصفانه.شرکت.و.همچنین.تغییرات.بازار.و.نیاز.مشتریان.با.اقتصادی.

ساختن.قیمت.پروفیل.»ســی.فور«.به.مرور.و.در.یک.بازه.زمانی.حدودا.یک.ساله.محصول.

اقتصادی.»سی.وان«.را.از.چرخه.تولید.خارج.و.در.کنار.تولید.پروفیل.های.کشویی،.محصول.

»ســی.فور.جدید«.را.با.کیفیتی.مرغوب.و.قیمتی.رقابتی.با.تمامی.ویژگی.های.یک.پروفیل.

استاندارد.جایگزین.کرده.است.تا.گامی.دیگر.در.جهت.رضایتمندی.مشتریان.خود.بردارد.
مدیر.فروش.فناور.پالستیک.سپاهان.گفت:.پروفیل.سی.فور.بر.اساس.استانداردهای.ملی.
و.بین.المللی.و.با.توجه.به.دانش.روز.صنعت.پلیمر.تولید.می.شــوند..این.محصول.به.همراه.
الســتیک.درزبندی.TPV.و.در.کالس.ضخامت B.ارائه.می.شــود..ارتفاع.تمامی.مقاطع.
پروفیل.سی.فور.60.میلی.متر.و.ضخامت.گوشته.آن.2.5.میلی.متر.است.و.تنوع.مقاطع.شامل.

بازشو،.فرانسوی،.فولکس.واگنی.و.....می.باشد.
وی.افــزود:.این.محصــول.دارای.تاییدیه.فنی.از.مرکز.تحقیقات.وزارت.راه،.مســکن.و.
شهرسازی.است.و.داشتن.استاندارد.ملی.اجباری.ایران.دلیل.وجود.کیفیت.و.نظارت.مداوم.

بر.تولید.این.محصوالت.می.باشد.

عرضه محصول جديد پروفيل سی فور

پنجره.ایرانیان؛.دیاکو.کیش.کاتالوگ.هــای.فنی.تولید.پروفیل.و.مونتاژ.و.نصب.در.و.
پنجره.را.در.کانال.تلگرام.به.اشترک.می.گذارد.

این.کاتالوگ.ها.با.اشــاره.به.مواردی.از.قبیل.بادخور،.سایزهای.برش،.برش.مولیون.

ثابت.و.متحرک،.تولید.پروفیل.بازسازی،.نحوه.صحیح.بستن.یراق،.نحوه.نصب.استاندارد.
در.و.پنجره.و.....به.مونتاژکاران.در.تولید.پنجره.های.باکیفیت.کمک.خواهد.کرد.

کاتالوگ.نصب.پنجره.های.لوالیی.با.پروفیل.سری.60.میلی.متر.وینسا،.کاتالوگ.فنی.

پروفیل.وینسا.سری.60.میلی.متر.کارینا.و.کاتالوگ.نصب.پنجره.های.لوالیی.با.پروفیل.
سری.60.میلی.متر.وینسا.ازجمله.این.کاتالوگ.ها.هستند.

گفتنی.است،.گروه.صنعتی.دیاکو.کیش.نمایندگی.انحصاری.فروش.پروفیل.دکونیک.
و.وینسا.در.ایران.را.به.عهده.دارد.

كاتالوگ های فنی در و پنجره در كانال دياكو كيش
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پنجره.ایرانیان؛.شرکت.ماکو.پی.وی.سی.نمایندگی.واردات.یراق.آالت.REZE.آماده.ارائه.این.
محصول.به.مشتریان.در.سراسر.کشور.است.

شــرکت.ماکو.پی.وی.ســی.که.نمایندگی.واردات.انواع.یراق.آالت.REZE.را.در.اختیار.دارد.

کلیه.محصوالت.این.برند.را.به.مونتاژکاران.سراســر.کشور.عرضه.می.کند..یراق.آالت.دوحالته.

و.تک.حالتــه،.رگالژي.قابل.تنظیم.و.ثابت،.لوالي.90.بــا.روکش.pvc،.چفتي.در.و.پنجره.و.
اسپانیولت.در.و.سرویس.ازجمله.محصوالت.قابل.عرضه.این.شرکت.به.مشتریان.است.

گفتنی.اســت،.یراق.آالت.REZE.ترکیه.ازجمله.برندهای.معتبر.در.صنعت.در.و.پنجره.است.
که.توسط.شرکت.ماکو.پی.وی.سی.به.بازار.عرضه.می.شود.

.FORES.پنجره.ایرانیان؛.گروه.صنعتي.نوین.البرز.به.عنوان.نماینده.فروش.یراق.آالت
در.استان.البرز.فعالیت.می.کند.

یــراق.آالت.FORES.ازجمله.برندهای.برتر.و.باکیفیت.ترکیه.در.صنعت.در.و.پنجره.

اســت.و.نمایندگي.فروش.آن.در.اســتان.البرز.در.اختیار.گروه.صنعتی.نوین.البرز.قرار.

دارد..گروه.صنعتــی.البرز.آماده.عرضه.انواع.محصوالت.و.یــراق.آالت.در.و.پنجره.به.
مشتریان.است.

گفتنی.است،.گروه.صنعتی.نوین.البرز.در.زمینه.فروش.انواع.پروفیل،.یراق.و.ملزومات.
ساخت.در.و.پنجره.دوجداره.در.حصارک.کرج.فعالیت.می.کند.

ماكو پی. وی. سی واردكننده  يراق آالت REZE در ايران

FORES نوين البرز نماينده انحصاری يراق آالت

پنجره.ایرانیان؛.گروه.صنعتی.پارس.سدید.فروش.ویژه.محصوالتش.را.آغاز.کرده.است.
گروه.صنعتی.پارس.ســدید،.تولیدکننده.ماشــین.آالت.خط.کامل.شیشــه.دوجداره،.
محصوالتش.را.با.شرایط.و.تســهیالت.ویژه.به.مشتریان.عرضه.می.کند..پارس.سدید.
محصوالتی.از.قبیل.انواع.ماشین.آالت.شستشــوی.ایستاده.و.خوابیده،.دستگاه.چسب.
زن،.بوتیل.زن،.خم.اسپیســر.اتوماتیک.و.نیمه.اتوماتیک،.گاز.پرکن،.نم.گیر.پرکن،.پنل.

پرس.و.رول.پرس،.انواع.میز.و....را.با.شرایط.و.تسهیالت.ویژه.به.فروش.می.رساند.
گفتنی.اســت،.گروه.صنعتی.پارس.سدید.درزمینه.تولید.ماشین.آالت.شیشه.دوجداره.

در.کشور.فعالیت.می.کند.
.

فروش ويژه ماشين آالت شيشه دوجداره پارس سديد

پنجره.ایرانیان؛.گــروه.صنعتی.تهران.زرنگار.آماده.پذیــرش.نمایندگی.فعال.فروش.
توری.در.سراسر.کشور.است.

گروه.صنعتی.تهران.زرنگار.تولیدکننده.انواع.توری.های.پلیسه،.دبل.فریم،.مویی.خور.

و.فروش.ملزومات.اولیه،(.آماده.ارائه.نمایندگی.فروش.به.متقاضیان.سراسر.کشور.است..

متقاضیان.واجد.شرایط.می.توانند.برای.کسب.اطالعات.بیشتر.به.دفتر.این.شرکت.واقع.
در.تهران.پارس،.بلوار.پروین.مراجعه.کنند.

گفتنی.است،.شرکت.تهران.زرنگار.در.زمینه.تولید.و.واردات.انواع.توری.های.خودکار،.
رولینگ.و.پلیسه.در.و.پنجره.و.فروش.ملزومات.اولیه.توری.در.تهران.فعالیت.می.کند.

پذيرش نمايندگی توری زرنگار از سراسر كشور
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پنجره.ایرانیان؛.پایندژ.تولیدکننده.پروفیل.یو.پی.وی.ســی.در.و.پنجره.از.سراســر.کشور.
نمایندگی.فعال.می.پذیرد.

شــرکت.پایندژ.تولیدکننده.پروفیل.در.و.پنجره.یو.پی.وی.ســی.به.منظور.توسعه.بازار.و.

تسریع.در.ارائه.خدمات.به.مشتریان،.به.متقاضیان.واجد.شرایط.در.سراسر.کشور.نمایندگی.

رســمی.فروش.محصوالت.پایندژ.اعطا.می.کند..عالقه.مندان.و.متقاضیان.واجد.شــرایط.
می.توانند.برای.کسب.اطالعات.بیشتر.با.دفتر.این.شرکت.تماس.بگیرند.

گفتنی.است،.پایندژ.تولیدکننده.پروفیل.های.یو.پی.وی.سی.چهار.حفره.سری.60.تمامی.
محصوالت.خود.را.با.ضمانت.نامه.10.ساله.و.بیمه.نامه.مکتوب.به.مشتریان.عرضه.می.کند.

پنجره.ایرانیــان؛.ابزارســازی.زمانی.تیغچه.و.قالب.های.خود.را.بــا.کیفیتی.صادراتی.تولید.و.
عرضه.می.کند.

ابزارسازی.زمانی.از.اولین.تولیدکنندگان.ایرانی.است.که.تیغچه.و.قالب.های.مورد.نیاز.صنعت.

در.و.پنجره.را.باکیفیت.صادراتی.تولید.می.کند..ابزارسازی.زمانی.در.زمینه.تولید.تیغچه.و.سوپر.
تیغچه.یو.پی.وی.سی.و.انواع.ابزارآالت.تیغچه.های.ام.دی..اف.و.چوب.نیز.فعالیت.می.کند.

گفتنی.است،.ابزارسازی.زمانی.در.زمینه.تولید.ابزارآالت.مختلف.تولید.در.و.پنجره.در.شهرک.
صنعتی.امیرکبیر.اصفهان.فعالیت.می.کند.

پذيرش نماينده فعال پروفيل پايندژ

توليد تيغچه و قالب باكيفيت در ابزارسازی زمانی

پنجره.ایرانیان؛.دکتر.وین.نماینده.انحصاری.مونتاژ.در.و.پنجره.از.سراسر.کشور.می.پذیرد.
شــرکت.دکتر.وین.تولیدکننده.پروفیل.ســری.۷۷.دکوراتیو.6.کاناله.از.مونتاژکاران.و.
کارگاه.های.ســاخت.در.و.پنجره.سراســر.کشــور.نماینده.انحصاری.مونتــاژ.می.پذیرد..
متقاضیان.واجد.شــرایط.می.توانند.برای.کســب.اطالعات.بیشتر.به.ســایت.یا.دفتر.این.

شرکت.مراجعه.کنند.
گفتنی.اســت،.دکتر.ویــن.تولیدکننده.مقاطع.مختلف.پروفیل.یو.پی.وی.ســی.و.دارای.

گواهینامه.RAL.از.موسسه.TUV.آلمان.است.

پذيرش نماينده انحصاری مونتاژ دكتر وين

پنجره.ایرانیان؛.شــرکت.داتیس.تجارت.ماد،.نماینده.انحصــاری.فروش.پروفیل.بلووین.

در.ایران،.تمامی.محصوالت.خود.را.با.ضمانت.نامه.10.ســاله.تضمین.کیفیت.به.مشــتریان.
عرضه.می.کند.

بلووین.در.راســتای.پیشــرفت.روزافزون.کیفیت.محصوالتش.اقدام.به.اســتقرار.سیستم.

مدیریت.کیفیت.بر.مبنای.اســتاندارد: ISO 9001 2000 کرده.اســت..در.بخش.کنترل.

کیفیت.آزمایشگاه.بلووین.با.کلیه.تجهیزات.و.امکانات.پیشرفته.آزمایشگاهی.تجهیز.گردیده.

و.روزانه.در.طول.فرآیند.تولید.نمونه.هایی.به.صورت.تصادفی.برای.تست.های.مختلف.انتخاب.
و.طـــبق.استانــدارد.RAL GZ 716/1.در.شرایط.سخت.مورد.آزمایش.قرار.می.گیرد.

..FDB.10002این.پروفیل.همچنین.موفق.به.کســب.گواهینامه.های.معتبری.مانند.ایزو

صدای.مشــتری،.ایزو OHSAS 18001.ایمنی.در.محیط.کار،ISO 9001.در.مدیریت.
تولید،.ISO 14001.دوستدار.محیط.زیست.شده.است.

عرضه پروفيل بلووين با ضمانت نامه 1۰ ساله
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پنجره.ایرانیان؛.شرکت.سوئیسی.گاچی.قصد.دارد.در.صنعت.آلومینیوم.ایران.فعالیت.کند.
جان.هیبل.مدیر.فروش.شرکت.سوییســی.گاچی )Gautschi(.درگفتگوی.خود.با.
ماین.نیوز،.از.تالش.این.شرکت.برای.افزایش.فعالیت.های.خود.در.ایران.خبر.داد.و.افزود:.
ما.به.دنبال.یک.شریک.تجاری.برای.Gautschi.هستیم.و.می.خواهیم.با.همکاری.یک.
شرکت.سوییسی.دیگر.یک.دفتر.مهندسی.در.تهران.تاسیس.کنیم.و.عالوه.بر.خدمات.پس.

از.فروش،.خدمات.مهندسی.نیز.به.مشتریان.ایرانی.خود.از.نزدیک.ارائه.دهیم.
وی.در.خصوص.سابقه.فعالیت.این.شرکت.اظهار.داشت:.ما.از.لحاظ.تاریخی.حدود.80.

ســال.است.که.در.بازار.حضور.داریم.و.تجارب.بسیار.زیادی.در.این.زمینه.کسب.کرده.ایم..

در.ایران.نیز.شــرکت.های.قدیمی.تر.از.ماشــین.آالت.ما.استفاده.می.کردند.و.اخیرا.شرکت.
آلومینیوم.جنوب.)سالکو(.از.تجهیزات.مدرن.ریخته.گری.ما.بهره.می.برد.

گفتنی.اســت.شرکت.سوییســی.گاچی.یکی.از.برندهای.شناخته.شده.در.زمینه.صنعت.

آلومینیوم.اســت.که.فعالیت.های.مختلفی.اعم.از.ریخته.گری،.مهندســی،.مشاوره.از.ذوب.

گرفته.تا.ریخته.گری.و.ســایر.مراحل.تا.رســیدن.به.محصول.نهایی.را.در.سرتاسر.دنیا.به.
انجام.می.رساند.

گاچی به دنبال حضور فعال در صنعت آلومينيوم ايران

پنجره.ایرانیان؛.نهمین.نمایشــگاه.بین.المللی.در.و.پنجره.و.صنایع.وابســته.تهران.
بهمن.ماه.96.در.محل.دائمی.نمایشگاه.های.بین.المللی.تهران.برگزار.می.شود.

نهمین.نمایشگاه.بین.المللی.در.و.پنجره.و.صنایع.وابسته.تهران.به.عنوان.بزرگ.ترین.

نمایشــگاه.تخصصی.صنعــت.در.و.پنجره.در.منطقه.خاورمیانــه،.از.تاریخ.13.تا.16.

بهمن.ماه.ســال.جاری.برابر.با.2.تا.5.فوریه.2018.توسط.شرکت.بین.المللی.بازرگانی.

و.نمایشگاهی.تهران.در.محل.دائمی.نمایشگاه.های.بین.المللی.تهران.برگزار.می.شود..

نمایشگاه.در.و.پنجره.و.صنایع.وابسته.تهران.به.عنوان.برند.نمایشگاهی.این.صنعت،.

تحت.پوشــش.اتحادیه.جهانی.نمایشــگاه.ها.و.مورد.تایید.و.تصویب.اتحادیه.مذکور.

اســت..این.عضویت.موجب.می.شــود.که.تمامی.مراکز.و.مجامع.بین.المللی.فعال.در.

بخش.صنعت.در.و.پنجره.در.جریان.برگزاری.این.نمایشگاه.قرار.گیرند.و.پیگیر.نتایج.
آن.باشند.

گفتنی.است،.نشــریه.پنجره.ایرانیان.همانند.سال.های.گذشته.ضمن.استقرار.غرفه.
نمایشگاهی،.اخبار.و.گزارش.های.این.نمایشگاه.را.به.صورت.ویژه.پوشش.خواهد.داد.

13 بهمن ماه، تاريخ آغاز به كار نهمين نمايشگاه در و پنجره تهران 

پنجره.ایرانیــان؛.آخرین.اخبار.و.تحوالت.نهمین.نمایشــگاه.بین.المللی.در،.پنجره.و.
صنایع.وابسته.تهران.را.در.کانال.تلگرامی.این.نمایشگاه.دنبال.کنید.

کانال.تلگرام.نهمین.نمایشــگاه.بین.المللی.در،.پنجره.و.صنایع.وابسته.تهران.جهت.

آگاهی.مشــارکت.کنندگان.و.فعاالن.صنوف.مرتبط،.اخبار.و.تحوالت.وقوع.یافته.در.

این.زمینه.را.در.اسرع.وقت.منتشر.می.کند.
گفتنی.اســت،.نهمین.نمایشگاه.بین.المللی.و.تخصصی.در.و.پنجره.و.صنایع.وابسته.
تهران.از.13.تــا.16.بهمن.ماه.1396.در.محل.دائمی.نمایشــگاه.های.تهران.برگزار.

خواهد.شد.

آخرين اخبار نمايشگاه در و پنجره تهران در كانال تلگرامی اين نمايشگاه

اخبار نمايشگاهی  

پنجره.ایرانیان؛.با.پایان.یافتن.مرحله.اول.پیش.ثبت.نام.متقاضیان.مشارکت.در.نهمین.

نمایشــگاه.بین.المللی.در.و.پنجره.و.صنایع.وابسته.تهران.که.تا.بیستم.شهریورماه.ادامه.
داشته،.کل.ظرفیت.فضای.سالن.های.موجود.تکمیل.شده.است.

بدین.ترتیب.در.مرحله.دوم.پیش.ثبت.نام،.متقاضیان.در.فهرســت.رزرو.قرار.می.گیرند.

و.در.صورت.ایجاد.فضای.جدید.یا.انصراف.متقاضیان.ســری.اول،.نســبت.به.پذیرش.

متقاضیان.مرحله.دوم.اقدام.می.شود.
لــذا.پس.از.انجام.جانمایی.متقاضیان.ســری.اول،.به.متقاضیانی.که.بعد.از.بیســتم.

شهریورماه.پیش.ثبت.نام.نموده.اند.دسترسی.الزم.جهت.انتخاب.غرفه.داده.می.شود.
گفتنی.است،.نهمین.نمایشگاه.بین.المللی.در.و.پنجره.و.صنایع.وابسته.تهران.از.13.تا.

16.بهمن.ماه.96.در.محل.دائمی.نمایشگاه.های.تهران.برگزار.می.شود

پايان مرحله اول پيش ثبت نام نمايشگاه در و پنجره
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پنجره.ایرانیان؛.دومین.نمایشــگاه.تخصصی.صنعت.ساختمان.و.در.و.پنجره.چابهار.
دی.ماه.96.برگزار.می.شود.

دومین.نمایشگاه.تخصصی.صنعت.ساختمان،.در.و.پنجره.و.صنایع.وابسته،.کاشی،.

ســرامیک.و.تاسیســات.چابهار.از.5.تا.8.دی.ماه.96.در.محل.دائمی.نمایشــگاه.های.
بین.المللی.منطقه.آزاد.چابهار.برگزار.می.شود.

گفتنی.است،.زمان.برگزاری.نمایشگاه.در.روزهای.یادشده.از.ساعت.1۷.تا.22.است.

دومين نمايشگاه صنعت ساختمان چابهار

پنجره.ایرانیان؛.زمان.برگزاری.ســه.عنوان.نمایشگاه.مرتبط.با.صنعت.ساختمان.تبریز.
که.قرار.بود.در.آبان.ماه.96.برگزار.شود.تغییر.کرد.

بنا.بر.اعالم.ســایت.نمایشگاه.های.تبریز،.نهمین.نمایشگاه.بین.المللی.تخصصی.در.و.

پنجره.و.ماشــین.آالت.مربوطه،.سومین.نمایشگاه.بین.المللی.نمای.ساختمان.و.سومین.

نمایشــگاه.ســاختمان.2.تبریز.از.21.تا.2۴.آذرماه.96.در.محل.دائمی.نمایشگاه.های.
بین.المللی.تبریز.برگزار.می.شود.

عالقه.مندان.به.حضور.در.این.نمایشــگاه.ها.می.توانند.برای.کسب.اطالعات.بیشتر.و.
ثبت.نام.به.سایت www.tabrizfair.ir مراجعه.کنند.

تغيير زمان برگزاری نمايشگاه در و پنجره و ساختمان 2 تبريز

پنجره.ایرانیان؛.ششــمین.نمایشگاه.تخصصی.صنعت.ساختمان.بندرعباس.در.دی.ماه.
96.برگزار.خواهد.شد.

ششــمین.نمایشگاه.تخصصی.صنعت.ســاختمان.بندرعباس.از.12.تا.15.دی.ماه.در.
محل.دائمی.نمایشگاه.بین.المللی.بندرعباس.برگزار.خواهد.شد.

عالقه.مندان.به.حضور.در.این.نمایشــگاه.می.توانند.برای.کســب.اطالعات.بیشتر.و.
ثبت.نام.به.آدرس www.bandarconfair.ir.مراجعه.کنند.

ششمين نمايشگاه صنعت ساختمان بندرعباس

پنجره.ایرانیان؛.جانمایی.متقاضیان.غرفه.های.ویژه.در.نهمین.نمایشــگاه.بین.المللی.
در.و.پنجره.و.صنایع.وابسته.تهران.از.روز.دوشنبه.13.شهریورماه.96.آغاز.شده.است.
تعیین.مکان.غرفه.های.ویژه.خارج.از.روال.معمول.انتخاب.اینترنتی.انجام.می.شــود.
اما.به.دلیل.اینکه.تعداد.متقاضیان.غرفه.های.ویژه.خیلی.بیشتر.از.ظرفیت.و.تعداد.این.
غرفه.ها.است،.ستاد.برگزاری.نمایشگاه،.اولویت.زمانی.پیش.ثبت.نام.را.به.عنوان.مالک.
واگذاری.غرفه.های.ویژه.اعالم.کرده.است..هم.اینک.تعداد.متقاضیان.غرفه.های.ویژه.

چهار.برابر.ظرفیت.موجود.است.
جانمایــی.متقاضیان.غرفه.هــای.عادی.که.پیش.ثبت.نام.خــود.را.برای.حضور.در.
نمایشــگاه.انجام.داده.اند.از.اواخر.شــهریورماه.جاری.و.به.صــورت.انتخاب.اینترنتی.

غرفه.ها.توسط.متقاضیان.آغاز.می.شود.
گفتنی.است،.نهمین.نمایشگاه.بین.المللی.در.و.پنجره.و.صنایع.وابسته.تهران.از.13.

تا.16.بهمن.ماه.96.در.محل.دائمی.نمایشگاه.های.تهران.برگزار.می.شود.

آغاز جانمايی غرفه های ويژه نمايشگاه در و پنجره تهران
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پنجره.ایرانیان؛.معاون.وزیر.راه.و.شهرســازی.گفت:.وام.

نوســازی.تا.ســقف.50.میلیون.تومان،.تسهیالت.صندوق.

پس.انداز.مســکن.یکم.با.ســود.8.درصــد،.مجوز.پرداخت.

1000.میلیارد.تومان.تســهیالت.به.انبوه.سازان.و.همچنین.

وام.ودیعه.مســکن.از.تسهیالتی.است.که.در.دولت.یازدهم.
برای.بافت.های.فرسوده.و.ناکارآمد.در.نظر.گرفته.شد.

به.گــزارش.ایســنا،.محمد.ســعید.ایــزدی.در.برنامه.

گفت.وگوی.ویژه.خبری.شــبکه.خبر،.اظهار.کرد:.در.دولت.

یازدهم.برای.اولین.بار.برنامه.جامعی.برای.5۴۴.شهر.که.از.

حاشیه.نشینی،.بافت.های.فرسوده.و.ناکارآمد.رنج.می.برند.که.

حدود.2۷00.محله.را.تشکیل.می.دهد.تدوین.شد.که.در.دو.
بخش.درمان.و.بخش.پیش.نگری.اقدامات.را.جلو.بردیم.

ایزدی.خاطرنشــان.کرد:.روند.جابجایــی.جمعیت.و.فقر.

شهری.باعث.می.شود.که.اگر.ساخت.و.سازی.خارج.از.این.

فرآیند.شــکل.بگیرد.باید.برای.آن.تدابیری.اندیشیده.شود.

که.آسیب.ها.کند.شــود.و.روزی.برسد.که.از.گسترش.نقاط.
ناکارآمد.پیشگیری.کامل.صورت.گیرد.

وی.تاکیــد.کــرد:.در.بحــث.درمــان،.بحث.مــا.صرفا.

حاشیه.نشــینی.نیست.بلکه.مسائلی.که.شــهرها.از.آن.رنج.

می.برند،.عدم.ایمنی.و.تاب.آور.نبودن.شهرها.و.بحران.هویت.

را.نیز.عالوه.بر.حاشیه.نشــینی.مدنظر.قرار.دارد..به.طور.مثال.

مراکز.تاریخی.ارزشــمند.هستند.و.درعین.حال.بخش.عمده.

آن.در.بافت.های.فرســوده.قرار.دارد..لذا.در.وهله.اول.الزم.

بود.همه.دستگاه.ها.را.هم.راستا.کنیم..در.این.زمینه.سند.ملی.

را.تنظیم.کردیم.و.از.این.سند.به.تشکیل.ستاد.ملی.رسیدیم..

یک.هفته.در.میان،.جلســات.این.ســتاد.تشکیل.می.شود..

دســتاورد.آن.نیز.تدوین.برنامه.به.تفکیک.هر.اســتان.بوده.
است..بعد.از.تعیین.محالت.نیز.دستگاه.ها.تصمیم.می.گیرند.
ایزدی.با.بیان.اینکه.»در.بحث.اصالح.بافت.های.ناکارآمد،.
دو.ســه.گانه.را.در.نظــر.گرفته.ایم«،.گفت:.یکی.ســه.گانه.
فیزیکی.اســت.که.به.بحث.مســکن،.خدمات.و.زیرساخت.
می.پردازد..ســه.گانه.دوم.نیز.ارتقای.توانمندسازی.ساکنان،.
اشتغال.و.تسهیالت.است..از.سال.1395.در.قالب.اقدامات.
اجرایی.تالش.کردیم.تا.بالغ.بر.860.پروژه.را.پیش.ببریم.

مدیرعامل.شرکت.عمران.و.بهسازی.شهری.با.اشاره.به.

اقدامات.انجام.شده.در.خصوص.بافت.های.فرسوده.تصریح.

کرد:.سیاست.دولت.بر.این.مبناست.که.از.طریق.تسهیالت.

ارزان.قیمت،.مردم.را.در.این.ساکنان.توانمند.کند..هم.زمان.

ارائه.بسته.های.تشــویقی.به.ســرمایه.گذاران.را.داریم..ما.

به.شدت.از.ورود.به.کار.اجرایی.پرهیز.می.کنیم.بلکه.ترجیح.

می.دهیم.به.عنوان.جایگاه.سیاست.گذاری.بنشینیم.
وی.تاکیــد.کرد:.در.طول.دولــت.یازدهم.عالوه.بر.50.
میلیــون.تومان.تســهیالت.بــرای.هر.واحد،.توانســتیم.
گام.های.متعــددی.را.برداریم.که.هم.اکنون.بیش.از.چهار.
نوع.تســهیالت.داریم.که.می.توانیم.به.متقاضیان.نوسازی.
بدهیم..یکی.وام.نوســازی.با.سقف.30،.۴0.و.50.میلیون.
تومان.در.شــهرها.اســت..یکی.دیگر.بحث.تسهیالت.از.
محــل.صندوق.پس.انداز.مســکن.یکم.اســت.که.برای.
اولین.بار.در.کشــور.تسهیالت.با.ســود.8.درصد.پرداخت.
می.کنیم..ســومین.اقدام.که.صرفا.برای.انبوه.سازان.است،.
مجوز.پرداخت.1000.میلیارد.تومان.تســهیالت.با.سود.8.
درصد.از.سوی.بانک.مسکن.اســت.که.در.روزهای.اخیر.
ابالغ.شــد..وام.دیگر.نیز.ودیعه.مسکن.است.که.به.مردم.

برای.نوسازی.پرداخت.می.شود.

  اختصاص چهار نوع وام برای بافت های فرسوده

پنجره.ایرانیان؛.آمار.موجود.در.وزارت.راه.و.شهرســازی.نشــان.می.دهد.19.میلیون.نفر.
بدمسکن.در.کشور.حضور.دارند.که.رقم.کمی.نیست.

به.گزارش.ایلنا،.عباس.آخوندی.در.ســتاد.اســتانی.بازآفرینی.شــهری.اســتان.کرمان.

خاطرنشان.کرد:.تعداد.افراد.بد.مسکن،.یک.سوم.جمعیت.شهری.کشور.را.شامل.می.شوند.و.
این.نشان.می.دهد.حتما.یک.جایی.از.کار.ایراد.دارد.و.درمان.این.موضوع.نیز.ساده.نیست.
وی.ادامه.داد:.به.خانه.های.تک.اتاقه.یا.حتی.منازلی.که.در.و.پیکر.درستی.نداشته.باشند،.
از.ســرویس.بهداشتی.اســتانداردی.برخوردار.نباشند.و.از.امکانات.آب،.برق.و.گاز.بی.بهره.

باشند،.بد.مسکن.گفته.می.شود.
آخوندی.گفت:.پرداختن.بیشــتر.به.حواشــی.و.توجه.کمتر.به.متن.یک.مسئله.بسیار.
بسیار.جدی.در.کشور.است.که.تاکنون.سیاستمدان.و.سیاست.گذاران.برای.رفع.آن.توجه.
الزم.را.نداشــته.اند..با.وجود.همه.تالش.های.صورت.گرفته،.اقدامات.بزرگ.انجام.شده.
در.حوزه.های.مختلف.و.صرف.هزینه.های.هزاران.میلیاردی،.محصول.نهایی.که.باید.در.
کیفیت.زندگی.مردم.نمایان.شود،.حاصل.نشده.و.باید.دید.که.اشکال.کار.در.کجاست..
وی.با.بیان.اینکه.تا.زمانی.که.در.ایران.به.اجماع.نرســیم.نمی.توانیم.این.مسئله.را.
حل.کنیم،.گفت:.اصلی.ترین.مشکل.ما.نحوه.رویارویی.با.مفاهیم.مدرن.است.که.بحث.
بســیار.پیچیده.ای.است..مدرنیته.موضوع.بسیار.پیچیده.ای.است..نحوه.رویارویی.ما.با.

مدرنیته.عمدتا.به.شکل.نفی.گذشته.و.آغاز.جدید.بوده.است.

آخوندی.افزود:.بازار.ما.بازار.اقتصاد.کشــاورزی.است.و.هر.چه.اقتصاد.مدرن.داریم.

خارج.از.این.بازار.است،.به.گونه.ای.که.اگر.یک.واحد.بزرگ.تولیدی.بخواهد.دفتر.داشته.

باشد،.به.ســمت.بازار.نمی.رود.و.همه.بیرون.از.بازار.می.آیند.زیرا.مرکز.اقتصاد.صنعتی.
جای.دیگری.است.و.این.برش.تاریخی.را.به.خوبی.در.این.بازار.می.توان.دید.

وی.اظهــار.کرد:.بایــد.به.متن.برگردیم..باید.به.شــکلی.برگردیم.تــا.بدانیم.کجا.

ایســتاده.ایم.و.این.تصور.که.می.توانیم.انســان.را.خارج.از.زمان.و.مکان.ببینیم،.تصور.
نادرستی.است.زیرا.نمی.توان.حس.تعلق.افراد.به.مکان.و.زمان.را.جدا.کرد.

آخوندی.با.اشــاره.به.اینکه.نتیجه.بریدن.انسان.از.زمان.و.مکان،.حاشیه.نشینی.است.

که.زمــان.و.مکان.در.آن.تعریفی.ندارد،.عنوان.کرد:.باید.به.بافت.قدیم.برگردیم.و.در.

این.بافت.باید.امروزی.زندگی.کرد.اما.تاریخ.خود.را.فراموش.نکنیم.برای.تلفیق.صحیح.
بین.مدرنیته.و.تاریخ.باید.اقلیم.را.باور.کرد.و.موقعیت.هویتی.را.شناخت.

وزیر.راه.و.شهرســازی.تاکید.کرد:.تصور.تخریب.تاریخ.بدترین.تصوری.است.که.به.

ما.دســت.داده.و.این.امر.مخصوص.شــهر.و.کشور.ما.نیســت.و.در.سایر.کشورها.نیز.
وجود.دارد.

وی.خاطرنشــان.کرد:.امیدوارم.اندیشــه.بازگشــت.به.متن،.بازگشت.به.بافت.های.

قدیمی،.باور.اینکه.شــهر.یک.سازمان.اجتماعی.است.و.شناسایی.راه.های.مدرن.شدن.
آن.رونق.یابد.تا.بتوانیم.به.سمت.یک.توسعه.پایدار.حرکت.کنیم.

  وجود 1۹ ميليون بد مسکن در كشور
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پنجره.ایرانیان؛.معاون.برنامه.ریــزی.و.امور.اقتصادی.

ســازمان.صنایع.کوچک.و.شــهرک.های.صنعتی.ایران.

گفــت:.تاکنــون.20.هزار.واحــد.صنعتــی.و.تولیدی.

درخواســت.خود.برای.دریافت.تسهیالت.رونق.تولید.و.
نوسازی.و.بازسازی.را.در.سامانه.بهین.یاب،.ثبت.کرده.اند.
به.گزارش.ایسنا،.فرشاد.مقیمی.در.حاشیه.افتتاح.یک.
واحد.صنعتی.در.شیراز.که.به.مناسبت.هفته.دولت.انجام.
شــد،.گفت:.در.دومین.سال.از.اجرای.طرح.رونق.تولید،.
امســال.بیش.از.30.هزار.میلیارد.تومان.در.نظر.گرفته.

شده.است.
او.اضافه.کرد:.از.ایــن.میزان.20.هزار.میلیارد.تومان.
برای.بهره.بــرداری.از.واحدهای.راکــد.و.واحدهای.با.
پیشــرفت.باالی.60.درصد.و.10.هــزار.میلیارد.تومان.
برای.اجرای.طرح.های.بازســازی.و.نوسازی.واحدهای.

صنعتی.است.
مقیمی.همچنین.با.بیــان.اینکه.در.هفته.دولت.263.
طرح.صنعتی.در.شــهرک.ها.و.نواحی.صنعتی.سراســر.
کشور.به.بهره.برداری.می.رســد،.گفت:.بهره.برداری.از.
این.تعداد.واحد.صنعتی.زمینه.اشــتغال.بیش.از.5800.

نفر.را.به.شکل.مستقیم.فراهم.می.کند.
او.بــا.تصریــح.اینکه.بــرای.صــادرات.کاالهای.
ایرانی.تفاهم.نامــه.ای.میان.گمرک.ایــران.و.وزارت.
امور.اقتصادی.منعقد.شــده.اســت،.گفت:.کل.فروش.
محصوالت.صنایع.کوچک.سال.گذشته.در.کشور.1.8.

میلیارد.دالر.بوده.است.

معاون.برنامه.ریزی.و.امور.اقتصادی.ســازمان.صنایع.

کوچک.و.شــهرک.های.صنعتی.ایران.یادآور.شــد:.بر.

اساس.هدف.گذاری.انجام.شده.در.وزارت.صنعت،.معدن.

و.تجارت،.برنامه.ریزی.برای.افزایش.صادرات.غیرنفتی.

به.میــزان.2.میلیارد.دالر.به.ســازمان.صنایع.کوچک.
محول.شده.است.

پنجره.ایرانیــان؛.وزیر.صنعت،.معدن.و.تجارت.گفت:.در.ســال.جاری.50.هزار.میلیارد.
تومان.برای.ارتقاء.تولید.در.کشور.در.نظر.گرفته.شده.است.

به.گزارش.ایســنا،.منطقه.کهگیلویه.و.بویراحمد.محمد.شــریعتمداری.در.آیین.افتتاح.

مجتمع.تولید.روغن.کشــی.و.روغن.نباتی.گچساران،.افزود:.از.دوره.۴0.تاکنون.صنعت.ما.
30.برابر.افزایش.داشته.است.

وی.گفت:.اگر.تولید.نباشد.نباید.به.دنبال.افزایش.سرانه.در.کشور.بود.این.در.حالی.است.
که.خرید.مردم.کاهش.پیدا.کرده.است.

وزیر.صنعت،.معدن.و.تجارت.اظهار.کــرد:.برخی.از.مردم.توانایی.چندانی.برای.عوض.

کردن.وسایلی.که.جزو.نیازهای.آن.ها.محسوب.می.شود.را.ندارند.بنابراین.باید.تالش.کرد.
تا.تقاضای.مطمئن.برای.تولید.در.بازارهای.داخلی.و.خارجی.به.وجود.آید.

وی.افــزود:.یکی.از.راهکارهای.افزایش.تقاضا.راه.حل.کوتاه.مدت.در.داخل.تجویز.نظام.

اعتباری.در.کشور.اســت.به.گونه.ای.که.مردم.بتوانند.با.نظام.بانکی.به.نوعی.نیازهای.خود.

را.تامیــن.کنند..وزیر.صنعت،.معدن.و.تجــارت.ادامه.داد:.ما.باید.بتوانیم.برای.2۴.میلیون.
خانوار.ایرانی.این.شرایط.و.تقاضا.را.فراهم.کنیم.

وی.گفت:.در.سطح.کشــور.28.کارخانه.روغن.کشی.با.ظرفیت.تولید.ساالنه.۴.میلیون.

و.۷.دهم.تن.در.ســال.و.۴6.کارخانه.تصفیه.با.ظرفیــت.تولید.3.میلیون.و.۷.دهم.تن.در.
سال.وجود.دارد.

وزیر.صنعت،.معدن.و.تجارت.تصریح.کرد:.ســال.گذشته.16.هزار.میلیارد.تومان.اعتبار.

جهت.ارتقاء.توان.تولید.در.کشور.اختصاص.داده.شد.که.تمام.این.اعتبار.محقق.شده.است..
از.این.میزان.3۴.میلیارد.تومان.غیرمستقیم.و.106.میلیارد.تومان.نیز.مستقیم.بوده.است.
شــریعتمداری.اضافه.کرد:.در.سال.جاری.نیز.50.هزار.میلیارد.تومان.جهت.ارتقاء.تولید.

در.کشور.در.نظر.گرفته.شده.است.
وی.گفت:.از.این.مبلغ.20.هزار.میلیارد.تومان.به.واحد.تولید،.10.هزار.میلیارد.تومان.به.

نوسازی.واحدهای.تولیدی.و.20.هزار.میلیارد.تومان.جهت.اشتغال.است.
وزیــر.صنعت،.معدن.و.تجارت.تصریح.کرد:.امید.مردم.مهم.ترین.عامل.حیات.ما.بوده.و.
نباید.این.امید.را.در.مردم.از.بین.برد..شــریعتمداری.عنوان.کرد:.روند.رو.به.رشد.در.کشور.

در.حال.حرکت.است.و.قطار.توسعه.بر.روی.ریل.به.راه.خود.ادامه.می.دهد.
وی.گفــت:.کهگیلویه.و.بویراحمد.یک.اســتان.بکر.بوده.که.در.صــورت.تقاضا.برای.
ســرمایه.گذاری.ســودآور.خواهد.بود..وزیر.صنعت،.معدن.و.تجارت.خاطرنشــان.کرد:.در.
کهگیلویــه.و.بویراحمد.۴2.واحد.تعطیل.شــده.را.به.چرخــه.کار.بازگرداننده.و.برای.122.
واحد.نیز.ســرمایه.در.گردش.آن.ها.تأمین.شــد.که.اگر.این.تأمین.صورت.نمی.گرفت.آنها.

نیز.تعطیل.شده.بودند.

  2۰ هزار واحد صنعتی درخواست دريافت تسهيالت دارند

  اختصاص 5۰ هزار ميليارد تومان برای ارتقاء توليد در كشور
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پنجره.ایرانیان؛.اکنون.بعد.از.22.سال.از.فعالیت.سازمان.

نظام.مهندسی.و.پا.گرفتن.ساختار.و.تشکیالت.آن،.زمان.

تجدیدنظر.اســت.تا.محدوده.این.سازمان.گسترش.پیدا.

کند..همچنین.شورای.مرکزی.مطالعاتی.را.آغاز.و.بررسی.

کند.طی.20.ســال.اخیر.چه.تحوالت.و.تغییراتی.در.امر.
نظارت،.طراحی.و.احیا.در.کل.دنیا.رخ.داده.است.

سازمان.نظام.مهندسی.ســاختمان.اگرچه.در.سال.۷3.

آغاز.به.کار.کرد.اما.حداقل.10.ســال.دیرتر.این.فعالیت.

آغاز.شــد؛.به.عبارت.دیگر.نظام.مهندسی.ساختمان.یک.

ضــرورت.بود.اما.ضرورتی.که.دیر.آغــاز.به.کار.کرد..از.

سوی.دیگر.ســازمان.نظام.مهندسی.مشــمول.صنعت.

احداث.نیســت.به.این.معنا.که.بایــد.دربردارنده.صنعت.

احداث.باشد،.یعنی.ســاختمان،.زیربناها.و.راه.و.ترابری،.

سد.و.شبکه.های.زیر.سد،.تاسیسات.زیربنایی.آبی.و.برقی،.

نفت.و.....درحالی.که.امروز.تنها.ســاختمان.و.پزشکی.و.

معدن.نظام.مهندســی.دارند..کار.سازمان.نظام.مهندسی.

یک.کار.حرفه.ای.است..در.صنف.ساختمان.198.انجمن.

و.ســندیکا.وجود.دارد.درحالی.که.سازمان.نظام.مهندسی.
تنها.مشمول.۷.رشته.می.شود.

بنابراین.اکنون.بعد.از.22.ســال.از.فعالیت.ســازمان.

نظام.مهندســی.و.پا.گرفتن.ســاختار.و.تشکیالت.آن،.

زمان.تجدیدنظر.است.تا.محدوده.این.سازمان.گسترش.

پیدا.کند..همچنین.شــورای.مرکزی.مطالعاتی.را.آغاز.و.

بررسی.کند.طی.20.سال.اخیر.چه.تحوالت.و.تغییراتی.

در.امر.نظارت،.طراحی.و.احیا.در.کل.دنیا.رخ.داده.است..

اکنون.در.کشــور.ما.نظارت.بر.اســاس.مسائل.فنی.

و.اجرایی.۴0.ســال.پیش.مطرح.اســت،.حتی.قیمت.ها.

به.صورت.دســتی.است.درحالی.که.این.سیستم.60.سال.

پیش.منسوخ.شده.اســت..یا.همچنان.در.تهران.با.بیل.

ستون.ها.را.تخریب.یا.بتن.در.ستون.می.ریزند.و....ازاین.رو.

باید.در.مقررات،.معیارها.و.استانداردها.تجدیدنظر.شود.
همان.طور.که.از.نام.ســازمان.نظام.مهندسی.پیداست.
ماهیت.آن،.ایجاد.نظم.و.انضباط.در.امور.مهندسی.است.
که.تاکنون.عملکرد.ســازمان.در.این.زمینه.نیمه.موفق.
بوده.اســت..یکی.از.دالیل.عدم.موفقیت.عدم.ارتباط.با.
بخش.خصوصی،.بخش.عمومی.و.بخش.دولتی.اســت..
بخش.عمومی.شــامل.شوراها،.شــهرداری،.سندیکاها.
و.شــورای.هماهنگی.تشــکل.های.مهندسی.است.که.
ســازمان.نظام.مهندسی.ارتباطی.با.این.بخش.ندارد؛.این.
یعنی.حرفه.با.صنف.خود.ارتباطی.ندارد..وقتی.ســازمانی.
کانالیزه.شود.و.تنها.با.کانال.های.محدودی.ارتباط.داشته.
باشــد.و.از.مشــکالت.صنف.مربوط.به.خود.اطالعاتی.
نداشته.باشد.انحراف.از.مسیر.اصلی.اجتناب.ناپذیر.است.
باوجوداین.اشــکاالت.اما.این.ســازمان.بی.انضباطی.
کامل.را.به.حداقل.رســانده.اســت..هرچند.مشکالتی.
ازجمله.مجری.ذی.صالح.همچنــان.وجود.دارد.چراکه.
اگرچه.در.تهران.به.ویژه.در.ســاختمان.های.واجد.ارزش.
مالی.و.طراحی.سنگین.مجریان.ذی.صالح.به.کار.گرفته.
می.شوند.اما.در.ســایر.مناطق.نزدیک.به.ربع.قرن.است.

که.این.موضوع.همچنان.بالتکلیف.است.
درحالی.که.دنیا.به.ســرعت.در.حال.پیشــرفت.است.و.
علم.در.ثانیه.ارتقا.می.یابد،.در.کشــور.ما.22.سال.است.
که.قانون.مجری.ذی.صالح.اجرایی.نمی.شود،.همچنین.
نتوانسته.ایم.طراحی.های.نوین.را.اجرا.کنیم.و.مهندسان.
ما.نتوانسته.اند.دســتاوردهای.جدید.دنیا.را.آموزش.بینند.

و.اجرا.کنند.
تا.زمانی.که.ســازمان.های.نظام.مهندســی.و.شورای.
مرکزی.از.پتانسیل.های.موجود.در.کشور.استفاده.نکرده.
و.امــور.را.به.بخــش.خصوصی.واقعی.و.تشــکل.های.
مهندســی.واگــذار.نکننــد.راه.به.جایــی.نخواهیم.برد..

ســازمان.نظام.مهندسی.در.تمام.امور.مربوط.به.خود.باید.

با.دستگاه.های.دولتی.و.عمومی.از.یک.سو.و.سازمان.های.

خصوصــی.همراه.و.هماهنگ.شــود..منهــای.وزارت.

کشــور،.منهای.وزارت.راه،.منهای.شهرداری.و.شورای.

شــهر.و....نمی.توان.کاری.را.پیش.برد..از.ســوی.دیگر.
در.برنامه.ریزی.ها.و.تصمیمات،.صنف.را.مشارکت.دهد.

امروز.در.کشور.حدود.۴00.هزار.مهندس.ساختمان.در.

۷.رشته.داریم.که.رها.هســتند؛.نه.مهارت.آموزی.دارند،.

نه.شــغل..کل.نیاز.کشور.ما.با.ارتقای.بهره.وری.تنها.50.

تا.60.هزار.مهندس.اســت!.ازاین.رو.زندگی.بســیاری.از.
مهندسان.به.سختی.می.چرخد.

برای.خــروج.از.این.وضعیت.الزم.اســت.شــمول.

مأموریت.های.ســازمان.نظام.مهندســی.گسترش.یابد..

همچنین.حرکت.سازمان.های.نظام.مهندسی.باید.مبتنی.

بر.یک.راهبرد.باشــد.اما.نه.راهبردی.که.با.یک.جلسه.

در.ماه.و.سال.پیش.برود..ضعف.عمده.ای.که.در.کشور.

ما.وجود.دارد.این.اســت.که.سیاســت.گذاری.می.کنیم،.

راهبرد.مشــخص.می.کنیم،.برنامه.ریــزی.می.کنیم.اما.

حلقه.مفقوده،.عملیاتی.کردن.و.ســپردن.آن.برنامه.به.
مجری.است.

همچنین.یکــی.دیگر.از.مشــکالت.ســازمان.های.

نظام.مهندســی.حجیم.بودن.آن.هاست.که.حتما.باید.به.
سمت.کوچک.سازی.پیش.بروند.

ازاین.رو.ضــرورت.دارد.جهــت.ارزیابــی.عملکرد.و.

تصمیمــات.نو.و.تصمیم.گیــری.در.خصوص.اصالحات.

و.ارائه.یک.نقشــه.راه.همه.ساله.اجالس.هیئت.عمومی.

ســازمان.نظام.مهندسی.ســاختمان.با.برنامه.ریزی.های.

دقیق.برگزار.شــود..آنچه.در.این.اجالس.اهمیت.دارد،.

اســتفاده.از.مطالعــات.تطبیقی.و.اســتفاده.از.تجربیات.
کشورهای.مشابه.در.حوزه.صنعت.ساختمان.سازی.است.

  آسيب شناسی سازمان نظام مهندسی ساختمان
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پنجره.ایرانیان؛.درحالی..از.چنــدی.پیش..طرح.رونق.

تولید.در.سال.1396.همانند.سال.گذشته.در.دستور.کار.

قرار.گرفته.است.که.تاکنون.نزدیک.به.1۴.هزار.و.۷00.
بنگاه.تولیدی.جهت.دریافت.تسهیالت.اقدام.کردند.

به.گزارش.ایسنا،.در.ســال.گذشته.طرح.رونق.تولید.

اقتصادی.با.پرداخت.تسهیالتی.معادل.2۴.هزار.میلیارد.

تومان.به.1۷.هزار.واحد.تولیدی.صنعتی.و.کشاورزی.در.

دســتور.کار.قرار.گرفت.و.در.سال.جاری.نیز.این.طرح.

به.عنوان.مکمل.طرح.قبلی.در.جهت.پرداخت.تسهیالت.
به.30.هزار.واحد.تولیدی.مدنظر.قرار.گرفته.است.

در.طرحی.که.قرار.اســت.تحت.عنــوان.رونق.تولید.

اقتصادی.در.ســال.جاری.مدنظر.قــرار.گیرد.20.هزار.

میلیارد.تومــان.اعتبار.جهــت.پرداخت.بــه.10.هزار.

واحد.صنعتی.در.راســتای.بهبــود.وضعیت.فعلی.و.نیز.

10.هــزار.میلیــارد.تومان.بــرای.5000.واحد.صنعتی.

کوچک،.متوسط.و.بزرگ.به.منظور.نوسازی.و.بهسازی.
تعریف.شده.است.

بنابراین.بر.اساس.زمان.آغاز.ثبت.نام.واحدهای.تولیدی.

در.سامانه.بهین..یاب.به.منظور.دریافت.تسهیالت.بانکی.

که.از.اواخر.تیرماه.ســال.جاری.آغاز.شده.است.تاکنون.

نزدیــک.به.1۴.هــزار.و.۷00.بنگاه.تولیــدی.اقدام.به.
ثبت.نام.در.این.سامانه.کرده.اند.

  آخرين خبرها از طرح رونق توليد

پنجره.ایرانیان؛.رئیس.کمیســیون.امنیت.ملی.و.سیاســت.خارجی.مجلس.با.بیان.اینکه.

»آخوندی.شــجاعت.اتخاذ.تصمیمات.پر.ریســک.را.دارد.و.فشــارهای.سیاسی.و.تبلیغات.

درون.مرزی.داخلی.را.نیز.تحمل.می.کند«.گفت:.در.برابر.خرید.هواپیماها.که.یک.ضرورت.

ملی.بود؛.جریان.غلطی.مبنی.بر.فراهم.کردن.شــرایط.تردد.ثروتمندان.شــکل.گرفت،.اما.

مراســم.حج.نشان.می.دهد.که.بیشتر.مسافران.ســرزمین.وحی.قشر.معمولی.یا.روی.خط.
فقر.جامعه.هستند.

به.گزارش.پایگاه.خبری.وزارت.راه.و.شهرســازی،.عالءالدین.بروجردی.در.جلسه.ای.که.

با.حضور.وزیر.راه.و.شهرســازی.در.شرکت.راه.آهن.برگزار.شد،.ضمن.عرض.تبریک.برای.

انتخاب.مجدد.عباس.آخوندی.به.عنوان.وزیر.راه.و.شهرسازی.با.اشاره.به.اهمیت.حمل.ونقل.

ریلی.در.کشور.اظهار.داشــت:.جمله..مقام.معظم.رهبری.در.بازدید.از.شرکت.مپنا.مبنی.بر.

اینکه.»کامیون.ها.را.از.جاده.ها.جمع.کنید«.نشــان.دهنده.عمق.وضعیت.تاسف.بار.کشور.در.

خصوص.پدیده.تلفات.ناشی.از.حوادث.رانندگی.است.که.تعداد.آن.با.تعداد.کشته.های.ما.در.
زمان.جنگ.تحمیلی.برابری.می.کند.و.از.هیچ.منطقی.هم.برخوردار.نیست.

وی.افزود:.اگرچه.با.روند.کاهشی.که.تعداد.تلفات.رانندگی.در.پیش.گرفته.شاهد.وضعیت.

بهتری.هستیم.اما.همین.تعداد.16.هزار.کشته.در.سال.نیز.رقم.باالیی.محسوب.می.شود.و.

در.اصل.حتی.تعداد.تلفات.هزاری.)چهار.رقمی(.در.سال.نیز.غیرقابل.قبول.است..به.همین.
خاطر.ریل.نقش.اساسی.و.مهمی.به.لحاظ.ایمنی.دارد.

رئیس.کمیســیون.امنیت.ملی.مجلس.شــورای.اسالمی.با.اشــاره.به.سایر.مزیت.های.

حمل.ونقل.ریلی.بیان.داشت:.کاهش.میزان.مصرف.سوخت.به.میزان.یک.هفتم.حمل.ونقل.

جاده.ای.بیانگر.این.است.که.با.حمایت.مجلس.شورای.اسالمی.باید.یک.ثروت.عظیمی.در.
حمل.ونقل.ریلی.سرمایه.گذاری.شود.

بروجــردی.در.ادامه.مصوبه.مجلس.کشــور.آلمان.مبنی.بر.صــدور.مصوبه.کاهش.50.

درصــدی.تعرفه.ها.به.منظور.افزایش.جابجایی.کاال.از.طریق.راه.آهن.را.دارای.منطق.واضح.

و.روشــنی.دانســت.و.افزود:.اگر.امروز.3.میلیون.نفر.در.تهران.از.طریق.شبکه.مترو.تردد.
نمی.کردند.به.طور.حتم.تهران.ازنظر.ترافیکی.قفل.بود.

بروجردی.تصریح.کرد:.اینکه.چین.ساخت.مترو.شانگهای.را.به.فرانسوی.ها.سپرده.است.

بــه.معنی.ناتوانی.آنها.نیســت..لذا.ما.نیز.می.توانیم.از.این.الگو.ضمن.اســتفاده.از.ظرفیت.

داخلی،.سرمایه.خارجی.نیز.جذب.کنیم.تا.بتوانیم.به.هدف.دستیابی.به.رتبه.اول.کشورهای.

منطقه.طی.هشت.سال.آینده.نائل.شویم..پس.باید.سریع.تر.کار.ساخت.راه.آهن.سریع.السیر.

تهران-.قم-.اصفهان.و.برقی.تهران-.مشهد.را.شروع.کنیم.زیرا.هم.اکنون.کشور.ترکیه.و.
برخی.دیگر.نیز.در.حال.ساخت.این.نوع.قطار.است.

رئیس.کمیسیون.امنیت.ملی.و.سیاست.خارجی.مجلس.خطاب.به.حاضران.در.جلسه.ابراز.

داشت:.خوشبختانه.دکتر.آخوندی.شجاعت.اتخاذ.تصمیمات.پر.ریسک.را.دارد.و.فشارهای.

سیاســی.و.تبلیغات.درون.مرزی.داخلی.را.نیز.تحمل.می.کند..به.طور.مثال.خرید.هواپیماها.

کــه.یک.ضرورت.ملی.بود؛.دربرابر.آن.جریان.غلطی.مبنی.بر.فراهم.کردن.شــرایط.تردد.

ثروتمندان.در.برنامه.های.وزیر.راه.و.شهرســازی.شــکل.گرفت.اما.مراسم.حج.بیانگر.این.

موضوع.اســت.که.بیشتر.مسافران.سرزمین.وحی..قشــر.معمولی.یا.روی.خط.فقر.جامعه.
هستند.که.بنا.بر.انجام.واجبات.دینی.ثروت.خود.را.برای.سفر.صرف.می.کنند.

  آخوندی شجاعت اتخاذ تصميمات پر خطر را دارد
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پنجره.ایرانیــان؛.با.توجه.به.قیمــت.فروش.آپارتمان،.

محله.های.الهیه.شمالی،.فرشــته.و.زعفرانیه.به.ترتیب.

با.شــاخص.قیمت.3.5،.3.5.و.3.میلیــارد.تومان.برای.

هر.واحد.مســکونی،.جزو.گران.ترین.محله.های.تهران.
محسوب.می.شوند.

به.گزارش.ایســنا،.باوجودی.که.قیمت.مســکن.در.

منطقه.یک.شــهر.تهران.طی.تیرماه.ســال.جاری.دو.

درصد.نســبت.به.مدت.مشابه.ســال.قبل.کاهش.یافته،.

بــازار.خریدوفــروش.آپارتمان.لوکــس.در.این.منطقه.

همچنان.کساد.اســت..این.موضوع.باعث.شده.مالکان.

در.فــروش.واحدها.تخفیف.بدهند..هم.اکنون.متوســط.

تخفیف.واحدهای.مسکونی.لوکس.در.منطقه.1.معادل.

12.۴.درصد.برآورد.شده.درحالی.که.متوسط.نرخ.تخفیف.

در.مناطــق.یک.تا.8.و.منطقه.13.بــه.حدود.5.درصد.
رسیده.است.

شــاخص.قیمت.و.متراژ.آپارتمان.در.منطقه.ولنجک.

2.1.میلیارد.تومــان.با.میانگیــن.160.مترمربع،.دربند.

شــمالی.1.5.میلیارد.تومان.بــا.میانگین.130.مترمربع،.

زعفرانیــه.3.میلیارد.تومان.با.میانگیــن.200.مترمربع،.

الهیه.شــمالی.3.5.میلیــارد.تومان.بــا.میانگین.210.

مترمربع،.فرشــته.غربی.3.5.میلیارد.تومان.با.میانگین.

210.مترمربع،.آجودانیــه.2.2.میلیارد.تومان.با.میانگین.

1۷۴.مترمربــع.و.فرمانیه.شــرقی.2.5.میلیارد.تومان.با.

میانگین.185.مترمربع.اســت..افت.دو.درصدی.قیمت.

مســکن.در.منطقه.یک.شــهر.تهران.وقتــی.در.کنار.

شاخص.تورم.قرار.می.گیرد.نشان.می.دهد.این.منطقه.با.

سقوط.آزاد.قیمت.مواجه.است.و.هم.اکنون.قیمت.مسکن.
در.این.منطقه.افت.11.9.درصدی.را.تجربه.می.کند.

درحالی.که.رکــود.در.بخش.فــروش.آپارتمان.های.

لوکس.با.توجه.به.مازاد.۴90.هزار.واحد.مسکونی.استان.

تهران.کمــاکان.ادامه.دارد،.رئیس.اتحادیه.مشــاوران.

آپارتمان.هایی. امالک.شــمیرانات.می.گوید:.هم.اکنون.

داریــم.که.قیمت.آنها.متری.30.میلیون.تومان.اســت..

حتــی.آپارتمان.های.متری.۴0.میلیون.تومان.داریم.که.

همه.فروخته.شده.است..پس.در.این.جامعه.پول.هست.
ولی.درست.حرکت.داده.نمی.شود.

محمدرضــا.قاســمی.بیــان.می.کند:.مــن.یکی.از.

طرفــداران.آپارتمان.های.لوکس.و.طرفــدار.پولدارها.

هســتم..به.ضرس.قاطع.هم.می.گویم.و.این.مسئله.را.

فریاد.می.زنم؛.چون.پولدار.وقتی.می.آید.با.ســرمایه.ای.

که.می.آورد،.شغل.ایجاد.می.کند..پولداری.که.ساختمان.
لوکس.می.سازد.حداقل.300.نوع.شغل.ایجاد.می.کند.

اما.در.ســوی.دیگر.دبیر.علمی.طرح.جامع.مســکن.

معتقد.اســت:.هر.اقتصادی.خواست.برمبنای.مستغالت.

رشد.کند.درنهایت.به.یک.بحران.اساسی.برخورد.کرد.و.

اینکه.بگوییم.بخش.مسکن.پیشران.اقتصاد.است.شاید.

زیاد.مناسب.نباشــد..هرچند.ارتباطات.پسین.و.پیشین.

زیادی.با.خود.دارد.اما.چون.مســکن.یک.کاالی.قابل.

صدور.نیست.با.اتکا.به.آن.و.به.زور.منابع.مالی.نمی.توان.

آن.را.رشــد.داد.تا.اقتصاد.مســکن.راه.بیفتد.و.این.یک.
کار.غلط.است.

فردین.یزدانی.با.بیان.این.پیش.بینی.که.به.دلیل.تغییر.

ســاختار.جمعیتی.و.نبود.مازاد.منابع.در.اقتصاد.کالن،.

جهش.قیمت.مســکن.نخواهیم.داشت،.می.گوید:.هیچ.

اقتصادی.در.دنیا.نمی.توانــد.در.میان.مدت.و.بلندمدت.

بر.پایه.بخش.مســکن.رشــد.کند.مگــر.اینکه.دچار.

بحران.های.آن.چنانی.شده.باشــد.که.نمونه.آن.بحران.

آمریکا.در.ســال.2008.و.یا.برزیل.199۷.و.شرق.آسیا.
1998.بود.

آخرین.بررســی.های.میدانی.در.شــهر.تهران.نشان.

می.دهد.پرسشــگران.منفعل.در.بنگاه.های.مســکن.به.

مشــتریان.آتی.تغییر.ماهیت.داده.اند..شیفت.آرام.تقاضا.

از.سمت.واحدهای.کلید.نخورده.به.سمت.واحدهای.6.

تا.10.سال.عالوه.بر.آنکه.نشان.دهنده.باال.رفتن.قدرت.

خرید.با.چاشــنی.قناعت.بخش.مصرفی.اســت،.حاکی.

از.آن.اســت.که.بازار.عرضه.می.توانــد.بافاصله.زمانی.

به.منابع.مالی.راکد.خود.دسترســی.پیدا.کند.و.شــاید.

به.همین.علت.اســت.که.در.زمســتان.سال.قبل.تعداد.

پروانه.های.ساختمانی.شــهر.تهران.3۷.درصد.افزایش.

را.نســبت.به.مدت.مشابه.ســال.قبل.تجربه.کرد..این.

افزایش.در.حالی.رقم.خورد.که.بخش.مســکن.دارای.

رشد.منفی.1۷.درصدی.بود..لذا.رشد.پروانه.ساختمانی.

در.بافت.فرســوده.می.تواند.از.ســوی.ســرمایه.گذاران.
آینده.نگر.انجام.شده.باشد.

از.سوی.دیگر.رشــد.۴9.درصدی.تقاضا.برای.خرید.

واحدهای.16.تا.20.ســال.در.تیرماه.سال.جاری.نسبت.

به.مدت.مشابه.ســال.قبل.که.با.کاهش.5.۷.درصدی.

سهم.واحدهای.کمتر.از.پنج.سال.نسبت.به.تیرماه.سال.

1395.همراه.بود.نشان.می.دهد.بازار.قدیمی.ساز.با.توجه.

به.ویژگی.»مســکن.در.بضاعــت«.و.تقویت.از.طریق.

تسهیالت.160.میلیون.تومانی.ســهم.قابل.توجهی.از.

رشد.را.در.فاز.پیش.رونق.به.خود.اختصاص.داده.است؛.

هرچند.هنوز.واحدهای.مسکونی.تا.پنج.سال.ساخت.با.
سهم.۴6.درصد.بیشترین.تقاضا.را.دارد.

  بازار آپارتمان های لوكس در تهران
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پنجره.ایرانیان؛.مدیرعامل.شرکت.عمران.شهرهای.جدید.

گفت:.در.هفته.دولت.حدود.20.هزار.واحد.مســکن.مهر.را.

در.شهرهای.جدید.ازجمله.پردیس،.پرند.و.هشتگرد.افتتاح.
خواهیم.کرد.

به.گزارش.ایســنا،.محســن.نریمان.در.یک.نشســت.

خبری.اظهــار.کرد:.حدود.20.هزار.واحد.مســکن.مهر.را.

در.شهرهای.جدید.پردیس،.پرند،.هشتگرد،.سهند،.شیرین.

شهر،.صدرا،.فوالدشهر،.گل.بهار.و.مجلسی.در.هفته.دولت.

افتتاح.خواهیــم.کرد..از.این.تعــداد.۷000.واحد.در.پرند،.

3800.واحد.در.پردیس،.۴800.واحد.در.هشتگرد.و.1۷00.
واحد.در.گل.بهار.است.

وی.افزود:.در.شهر.جدید.پرند.تا.پایان.سال.کل.واحدهای.

مســکن.مهر.دارای.متقاضی.موثــر.را.تحویل.می.دهیم..

متقاضیان.موثر.کسانی.هســتند.که.آورده.خود.را.تکمیل.

کرده.اند.و.از.همین.جا.به.کسانی.که.به.تعهدات.خود.عمل.

نکرده.اند.اعالم.می.کنیم.نوبت.آن.ها.به.کسانی.دیگر.واگذار.

می.شــود..البته.حذف.نمی.شوند.اما.افرادی.که.پول.خود.را.

تماما.پرداخــت.کرده.اند.در.فازهای.افتتاح.قرار.می.گیرند.و.
تحویل.واحد.متقاضیان.غیرموثر.به.تعویق.می.افتد.

نریمــان.در.خصوص.مترو.هشــتگرد.نیــز.اظهار.کرد:.

در.صورت.تکمیل.اعتبار،.مترو.هشــتگرد.به.زودی.افتتاح.

می.شــود..آمادگی.داریم.تا.شــش.ماه.آینده.افتتاح.شود..

مقداری.مشــکل.معارض.داشــتیم.که.ایــن.موضوع.حل.

شــد..اگر.مترو.هشــتگرد.راه.بیفتد.اقبال.مردم.به.اسکان.

در.شهر.هشتگرد.باال.می.رود.و.ارزش.افزوده.باالیی.متوجه.

واحدهای.هشتگرد.می.شــود..با.وجود.خدمات.زیربنایی.و.

روبنایی.ایجادشده.در.هشــتگرد.که.باعث.جذب.جمعیت.

می.شــود،.هم.اکنون.در.این.شــهر.بین.8.تا.10.هزار.واحد.
مسکن.مهر.فاقد.متقاضی.داریم.

نریمان.در.بخش.دیگری.از.ســحنان.خود.خاطرنشــان.

کرد:.در.تمام.دنیا.وقتی.شــهرهای.جدید.را.می.سازند.کمتر.

از.100.هزار.نفر.جمعیت.دارد..ولی.شــهر.پرند.را.تبدیل.به.

یک.کالن.شهر.360.هزارنفری.کردند..متاسفانه.در.رابطه.

با.این.مسئله.هیچ.تصمیم.گیری.در.دولت.قبل.نشد..دولت.

فعلی.در.نظر.دارد.باکیفیت.باال.شــهرهای.جدید.را.تحویل.

دهد.اما.بار.ناشــی.از.اجرای.طرح.های.زیربنایی.و.روبنایی.
نیازمند.آن.است.که.کار.مطالعاتی.دقیق.انجام.شود.

مدیرعامل.شــهرهای.جدید.تاکید.کرد:.پرند.را.به.مترو.

آفتاب.متصل.می.کنیم..پرند.و.پردیس،.همانند.هشــتگرد.

به.شــهر.مادر.وصل.می.شوند.که.بتواند.توجیه.جذب.مردم.

را.داشــته.باشد..اگر.تردد.بین.شهرها.آسان.شود.و.مردم.با.

حمل.ونقل.ایمن.خودشــان.را.به.پرند.و.پردیس.برســانند.
اسکان.راحت.انجام.می.شود.

مدیرعامل.شرکت.عمران.شــهرهای.جدید.خاطرنشان.

کــرد:.تعهدات.دولت.قبلی.را.در.ارتباط.با.مســکن.مهر.به.

جان.پذیرفتیم.و.عملکرد.ما.نشان.می.دهد.در.مسکن.مهر.

باکیفیت.باال.عمــل.می.کنیم..االن.هــم.وعده.می.دهیم.

که.مســکن.مهر.را.تمــام.می.کنیم.منتهــا.باکیفیت.باال..

حتی.به.امنیــت.مردم.توجه.می.کنیم..نمی.توان.مســکن.

مهری.را.طراحی.کرد.که.نیروی.انتظامی،.پایگاه.بســیج،.

مرکز.آموزشــی.و.خدمات.دیگر.نداشته.باشد..این.ها.قبال.

پیش.بینی.نشده.بود.ولی.ما.باید.تالش.کنیم.که.طرح.های.
زیربنایی.و.روبنایی.از.حقوق.شهروندی.بهره.مند.باشند.

  افتتاح 2۰ هزار واحد مسکن مهر در هفته دولت

پنجره.ایرانیان؛.کارشناس.اقتصاد.مسکن.با.بیان.اینکه.خروج.بازار.مسکن.از.رکود.تنها.به.

عملکرد.وزارت.را.ه.و.شهرســازی.محدود.نمی.شود.و.بحران.بانکی.مهم.ترین.عامل.طوالنی.
شدن.دوره.رکود.است.گفت:.رونق.بازار.مسکن.دهه.80.را.دیگر.تجربه.نمی.کند.

مهدی.ســلطان..محمدی.در.گفت.وگو.با.خبرنگار.ایلنا.با.بیان.این.که.سیاســتگذاری.های.

وزارت.راه.و.شهرســازی.در.حوزه.مســکن.در.چهار.سال.گذشته.علمی.و.منطقی.بوده.است.

اظهار.داشــت:.هر.چند.سیاســت.های.درستی.برای.حوزه.مســکن.اتخاذ.شده.اما.هنوز.این.
سیاست.ها.به.اجرا.نرسیده.است.و.نتوانستیم.در.اجرای.این.تئوری.ها.موفق.ظاهر.شویم.

وی.با.تاکید.بر.این.که.مشکالت.مربوط.به.حوزه.مسکن.به.یک.وزارتخانه.محدود.نیست.

و.متاثر.از.اقتصاد.کالن.کشور.است.ادامه.داد:.بسیاری.از.تصمیمات.برای.رفع.مشکل.مسکن.
و.خروج.از.رکود.خارج.از.حوزه.اختیارات.وزیر.راه.و.شهرسازی.است.

این.کارشناس.اقتصاد.مســکن.افزود:.باید.توجه.داشته.باشیم.که.تمام.اعتبارات.دولت.در.

حوزه.مسکن.صرف.اتمام.پروژه.مسکن.مهر.و.پاسخگویی.به.تعهدات.دولت.قبل.بوده.است.

که.وزارت.راه.و.شهرسازی.دولت.یازدهم.هیچ.نقشی.در.طراحی.این.پروژه.نداشت.اما.مجبور.
به.اجرای.آن.شد.هر.چند.که.خود،.طرح.هایی.برای.حوزه.مسکن.در.نظر.گرفته.بود.

ســلطان.محمدی.با.تاکید.بــر.این.که.یکی.از.متهمان.ردیف.اول.رکود.مســکن.بانک.ها.

هســتند.اظهار.داشت:.بحران.بانکی.در.طوالنی.شــدن.دوره.رکود.بسیار.تاثیرگذار.بود.و.با.

ایجاد.و.بروز.مشــکالت.بانکی.از.جمله.کســری.منابع،.ورود.بانک.ها.به.بنگاه.داری.مسکن،.

ساخت.و.ســازهای.لوکس.توسط.بانک.ها.و....امکان.ارائه.تسهیالت.به.فعاالن.واقعی.حوزه.
مسکن.محدود.شد.

وی.با.تاکید.بر.این.که.خروج.از.این.رکود.عمیق.مســکن.کار.آسانی.نیست.اظهار.داشت:.

علی.رغم.این.که.دولت.یازدهم.توانســت.تسهیالت.خرید.مسکن.را.به.چند.برابر.برساند.اما.
تغییر.فاحشی.را.در.افزایش.قدرت.خرید.مردم.شاهد.نبودیم.

این.کارشناس.اقتصاد.مسکن.ادامه.داد:.باید.انتظارات.مان.در.حوزه.مسکن.را.کاهش.دهیم.

و.بدانیم.که.دیگر.شاهد.رونق.بازار.مسکن.مانند.آنچه.که.در.دهه.80.تجربه.کردیم،.نخواهیم.

بــود..وی.افزود:.معتقدم.خروج.کامل.مســکن.از.رکود.طوالنی.مدت.خواهد.بود.اما.در.حال.
حاضر.برای.خروج.از.این.رکود.در.جهت.مثبت.گام.برمی.داریم.

وی.تاکیــد.کرد:.عمال.بحران.های.بانکی.در.کشــور.مانع.از.اجرای.سیاســت.های.وزارت.

راه.و.شهرســازی.در.حوزه.مسکن.شــد..البته.باید.توجه.داشته.باشیم.که.هیچ.گاه.و.در.هیچ.

دوره.ای.دولت.دخالتی.در.ایجاد.دوره.های.رونق.و.رکود.نداشــته.و.این.به.مکانیزم.و.ساختار.
بازار.مربوط.است.

  بحران بانکی عامل طوالنی شدن ركود مسکن
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پنجره.ایرانیان؛.ملک.پور.با.تاکید.بر.حضور.شــرکت.

کناف.در.اوج.تحریم.ها.در.ایران.و.سرمایه.گذاری.100.

میلیــون.یورویی.آن.طی.دو.دهــه.فعالیت.عنوان.کرد:.

پس.از.برجام.هم.در.شرایطی.که.بسیاری.از.هیات.های.

تجاری.بــرای.حضور.در.ایران.تــرس.و.واهمه.دارند،.

کناف.در.ایران.حضور.دارد.و.حتی.ســرمایه.گذاری.خود.

را.چنــد.برابر.کرده.اســت.که.این.امــر.می.تواند.نقش.

موثری.در.جهت.رونق.صنعت.ساختمان.و.بخش.تولید.
در.فضای.رکود.کنونی.باشد.

به.گزارش.ایلنا.ســامان.ملک.پور.معــاون.بازرگانی.

شــرکت.کناف.آلمان.در.نشســت.خبری..که.در.اتاق.

بازرگانی.ایران.و.آلمان.برگزار.شــد.بــا.تاکید.بر.اینکه.

کناف.از.سال.13۷۴.وارد.ایران.شده.است.و.اکنون.یکی.

از.شرکت.های.پیشــتاز.به.لحاظ.حجم.سرمایه.گذاری.

خارجی.در.ایران.محســوب.می.شــود،.گفت:.کناف.در.

ســال.1930.و.بعد.از.جنگ.جهانی.دوم.در.آلمان.آغاز.

به.کار.کرد.و.پس.از.آن.صادرات.خود.را.به.کشــورهای.

اروپایــی،.آفریقایی.و.آســیایی.در.پیش.گرفت..اکنون.

هم.یکــی.از.بزرگترین.شــرکت.های.فعال.در.صنعت.

ساختمان.ایران.اســت.که.در.زمینه.تولید.سیستم.ها.و.

مصالح.بر.مبنای.ماده.معدنی.گچ.و.سیمان.و.عایق.های.
صوتی.و.حرارتی.فعالیت.دارد.

وی.اظهــار.کرد:.کناف.بــا.ورود.خود.به.ایران.دانش.

فنی.تولید.انواع.پنل.های.آکوســتیک،.سیمانی،.گچی.و.

پودری.را.نیز.به.همراه.آورده.اســت.و.در.فعالیت.قریب.

به.20.ساله.خود.در.این.کشــور.3.بار.افزایش.سرمایه.
داده.است.

وی.تصریــح.کرد:.ایــن.افزایش.ســرمایه.در.اوج.

تحریم.ها.بود..اکنون.هم.بــا.وجود.توافق.برجام.هنوز.

برخــی.هیات.های.تجــاری.برای.ســرمایه.گذاری.در.

ایــران.ترس.و.واهمه.دارند.امــا.کناف.در.صورت.رفع.

بروکراسی.های.اداری،.کارخانه.جدید.خود.را.سال.آینده.

شیراز.در.احداث.خواهد.کرد.که.حداقل.200.متخصص.

ایرانی.به.صورت.مستقیم.در.آن.مشغول.به.کار.خواهد.

شد..همچنین.طی.ســال.های.فعالیت.این.شرکت.20.

هزار.نصاب.آموزش.داده.شده.و.اکنون.در.بخش.نصب.
پنل.های.ساختمانی.مشغول.به.فعالیت.هستند.

ملک.پــور.با.بیــان.اینکه.کناف.اکنون.3.شــرکت.

زیرمجموعه.کناف.ایران،.ایران.گچ.و.کناف.گچ.را.در.

ایران.دارد.و.تمام.ســرمایه.این.شرکت.نیز.از.خارج.از.

ایران.تامین.شده.است،.ادامه.داد:.اکنون.هم.600.نفر.

به.صورت.مستقیم.در.شرکت.ها.و.کارخانه.های.کناف.

در.ایران.فعالیت.دارند.و.جــز.برخی.اقدامات.اولیه.در.

پروژه.ها،.تمامی.امور.به.دست.مهندسان،.متخصصان.
و.حتی.کارگران.ایرانی.انجام.می.شود.

به.گفته.وی،.طی.22.ســال.گذشته.سرمایه.ای.که.

شــرکت.کناف.در.ایران.کســب.کرده.تماما.در.جهت.

ســرمایه.گذاری.مجدد.مورد.استفاده.قرار.گرفته.است..

حتــی.پیش.پینی.ها.بر.افزایش.ظرفیــت.تولید.بر.۴0.

میلیون.متر.مربع.اســت.که.می.تواند.در.جهت.توسعه.

بخش.تولید.و.اشتغال.کشور.بسیار.موثر.باشد.
ســامان.ملک.پور.درباره.بازارهــای.صادراتی.هم.
عنوان.کرد:.کناف.سه.بار.به.عنوان.صادرکننده.نمونه.
از.سوی.روسای.جمهوری.وقت.انتخاب.شده.و.اکنون.
به.برخی.کشورهای.حاشیه.خلیج.فارس،.قطر.و.عراق.

صادرات.دارد.
وی.درباره.مســئولیت.اجتماعی.شــرکت.کناف.هم.
عنوان.کــرد:.یکی.از.بخش.هایی.که.طی.ســال.های.
گذشــته.به.آن.پرداختیم،.مســئولیت.اجتماعی.شرکت.
بود..طی.سال.های.گذشــته.بیمارستان.ها،.پرورشگاه.ها.
و.مراکز.بســیاری.را.به.صورت.رایگان.تجهیز.کردیم..
همچنین.در.راستای.مسئولیت.اجتماعی.خود.عالوه.بر.
مشارکت.در.بازسازی.مناطق.زلزله.بم،.پروژه.ای.را.نیز.با.
کمک.کمیته.امداد.خمینی.در.جهت.کپرزدایی.درکرمان.

اجرا.کردیم.
معاون.بازرگانی.شــرکت.کناف.اضافه.کرد:.یکی.از.
مزیت.های.محصوالت.کناف.ســرعت.تولید.آن.است.
و.به.همین.جهت.در.زمان.اجرای.پروژه.مســکن.مهر.
بســیار.مورد.استقبال.گرفت.و.ما.پروژه.های.بسیاری.را.

در.مسکن.مهر.اجرا.کردیم.
وی.گفت:.ضمن.اینکه.امروزه.ساختمان.ها.به.گونه.ای.
تعبیه.می.شــوند.که.امکان.باز.شدن.پنجره.در.آن.وجود.
نــدارد.و.از.این.رو.اســتفاده.از.پنل.های.تصفیه.هوا.در.
کنــار.کاربرد.عایق.صوتــی.آن.می.تواند.کاربرد.مهمی.

داشته.باشد.

  سرمايه گذاری 1۰۰ ميليون يورويی شركت آلمانی در بخش ساخت و ساز
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پنجره.ایرانیان؛.مدیــرکل.تعاون،.کار.و.رفاه.اجتماعی.

اســتان.تهران.از.تعیین.تکلیف.همه.تعاونی.های.مسکن.

مهر.تا.قبل.از.پایان.امسال.خبر.داد.و.گفت:.حوادث.ناشی.
از.کار.در.سال.گذشته.11.درصد.کاهش.داشته.است.

حاتم.شــاکرمی.در.گفت.وگو.با.ایســنا،.با.اشــاره.به.

رشد.تعداد.تشکل.های.کارگری.و.کارفرمایی.در.دولت.

یازدهم.اظهارکرد:.از.سال.1392.تا.پایان.سال.1395.با.

افزایش.تعداد.تشکل.های.کارگری.و.کارفرمایی.مواجه.

بودیم.به.نحوی.که.در.بحث.انجمن.های.صنفی.نزدیک.

صد.درصد.رشد،.شوراهای.اسالمی.کار.28.درصد.رشد.
و.تشکل.های.کارفرمایی.12.درصد.رشد.داشتیم.

وی.افزود:.این.امر.نشــان.می.دهد.که.دولت.تدبیر.و.

امید.در.این.چهار.سال.در.خصوص.افزایش.تشکل.های.

کارگری.و.کارفرمایی.و.زمینه.حضور.این.تشــکل.ها.در.

مراجع.تصمیم.گیری.توجه.قابل.مالحظه.ای.داشــته.که.
در.دهه.گذشته.بی.سابقه.بوده.است.

مدیرکل.تعاون،.کار.و.رفاه.اجتماعی.استان.تهران.در.

ادامه.با.تاکید.بر.تعیین.تکلیف.همه.تعاونی.های.مسکن.

مهر.تا.قبل.از.پایان.ســال.1395،.گفت:.در.حال.حاضر.

ساخت.و.ساز.مسکن.مهر.در.برخی.شهرستانها.به.اتمام.

رســیده.و.امیدواریم.تا.قبل.از.پایان.امسال.پرونده.همه.
تعاونی.های.مسکن.مهر.بسته.شود.

حاتم.شــاکرمی.افــزود:.در.بعضــی.مناطق.مثال.در.

شــهرری.تعاونی.های.زیر.۴0.درصد.پیشرفت.فیزیکی.

در.حال.تعیین.تکلیف.هســتند.و.تعاونی.های.باالی.۴0.

درصد.در.حال.اتمام.ساخت.و.سازند.ولی.بخش.اعظمی.

از.تعاونی.هــای.مســکن.باالی.65.درصد.پیشــرفت.
فیزیکی.دارند.

وی.همچنین.از.کاهش.11.درصدی.حوادث.ناشــی.

از.کار.در.سال.گذشــته.خبر.داد.و.گفت:.حوادث.ناشی.

از.کار.در.ســال.95.نســبت.به.ســال.9۴.کاهش.11.

درصدی.داشــته.و.عملکرد.ســال.1395.در.این.زمینه.

نسبتا.مطلوب.بوده.است.البته.بیشتر.حوادث.کار.مربوط.

به.بخش.ساختمان.است.ولی.با.نظارتها.و.بازرسی.های.

دقیقی.که.افزایش.داده.و.آموزش.هایی.که.ارائه.کرده.ایم.
به.سمت.کاهش.حوادث.پیش.رفته.ایم.

   بسته شدن پرونده مسکن مهر تا پايان امسال

پنجره.ایرانیان؛.ادامه.چهارمین.جلسه.کارگروه.مشترک.انضباط.شهری.وزارت.راه.و.

شهرسازی.و.دیوان.عدالت.اداری.با.موضوع.بررسی.نقض.آرای.تخریب.کمیسیون.ماده.

100.در.دیوان.عدالت.اداری.با.تاکید.بر.غیرقانونی.بودن.توافقات.مالک.و.شهرداری.ها.

بعد.از.آرای.کمیسیون.ماده.100.و.تالش.برای.ایجاد.وحدت.رویه.در.آرای.دیوان.درباره.
تخلفات.فوق.در.ساختمان.دادمان.وزارت.راه.و.شهرسازی.تشکیل.شد.

حسین.معصوم.مشاور.حقوقی.وزیر.راه.و.شهرسازی.و.ریاست.این.جلسه،.یکی.از.دالیل.

نقض.آرای.تخریب.کمیســیون.ماده.100.را.موضوع.توافقات.شــهرداری.ها.با.مالکان.و.

اشخاص.عنوان.کرد.و.گفت:.عموما.توافقاتی.که.شهرداری.ها.انجام.می.دهند.در.دیوان.رد.

می.شود،.این.توافقات.به.ویژه.وقتی.برخالف.قاعده.آمره.است.باید.بیشتر.مورد.توجه.قرار.

گیــرد.همانند.توافقاتی.که.برخالف.طرح.های.جامع.و.تفصیلی،.صورت.می.گیرد..در.حال.

حاضر.بحث.بر.سر.این.موضوع.است.که.چرا.با.توافقات.مالکان.و.شهرداری.ها،.آرای.قلع.
و.قمع.صادره.از.کمیسیون.های.ماده.100.به.جریمه.تبدیل.می.شود.

مشــاور.حقوقی.وزیر.راه.وشهرسازی.این.توافقات.را.عاملی.برای.دستکاری.در.امور.

مســکن.و.ایجاد.مشکالتی.از.این.دست.برشــمرد.و.افزود:.مشکل.عدم.اجرای.آرای.

قطعی.کمیســیون.باید.به.کمک.همه.متولیان.امر،.حل.و.فصل.شود..در.حال.حاضر،.

توافقات.مالکان.و.شــهرداری.ها.به.منبع.درآمد.شهرداری.ها.تبدیل.شده.است.که.البته.

در.معاونت.شهرســازی.و.معماری.و.همچنین.معاونت.مســکن.و.ساختمان.به.دلیل.

تخصص.در.حوزه.مسکن.و.شهرسازی.در.دولت.یازدهم.در.این.رابطه.و.برای.کاهش.

آن.مجموعه.اقداماتی.نیز.انجام.شــد..معصوم.تصریح.کرد:.از.فرصت.هایی.که.قوانین.
موجود.دارند.استفاده.کنیم.

حجت.االسالم.جباری.رئیس.هیات.تخصصی.شهرداری،.شهرسازی.و.اسناد.دیوان..

عدالت..اداری.با.اشــاره.به.مواد.3۴.و.63.قانون.تشیکالت.و.آیین.دادرسی.دیوان.عدالت.

اداری.نکاتی.را.به.کارشناســان.حوزه.شهرسازی.و.همچنین.مسکن.ارائه.و.تصریح.کرد.
که.دیوان.عدالت.اداری.در.مورد.آرای.دیوان.به.دنبال.وحدت.رویه.است.

وی.دلیل.مشخص.تخلف.مالکان.را.منافع.شخصی.عنوان.کرد.و.افزود:.باید.هزینه.این.

تخلف.)از.طریق.تبصره.11.ماده.100(.را.تا.حدی.باال.ببریم.که.تخلف.در.آن.غیرممکن.
باشد.و.مثل.ماده.۷۷.شود..پیشنهاد.من.این.است.که.ضمانت.اجراها.را.تغییر.دهیم.

در.ادامه.جلسه،.خلیل.زاده.رئیس.شــعبه.8.بدون.دیوان.عدالت.اداری.در.مورد.توافقات.

شهرداری.ها،.نکاتی.را.ارائه.کرد.و.گفت:.در.مورد.توافقات.شهرداری.ها،.باید.به.این.مسئله.

توجه.داشت.که.قراردادهای.خصوصی.خارج.از.محدوده.دیوان.عدالت.اداری.است..در.این.

خصوص.رای.وحدت.رویه.شــماره.59.مورخ.۷1.۴.30.وجود.دارد..از.آنجایی.که.دعاوی.

ناشــی.از.قراردادهای.خصوصی.از.صالحیت.دیوان.و.حقوق.عمومی.خارج.است،.دیوان،.
توافقات.ناشی.از.این.قراردادها.را.رد.می.کند..عمال.رای.تخریب.اجرا.نمی.شود.

وی.ادامه.داد:.فرمت.آرای.کمیســیون.ها.این.گونه.اســت.که.چرا.رای.به.تخریب.یا.

جریمه.داده.شــده.اســت.و.در.این.فرم.جایی.برای.استدالل.وجود.ندارد..پیشنهاد.می.
کنم.فرمتی.تهیه.شود.که.جای.استدالل.داشته.باشد.

حاجوی.از.دفتر.فنی.و.برنامه.ریزی.عمرانی.وزارت.کشور.نیز.که.در.جلسه.فوق.حاضر.

بود،.گفت:..با.توجه.به.موضوعی.که.بیشتر.حول.ماده.100.قانون.شهرداری.است.توجه.

به.جایگاه.وزارت.کشور.به.عنوان.حمایت،.هدایت،.راهبری.از.12۴3.شهرداری.و.بیش.
از.500.هزار.دهیاری.حائز.اهمیت.است.

نماینده.دفتر.فنی.و.برنامه.ریزی.عمرانی.وزارت.کشــور.ادامه.داد:.ما.هم.اعتقادی.به.
توافقات.نداریم.زیرا.دور.باطل.است..عمده.توافقات.در.شهرهای.بزرگ.انجام.می.شود.

  تاكيد بر غيرقانونی بودن توافقات مالک و شهرداری بعد از آرای كميسيون ماده 1۰۰
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پنجره.ایرانیان؛.در.دولت.یازدهم.سیاست.اصلی.وزارت.

راه.و.شهرسازی.برای.تامین.مســکن.موردنیاز.مردم،.

ارائه.تسهیالت.مسکن.بود.و.بر.همین.اساس.طی.چهار.

سال.اخیر.در.شــرایط.رکود.اقتصاد.و.مسکن،.شورای.

پول.و.اعتبــار.برای.تحرک.اقتصــادی.در.چند.مقطع.
تصمیم.به.افزایش.تسهیالت.مسکن.گرفت.

به.گزارش.صما،.افزایش.تسهیالت.مسکن.در.دی.ماه.

92.با.ابالغ.ســقف.تسهیالت.ســاخت.و.خرید.مسکن.

از.محل.اوراق.گواهی.حق.تقدم.اســتفاده.از.تسهیالت.

بانک.مســکن.به.مبلغ.35.میلیون.تومان.آغاز.شد.و.با.

افزایش.تسهیالت.جعاله.تعمیر.و.تکمیل.واحد.مسکونی.
تا.سقف.10.میلیون.تومان.ادامه.یافت.

ســال.بعد.در.دی.ماه.93.مبلغ.این.تســهیالت.برای.

زوج.های.جوانی.که.تاریخ.ازدواج.آن.ها.بعدازاین.مصوبه.

بود.به.50.میلیون.تومان.رسید.و.تسهیالت.مسکن.مهر.

و.تســهیالت.انتقالی.از.سازنده.به.خریدار.از.25.به.30.
میلیون.تومان.افزایش.یافت.

در.همان.سال.برای.ساخت.واحدهای.مسکونی.بافت.

فرســوده،.تســهیالتی.بین.30.تا.50.میلیون.تومان.به.

نســبت.سکونت.در.شــهرهای.کوچک.و.بزرگ.تعیین.

شد..ودیعه.مسکن.هم.تا.مبلغ.حداکثر.20.میلیون.تومان.
تصویب.شد.

اما.در.اردیبهشــت.9۴.سپرده.گذاری.حداقل.یک.ساله.

در.قالــب.صندوق.پس.انداز.مســکن.یکــم.برای.اخذ.

تسهیالت.خرید.مسکن.با.نرخ.1۴.درصد.و.بازپرداخت.

12.ســاله.ابالغ.شــد.که.در.شــهر.تهران.سقف.این.

تسهیالت.80.میلیون.تومان،.در.شهرهای.باالی.200.

هزار.نفر.60.میلیون.تومان.و.ســایر.مناطق.شهری.۴0.
میلیون.تومان.بود.

همچنین.مجوز.پرداخت.تســهیالت.خرید.مســکن.

برای.بانک....مســکن.با.نرخ.18٫5.درصد.از.محل.اوراق.

داده.شــد.که.مبلغ.این.وام.در.شهر.تهران.60.میلیون.

تومان،.در.شــهرهای.باالی.200.هزار.نفر.50.میلیون.
تومان.و.در.سایر.مناطق.شهری.۴0.میلیون.تومان.بود.
در.اســفندماه.9۴.نیز.مجوز.دریافــت.2.فقره.وام.بر.
روی.یک.پالک.برای.زوج...های.جوان.از.محل.حســاب.
صنــدوق.پس.انداز.مســکن.یکم.و.اوراق.اســتفاده.از.
تســهیالت.مسکن.از.نرخ.13.تا.1۷٫5.درصد.ابالغ.شد.
که.مبلغ.این.وام.100.میلیون.تومان.در.شهر.تهران،80.
میلیون.تومان.در.شــهرهای.باالی.200.هزار.نفر.و.60.

میلیون.تومان.در.سایر.مناطق.شهری.بود.
اگرچه.ارائه.این.تســهیالت.متنــوع.و.افزایش.آنها.
طی.چهار.ســال.گذشــته،.بی.تاثیر.در.افزایش.قدرت.
خرید.مسکن.پس.از.ســال.92.نبوده.است،.اما.درواقع.
نتوانسته.آن.طور.که.باید.در.تحریک.بازار.مسکن.و.رشد.

معامالت.ایفای.نقش.کند.
مسیر.دسترسی.مردم.به.مسکن.هموارتر.شده.است

در.مقابل.مخالفان.این.طرح،.گروهی.از.صاحب...نظران.

بر.این.باورند.که.باوجود.کاستی...ها.و.کمبودها،.وزارتخانه.

حداقــل.از.بابت.کــم.بودن.اقدامــات.منفی.در.بخش.
مسکن.کارنامه.موفقی.دارد.

در.همین.راستا.یک.کارشناس.اقتصاد.مسکن.ضمن.

تایید.این.مطلب.معتقد.اســت:.در.مقایسه.با.دولت.های.

دیگر.در.مجمــوع.عملکرد.دولت.یازدهــم.قابل.قبول.

است.و.می...توان.نمره.خوبی.ازاین.جهت.به.وزارت.راه.و.

شهرسازی.داد..چراکه.اقدامات.منفی.انجام.نداد.و.نمره.

منفی.این.وزارتخانه.پایین.است..از.همین.رو.به.طورکلی.

وزارت.راه.و.شهرســازی.در.چهار.ســال.گذشته.نمره.
باالیی.می.گیرد.

محمدمهــدی.مافی.با.بیان.اینکــه.معموال.عملکرد.

دولت...های.قبل.در.حوزه.مســکن.موجب.می.شــد.که.

مشکل.مسکن.حادتر.شود.افزود:.برای.مثال.دولت.های.

نهم.و.دهم.اگرچه.توفیق.ریالی.زیادی.در.بخش.مسکن.

به.دســت.آوردند،.اما.ازلحاظ.کیفیــت.زندگی.و.میزان.

بهره.وری.واقعًا.به.تمام.آحاد.جامعه.لطمه.زدند.و.میزان.
بهره.وری.را.در.تمام.جامعه.کاهش.دادند.

عضو.هیات.مدیره.انجمن.انبوه.سازان.استان.تهران.با.

بیان.اینکه.دولت.یازدهم.این.شاخص.را.بهبود.بخشید.

خاطرنشان.ساخت:.به.این.معنا.که.زمان.انتظار.مسکن.

در.انتهای.دولت.یازدهم.در.مقایسه.با.شروع.این.دولت،.

کاهش.پیدا.کرد.و.در.حال.حاضر.مردم.به.ســهولت.و.
راحت.تر.می.توانند.به.مسکن.دست.پیدا.کنند.

  كارنامه موفق وزارت راه و شهرسازی نسبت به دولت های قبل
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پنجــره.ایرانیــان؛.یک.کارشــناس.معماری.شــهری،.

شهرســازی.در.ایــران.را.در.خدمت.اتومبیل.دانســت.و.

گفت:.در.صورت.نادیده.گرفتن.نقش.شهرســازی.در.مهار.

بیماری.هــای.غیرواگیــردار،.مهار.و.پیشــگیری.این.گونه.

بیماری.هــا.از.جمله.بیماری.های.قلبــی.ـ.عروقی،.دیابت،.

سرطان.و.چاقی.برای.ایران.بسیار.سخت.شده.و.در.سالیان.

نه.چنــدان.دور.آینده.هزینه.های.ســنگین.مالی.و.عواقب.

اجتماعی.متعددی.برای.مردم.و.دولت.ها.خواهد.داشت.
محمدجواد.کوهســاری.در.گفت.وگوبا.ایسنا.اظهار.کرد:.
متاســفانه.نه.تنهــا.کمترین.توجهی.تا.بــه.حال.به.نقش.
شهرســازی.در.مبارزه.با.بیماریهای.غیرواگیردار.در.ایران.
نشده.بلکه.شهرســازی.در.کشور.به.گســترش.این.گونه.
بیماری.ها.دامن.زده.اســت..شهرسازی.دارای.آثار.پایدار.بر.
روی.سالمت.مردم.است؛.بدان.معنی.که.یک.اقدام.اشتباه.

شهرسازی.می.تواند.تا.سالیان.سال.تاثیرات.منفی.و.مخرب.
بر.روی.سالمت.شهروندان.داشته.باشد.

وی.با.بیان.این.که.شهرســازی.در.ایران.مرگبار.اســت،.

تاکید.کرد:.برخی.اقدامات.شهرسازی.انجام.شده.در.ایران.

حتی.در.ســال.های.اخیر.منطبق.بــا.یافته.های.علمی.50.

سال.قبل.علم.شهرسازی.هم.نیست..متاسفانه.شهرسازی.

در.اکثر.شهرهای.کشــور.مختص.به.تعریض.خیابان.ها.و.

ساختن.میدان.شده.اســت..در.برنامه.ریزی.برای.ترافیک.

نیز.تنها.به.اتوبان.سازی.و.ساخت.تقاطع.های.غیرهمسطح.

عریض.اکتفا.می.شــود.و.هیچ.آثــاری.از.گزینه.های.دیگر.
شهرسازی.برای.کاهش.ترافیک.در.شهرها.دیده.نمی.شود.
کوهســاری.ادامــه.داد:.حرکــت.پیــاده.در.طرح.های.
شهرســازی.مختص.شده.به.پیشــنهاد."پیاده.راهسازی" 
یــک.معبر.که.آن.هم.معموال.بــدون.هیچ.مطالعه.جامعی.
است..مدیران.شهرسازی.برای.افتتاح.بزرگراه.گوی.سبقت.
را.از.هم.ربوده.اند..در.شهرهایی.که.کماکان.مجوز.ساخت.
مجتمع.های.تجاری.بــزرگ.با.فاصله.ی.زیــاد.از.مناطق.
مسکونی.داده.می.شــود،.شهروندان.چطور.می.توانند.بدون.
اســتفاده.از.اتومبیل.اندکی.پیاده.روی.کنند.و.ناخودآگاه.به.

سالمت.قلب.خود.کمک.کنند.

  شهرسازی در ايران مرگبار است!

پنجره.ایرانیــان؛.نکات.مثبت.آیین.نامه.کنترل.ســاختمان.جهت.ارائه.ســاختاری.قانونمند.و.

اصولی.مبتنی.بر.اســتانداردهای.نزدیک.به.جهانی.به.مراتب.بیشتر.از.نکات.منفی.آن.که.اغلب.
جزئی.است.به.چشم.می.خورد.

در.ماده.1.آیین.نامه.کنترل.ساختمان.به.تعاریف.و.اصطالحات.پرداخت.شده.که.البته.در.چند.

مورد.دارای.اشکاالتی.اســت..از.جمله.اینکه.در.خصوص.تعریف.شغل.ثابت.مسامحه.صورت.
گرفته.چراکه.الزاما.پرداخت.حق.بیمه.دال.بر.احراز.اشتغال.تمام.وقت.شخص.نیست.

همچنیــن.در.ماده.6.در.خصوص.نحــوه.ارجاع.یا.محول.کردن.وظایف.شــهرداری.ها.به.

اشــخاص.حقیقی.یا.حقوقی.دیگر.سازوکاری.تعیین.نشده.است..قاعدتًا.مطابق.این.ماده.یکی.

از.وظایف.محول.شــده.به.شهرداری.ها.بحث.بازرسی.اســت.که.البته.در.این.ماده.شهرداری.

جهت.ارجاع.امر.بازرســی.به.اشــخاص.حقیقی.یا.حقوقی.دارای.اختیار.است.نه.الزام.که.این.

مسئله.می.تواند.تالی.فاسد.به.همراه.داشته.باشد؛.اما.از.سوی.دیگر.این.آیین.نامه.با.ایجاد.تحول.
بنیادین.در.روند.معمول.گذشته.قطعا.اثرات.مثبتی.را.از.خود.بر.جای.خواهد.گذاشت.

ازجمله.مواد.مثبت.و.قابل.توجه.این.آیین.نامه.ماده.20.اســت؛.مطابق.این.ماده.کارفرما.برای.

انجام.نظارت.بر.اجرای.ساختمان.از.جانب.خود،.ترجیحًا.از.طراحان.همان.پروژه.و.در.غیر.این.

صورت.از.دیگر.اشــخاص.حقیقی.یا.حقوقی.دارای.پروانه.اشــتغال.به.کار.با.صالحیت.نظارت.

در.پایه.منطبق.با.مشــخصات.پروژه.را.به.انتخاب.خود.به.عنــوان.ناظر.تعیین.می.کند..ناظر.با.

انعقاد.قرارداد.کتبی.با.کارفرما.به.عنوان.معتمد.وی.بر.حسن.اجرای.عملیات.ساختمانی.و.رعایت.

ضوابط.شهرسازی.و.معماری.و.ضوابط.ساختمانی،.نظارت.می.کند..چگونگی.اعمال.این.نظارت.
و.حوزه.شمول.الزام.آن.در.شیوه.نامه.نظارت.تعیین.می.شود.

می.بینیم.که.بحث.تعیین.مهندســان.ناظر.به.اختیار.و.انتخاب.کارفرما.محول.شــده.و.این.

مســئله.آثار.مثبتی.را.از.جهات.گوناگون.به.همراه.خواهد.داشت..اول.اینکه.کارفرما.می.تواند.از.

توانمندی.ها.و.حضور.تمام.وقت.اشــخاص.دارای.صالحیت.حرفه.ای.در.پروژه.ساختمانی.خود.

اســتفاده.کند..در.مواد.23.به.بعد.آیین.نامه.نیز.ضمانت.اجراهای.مناســبی.جهت.اعمال.

صحیح.وظایــف.و.تکالیف.مخصوصا.در.خصوص.نحوه.انجام.و.مراحل.بازرســی.های.
ساخت.در.نظر.گرفته.شده.است.

همان.گونه.که.می.بینیم.نکات.مثبت.آیین.نامه.جهت.ارائه.ساختاری.قانونمند.و.اصولی.مبتنی.

بر.اســتانداردهای.نزدیک.به.جهانی.به.مراتب.بیشتر.از.نکات.منفی.آن.که.اغلب.جزئی.است.به.

چشم.می.خورد..لذا.ازآنجایی.که.حذف.بالغ.بر.100.ماده.از.متن.اولیه.این.آیین.نامه.نشان.از.سعی.

دولت.بر.نزدیکی.هر.چه.بیشــتر.به.نظرات.تمامی.افراد.و.ســازمان.های.مرتبط.با.این.موضوع.

اســت..به.نظر.می.رســد.تالش.بر.عدم.اجرای.آن.مبتنی.بر.اختالف.نظرات.کارشناسی.نباشد.

چراکه.به.ندرت.اتفاق.می.افتد.که.متن.یک.قانون.یا.آیین.نامه.تمامًا.دارای.اشــکال.باشد.و.هیچ.
نکته.مثبتی.در.آن.نتوان.یافت.

  قانون ساختمان به استاندارد جهانی نزديک شد
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پنجره.ایرانیــان؛.بزرگ.تریــن.عامــل.کاهــش.عمر.

ساختمان.ها.در.ایران،.رعایت.نکردن.ضوابط.فنی.هنگام.
اجرا.است.

به.گزارش.ایســنا،.یک.عضو.ســازمان.نظام.مهندسی.

ساختمان،.در.نشســت.پژوهشی.»معماری،.شهر،.توسعه.

پایدار«.که.در.تهران.برگزار.شــد،.با.تشریح.موانع.توسعه.

صنعت.ســاختمان.در.کشــور،.خواســتار.توجه.دولت.به.
اهمیت.ساخت.اصولی.ابنیه.شد.

محمد.رســتم.پور.گفت:.در.حوزه.صنعت.ســاختمان.و.

صرفه.جویی.در.مصرف.انرژی،.ضوابط.و.مقررات.فراوانی.

تاکنون.تدوین.شــده.و.سازمان.نظام.مهندسی.نیز.نظارت.
گسترده.ای.بر.ابعاد.مختلف.ساختمان.سازی.دارد.

وی.ادامــه.داد:.کیفیت.مصالح.ســاختمانی.نیز.حداقل.

در.15.ســال.اخیر.به.نحو.چشــمگیری.نسبت.به.گذشته.

افزایــش.یافته.و.اکنــون.اغلب.مصالح.موجــود.در.بازار.

دارای.استانداردهای.الزم.هســتند،.بااین.وجود.همچنان.

عمر.مفید.ســاختمان.های.ایران.پایین.است؛.درحالی.که.

ســاختمان.های.مســکونی،.تجاری.و.خدماتــی.در.اروپا.

حداقل.100.سال.عمر.می.کنند.و.پس.از.خاتمه.این.دوران.

نیز.با.یک.بازسازی.جزئی.همچنان.قابل.استفاده.هستند،.

اما.در.کشــور.ما.حداکثر.عمر.استفاده.از.ساختمان.به.25.

سال.می.رسد.و.پس.ازاین.مدت.ساختمان.به.عنوان.کلنگی.
شناخته.می.شود.و.نیازمند.تخریب.و.بازسازی.است.

وی.خاطرنشان.کرد:.اگر.معتقدیم.که.ضوابط.معماری.

و.کیفیت.مصالح.ما.مناسب.هستند،.بنابراین.مهم.ترین.

عامل.کاهش.عمر.ســاختمان.ها.در.ایران.شیوه.اجرای.

آنهاست.که.اغلب.توسط.کارگران.بدون.مهارت.و.دانش.

فنی.صورت.می.گیرد..این.کارشناس.معماری.در.ادامه.

افزود:.قرار.بود.در.طــول.دهه.80.وزارت.تعاون،.کار.و.

رفاه.اجتماعی.تمامی.شاغالن.حرفه.ساختمانی.را.تحت.

آموزش.ویژه.قرار.دهد.و.به.آنها.گواهینامه.مهارت.فنی.

اعطا.کند،.ولی.به.دالیل.مختلف.ســرعت.اجرای.این.

طرح.بسیار.کند.شــده.و.اکنون.تعداد.کمی.از.کارگران.

ساختمانی.دارای.این.گواهینامه.فنی.هستند..متاسفانه.

از.همین.تعداد.محدود.کارگر.ماهر.نیز.بانک.اطالعاتی.

مناســبی.در.اختیار.نداریم.تا.هنــگام.اجرای.طرح.های.

ساختمانی.از.آن.ها.استفاده.کنیم.
وی.گفت:.اگر.می.خواهیــم.وارد.تکنولوژی.های.نوین.
ساختمان.سازی.شویم،.باید.به.آموزش.و.مهارت.های.فنی.

مجریان.ساختمان.بیش.از.گذشته.اهمیت.دهیم..
او.بــا.بیان.این.که.نظارت.بر.اجــرا.تاکنون.خوب.انجام.
شــده.است.افزود:.بدین.معنا.که.ســازمان.نظام.مهندسی.
ســاختمان.قوانیــن.بســیار.محکمــی.دارد.تــا.ضوابط.
تدوین.شده.ســاخت.مسکن.رعایت.شــود؛.اما.در.اغلب.
ساختمان.ها.افرادی.ساختمان.را.می.سازند.که.نه.با.قوانین.
ســازمان.نظام.مهندسی.ساختمان.آشنایی.دارند.و.نه.آنکه.
خود.مهارت.های.فنی.برای.ســاخت.مســکن.دارند..به.
همین.دلیل.مصالحی.که.حتی.اگر.استاندارد.تولید.شده.اند.
به.دســت.افرادی.که.مهارت.فنی.ندارند.به.یک.کاالیی.

تبدیل.شده.که.عمر.مفید.آن.کوتاه.است..
بدتــر.آنکه.مجریان.ســاختمان.ها.عالوه.بر.نداشــتن.
مهارت.فنی.هیچ.گونه.مســئولیت.کار.خود.را.نمی.پذیرند.
و.بسیاری.از.صدمات.صنعت.ساختمان.در.سال.های.اخیر.

از.همین.نقطه.بوده.است.

پنجره.ایرانیان؛.تاکنون.9.شــرکت.تامین.ســرمایه.در.بخش.مسکن.شکل.گرفته.که.
مجموعا.توانسته.اند.2100.میلیارد.تومان.تامین.مالی.انجام.دهند.

به.گزارش.ایســنا،.تیرماه.سال.گذشته.300.میلیارد.تومان.اوراق.رهن.ثانویه.از.سوی.

بانک.مســکن.برای.افزایش.قدرت.وام.دهی.بانک.ها.منتشر.شد.که.در.کسری.از.دقیقه.

به.فروش.رســید..در.روزهای.اخیر.نیز.مدیرعامل.بانک.مســکن.خبر.داد.که.در.آینده.
نزدیک.فاز.دوم.انتشار.اوراق.رهنی.در.راه.است.

انتشــار.اوراق.رهنی.که.تحت.عنوان.MBS.در.دنیا.شــناخته.می.شود.روشی.است.

که.از.طریق.آن.بانک،.چندین.هزار.میلیارد.تومان.تســهیالتی.را.که.تحت.عنوان.وام.

به.متقاضیان.واگذار.کرده.و.طی.مدت.زمان.طوالنی.و.با.اقســاط.ماهیانه.توســط.مردم.

بــه.بانــک.بازمی.گرداند.را.با.این.روش،.به.دارایی.امروز.خــود.تبدیل.می.کند.و.از.این.

طریق.قدرت.اعطای.تســهیالت.بیشــتری.پیدا.می.کند..در.این.روش.بانک.مسکن.از.

طریق.MBS.درآمدهای.آتی.خود.را.از.بازپرداخت.اقســاط.ماهیانه.توســط.متقاضیان.

تنزیل.می.کند.و.اقساط.توسط.اشخاص،.سازمان.ها.و.ارگان.هایی.که.اوراق.را.خریداری.

می.کنند.دریافت.خواهد.شــد..بدین.ترتیب.بانک.مســکن.همواره.خود.را.به.روز.خواهد.
کرد.و.دارایی.هایش.نیز.در.گردش.مداوم.خواهند.بود.

در.روزهای.اخیر،.مدیرعامل.بانک.مســکن.از.شــکل.گیری.9.شرکت.تامین.سرمایه.

در.کشــور.تاکنون.خبر.داد.و.گفت:.این.شــرکت.ها.که.نقش.واسط.را.در.انتشار.اوراق.

بهادار.میان.بانکی.و.بازار.ســرمایه.ایفا.می.کنند.تاکنون.مجموعا.توانســته.اند.دو.هزار.و.

100.میلیارد.تومان.تامین.مالی.انجام.دهند،.این.در.حالی.است.که.یک.بانک.به.تنهایی.

چنین.سرمایه.ای.در.اختیار.دارد؛.بنابراین.به.نظر.می.رسد.شرکت.های.تامین.سرمایه.باید.
مانند.بانک.ها.نسبت.کفایت.سرمایه.خود.را.بهبود.ببخشند.

محمدهاشم.بت.شکن.با.بیان.اینکه.هنوز.در.کشور.موسسات.رتبه.بندی.شکل.نگرفته.

اســت،.گفت:.باوجوداینکه.در.قانون.ســال.8۴.بازار.اوراق.بهادار،.به.ضرورت.تشکیل.

این.موسســات.اشاره.شده،.اما.هیچ.نهاد.اعتبارسنجی.رسمی.و.قابل.اتکایی.که.ریسک.

اعتباری.ناشــر.اوراق.را.مشــخص.کند،.وجود.ندارد.و.درنتیجه.هنوز.بازار.ســرمایه.در.

زمان.انتشــار.اوراق،.برای.تضمین.اصل.و.سود.اوراق.به.سراغ.بانک.ها.می.آید؛.بنابراین.
استقاللی.که.بازار.سرمایه.باید.نسبت.به.بازار.پول.داشته.باشد،.اکنون.وجود.ندارد.

وی.با.تاکید.بر.اینکه.بازار.ســرمایه.می.تواند.به.عنوان.مکمل.و.به.نوعی.کمک.کننده.

»بازار.پول«.ایفای.نقش.کند،.گفت:.این.در.حالی.است.که.بار.اصلی.تامین.مالی.کشور.

اکنون.روی.دوش.شــبکه.بانکی.اســت،.به.این.ترتیب.که.سهم.تامین.مالی.پروژه.ها.از.
طریق.نظام.بانکی.در.کشور.حدود.90.درصد.است.

کارشناســان،.رهن.ثانویه.را.در.چاالکی.نظام.بانکی.و.کمــک.برای.خروج.از.رکود.

مســکن،.موثر.دانســته.و.معتقدند.با.فــروش.اوراق.رهن.ثانویه.مبالغــی.که.قرار.بود.

به.صورت.اقساط.ظرف.چند.سال.به.بانک.بازپرداخت.شود،.با.درصدی.کمتر.اما.نقدا.در.
اختیار.بانک.قرار.می.گیرد.

  داليل كاهش عمر ساختمان در كشور

  ورود ۹ شركت خصوصی به حوزه تامين مالی مسکن
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پنجره ایرانیان؛ معاون وزیر نیرو و رییس سازمان ساتبا گفت: در 4 سال گذشته 78
ما شاهد بیشترین رشد نیروگاه های خورشیدی در کشور بودیم و توانستیم حدود 
70 درصد تجهیزات موردنیاز نصب این نوع نیروگاه ها و 100 درصد دانش نصب 

آن ها را بومی کنیم.
به گزارش ایلنا، ســیدمحمد صادق  زاده رییس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و 
بهره وری انرژی برق )ساتبا( در مورد دستاوردها و کارنامه وزارت نیرو در حوزه 
انرژی های نو، اظهار کرد: مهم ترین دستاورد دولت در بخش انرژی های نو در 4 
سال گذشته جلب مشــارکت بخش خصوصی بوده است. وی افزود: خوشبختانه 
موفق  ترین بخش در اجرای اصل 44 قانون اساسی بخش تجدیدپذیرها بوده است، 
چرا که بنیان آن براســاس سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی است. وی 
تصریح کرد: همچنین دســتورالعمل منطقی که وزارت نیرو در این زمینه تدوین 

کرده آنقدر جذاب بوده که بخش خصوصی نیز از آن استقبال کرده است.
رییس ســازمان ســاتبا گفت: تاکنون بیــش از 4 میلیارد دالر ســرمایه گذاری 
خارجــی در حوزه انرژی های نو در وزارت اقتصاد ثبت شــده اســت. وی ادامه 
داد: در حــال حاضر ظرفیت منصوبه انرژی  های نو در کشــور بــه 400 مگاوات 
رســیده که امیدواریم تا پایان ســال جاری، این ظرفیت به 1000 مگاوات برسد. 

وی خاطرنشــان کرد: به نظر می رســد چنین عددی با توجه به اینکه در سال اول 
برنامه ششــم توسعه قرار داریم، مناسب باشد، چرا که مطابق این قانون می بایست 
ساالنه 1000 مگاوات تا پایان برنامه ششم به ظرفیت انرژی  های تجدیدپذیر کشور 

اضافه کرد.
صادق زاده اضافه کرد: نکته ای که خیلی مهم اســت این است که مشارکت در 
قراردادهای جدید 100 درصد خصوصی است و هیچ قرارداد نیروگاهی جدیدی 
به صورت دولتی در این بخش وجود ندارد. رییس ســاتبا با اشــاره به بومی سازی 
تجهیــزات نیروگاه های خورشــیدی تصریح کرد: با تولید ایــن پانل ها در داخل 
کشور و با احتساب 30 درصد تجهیزاتی مانند ترانسفورماتور، کابل DC و ... که 
از قبل در داخل تولید می شد، می توان گفت: ما در حال حاضر بیش از 70 درصد 
از تجهیزات نیروگاه های خورشــیدی را در داخــل تولید می کنیم. وی ادامه داد: 
امیدواریم تا ســال آینده بتوانیم با تولید اینورترها در داخل، این روند خودکفایی 

در تولید نیروگاه های خورشیدی را به 100 درصد برسانیم. 
صادق زاده در پایان گفت: در بخش نیروگاه های بادی نیز توان تکنولوژی بومی 
بسیار باال رفته است و امیدواریم تا سال آینده ظرفیت این نیروگاه  ها را در کشور 

بسیار باالتر ببریم.

 بومی  سازی 7۰ درصد تجهيزات خورشيدی

پنجره ایرانیان؛ معاون برنامه ریزی و توســعه ســازمان 
انرژی هــای تجدیدپذیر گفت: متولی مدیریت انرژی در 
ایران بدون تردید، دولت اســت. اگر قرار است فرهنگی 
در مردم ایجاد شــود تا بتوانند استفاده کننده هایی منطقی 

باشند باید انتظار اصالح را از دولت داشت.
برنامــه مناظــره رادیــو گفتگو بــا موضــوع متولی 
هدررفت انرژی، چه کســی است و با حضور مهندس 
آقابابازاده کارشــناس بهینه ســازی انــرژی و مهندس 
جعفــر محمدنژاد ســیگارودی معــاون برنامه ریزی و 
توســعه ســازمان انرژی های تجدیدپذیــر و بهره وری 

انرژی برق روانه آنتن شد.
مهنــدس جعفــر محمدنــژاد ســیگارودی در آغــاز 
خاطرنشــان کرد: از صد ســال پیش که نفــت در ایران 
کشــف شــد، اقتصاد ایران نیز روی انرژی نفت شــکل 
گرفت و این موضوع در میان مســئوالن این گونه شکل 
گرفت که ما کشــوری هستیم که ســوخت ارزان قیمت 

داریم و باید آن را بسوزانیم.
وی افزود: متولی امر مدیریت انرژی در ایران به واسطه 
عقبــه ای که وجــود دارد، بــدون تردید، دولت اســت. 
اگــر قرار اســت فرهنگی در مردم ایجاد شــود تا بتوانند 
استفاده کننده هایی منطقی باشند و یا همراه با سیاست های 

دولت باشند، باید انتظار اصالح را از دولت ها داشت.
معــاون برنامه ریــزی و توســعه ســازمان انرژی هــای 
تجدیدپذیــر و بهــره وری انــرژی بــرق ادامــه داد: بــا 
بررسی هایی که انجام دادیم متوجه شدیم، با راهکارهای 
بــدون هزینه روی ســاختمان های دولتی، تــا ۲۵ درصد 
قابلیــت صرفه جویی داریم. این نشــان می دهد اگر قرار 
است الگو و معیاری برای مدیریت مصرف داشته باشیم، 

بدون شک باید دولت متولی آن باشد.
وی درباره تبدیل اصالح الگوی مصرف در میان مردم 
نیز بیان داشــت: اگر بخواهیم الگوی صحیح مصرف را 
در بیــن مردم به عنوان یک مقولــه فرهنگی ایجاد کنیم، 

باید تشــویق ها و ضوابط ســختگیرانه را در کنار هم در 
نظر بگیریم.

در ادامــه مهنــدس آقابابــازاده بــا بیان اینکــه نقطه 
مشــترک نظر همه کارشناســان این است که دولت ها 
متولی اصلی در بخش انرژی هستند، گفت: سال 13۸1 
ســازمان بهره وری انرژی ایران در وزارت نیرو شکل 
گرفت که یکی از نخســتین متولیان مصرف بهره وری 

انرژی در کشور است.
وی افزود: بر اســاس اســناد باالدســتی کــه در واقع 
سیاســت های کلی قانون اصالح الگوی مصرف است، 
ســال ۸۹ وزارت نفــت شــرکت بهینه ســازی مصرف 
ســوخت را تشــکیل داد. بنابراین در کشــور با دو نهاد 
روبرو هستیم که مستقیما متولی مدیریت مصرف انرژی 

در کشور هستند.
این کارشناس بهینه سازی انرژی همچنین به ستاد بهینه 
ســازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اشاره 
کرد و اظهار داشــت: این ستاد بخشــی از مسئولیت های 
مدیریت مصرف را بر عهده گرفته است که البته سهم آن 
نســبت به دو نهاد دیگر کمتر است. در کنار این نهادها، 
ســازمان محیط زیســت نیز به مدیریت مصرف از جنبه 

زیست محیطی می پردازد.
وی دربــاره برآینــد متولیان مصرف انــرژی در ایران 
تصریح داشــت: با وجود چهــار متولی که در این بخش 
وجود دارد، در عمل هیچ اتفاقی نیافتاده است. البته شاید 
یکی از دالیلی که باعث شــده شــاهد تحول در عرصه 
مدیریت انرژی نباشــیم، همین موازی کاری ها باشــد یا 

اینکه سیاست های دولت ها در تضاد یکدیگر هستند.

 متولی مديريت انرژی در ايران دولت است
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  ايران يکی از بزرگ ترين مصرف كنندگان انرژی در جهان

  همدان در زمينه ايجاد نيروگاه خورشيدی از ظرفيت مناسبی برخوردار است

پنجره ایرانیان؛ بر اساس آمار جهانی در ایران شدت 
مصرف انرژی از تمام کشورها باالتر است و 4 برابر 
متوســط مصرف انرژی در دنیا شدت مصرف انرژی 
بیشــتری داریم؛ در این میان شــدت مصرف انرژی 
الکتریکی 3 برابر این مقدار بوده و این ناشی از یک 

مشکل نهادینه شده در مصرف انرژی کشور است.
به گزارش ایسنا، با توجه به آمار آژانس بین المللی 
انرژی تا سال ۲030 رشد مصرفی کشورهای صنعتی 

و توسعه یافته محدودشده ولی کشورهای غیر صنعتی 
به شــدت با رشد مصرف انرژی روبرو هستند که این 

امر بسیار نگران کننده است.
کشــورهایی مانند آمریکا و اروپا به سمت کاهش 
مصــرف انــرژی پیــش می روند ولــی ایــن امر در 
خاورمیانــه و خصوصــا ایران رو به افزایش اســت و 
درواقع ایران کشوری است که در آن مصرف انرژی 
الکتریکی تبدیل به ثروت نمی شود و به هدر می رود 

کــه این امر به خاطر اســراف در مصرف انرژی برق 
در کشور است.

میزان مصرف انرژی برق در کشور به صورت مقطع 
ای بوده به طوری که در تابستان فشار روی شبکه های 
ما بســیار زیاد می شود و در زمان های دیگر این فشار 
روی شــبکه های برق وجود ندارد و این قضیه بیانگر 
این است که بین شــدت و ضریب با مصرف انرژی 
الکتریکــی تعادل وجود نداشــته و درنهایت منجر به 

اتالف انرژی الکتریکی می شود.
همچنین بر اســاس منحنی بار ساالنه ۹۵، در ایران 
حدود 300 ســاعت پیــک بار بحرانــی داریم که با 
به کارگیــری طرح هــای عمرانــی 10 هــزار میلیارد 
ریال هزینه می شــود که اگر در این مقطع با مدیریت 
درست مصرف انرژی جلوی این اسراف گرفته نشود 

مشکالتی برای تامین انرژی به وجود خواهد آمد.
بر همین اساس طی بخشنامه های ابالغی دولت باید 
مقدار مصرف انرژی ادارات نســبت به سال گذشته 
10 درصد کاهش یابد و باید چیزی حدود ۲0 درصد 
بــرق مصرفــی ادارات و ســازمان ها از طریق انرژی 
خورشیدی تامین شود که اگر این دو امر محقق شود 

کمک شایانی به اقتصاد کشور می شود.

پنجره ایرانیان؛ به گفته فرماندار بهار، استان همدان در زمینه ایجاد نیروگاه خورشیدی 
از ظرفیت های مناسبی برخوردار است.

به گزارش خبرنگار مهر، محســن مرادی پناه در جلســه هماهنگی جذب سرمایه گذار 
در شــهر بهار که در خصوص ایجاد نیروگاه 7 مگاواتی خورشــیدی در شهرداری بهار 
برگزار شد، با بیان اینکه حضور سرمایه گذاران خارجی در ایران یکی از برکات امضای 

تفام نامه هسته ای است، گفت: شهرستان بهار از سرمایه گذار خارجی استقبال می کند.

مرادی پناه افزود: اســتان همدان در زمینه ایجاد نیروگاه خورشیدی از ظرفیت های 
مناســبی برخوردار است چراکه روزهای بسیاری از سال دارای هوای آفتابی است و 

سرمایه گذاران می توانند از این ظرفیت برای سرمایه گذاری استفاده کنند.
وی ادامه داد: دولت نیز به احداث نیروگاه خورشــیدی توجه زیادی دارد و باید از 
تمام ظرفیت ها در این زمینه استفاده کرد. مرادی پناه اضافه کرد: جذب سرمایه گذار 
بایــد در اولویت برنامه های شــهرداری قــرار گیرد چرا که شــهرداری برای اجرای 

پروژه های گوناگون نیازمند مشارکت است.
فرماندار بهارگفت: شــهر بهار دروازه ورودی همدان از ســمت غرب اســت و به 
دلیل نزدیکی به مرکز اســتان ایجاد زمینه حضور ســرمایه گذاران در این شهرســتان 

ضروری است.
محسن مرادی پناه اضافه کرد: امروز همدلی در استان حاکم شده و مسئوالن در صدد 
حل مشــکالت مردم هستند و سرمایه گذاران باید از ظرفیت و پتانسیل موجود در استان 

به ویژه شهر بهار که نزدیک مرکز استان است استفاده کنند.
وی با بیان اینکه تمام امور زیر بنایی در این شهر فراهم است و باید مسئوالن استان و 
سرمایه گذاران به شــهر بهار توجه ویژه ای داشته باشند، گفت: قرار گرفتن این شهر در 
بزرگراه کربال از دیگر مزیت های شــهر بهار است و باید پروژه هایی را در شهر بهار در 

نظر بگیریم که جوابگوی نیاز مرکز استان نیز باشد.
وی ادامه داد: احداث نیروگاه نیاز به 10 هکتار زمین دارد که باید شهرداری و شورای 

اسالمی در این زمینه با کمک خیرین زمین را در اختیار سرمایه گذار قرار دهند.
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  فرهنگ بهينه مصرف انرژی بايد تقويت شود

پنجــره.ایرانیان؛.رئیس.انجمن.انرژی.ایران.و.مدیر.دفتر.انرژی.باد.و.امواج.ســانا.

گفت:.در.حال.حاضر.اســتفاده.ایران.از.انرژی.هــای.تجدیدپذیر.در.خوش.بینانه.ترین.
حالت.تنها.یک.درصد.است.

به.گزارش.صدا.وسیما،.محمد.ســاتکین.در.برنامه.»روی.خط.بازار«.رادیو.اقتصاد.

گفت:.در.حــال.حاضر.ایران.در.بین.ممالک.در.حال.توســعه.جهان.از.کشــورهای.

پرمصرف.در.زمینه.انرژی.به.شــمار.مــی.رود،.چون.در.این.مرز.و.بوم.انرژی.مصرفی.

بــه.قیمت.ارزان.و.یارانــه.ای.در.اختیار.مردم.قرار.می.گیرد..جلوگیری.بی.رویه.رشــد.

مصرف.انرژی.در.کشور.با.اهرم.های.تنبیهی،.استفاده.از.فناوری.های.نوین،.انرژی.های.
تجدیدپذیر،.فرهنگ.سازی،.اطالع.رسانی.و.سایر.موارد.شدنی.است.

رئیس.انجمن.انرژی.ایران.و.مدیر.دفتر.انرژی.باد.و.امواج.ســانا.در.بخش.دیگری.

از.ســخنان.خود.ظرفیت.انرژی.های.تجدیدپذیر.در.ایران.را.فوق.العاده.توصیف.کرد.و.

گفت:.خوشبختانه.این.کشور.برای.توسعه.انرژی.های.تجدیدپذیر.بسیار.مستعد.است..

جایگزینی.تدریجی.انرژی.های.پاک.باالخص.انرژی.خورشیدی.با.سوخت.های.فسیلی.

برای.کشــور.به.دلیل.ارزش.افزوده.ای.که.به.همــراه.دارد.یک.اقدام.موثر.و.در.عین.
حال.ضروری.است.

ســاتکین.اضافه.کرد:.ایران.در.درازمدت.بایــد.امنیت.انرژی.خود.را.افزایش.دهد.و.

الزمه.این.کار.تغییر.مســیر.از.سمت.ســوخت.های.فسیلی.به.سمت.انرژی.های.پاک.

اســت..اشتغال.زایی.موثر،.حفاظت.از.محیط.زیست،.توسعه.پایدار.همه.و.همه.از.جمله.

دســتاوردهای.مهم.این.تغییر.رویه.است..در.حال.حاضر.استفاده.ایران.از.انرژی.های.
تجدیدپذیر.در.خوش.بینانه.ترین.حالت.تنها.یک.درصد.است.

وی.با.بیان.اینکه.هند.از.ســال.2003.ســاالنه.دو.هزار.و.600.مگاوات.به.ظرفیت.

انرژی.هــای.تجدید.پذیر.خود.می.افزاید،.یادآورشــد:.هم.اکنــون.بزرگترین.نیروگاه.
خورشیدی.جهان.به.ظرفیت.650.مگاوات.متعلق.به.هند.است.

پنجره.ایرانیان؛.یازده.بوســتان.غرب.تهران.با.هدف.

کاهش.مصرف.انرژی.هــای.تجدیدناپذیر.و.جایگزینی.

انرژی.های.تجدیدپذیر.و.پاک.به.آبگرمکن.خورشــیدی.
مجهز.شدند.

به.گزارش.خبرگزاری.مهر.محمد.بیدشکی.با.بیان.این.

مطلب.که.اســتفاده.از.انرژی.های.تجدیدپذیر.می.تواند.

در.حفظ.منابع.طبیعی.فعلی.و.جلوگیری.از.آلودگی.های.

بیشــتر.محیطی.نقش.بسزایی.داشــته.باشد؛.افزود:.به.

منظور.بهره.وری.مطلوب.تر.از.انرژی.خدادادی.خورشید.

که.در.کشور.ما.ســاعات.زیادی.از.طول.روز.و.روزهای.

بســیاری.در.طول.ســال.این.موهبت.الهی.به.صورت.

فــراوان.و.رایگان.در.اختیار.ماســت،.اهمیت.روزافزون.

اســتفاده.از.انرژی.های.تجدیدپذیری.همچون.خورشید،.

باد،.زمین.گرمایی.و.امواج.دریا.بیش.از.پیش.خودنمایی.

می.کند؛.در.همین.راســتا.خدمات.رفاهی.و.عمومی.11.

بوستان.در.سطح.منطقه.21.با.استفاده.از.آبگرمکن.های.
خورشیدی.به.شهروندان.ارائه.می.شود.

وی.در.تشــریح.اهمیــت.اســتفاده.از.انرژی.هــای.

تجدیدپذیر.در.زندگی.شــهری.یادآور.شــد:.استفاده.از.

انرژی.های.پــاک.و.تجدیدپذیر.در.محیط.های.عمومی.

شــهر.از.مهم.تریــن.اولویت.های.فعالیت.های.زیســت.

محیطــی.در.مدیریت.شــهری.اســت.و.باعث.کاهش.

هزینه.ها.و.ســرانه.های.مصرف.انرژی.های.فســیلی.و.
تجدیدناپذیر.می.شود.

بیدشکی.در.خاتمه.با.اشــاره.به.فراوانی.بوستان.های.

دوســتدار.انرژی.های.پاک.منطقــه.21.که.به.تفکیک.

در.نواحی.ســه.گانه.پراکنده.هســتند،.خاطرنشان.کرد:.

بوستان.های.رئیســعلی.دلواری،.شهدای.گمنام.)گلریز(،.

ســروناز،.نیلوفر،.بانوان.و.نرگس.در.ناحیه.یک؛.شــهید.

کارور.و.اســتقالل.واقع.در.حاشــیه.محــوری.بزرگراه.

آزادگان.در.ناحیــه.دو.و.طبیعــت،.زیتــون.و.دانش.در.

محــدوده.ناحیه.ســه.منطقه.21.در.مجمــوع.با.نصب.

بیست.آبگرمکن.خورشیدی.به.تجهیزات.نوین.استفاده.
از.انرژی.های.پاک.و.عاری.از.آلودگی.مجهز.شده.است.

 تجهيز يازده بوستان غرب تهران به آبگرمکن خورشيدی
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پنجره.ایرانیــان؛.با.نصب.آبگرم.کن.خورشــیدی.در.

منطقه.عشــایری.کنگ.نو.جهرم.روزانه.۷0.خانوار.از.آن.
بهره.مند.می.شوند.

.به.گــزارش.خبرنگار.مهر،.یک.دســتگاه.آب.گرم.کن.

خورشیدی.در.منطقه.عشایری.کنگ.نو.شهرستان.جهرم.

که.شامل.50.تا.۷0.خانوار.است.با.هدف.بهداشت.عمومی.
و.سالمت.زندگی.جامعه.عشایری.نصب.شد.

.نصب.این.آب..گرم..کن.خورشــید.که.روزانه.بین.10.تا.

15.خانوار.می..توانند.از.آن.استفاده.کنند.از.طریق.اعتبارات.

استانی.و.با.حضور.بخشــدار.بخش.مرکزی،.رئیس.اداره.
امور.عشایر.شهرستان،.کارشناس.اداره.انجام.شد.

.ایــن.آب.گرم.کن.بــا.ظرفیت.2۴0.لیتر،.60.ســاعت.

آفتاب.گیری.و.۷2.ســاعت.نگهداری.آب.با.دمای.باالتر.

از.90.درجه.به.صورت.ســیفونی.نصب.شده.و.در.صورت.

اتمام.آب،.منبع.ذخیره.آب.تخلیه.نشده.و.مانع.از.ترکیدگی.
آن.می..شود.

  برق توليدی نخستين نيروگاه خورشيدی خانگی در سنندج وارد مدار شد

پنجره.ایرانیان؛.مدیرعامل.شرکت.توزیع.نیروی.برق.

کردســتان.گفت:.برق.تولیدی.اولین.نیروگاه.خورشیدی.

با.سرمایه.گذاری.یک.مشترک.خانگی.با.ظرفیت.تولید.5.
کیلوووات.اخیرا.وارد.مدار.شده.است.

محمد.مصطفی.نجفیان.با.اشــاره.به.واردمدارشدن.برق.

تولیدی.نخستین.نیروگاه.خورشیدی.با.سرمایه.گذاری.یک.

مشترک.خانگی.درسنندج.به.خبرنگارمهر.گفت:.این.نیروگاه.

به.منظور.در.آمدزایی.از.ســوی.یک.مشــترک.خانگی.و.با.
سرمایه.گذاری.25.میلیون.تومانی.راه.اندازی.شده.است.

وی.عنوان.کرد:.براســاس.قرارداد.منعقد.شده.مقرر.

اســت.برق.تولیدی.به.صــورت.تضمینی.به.مدت.20.

ســال.به.قیمت.هر.کیلووات.ساعت.800..تومان.)به.

اضافــه.ضریب.تورم.ســاالنه(.از.ســوی.وزارت.نیرو.
خریداری.شود.

وی.اظهارداشت:.محاسبات.انجام.شده.نشان.می.دهد.

کــه.این.نیروگاه.هم.اکنون.با.احتســاب.تولید.روزی.5.
ساعت.برق،.ماهی.600.هزار.تومان.در.آمدزایی.دارد.

مدیرعامل.شــرکت.توزیــع.نیروی.برق.کردســتان.

زمان.بازگشت.ســرمایه.را.3.5.تا.۴.5.سال..ذکر.کرد.و.

افزود:.بعد.از.آن.کل.در.آمد.به.صورت.ســود.خالص.به.
سرمایه.گذار.تعلق.می.گیرد.

نجفیان.با.اشــاره.به.اینکه.انرژی.های.خورشــیدی.

و.بــادی.یکــی.از.زمینه.هــای.جدیــد.و.مطمئن.در.

ســرمایه.گذاری.است،.بیان.کرد:.ســرمایه.گذاری.در.

حوزه.انرژی.های.خورشیدی.و.بادی.با.سرمایه.گذاری.

مناســب.و.ریســک.پایین،.درآمدزایی.مناسبی.برای.
سرمایه.گذار.دارد.

  نصب آبگرم كن خورشيدی در مناطق عشايری جهرم

پنجره.ایرانیان؛.چین.در.نمایشــی.برای.نشــان.دادن.التزام.به.توســعه.منابع.انرژی.های.

تجدیدپذیر.خود،.یک.مزرعه.250.هکتاری.انرژی.خورشــیدی.را.که.به.شــکل.یک.پاندا.
است،.افتتاح.کرد.

به.گزارش.خبرنگار.مهر.به.نقل.از.فوربس،.این.پروژه.تا.حدودی.یک.برنامه.برای.ترویج.

اســتفاده.از.انرژی.های.تجدیدپذیر.بود.و.به.این.ترتیب.چین.به.پیشــتازی.در.جهان.برای.
سرمایه.گذاری.در.انرژی.های.تجدید.پذیر.ادامه.می.دهد.

اولین.فاز.این.نیروگاه.برق.خورشــیدی.اخیرا.تکمیل.شد.و.50.مگاوات.).از.100.مگاوات.

نهایی.در.صورت.تکمیل.هر.دو.فاز(.را.به.شبکه.برق.داتونگ.چین.اضافه.کرد..این.نیروگاه.

پاندا.شکل.در.ماه.می.2016.توسط.بزرگترین.سهام.دار.شرکت.»پاندا.گرین.انرژی«،.»چاینا.

مرچنتز.نیو.انرژی«،.پیشــنهاد.داده.بود..این.پروژه.به.عنوان.راهی.برای.حمایت.از.توســعه.
انرژی.پایدار.برای.جوانان.چین،.به.سرعت.تایید.شد.

ایــن.نیروگاه.بــرق.جدید.در.داتونگ،.در.25.ســال.آینده.از.ســوزاندن.یک.میلیون.تن.

زغال.سنگ.جلوگیری.خواهد.کرد.و.چین.را.در.برنامه.خود.برای.بهبود.سریع.سیستم.انرژی.

خود.یاری.می.کند..چین.در.سال.گذشته.تقریبا.برابر.با.نصف.کل.ظرفیت.انرژی.خورشیدی.
جهان.را.به.ظرفیت.خود.اظافه.کرد.

این.اولین.مزرعه.از.100.مزرعه.انرژی.خورشــیدی.پاندا.شــکل.است.که.قرار.است.در.

ســال.های.آینده.در.چین.و.آســیا.افتتاح.شوند..در.ماه.می.گذشته.فیجی.هم.از.ساخت.یک.
مزرعه.پاندا.شکل.انرژی.خورشیدی.در.این.کشور.خبر.داد.

این.پروژه.هم.بخشــی.از.پروژه.عظیم.»یک.مســیر،.یک.کمربند.اقتصادی«.چین.است.

که.قرار.اســت.در.امتداد.جاده.ابریشــم.تاریخی.احداث.شود..هدف.این.پروژه.این.است.که.

در.نهایت.چین.را.به.رهبر.سیاســت.گذاری.خارجی.در.آســیا.تبدیل.کند..در.این.پروژه.چین.

در.نظر.دارد.زیرســاخت.هایی.به.ارزش.چندین.تریلیون.دالر.را.در.امتداد.مسیر.تاریخی.راه.

ابریشم.که.آسیا.را.به.اروپا.متصل.می.کند،.ایجاد.کند..چین.پیش.بینی.کرده.است.که.ساالنه.

150.میلیارد.دالر.را.در.پروژه.های.مربوط.به.68.کشــوری.که.با.این.طرح.موافقت.کرده.اند.
هزینه.کند.

این.شامل.ســرمایه.گذاری.کالن.در.جاده.ها،.پل.ها،.نیروگاه.های.برق،.خطوط.انتقال.گاز،.

راه.آهن،.و.بندرها.می.باشد..درکل.برآورد.می.شود.کل.سرمایه.گذاری.چین.در.68.کشور.برای.
این.که.این.کشور.را.به.مرکز.جهانی.سازی.آسیا.تبدیل.کند.برابر.5.تریلیون.دالر.خواهد.بود.
در.زمانی.که.آمریکا.نتوانســت.به.وظایف.خود.در.مورد.التزام.به.رشد.انرژی.پاک.در.آینده.
پایبند.بماند،.چینی.هــا.در.عمل.کامال.ثابت.کردند.که.می.خواهند.در.تبدیل.وضعیت.انرژی.

جهان،.رهبری.را.در.دست.بگیرند.

 چين پاندای 1۰۰مگاواتی خود را افتتاح كرد
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  ركورد توليد انرژی های تجديدپذير جابجا شد

  ِسرِورهای تامين كننده رايگان گرمای منازل

پنجره.ایرانیان؛.اسکاتلند.با.اســتفاده.از.نیروی.باد،.رکوردی.
بی.سابقه.برای.تامین.انرژی.مردم.کشورش.به.جا.گذاشته.است.
به.گزارش.ایسنا.و.به.نقل.از.بیزنس.اینسایدر،.تولید.انرژی.
از.بــاد.در.نیمه.اول.امســال.به.یک.رکورد.جدید.رســید..بر.
اســاس.گزارش.ها،.توربین.های.بادی.در.این.کشــور.در.ماه.
ژوئن.با.تولید.بیش.از.یک.میلیون.مگاوات.ساعت.برق،.رکورد.

جدیدی.در.این.زمینه.بر.جای.گذاشتند.
این.رقم.نشــان.می.دهد.که.میزان.برق.تولیدشــده.در.ماه.
گذشــته.برای.تامیــن.انرژی.حدود.3.میلیــون.خانه.کفایت.
می.کند؛.یعنــی.رقمی.در.حدود.118.درصــد.و.بیش.از.نیاز.

خانوارهای.اسکاتلندی.
در.شــش.ماه.اول.امسال.تنها.از.طریق.توربین.های.بادی،.
انرژی.موردنیاز.برای.تامین.انرژی.همه.امور.کشور.اسکاتلند.
برای.6.روز.تولید.شــده.است..توربین.ها.بیش.از.6.5.میلیون.
مگاوات.ســاعت.برق.برای.شــبکه.ملی.تولیــد.کرده.اند.که.
به.اعتقاد.کارشناســان.به.طور.متوســط.نیــاز.12۴.درصد.از.

خانوارهای.اسکاتلندی.را.تامین.می.کند.
دکتر.ســم.گاردنر،.مدیر.اجرایی.WWF.اسکاتلند.گفت:.
شش.ماه.اول.سال.201۷.برای.انرژی.های.تجدیدپذیر.قطعا.
باورنکردنی.بوده.اســت،.زیرا.توربین.هــای.بادی.به.تنهایی.با.
جلوگیری.از.انتشــار.میلیون.ها.تن.آالینده.های.کربن،.باعث.

حفظ.محیط.زیست.و.عدم.آلودگی.هوا.شده.اند.
وی.افزود:.اســکاتلند.به.شکستن.رکوردها.در.تولید.برق.از.
انرژی.های.تجدیدپذیر،.جذب.سرمایه،.ایجاد.شغل.و.مقابله.با.

تغییر.اقلیم.ادامه.می.دهد.

نیاز.داریم.تا.سیاســت.های.قوی.درزمینه.بهره.وری.انرژی.

و.حمل.ونقل.در.پیش.نویس.پیشنهادی.دولت.درباره.تغییرات.

آب.وهــوا.را.در.نظر.بگیریم..به.همین.دلیل.اســت.که.ما.از.

مردم.می.خواهیم.که.برای.آینده.عمل.کنند.و.به.نخست.وزیر.

بگویند.که.خواهان.یک.الیحه.قوی.درزمینه.آب.وهوا.و.اقلیم.
هستند.که.به.یک.اسکاتلند.باکیفیت.تر.و.سالم.تر.برسیم.

میزان.تولید.برق.توســط.انرژی.باد.در.نیمه.اول.امســال.

نسبت.به.مدت.مشابه.در.ســال.2015.که.چیزی.بیش.از.5.

میلیون.مگاوات.ســاعت.برق.تولید.شده.بود،.از.افزایش.2۴.
درصدی.برخوردار.بوده.است.

مصرف.کل.برق.اسکاتلند.شامل.مصرف.خانه.ها،.مغازه.ها،.

دفاتر.اداری.و.صنایع.در.این.شــش.ماه.معادل.11.میلیون.و.

689.هزار.مگاوات.ساعت.بوده.است..کارشناسان.می.گویند،.

میزان.تولید.توربین.های.بــادی.معادل.5۷.درصد.از.نیاز.کل.
اسکاتلند.است.

بدون.شک.انرژی.های.تجدیدپذیر.به.مردم.کمک.می.کنند.

تا.برای.تامین.انرژی.خود.از.این.انرژی.ها.به.جای.سوخت.های.
فسیلی.استفاده.کنند.

پائــول.ویل.هوس،.وزیر.انرژی.اســکاتلند.گفت:.این.عالی.

است.که.تولید.برق.تجدیدپذیر.در.اسکاتلند.به.رکورد.جدیدی.

رســیده.است..در.سه.ماهه.اول.ســال.جاری،.میزان.تولید.در.

مقایسه.با.مدت.مشابه.ســال.قبل،.13.درصد.افزایش.داشته.

اســت..همچنین.ظرفیت.تولید.برق.در.این.مدت.افزایش.16.
درصدی.داشته.است.

الزم.به.ذکر.است.که.بیش.از.نیمی.از.مصرف.ناخالص.برق.
اسکاتلند.از.انرژی.های.تجدیدپذیر.تامین.می.شود.

پنجره.ایرنیان:.یک.اســتارتاپ.هلندی.راهکار.هوشمندانه.ای.را.برای.بهره.برداری.از.

انرژی.اتالف.شــده.در.سرورها.ابداع.کرده.است..این.ســرورها.به.طور.رایگان.گرمای.
منازل.را.تامین.می.کنند.

به.گزارش.ایرنا،.می.دانید.که.فعالیت.یک.دســتگاه.لپ.تــاپ.با.تولید.گرمای.اضافی.

همراه.اســت..این.مشــکل.برای.مراکز.دیتا.که.شامل.هزاران.سرور.هستند،.به.مراتب.

بیشــتر.و.به.منزله.هدررفت.انرژی.و.پول.اســت..شــرکت.ها.برای.حل.این.مشکل،.

راهکارهــای.مختلفی.را.از.انتقال.مراکز.داده.به.نزدیکی.مدار.قطب.گرفته.تا.راه.اندازی.

این.مراکز.در.اعماق.دریاها،.مورد.آزمایش.قرار.داده.اند..اما.به.نظر.می.رســد.راهکار.این.

شــرکت.مقرون.به.صرفه.ترین.راه.برای.حل.این.مشکل.باشد..شرکت.یاد.شده.عالوه.
بر.رفع.انرژی.اضافی.سرورها،.در.پی.بهره.برداری.از.آن.برای.گرم.کردن.منازل.است.
راهکار.این.استارتاپ.بسیار.ساده.است.و.با.دریافت.هزینه.اولیه،.یک.سرور.را.در.خانه.
داوطلبان.نصب.و.راه.اندازی.می.کند..در.واقع.هزینه.مذکور.تنها.برای.نصب.سرور.است.

و.درآمد.استارتاپ.از.فروش.فضای.نصب.سرور.به.شرکت.های.دیگر.تامین.می.شود.
این.اســتارتاپ.در.سال.2015.میالدی.در.یک.طرح.پایلوت،.نمونه.اولیه.یک.سیستم.
گرمایشــی.دیواری.را.که.داخل.آن.یک.سرور.کار.گذاشته.شده.بود،.رونمایی.کرد..این.
نمونه.ضعیف.بود.و.حدود.یک.ســاعت.طول.می.کشید.تا.حرارت.الزم.برای.گرم.کردن.
یک.اتــاق.کوچک.را.تامین.کند..اما.اکنون.با.بهبود.این.سیســتم.کارآیی.آن.افزایش.
یافته.و.قرار.اســت.این.شــرکت.از.ماه.آگوست.۴2.خانه.را.با.اســتفاده.از.این.سیستم.

به.گونــه.ای.تجهیز.کند.که.برای.گرم.کــردن.دوش.حمام.این.خانه.ها.به.چیزی.غیر.از.
داده.نیاز.نباشد.

به.گفته.متخصصان.این.شــرکت،.طرح.آنها.امکان.صرفه..جویی.ساالنه.336.دالر.را.

برای.خانواده.ها.فراهم.می.کند.و.هزینه.خدمات.داده.ها.را.برای.شــرکت.ها.به.میزان.50.

درصد.کاهش.می.دهد..همچنین.راه.اندازی.هر.یک.از.این.سیستم.های.حرارتی،.ساالنه.
سه.تن.دی.اکسیدکربن.تولید.شده.توسط.خانه.ها.را.کاهش.می.دهد.
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  كايت ها پرواز می كنند تا انرژی توليد شود

  نخستين مزرعه بادی شناور در سواحل اسکاتلند ساخته می شود

پنجره.ایرانیان:.به.زودی.به.پرواز.درآوردن.کایت.های.

پرنده.بزرگ.به.روشــی.جدید.بــرای.تولید.انرژی.های.

تجدیدپذیر.مبدل.می.شــود..این.کایت.ها.در.زمانی.که.
باد.نمی.وزد.می.توانند.جایگزین.توربین.های.بادی.شوند.
به.گزارش.خبرگزاری.مهر.به.نقل.از.دیجیتال.ترندز،.
یک.شرکت.انگلیسی.فناوری.هوشمندی.را.برای.تامین.
برق.از.باد.ابداع.کرده.کــه.مبتنی.بر.به.پرواز.درآوردن.

کایت.های.بزرگ.در.آسمان.است.
ایــن.کایت.ها.که.صدها.متــر.از.زمین.باالتر.پرواز.
می.کننــد.با.تحرک.و.جابجایی.خــود.می.توانند.برق.
تولید.کنند..کایت.های.یادشده.در.فاصله.حدودا.۴60.
متــری.از.زمین.پرواز.می.کنند.و.دارای.تســمه.هایی.
هستند.که.چرخش.آنها.به.تولید.برق.منجر.می.شود..
در.صورت.وزش.باد.با.ســرعت.32.کیلومتر.و.پرواز.
این.کایت.ها.با.ســرعت.160.کیلومتر.در.ســاعت،.
انرژی.برق.تولید.شــده.تکان.ها.و.حرکت.تسمه.در.
حــدی.خواهد.بود.که.به.تولید.برق.به.میزان.مقرون.

به.صرفه.و.اقتصادی.برای.این.سیستم.بینجامد.
مهم.ترین.مزیت.اســتفاده.از.ایــن.روش.به.جای.
توربین.های.بــادی.هزینه.تمام.شــده.پایین.تر.آن.
است..بررسی.ها.نشــان.می.دهد.هزینه.تولید.برق.از.
این.طریق.در.مقایسه.با.روش.استفاده.از.توربین.های.
بادی.تا.50.درصد.کمتر.اســت،.زیــرا.در.این.روش.
نیازی.بــه.مصرف.مقــدار.زیادی.فــوالد.یا.نصب.

شبکه.های.پیچیده.لوله.نیست.
در.جریان.اســتفاده.آزمایشی.از.یکی.از.این.کایت.ها.
۴0.کیلووات.ســاعت.انرژی.به.دســت.آمده.و.انتظار.

می.رود.این.رقــم.در.آینده.به.500.کیلووات.ســاعت.

افزایش.یابد..انتظار.می.رود.این.سیســتم.ظرف.3.تا.5.
سال.آینده.تجاری.سازی.شود.

یک.شــرکت.نروژی.قصد.دارد.نخســتین.مزرعه.بادی.شــناور.دنیا.را.در.نزدیکی.

اسکاتلند.بسازد..این.مزرعه.در.کل.قابلیت.تولید.6.مگاوات.برق.دارد.که.نیاز.20.هزار.
خانوار.را.تامین.می.کند.

به.گزارش.خبرگزاری.مهر.به.نقل.از.تایم،.شــرکت.نروژی.اســتات.اویل.در.حال.

اجرای.پروژه.مزرعه.بادی.شــناور.به.نام.Hywind.در.دریای.اسکاتلند.است..پروژه.
ساخت.این.مزرعه.بادی.شناور.حدود.260.میلیون.دالر.هزینه.داشته.است.

این.شرکت.درحال.انتقال.توربین.های.بادی.بزرگ.به.اسکاتلند.است..فناوری.جدید.

به.ســازه.ها.امکان.می.دهد.در.آب.های.عمیق.مزرعه.های.بادی.ایجاد.کنند..نخستین.

توربین.11.هزار.و.500.تنی.از.این.طرح.اکنون.در..شمال.شرقی.اسکاتلند.و.در.فاصله.
25.کیلومتری.از.ساحل.قرار.گرفته.است.

این.توربین.در.نروژ.ســاخته.شــده.و.اکنون.۴.توربین.دیگر.نیز.آماده.ارسال.به.این.

نقطه.هســتند..طبق.تخمین.کارشناسان.این.طرح.آزمایشی.برق.حدود.20.هزار.خانه.
را.تامین.خواهد.کرد.

هر.کدام.از.توربین.ها.می.توانند.تا.6.مگاوات.برق.تولید.کنند..هر.توربین.به.وســیله.

یــک.گلوله.آهنی.بزرگ.در.اعماق.آب.حفظ.می.شــود..در.این.طرح.به.جای.اتصال.

توربین.هــا.به.طور.ثابت.به.کــف.دریا.و.تثبیت.آنها،.از.لوله.های.فوالدین.شــناوری.
استفاده.می.شود.که.به.کف.دریا.متصل.می.شود.
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پنجــره.ایرانیــان؛.محققان.دانشــگاهی.نوعــی.بلوک.

خورشــیدی.ســاخته.اند.که.آفتاب.را.به.انرژی.قابل.مصرف.
برای.ساختمان.تبدیل.می.کند.

به.گزارش.خبرگزاری.مهر.به.نقل.از.نیواطلس،.خانه.های.

آینده.را.می.توان.از.بلوک.هایی.ســاخت.که.نور.خورشید.را.به.
انرژی.قابل.استفاده.تبدیل.می.کنند.

.محققان.دانشگاه.اکستر.مشغول.ساخت.فناوری.جدیدی.

هســتند.که.به.ســاختمان.ها.کمک.می.کند.انرژی.مورد.نیاز.

خــود.را.تولید.و.مصــرف.کنند..این.بلوک.هــا.یا.مربع.های.

خورشیدی.)Solar Squared(.طوری.طراحی.شده.اند.تا.

به.طور.نامحسوس.کنار.یکدیگر.قرار.گیرد.و.می.توان.با.آنها.

یک.ساختمان.کامل.ساخت.یا.از.آن.برای.نوسازی.بخشی.از.
امالک.قدیمی.استفاده.کرد.

.ساختار.بلوک.ها.شــباهت.زیادی.به.بلوک.های.شیشه.ای.

دارد.کــه.می.توان.آن.را.جایگزیــن.آجرهای.معمولی.کرد.تا.

نور.وارد.خانه.شــود..هر.بلــوک.دارای.مداری.های.بصری.

هوشمندی.اســت.که.آفتاب.را.در.ســلول.های.خورشیدی.

کوچکی.متمرکــز.می.کند..به.این.ترتیــب.تولید.انرژی.هر.
سلول.افزایش.می.یابد.

.الکتریسیته.تولید.شده.در.این.روش.را.می.توان.برای.تامین.

برق.خانه.به.کار.برد.یــا.آن.را.در.باتری.ها.ذخیره.کرد..حتی.
می.توان.آن.را.برای.شارژ.خودروهای.الکتریکی.به.کار.برد.

محققان.دانشــگاه.اکســتر.اکنون.درحال.جستجوی.

انجــام.آزمایش.هــای.تجاری. ســرمایه.گذاری.برای.

محصول.هستند..این.بلوک.ها.در.سال.2018.میالدی.
به.بازار.عرضه.می.شوند.

پنجره.ایرانیــان؛.به.تازگی.یک.کوله.پشــتی.با.پنل.

خورشــیدی.و.باتری.16.هزار.میلی.آمپری.ساخته.شده.

که.قابلیت.شارژ.دستگاه.های.الکترونیکی.کاربر.هنگام.
حرکت.را.دارد.

به.گزارش.خبرگزاری.مهر.به.نقل.از.دیجیتال.ترندز،.

شارژ.نگهداشتن.دســتگاه.ها.هنگام.سفر.بیشتر.اوقات.

یک.چالش.به.حســاب.می.آید..امروزه.دســتگاه.های.

الکترونیکــی.کــه.فرد.با.خــود.حمل.می.کنــد،.فقط..

شــامل.موبایل.نمی.شود...بســیاری.از.افراد.نقشه.های.

اکترونیکی،.دوربین.دیجیتال،.دستگاه.های.جی.پی..اس.

و.غیــره.را.بــا.خود.حمــل.می.کنند.که.همــه.دارای.
باتری.های.قابل.شارژ.دارند.

در.این.میان.شــرکت.Ghostek.کوله.پشتی.ساخته.

که.راه.حلی.برای.این.مشــکل.به.حســاب.می.آید..این.

کوله.پشــتی.دارای.ویژگی.هــای.فناورانه.ای.اســت.که.
دستگاه.های.الکترونیکی.فرد.را.هنگام.سفر.شارژ.می.کند.
.ایــن.گجت.دارای.یک.پنل.خورشــیدی.11.واتی.و.
باتری.16.هزار.میلی.آمپری.با.خروجی.یو.اس.بی.است..
این.پنــل.همراه.یک.پنل.دیگر.انرژی.خورشــیدی.را.
جمــع.آوری.می.کند..همچنیــن.در.بخش.های.خارجی.

کوله.پشــتی.نیز.پورت.های.یو.اس.بــی.متعددی.وجود.

دارد.به.این.ترتیب.کاربر.می.تواند.هنگام.حرکت.باتری.
را.شارژ.کند.

کوله.پشــتی.مذکــور.بــا.ظرفیت.60.لیتــر.دارای.

ویژگی.های.مختلفی.اســت.و.شامل.یک.پوشش.ضد.

باران.نیز.است..جالب.آنکه.وزن.این.گجت.حتی.پیش.

از.پر.کردن.وســایل،.۷.پوند.اســت.که.کمی.سنگین.

به.نظر.می.رسد..خوشــبختانه.پنل.های.خورشیدی.و.

باتری.متحرک.هســتند.و.بدون.آنها.وزن.کوله.پشتی.
به.3.پوند.می.رسد.

پنجره.ایرانیان؛.یک.شرکت.تجاری،.ژاکتی.با.قابلیت.ذخیره.سازی.انرژی.خورشیدی.تولید.
کرده.که.بعد.از.غروب.آفتاب.تا.12.ساعت.روشن.می.ماند.و.اطراف.خود.را.روشن.می.کند.

به.گزارش.خبرگزاری.مهر.به.نقل.از.دیجیتال.ترندز،.شــرکت.Vollebak.نام.این.ژاکت.

را.Solar.Charged.گذاشــته.و.می.گوید.با.اســتفاده.از.این.لباس.دیگر.نباید.نگران.گم.

کردن.مســیر.یا.زمین.خوردن.در.تاریکی.بود،.زیرا.با.استفاده.از.آن.محیط.اطراف.هر.فرد.در.
حد.قابل.قبولی.روشن.می.شود.

برای.شارژ.کردن.این.ژاکت.تنها.کافی.است.آن.را.در.طول.روز.به.تن.کنید.و.در.محیط.آزاد.

و.زیر.نور.خورشید.حرکت.کنید..با.چند.ساعت.حرکت.در.زیر.نور.خورشید،.این.ژاکت.انرژی.
الزم.برای.تولید.نور.سبز.رنگ.از.خود.را.به.مدت.12.ساعت.به.دست.می.آورد.

اگر.ژاکت.یاد.شده.در.کل.روز.در.داخل.کمد.باقی.بماند،.برای.روشن.کردن.آن.تنها.کافی.

است.چند.لحظه.ای.نور.فالش.گوشی.بر.روی.این.لباس.تابانده.شود..شارژ.ژاکت.مذکور.با.
استفاده.از.نور.چراغ.خودرو.یا.المپ.های.استاندارد.60.وات.هم.ممکن.است.

نور.این.ژاکت.در.طول.روز.قابل.مشاهده.نیست.و.لذا.مزاحمتی.برای.چشم.ایجاد.نمی.کند..
قیمت.این.محصول.350.دالر.اعالم.شده.است.

  آجرهای خورشيدی انرژی ساختمان را تامين می كنند

  با اين كوله پشتی موبايلتان را شارژ كنيد

  با اين ژاكت خورشيدی شب ها مثل ستاره بدرخشيد
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پنجره.ایرانیان؛.محققان.آلمانی.عینک.آفتابی.مجهز.

به.سلول.های.خورشیدی.ارگانیک.ساخته.اند..این.عینک.
قابلیت.تولید.200.میلی.وات.برق.دارد.

به.گزارش.خبرگزاری.مهر.به.نقل.از.نیواطلس،.برای.

آنکه.بتوان.موبایل.را.هنگام.حرکت.با.انرژی.خورشیدی.

شارژ.کرد،.تنها.راه.ممکن.آن.است.که.کاربر.سلول.های.
خورشیدی.را.مانند.لباس.به.تن.کند.

درهمین.راســتا.محققان.موسســه.کارلزرو.در.آلمان.

عینــک.آفتابی.ســاخته.اند.که.بــا.اســتفاده.از.انرژی.

خوشیدی.برق.تولید.می.کند..در.حقیقت.شیشه.های.این.

عینک.عالوه.بر.محافظت.از.چشــم.به.عنوان.ســلول.
خورشیدی.عمل.می.کنند.

در.این.محصول.به.جای.ســلول.های.خورشــیدی.

سیلیکونی،.ســلول.ها.از.نوع.ارگانیک.آن.ساخته.شده.

اســت..این.نوع.سلول.ها.شفاف،.انعطاف.پذیر.و.سبک.

هستند..می.توان.آنها.را.در.اشکال.و.رنگ.های.مختلف.

نیز.ســاخت..هریک.از.سلول.های.خورشیدی.حدود.6.

گرم.وزن.و.1.6.ضخامت.دارند..این.سلول.ها.به.طور.

تجاری.برای.آن.ساخته.شــده.اند.که.در.قاب.عینک.
جا.بگیرند.

قاب.این.عینک.نیــز.دارای.بخش.های.الکترونیکی.

مانند.میکروپردازشــگر،.دو.حسگر.و.دو.صفحه.نمایش.

است..شیشــه.های.عینک.نیروی.مورد.نیاز.برای.فعال.
کردن.این.بخش.های.الکترونیکی.را.تامین.می.کنند.

هر.یک.از.شیشــه.های.عینک.می.توانند.حدود.200.

میلی.وات.برق.در.فضای.بســته.تولیــد.کنند..هر.چند.

این.میزان.الکتریســیته.چندان.زیاد.به.نظر.نمی.رســد،.

اما.برای.روشــن.کردن.دستگاهی.مانند.سمعک.یا.گام.

شــمار.کافی.اســت..می.توان.از.این.فناوری.در.پنجره.
ساختمان.ها.نیز.استفاده.کرد.

  توليد برق به وسيله يک عينک آفتابي

  خودروی الکتريکی با پنل های خورشيدی به بازار می آيد

پنجره.ایرانیان؛.یک.اســتارت.آپ.آلمانی.خودروی.الکتریکی.طراحی.کرده.که.روی.

بخش.های.بیرونی.آن.پنل.های.خورشــیدی.وجود.دارد؛.این.خــودرو.در.مرحله.پیش.
سفارش.است.

 Sono.به.گزارش.خبرگزاری.مهر.به.نقل.از.نیواطلس،.یک.استارت.آپ.آلمانی.به.نام
Motors..ســال.گذشــته.برای.تولید.مجموعه.ای.از.خودروهای.خانوادگی.سرمایه.
جمع.آوری.کرد..طرح.اولیه.از.خودروی.این.شــرکت.به.نام.Sion..شــامل.یک.پنل.

خورشیدی.۷.5.متر.مربعی.بود.که.روی.بخش.بیرونی.خودرو.به.کار.رفت.
.این.پنل.ها.قابلیت.شارژ.باتری.خودرو.را.در.زمان..توقف.آن.را.داشتند..اکنون.مرحله.

پیش.سفارش.برای.تولید.خودرو.آغاز.شده.است.
.خودروی.الکتریکی.Sion.دارای.330.ســلول.های.PV.مونوکریســتالین.است.که.
روی.سقف،.درها.و.پشــت.آن.نصب.شده.اند..هر.کدام.از.سلول.ها.ظرفیت.تولید.3.65.
وات.برق..دارند..جمع.آوری.نور.خورشید.به.تنهایی.برای.حرکت.دادن.این.خودرو.کافی.
نیست..اما.شرکت.ادعا.می.کند.سیستم.PV.آن.می.تواند.در.شرایط.ایده.آل.انرژی.الزم.

برای.طی.30.کیلومتر.را.فراهم.کند.
یکــی.از.نکات.جالب.این.خودرو..وجود.سیســتم.فیلتر.هوا.داخل.آن.اســت.که.به.

غبارروبی.از.هوای.داخل.کابین.کمک.می.کند.
.عالوه.بر.تمام.این.موارد.خودروی.خورشــیدی.شــامل.سیستم.اطالعاتی.است.که.

روی.یک.صفحه.نمایش.10.اینچی.نمایان.می.شود،.پدال.های.ضد.قفل،.ایربگ.راننده.
و.مسافران،.سیستم.تبدیل.انرژی.جنبشی.است.

.این.خودرو.اکنون.با.قیمت.16.هزار.یورو.آماده.پیش.سفارش.است.

  كشتی با بادبان های خورشيدی ساخته شد

پنجره.ایرانیان؛.به.تازگی.کشــتی.ســاخته.شده.که.

بــه.جای.بادبان.دارای.پنل.های.خورشــیدی.اســت..

بادبان.های.خورشــیدی.از.انتشــار.گازهای.ســمی.و.
دی.اکسید.کربن.جلوگیری.می.کنند.

به.گزارش.خبرگزاری.مهر.به.نقل.از.نیواطلس،.یک.

کشتی.مجهز.به.پنل.های.خورشــیدی.سال.آینده.به.

طور.آزمایشی.به.دریا.انداخته.می.شود.
.این.کشــتی.به.جای.بادبان،.از.پنل.های.خورشیدی.
خشــک.به.نام.EnergySail.اســتفاده.می.کند.که.
بــا.چرخش.انرژی.بادی.و.خورشــیدی.را.جمع.آوری.
می.کند..این.امر.به.کاهش.انتشار.گازهای.سمی.و.دی.

اکسید.کربن.کمک.می.کند.

همچنین.هنگامی.که.کشــتی.در.بندر.اســت،.این.

پنل.ها.نقــش.لنگر.را.ایفا.می.کنند..بــه.عبارت.دیگر.

آنهــا.در.برابر.بادهــای.قدرتمند.مقاوم.هســتند..این.

کشــتی.برای.حمل.بار.طراحی.شده.است..جالب.آنکه.

بادبان.های.خورشــیدی.را.می.توان.برای.کشتی.های.
مختلف.به.کار.برد.
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 آپارتمانی با زير بنای 22 متر مربع

پنجره.ایرانیان؛.یک.گروه.معماری.در.کشــور.تایوان.اقدام.به.بازســازی.یک.واحد.
آپارتمانی.کوچک.به.مساحت.22.متر.مربع.کرده.است..

به.نقل.از.وبسایت.کانون.مهندسان.معمار.دانشگاه.تهران،.سرپرست.این.گروه.درباره.

این.پروژه.می.گوید:.با.توجه.به.قیمت.های.باالی.مســکن.در.شهر.تایپه،.در.دهه.های.

اخیر.فضای.زندگی.زوج.های.جوان.کوچک.و.کوچک.تر.شده.است..در.مواجهه.با.چنین.
پروژه.ای.نیازهای.استفاده.کنندگان.می.بایست.به.دقت.تجزیه.و.تحلیل.شود..

با.مشــارکت.دادن.کارفرما.در.پروژه،.خواسته.های.اصلی.او.مورد.توجه.قرار.گرفت..

برای.مثال.او.متناوبا.به.سفرهای.کاری.می.رود.و.موقع.بازگشت.به.خانه،.آنچه.احتیاج.

دارد.یک.وان.آب.داغ.و.یک.خواب.آرام.است..در.کنار.یک.حمام.کامل.و.مجهز،.یک.

آشــپزخانه.جمع.و.جور.هم.مورد.نیاز.است.و.کمدها.و.قفسه.ها.بیشتر.برای.لباس.ها.و.

کتاب.ها.اســتفاده.خواهد.شد..او.همچنان.می.خواهد.که.فضای.نشیمن،.هم.مبل.و.هم.

میز.ناهارخوری.داشــته.باشــد.عالوه.بر.این.او.می.خواهد.فضایی.خالی.در.اتاق.برای.

ورزش.کردن.داشته.باشد..با.آگاهی.از.این.نیازها،.ما.تصمیم.گرفتیم.که.محدودیتهای.
فضا.را.بپذیریم.و.از.آن.به.بهترین.شیوه.بهره.برداری.کنیم.

در.ابتدا.یک.وان.را.جایگزین.دوش.کردیم.و.ماشین.لباسشویی.به.آشپزخانه.منتقل.

شــد..با.توجه.با.محدودیت.های.موجود.ما.چیدمان.ســرویس.بهداشتی.را.به.نحوی.

طراحی.کردیم.که.جا.برای.یک.منبع.آب.گرم.فراهم.شــود..در.ســرویس.بهداشتی.

به.صورت.کشــویی.و.آیینه.دار.در.نظر.گرفته.شــد.تا.از.لحاظ.بصری.به.وسعت.فضا.
کمک.کند.

مبلمان.ثابت،.مانند.کابینت.ها،.کمدها،.قفســه.بندی.ها.و.غیره.به.دیوار.چســبانده.

شــدند.تا.از.ارتفاع.اســتفاده.کامل.شــود.و.از.ایجاد.جزیره.پرهیز.گــردد..کمد،.زیر.

قفســه.بندی.کتاب.قرار.گرفت.چون.دفعات.استفاده.از.آن.در.طول.روز.بیشتر.است.و.

به.دسترســی.راحت.تری.نیاز.دارد.ولی.بخشی.از.قفسه.ها.هم.از.نیم.طبقه.به.راحتی.
قابل.دسترسی.است.

ارتفاع.نیم.طبقه.اجازۀ.ایســتادن.را.نمی.دهد.)ارتفاع.فضا.3/3.متر.است(.پس.وسایلی.

مانند.تختخواب.و.میز.کار.در.آنجا.قرار.داده.شــد.که.در.حالت.خوابیده.یا.نشسته.قابل.
استفاده.باشد.

با.این.اوصاف.فضای.خالی.نشــیمن.کاماًل.انعطاف.پذیر.اســت.و.تنگی.فضا.کمتر.

احســاس.می.شود..این.آپارتمان.نور.و.تهویه.طبیعی.کافی.دارد.و.استفاده.از.رنگ.های.
روشن.فضا.را.روشن.تر.و.جادارتر.می.کند.
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 آسمانخراش جديد شيبويا طرح كنگو كوما

پنجره.ایرانیان؛.از.مهم.ترین.ویژگی.های.این.برج،.طراحی.عرشــه.بام.به.مساحت.3000.
متر.مربع.است.

به.نقل.از.وبسایت.آرشیتکت،.شرکت.توکیو.از.آسمانخراشی.جدید.که.برنامه.ریزی.شده.تا.

در.مجاورت.ایستگاه.شیبویا.در.توکیو.ساخته.شود،.پرده.برداری.کرد..طرح.این.آسمانخراش.

به.صورت.مشترک.توسط.شرکت.های.ژاپنی.کنگو.کوما،.گروه.معماری.سانا.و.نیکن.با.230.

متر.ارتفاع.ارائه.شده.است.که.یک.عرشه.3000.متر.مربعی.در.باالی.آن.قرار.دارد.و.در.یک.
روز.صاف.دید.تا.کوه.فوجی.را.تضمین.می.کند.

ســاخت.برج.شیبویا.تا.سال.2019،.یک.ســال.قبل.از.المپیک.توکیو،.برنامه.ریزی.شده.
است..ارتفاع.نهایی.برج230.متر.خواهد.بود.
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 تركيب رنگ سفيد و آبی در طراحی داخلی دفتر اداری

.پنجره.ایرانیان؛.در.یک.پروژه.در.کشــور.روسیه.از.دو.رنگ.سفید.و.آبی.به.صورت.
جذاب.و.فوق.العاده.ای.استفاده.شده.است.

به.نقل.از.وبســایت.آرشــیتکت،.طراحی.داخلی.دفتر.رسانهOPTIMEDIA..در.

شهر.مسکو،.روسیه.توسط.شرکت.دکوراسیون.داخلی.Nefa.Architects.انجام.
شده.است..

در.این.پروژه.از.ترکیب.دو.رنگ.آرامش.بخش.اســتفاده.شده،.دو.رنگ.آبی.و.سفید.

از.لحاظ.بصری.هر.یک.از.بخش.ها.را.از.واقعیت.جدا.کرده.اند.و.برای.هر.یک.فضایی.
مجزا.تعریف.شده.است.

آن.چه.که.طراحی.داخلی.دفتر.را.متمایز.کرده،.این.است.که.با.گذشت.زمان.ممکن.

اســت.محیط.این.دفتر.تغییر.کند.و.عوض.شــود.ولی.آنچه.که.ثابت.می.ماند.ماهیت.
اصلی.فضا.است.که.بسیار.دقیق.روی.آن.کار.کرده.اند.
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 چهارمين آسمان خراش بلند جهان در شنزن چين

پنجره.ایرانیان؛.مرکز.تجارت.جهانی.پینگ.ان.که.در.سال.2016.تکمیل.شد،.توانست.
در.جایگاه.چهارمین.آسمان.خراش.بلند.جهان.قرار.بگیرد.

به.نقل.از.وبســایت.تکرا،.طبق.گزارش.شــورای.اطالعاتی..CTBUH،.ارتفاع.این.

آســمان.خراش.بلند.به.599.متر.می.رســد.و.در.شهر.شــنزن.چین.واقع.است..این.برج.

توسط.یکی.از.بزرگترین.شرکت.های.معماری.در.جهان.طراحی.شده.است.که.قبال.مرکز.
تجارت.جهانی.شانگهای.را.ساخته.بود.

این.آســمان.خراش.بلند،.در.منطقه.مرکزی.تجاری.شــنزن.واقع.شده.و.زیربنای.آن.

هم.۴62,000.متر.مربع.اســت.و.بیش.از.از.100.طبقه.دارد..روزانه،.تا.15,500.کارمند.

و.9,000.بازدیدکننــده.به.تراس.دید.آن.می.آیند.که.در.ارتفاع.550.متری.برج.قرار.دارد؛.

این.ارتفاع.فقــط.کمی.کمتر.از.تراس.دید.برج.خلیفه.دبــی،.بلندترین.برج.حال.حاضر.
جهان،.است.

میان.تاالر.)آتریوم(.مرکزی.برج،.البی.عمومی.ساختمان.محسوب.می.شود.و.معماری.
خارق.العاده.ای.دارد.و.برای.مالقات.ها،.خرید.و.غذا.خوردن.مناسب.است.

بر.اساس.این.گزارش،.مرکز.تجارت.جهانی.پینگ.ان.دارای.بزرگترین.نمای.فوالدی.

در.جهان.اســت.و.برای.کیفیت.و.مقاومت.دربرابر.خوردگی.از.آن.استفاده.شده.است..در.
حال.حاضر،.تنها.برج.خلیفه،.برج.شانگهای.و.برج.ساعت.مکه.از.این.برج.بلندتر.هستند.
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 طراحی و معماری خانه ای در دل صخره رو به دريا

پنجره.ایرانیان؛.یک.خانه.در.دل.تخته.سنگ.در.سواحل.دریای.اژه.ساخته.شده.است.
به.نقل.از.وبسایت.آرشیتکت،.Casa.Brutale..ساختمانی.ساده.و.هارمونیک.در.معماری.
مدرن.توسط.شــرکت.معماری.OPA.ساخته.شده.است..ســالن.پذیرایی.طویل.خانه.در.زیر.
صخره.و.با.دیدی.رو.به.دریای.اژه.قرار.گرفته.است..زیبایی،.ساختار،.مهندسی.و.کاربردی.بودن.

از.مشخصات.این.پروژه.است.که.احتمال.اجرای.ساختمان.را.باال.می.برد.
.در.معماری.ساختمان.از.مصالح.ساده.ای.مانند.چوب،.شیشه.و.بتن.خام.استفاده.شده.تا.بیننده.
بیشــتر.به.محیط.اطراف.و.دریا.توجه.کند..هیچ.فرمی.به.ســمت.خارج.زمین.گسترش.نیافته،.
ســقف.ساختمان.از.استخری.پوشیده.شده.و.این.اســتخر.با.دیواره.های.شیشه.ای.مقاوم،.نگه.
داشــته.شده.است...سطح.پایینی.ساختمان،.سطحی.شفاف.است.و.این.گونه.فضای.داخلی.بنا.
با.نور.طبیعی.روشن.می.شود..با.پنجاه.پله.طراحی.شده.می.توان.به.پایین.ترین.سطح.ساختمان.

رفت.و.در.ورودی.این.فضا.دری.چرخشی.بلند.و.چوبی.قرار.گرفته.است.
در.فضاهای.داخلی.خانه.هم.از.مصالح.ساده.استفاده.ای.شده،.مانند.میز.و.صندلی.های.سالن.
غذاخوری.که.از.جنس.بتن.هســتند.و.بر.روی.سطح.آنها.صفحه.ای.چوبی.نصب.گردیده.و.در.
پشــت.صندلی.ها.شومینه.ای.تندیس.وار.تعبیه.شده.است..با.پله.هایی.فلزی.به.فضایی.نیم.طبقه.

می.رسیم.و.از.طریق.آن.می.توان.وارد.اتاق.خواب.مستر.شد..
مانند.دیگر.فضاها،.مبلمان.اتاق.خواب.با.مصالح.چوب.و.بتن.ســاخته.شده.و.دیوارها.طوری.
قرار.گرفته.اند.تا.اجازه.ورود.نور.طبیعی.به.داخل.فضا.را.بدهند..در.طبقه.اصلی.ســاختمان.یک.

اتاق.مهمان.طراحی.شده.است.
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 طراحی و معماری مجموعه ای در آلمان

پنجره.ایرانیان؛.معماری.ســاختار.این.مجموعــه.منحصربه.فرد.بوده.و.مردم.می.توانند.
آزادانه.در.محیط.رفت.و.آمد.کنند.

به.نقل.از.وبسایت.آرشیتکت،.مجموعه.sonnenhof.در.شهرک.دانشگاهی.ینا.در.

کشور.آلمان.ساخته.شده.است..این.مجوعه.شامل.چهار.ساختمان.است.که.هم.به.عنوان.

واحدهای.مســکونی.و.هم.به.عنوان.دفاتر.اداری.طراحی.شــده.اند..معماری.ساختار.این.
مجموعه،.معماری.مستقلی.بوده.و.مردم.می.توانند.آزادانه.در.محیط.تردد.کنند..

با.این.که.قدمت.شــهر.مربوط.به.دوران.قرون.وســطا.می.باشــد،.ولی.معماری.مدرن.
مجموعه.متناسب.و.هماهنگ.با.معماری.و.ساختمان.های.قدیمی.شهر.است.

در.کنار.خانه.های.بی.شــمار.قدیمی.و.تاریخی.شهر،.این.مجموعه.با.استفاده.از.الگویی.

خاص.با.کاربری.ساختمان.های.مسکونی.و.اداری.طراحی.شده.به.گونه.ای.که.با.معماری.

و.بافت.شــهر.همخوانی.دارد..نمای.هر.یک.از.ســاختمان.ها.را.با.پانل.های.سیاه.و.سفید.
پوشانده.اند.و.این.لکه.های.سیاه.و.سفید.بر.روی.زمین.محوطه.هم.کشیده.شده.است.



هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان تهران از 21 تا 24 مردادماه 96 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران پذیرای دورهمی ساالنه فعاالن 
صنعت ساختمان بود. این نمایشگاه که به عنوان نمایشگاه جامع صنعت ساختمان کشور شناخته می شود بزرگ ترین فرصت نمایشگاهی برای فعاالن 
این صنف است که هرسال تابستان در شهر تهران میزبان شرکت های بزرگ و موفق ایرانی و خارجی باشد تا در یک فضای تجاری مناسب با تبادل 
فناوری و ارتقاء ســطح همکاری به جایگاه برتری دســت پیدا کنند. در هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان تهران بیش از 1000 شرکت داخلی و 
360 شــرکت خارجی حضور داشتند. آشنایی با آخرین دستاوردها و فناوری های نوین ســاختمانی، حمایت از تولید و تامین مسکن، ارائه تحقیقات 
علمی و عملی فناوری نانو در کلیه زمینه های صنعت تولید ساختمان، سبک سازی و کاهش هزینه های تمام شده، ایجاد بستر مناسب برای تبادل نظر و 
تعامالت تجاری و بازرگانی به منظور عقد قراردادها ازجمله اهدافی است که نمایشگاه صنعت ساختمان تهران برای دستیابی به آنها برگزار می شود. 
برگزاری نمایشگاه هایی ازاین دست اگرچه منتقدانی هم دارد اما قریب به اتفاق مشارکت کنندگان بر لزوم برگزاری آن مهر تائید می گذارند و بودن آن 
را بیشتر از نبودنش ترجیح می دهند. یکی از راه های توسعه صنعت و ارتقاء سطح علمی و عملی تولیدات ما آشنایی با آخرین دستاوردها و محصوالت 
جدید بازار است که این مهم در نمایشگاه ها تا حدودی اتفاق می افتد. شاید نفس برگزاری نمایشگاه موردقبول همه باشد اما حرف وحدیث و انتقادات 
زیادی نســبت به نحوه برگزاری و مدیریت اجرایی نمایشــگاه ها وجود دارد. انتقاداتی که بســیاری از آنها را بارها در سال های قبل از زبان دیگران 

شنیده ایم و همچنان الینحل باقی مانده اند.
 نشــریه پنجره ایرانیان که همواره در این نمایشگاه ها حضور دارد، امسال نیز ضمن اســتقرار غرفه و پذیرایی از بازدیدکنندگان و مخاطبان نشریه، 
اخبار و گزارش اتفاقات نمایشگاه را به صورت روزانه در سایت و کانال های خبری نشریه پوشش می داد. در گزارش زیر که حاصل گفتگوی خبرنگار 
نشــریه پنجره ایرانیان با برخی شرکت های حاضر در هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان تهران است سواالت مشترکی پرسیده شد که توجه شما 

را به مشروح این گفتگوها جلب می کنیم:
پرسش هایی که از مشارکت کنندگان پرسیده شد:

1. ضمن معرفی شرکت و زمینه فعالیت آن، آیا محصول جدیدی برای ارائه در نمایشگاه امسال داشتید؟
2. نحوه برگزاری و میزان استقبال از نمایشگاه امسال را چگونه ارزیابی می کنید؟

3. به نظر شما برگزاری چنین نمایشگاه هایی تاثیری بر رونق و رکود صنعت ساختمان دارد؟

اشــاره
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ایـــرانیـان پنجــره  اختصـــاصی  گـــزارش 
لمللی بین ا نمایشــگاه  هفدهمین  ز  ا         

ن  تهـرا                       ســــاختمان 



1..کاله.کلیت.ازجمله.شــرکت.های.ترکیه.ای.اســت.که.در.

زمینه.تولید.قفــل.و.کلید.و.یــراق.آالت.در.و.پنجره.فعالیت.

می.کند..محصول.جدید.ما.در.نمایشــگاه.امســال.قفل.های.
هتلی.جدید.کاله.است.

2..نمایشــگاه.امســال.خیلی.تعریفی.ندارد..چون.نمایشگاه.در.روزهای.وسط.هفته.برگزار.

شــد.تعداد.بازدیدکنندگان.بسیار.کمتر.از.سال.های.قبل.است..خدمات.نمایشگاهی.اما.نسبت.
به.سال.های.قبل.بهتر.بود.

3..برگزاری.نمایشــگاه.در.ایران.با.همه.جای.دنیا.متفاوت.اســت.چراکه.بازدیدکنندگان.

عموما.تخصصی.نیســتند.و.بیشــتر.برای.پیک.نیک.و.وقت.گذرانی.به.نمایشگاه.می.آیند..اگر.

فرهنگ.نمایشــگاهی.ما.درست.شــود.و.زیرساخت.ها.نیز.تقویت.شــود.برگزاری.نمایشگاه.

برای.همه.اقشار.مفید.اســت..اگر.تبلیغات.مناسبی.برای.نمایشگاه.انجام.شود.مصرف.کننده.

می.توانــد.کاال.و.خدمات.موردنیازش.را.به.راحتی.پیدا.کنــد.و.رابطه.خوبی.میان.تولیدکننده.
و.جامعه.شکل.بگیرد.

رضا مختاری | نوید تجارت آرسام

1..شرکت.اکسیر.آسا.در.زمینه.تولید.پروفیل.یو.پی..وی..سی.

با.برند.ایده.آل.فعالیت.می.کند..رویه.آلومینیومی.برای.پروفیل.

یو.پی.وی.سی.و.پنجره.تورســر )TORSER( محصوالت.
جدید.ما.در.نمایشگاه.امسال.است.

2..نحوه.برگزاری.نمایشــگاه.مانند.همیشــه.دچار.یک.مافیا.است.و.ما.هرسال.نسبت.به.

این.وضعیت.اعتراض.می.کنیم.ولی.نتیجه.ای.ندارد..متاســفانه.در.بخش.جانمایی.و.واگذاری.

غرفه.ها.عدالت.رعایت.نمی.شود.و.به.جای.ضوابط،.یک.سری.روابط.در.این.کار.دخیل.است..
میزان.استقبال.مردمی.نسبت.به.سال.قبل.بهتر.بود.

3..برگزاری.نمایشــگاه.جزو.واجبات.است.و.نمی.توان.از.آن.گذشت..ایجاد.ایده.های.جدید.

و.آشــنایی.مصرف.کنندگان.با.شــرکت.ها.و.محصوالت.جدید.در.نمایشگاه.ها.باعث.می.شود.
سطح.عمومی.دانش.ساخت.وساز.در.کشور.ارتقاء.پیدا.کند.

عباس تهرانیان | اکسیر آسا

1..شــرکت.کارا.تجارت.فربد.در.زمینه.تولید.پروفیل.در.و.
پنجره.یو.پی.وی.سی.فعالیت.می.کند.

2..میزان.حضور.شــرکت.ها.در.نمایشــگاه.امسال.خیلی.

خوب.اســت.و.شــرکت.های.زیادی.در.نمایشــگاه.حضور.
پیداکرده.اند..ما.هم.تجربه.حضور.در.نمایشــگاه.در.و.پنجره.را.داریم.و.هم.این.نمایشــگاه.
که.هرکدام.مزایای.خاص.خود.را.دارند..ازجمله.مزیت.های.این.نمایشــگاه.گستردگی.دامنه.
فعالیت.شــرکت.های.حاضر.در.نمایشــگاه.است.که.طیف.وسیعی.از.صنایع.را.شامل.می.شود.
و.همین.امر.در.میزان.اســتقبال.از.نمایشــگاه.بسیار.موثر.بوده.اســت..از.دیگر.نکات.مثبت.
این.نمایشــگاه.زمان.برگزاری.آن.اســت.که.با.توجه.به.فصــل.کاری.و.فعالیت.صنف.در.و.
پنجره.که.در.نیمه.دوم.سال.است.بهتر.است.مصرف.کننده.در.نیمه.اول.سال.محصول.مورد.
نظرش.را.انتخاب.کند.و.مقدمات.کار.فراهم.شــود؛.به.همین.دلیل.زمان.این.نمایشگاه.برای.

کار.ما.مناسب.تر.است.
3..ارتباط.مســتقیم.مصرف.کننده.و.تولیدکننده.و.حذف.واسطه.ها.از.مهم.ترین.نکات.مثبت.
نمایشــگاه.اســت..مصرف.کننده.می.تواند.در.نمایشــگاه.تعداد.زیادی.شرکت.با.محصوالت.
متنــوع.مورد.نیازش.را.یکجا.ببیند.و.ارزیابی.و.مقایســه.بکند.ولی.انجــام.این.کار.در.بازار.

مســتلزم.وقت.و.هزینه.بسیار.زیادی.است.که.نتیجه.چندان.مثبتی.هم.نخواهد.داشت.

پیوند نجفی  | کارا تجارت فربد
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1..شــرکت.همپار.با.ســرمایه.گذاری.و.مشــارکت.

برلوخر.آلمان،.در.زمینــه.تولید.و.عرضه.افزودنی.های.

پلیمر.پی.وی.ســی،.به.عنوان.یکی.از.مواد.اولیه.مصالح.

ســاختمانی.از.قبیــل.پروفیــل.در.و.پنجــره،.لوله.و.
اتصاالت.یو.پی.وی.ســی،.روکش.سیم.و.کابل،.انواع.ورق.و.....فعالیت.می.کند..

شــرکت.همپار،.با.توجه.به.نیازهای.فنی.هریک.از.مشــتریان.خود.و.به.پشتوانه.

بخش.تحقیق.و.توســعه.شــرکت.برلوخر.آلمان.به.عنوان.بزرگ.تریــن.تولیدکننده.

افزودنی.های.پی..وی..سی.در.جهان،.محصوالت.خود.را.مطابق.با.آخرین.استانداردها.
به.روز.می.کند.

.در.این.راســتا،.توسعه.محصوالت.سازگار.با.محیط.زیســت.را.بیش.ازپیش.و.نیز.

همگام.با.برنامه.های.جهانی،.در.دستور.کار.قرار.داده.است.که.از.این.جمله.می.توان.

به.ارائه.سیســتم.های.فاقد.سرب.)شامل.کلسیم.زینک،.ارگانیک.و.قلع(.برای.لوله.و.
اتصاالت.پی..وی..سی.اشاره.کرد.

2..در.نمایشــگاه.بخش.لوله.و.اتصاالت.نســبت.به.ســایر.رشته.های.پی.وی.سی.

فعال.تر.بود.و.پرسنل.این.مجموعه.توانستند.بزرگان.این.صنعت.را.در.این.نمایشگاه.

مالقات.کنند..به.طورکلی،.تعداد.بازدیدکنندگان.نسبت.به.سال.قبل.حدودا.15درصد.

کمتر.بود..در.بخش.پروفیل.در.و.پنجره.تنها.ســه.تولیدکننده.در.نمایشــگاه.حضور.
داشتند.که.از.این.لحاظ.بسیار.ضعیف.بود.

3..صنعت.ساختمان.در.کشورهای.اروپایی.دگرگون.شده.و.می.توان.گفت.50درصد.

محصوالت.مشــترک.در.این.نمایشــگاه.دیگر.جایگاه.جهانی.نــدارد؛.همچنین.در.

زمینــه.لوله.های.فاضالب.و.آب،.کیفیت.کاالی.موجود.در.دنیا.باالتر.از.بســیاری.از.
محصوالت.تولیدشده.موجود.در.ایران.است..

به.طورکلی.این.صنعت.در.ایران.فرســوده.شده.و.به.علت.وجود.رانت.های.فراوان.

نتوانسته.رشد.قابل.توجهی.داشته.باشــد..قطعا.نمایشگاه.صنعت.ساختمان.می.تواند.

نقش.بســیار.مهمی.در.ارائه.نیازمندی.های.ســاختمان.و.رونق.این.صنعت.گسترده.
داشته.باشد.

محمد کمالی | همپار
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1..شرکت.ســاختار.آینده.در.زمینه.تولید.در.و.پنجره.

یو.پی.وی.ســی.و.ترمال.بریک.و.نمــای.آلومینیومی.

فعالیت.می.کند..محصول.جدید.ما.در.نمایشگاه.امسال.
تهران.مقاطع.ترمال.بریک.اختصاصی.خودمان.است.

2..امســال.چون.در.سالن.خوبی.قرار.داشــتیم.میزان.بازدید.و.استقبال.خوب.بود.

ولی.ســال.های.قبل.در.جاهای.نامناسبی.جانمایی.می.شــدیم.که.مورد.رضایت.ما.

نبود..اگر.فضای.نمایشگاه.مانند.کشورهای.خارجی.به.صورت.یکپارچه.باشد.و.همه.

غرفه.ها.در.یک.فضای.مشترک.جانمایی.بشوند.خیلی.بهتر.است..بازدیدکننده.نباید.

وقتش.را.در.فضای.باز.نمایشگاه.که.احتمال.سرما،.گرما.و.بارندگی.وجود.دارد.هدر.
دهــد..پراکندگی.غرفه.ها.وقت.و.انرژی.زیادی.از.بازدیدکننده.می.گیرد.

3..نمایشــگاه.هیچ.تاثیــری.بر.رونق.و.رکود.بازار.ندارد.بلکه.اینجا.بیشــتر.برای.

تولیدکنندگان.است.تا.باهم.بیشــتر.آشنا.شوند.و.محصوالت.تازه.و.تکنولوژی.های.

جدیــد.را.از.نزدیک.ببینند..بــرای.اینکه.مصرف.کننده.بتواند.در.نمایشــگاه.حضور.

پررنگ.تری.داشته.باشد.یا.به.اصالح.خرید.و.فروشی.صورت.گیرد.باید.نمایشگاه.ها.

به.صورت.تخصصی.تری.برگزار.شــوند..این.گونه.نمایشگاه.های.عمومی.بیشتر.برای.

دیدوبازدید.اســت.و.تعداد.کمی.از.بازدیدکننده.های.عمومی.اقدام.به.خرید.می.کنند..

آشــنایی.شــرکت.ها.با.هم.و.ایجاد.تعامل.و.همکاری.بین.آنها.مهم.ترین.دستاورد.
نمایشگاه.است.

شهرام حسن زاده | ساختار آینده
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1..صنایع.شــیمیایی.غفاری.در.زمینه.تولید.و.عرضه.انواع.

محصوالت.شــیمیایی.از.قبیل.چسب.و.رزین.فعالیت.می.کند..

محصول.جدید.ما.در.نمایشگاه.امسال.دو.محصول.بود.یکی.

ام.اس.پلیمرها.که.با.اســتقبال.خوبی.مواجه.شــد.و.دیگری.
چســب EPM1 که.در.نمای.ساختمان.)چسباندن.سنگ(.استفاده.می.شود.

2..نمایشگاه.امسال.به.خاطر.گستردگی.و.تخصصی.تر.شدن.بحث.ساختمان.و.همچنین.
باالتر.رفتن.دانش.مصرف.کنندگان.نسبت.به.سال.های.قبل.نمایشگاه.تخصصی.تری.بود.
3..باوجود.رکودی.که.بر.بازار.ســاختمان.حاکم.اســت.برگزاری.نمایشگاه.هم.معایب.و.
هم.مزایایی.دارد..هرچند.نمایشــگاه.بر.رکود.بازار.تاثیر.زیادی.ندارد.اما.باعث.می.شــود.
شــما.همواره.در.دسترس.مشتری.باشید.و.محصوالت.و.فناوری.جدید.را.به.مصرف.کننده.

عرضه.کنید.

امیر جوربانیان | صنایع شیمیایی غفاری

1..شرکت.شــکو.آلمان.از.بزرگ.ترین.کمپانی.های.

اینترنشــنال.دنیا.اســت.که.نزدیک.به.هشــتاد.سال.

ســابقه.فعالیت.در.صنعت.ســاختمان.دارد.و.بیشــتر.

به.عنوان.طراح.سیســتم.و.تامین.کننده.مواد.شــناخته.
می.شــود..شکو.در.ســرفصل.نماهای.کرتین.وال.و.شیشــه.ای.و.سیستم.های.در.و.
پنجره.نیز.فعالیت.چشــمگیری.دارد..محصوالت.جدید.ما.در.نمایشــگاه.امسال.در.
ســرفصل.پنجره،.سیستم.های.کشــویی.پانوراما.دیزاین.است.و.در.سرفصل.نما.هم.

سیستم.های.اتوماسیون.و.بازشوهای.الکتریکی.کرتین.وال.را.داریم.
2..نمایشــگاه.فرصت.خوبی.برای.شرکت.هاست.تا.با.سایر.شرکت.ها.تعامل.داشته.
باشــند.و.فضایی.ایجاد.شــود.تا.میان.کارفرما.و.پیمانــکار.و.مصرف.کننده.ارتباط.
کاری.مناســبی.برقرار.شــود..به.همین.دلیل.امســال.چهارمین.دوره.حضور.ما.در.
نمایشــگاه.است.و.سعی.می.کنیم.از.این.فرصت.به.بهترین.نحو.استفاده.کنیم..البته.
میزان.استقبال.از.نمایشــگاه.و.نحوه.حضور.مراجعین.نسبت.به.سال.های.قبل.رشد.

چشمگیری.نداشته.است.
3..نمایشــگاه.فرصت.مناسبی.است.که.روند.معرفی.شرکت.ها.و.شناخت.مشتری.

از.محصوالت.را.تسریع.می.کند.و.باعث.پویایی.بازار.می.شود.

بابک امجدی  | شکو ایران

1..شــرکت.تولیدی.ماهد.آلومینیوم.در.زمینه.تولید.

پروفیــل.آلومینیوم.فعالیت.می.کنــد..محصول.جدید.

ما.در.نمایشــگاه.امســال.سیســتم.یونیتایــز.بود.که.
به.روزرسانی.شده.و.کیفیت.آن.ارتقاء.یافته.است.

2..میزان.اســتقبال.از.نمایشگاه.نســبت.به.ســال.های.قبل.بهتر.بود.ولی.نحوه.

برگزاری.همچنان.مشــکالتی.دارد.ازجمله.گرمای.ســالن.ها.که.واقعا.باعث.آزار.و.

اذیت.غرفه.داران.و.بازدیدکنندگان.شده.است..متاسفانه.در.نمایشگاه.های.ما.باوجود.
دریافت.هزینه.های.زیاد.خدمات.قابل.قبولی.ارائه.نمی.شود.

3..مطمئنا.برگزاری.نمایشــگاه.در.رشد.صنعت.موثر.اســت.ولی.نه.فقط.با.ایجاد.

چند.غرفه.و.برگزاری.نمایشــگاه.به.هر.نحوی..بلکه.باید.عالوه.بر.برگزاری.مناسب.

و.باکیفیت.نمایشــگاه.برخی.از.زیرســاخت.ها.را.نیز.مهیا.کنیم..برگزاری.نمایشگاه.

در.کنار.سیاســت.گذاری.صحیح.اقتصادی.و.حمایت.های.دولتی.می.تواند.در.رشد.و.
توسعه.صنعت.ساختمان.موثر.واقع.شود.

عباس احمدی  | ماهد آلومینیوم
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1..شــرکت.فناور.پالســتیک.ســپاهان.در.زمینــه.تولید.

محصوالت.نویــن.ســاختمانی.از.جنس.پلیمرهــا.فعالیت.

می.کند..محصول.جدید.ما.در.نمایشــگاه.ساختمان.امسال،.

پروفیل.های.رنگی.جدید.سی.فور.و.دیوارپوش.جدیدی.است.
که.کیفیت.بســیار.باالیی.در.طرح.و.نقش.و.مقاومت.صوتی.مناسبی.دارد.

2..متاسفانه.نمایشگاه.ساختمان.هرسال.از.سال.قبل.ضعیف.تر.برگزار.می.شود.و.برگزارکننده.

نمایشگاه.تمهیدات.مناســبی.برای.معرفی.و.اطالع.رسانی.نمایشگاه.انجام.نمی.دهد..مجری.

نمایشــگاه.صرفا.به.انجام.کارهای.اولیه.و.معمول.برگزاری.نمایشگاه.می.پردازد.و.با.جانمایی.

چند.شــرکت.در.سالن.ها.و.غرفه.ها.وظیفه.اش.را.تمام.شده.می.داند..درصورتی.که.موارد.زیادی.

وجود.دارد.که.یک.نمایشــگاه.خوب.باید.از.آنها.برخوردار.باشد.که.در.این.نمایشگاه.اثری.از.
این.موارد.نمی.بینیم..درمجموع.ســطح.برگزاری.نمایشگاه.خیلی.پایین.است.

3..اگر.نحوه.برگزاری.نمایشــگاه.در.حد.معقول.باشــد.و.شــرکت.ها.با.شرایط.مناسبی.در.
نمایشــگاه.حضور.پیدا.کنند.مطمئنا.تاثیر.خوبی.بر.روند.بازار.خواهد.داشت.

پوریا قلی زاده  | فناور پالستیک سپاهان

1..شــرکت.نانوویــن.در.زمینه.تولیــد.در.و.پنجره.

یو.پی.وی.ســی.و.آلومینیــوم.فعالیــت.می.کند..ما.در.

نمایشــگاه.امســال.چند.محصــول.جدید.داشــتیم..

شیشــه.های.اسمارت.که.قابلیت.مات.و.شفاف.شدن.با.
جریان.برق.را.دارند..پنجره.های.آلومینیومی.با.بازشــوی.مخفی.و.پنجره.های.یو.پی.
یو.ســی.با.مولتی.اسالید.که.می.توانند.سه.ریل.یا.بیشــتر.داشته.باشند.و.محصول.
انحصاری.شــرکت.ما.که.پوشــش.های.ضد.حرارت.شیشه.اســت.که.شیشه.را.۴0.

درصد.نسبت.به.شیشه.های.عادی.بیشتر.عایق.می.کند.
2..میزان.استقبال.با.توجه.به.رکودی.که.صنعت.ساختمان.دارد.خوب.بود.اما.طبق.
معمول.در.بخش.اجرای.نمایشــگاه.نقطه.ضعف.های.زیادی.دیده.می.شــود..ازجمله.

بحث.جانمایی.ها.که.همواره.وجود.داشــته.و.هنوز.برطرف.نشده.است.
3..به.نظر.من.صرف.برگزاری.نمایشــگاه.نمی.تواند.در.رونق.صنعت.ســاختمان.
تاثیرگذار.باشد.چراکه.رونق.ساختمان.نیازمند.توجه.به.سیاست.گذاری.های.کالن.در.
بخش.ساختمان.کشور.است.به.گونه.ای.که.سرمایه.ها.را.به.این.بخش.سوق.بدهد.و.
ســرمایه.گذاری.در.این.بخش.را.سودآور.بکند..تا.زمانی.که.این.زیرساخت.ها.درست.

نشود.نمایشگاه.نمی.تواند.تاثیر.زیادی.داشته.باشد.

شاهد کاشانی  | نانووین

1..شیشــه..ایمنی.شــرق.در.زمینه.تولیــد.و.عرضه.انواع.

شیشــه.های.ســاختمانی.و.صنعتی.فعالیت.می.کند..محصول.

جدید.ما.در.نمایشــگاه.امســال.تولید.شیشــه.جامبو.سیستم.

.های.فینیتــی.بلژیــک.با.ابعــاد.2.20.در.6.متــر.)دوجداره،.
سکوریت.و.لمینیت(.است.

2..البته.مدت..زمان.زیادی.از.نمایشــگاه.نگذشته.است.بااین.حال.میزان.بازدیدکننده.نسبتا.
خوب.بود.و.در.مجموع.از.وضعیت.راضی.هستیم.

3..برگزاری.نمایشــگاه.هرچند.تاثیر.اساسی.بر.رکود.حاکم.بر.بازار.ندارد.ولی.با.شوکی.که.

وارد.می.کند.اثر.مثبتی.بر.روند.بازار.دارد..برگزاری.نمایشــگاه.باعث.ایجاد.رقابت.و.هیجان.

در.میان.شــرکت.ها.می.شود.و.شرکت.هایی.که.در.نمایشــگاه.حضور.پیدا.می.کنند.ماندگاری.
بیشتری.در.بازار.خواهند.داشت.

محمد استقبال | شیشه  ایمنی شرق
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1..شــرکت.آلدورا.وین.با.برند.ویندور.در.زمینه.تولید.

پروفیل.یو.پی.وی.ســی.در.و.پنجره.در.ارومیه.فعالیت.

می.کند..ما.در.نمایشگاه.امسال.محصول.جدید.نداشتیم.

ولی.محصــوالت.قبلی.مان.را.که.ازنظــر.کیفی.ارتقاء.
دادیم.در.این.نمایشگاه.نیز.عرضه.کردیم.

2..نمایشگاه.امسال.با.توجه.به.این.که.روزهای.برگزاری.آن.در.ابتدای.هفته.است.

نسبت.به.ســال.های.قبل.از.استقبال.کمتری.برخوردار.بود.ولی.به.طورکلی.از.نحوه.
برگزاری.و.میزان.استقبال.بازدیدکنندگان.راضی.هستیم.

3..اگر.تمهیداتی.اندیشــیده.شود.که.بازدیدکنندگان.خارجی.از.کشورهای.اطراف.

که.ساخت.وســاز.در.آنجا.به.دالیل.خاصی.مثل.وقوع.جنگ.و....بیشــتر.اســت.در.

نمایشــگاه.حضور.پیدا.کنند.خیلی.بهتر.اســت..مطمئنا.حضور.هیات.های.تجاری.از.

کشــورهایی.مثل.عراق،.افغانستان،.ســوریه.و.....در.نمایشگاه.که.هم.ساخت.وساز.

بیشــتری.دارند.و.هم.نیاز.به.مواد.و.مصالح.ساختمانی.دارند.کمک.بیشتری.به.رشد.

و.رونق.صنعت.ســاختمان.و.پویایی.اقتصاد.ما.خواهد.کرد.و.رکودی.که.در.بازار.و.
صنعت.ســاختمان.ما.وجود.دارد.را.هم.تا.حدودی.پوشش.می.دهد.

هادی حسن پور | ویندور

1..شــرکت.تولیدی.صنعتی.تتا.آلومینیوم.در.زمینه.

تولیــد.مقاطــع.آلومینیــوم.فعالیــت.دارد..محصول.

جدید.ما.در.نمایشگاه.امســال.سایبان.های.اتومات.و.
سرپوش.های.استخر.است.

2..نمایشــگاه.امسال.نســبت.به.سال.های.قبل.ضعیف.تر.شــده.است..بااین.حال.

ما.تاکنون.مشــکل.خاصی.نداشتیم.و.راضی.هســتیم..یکی.از.مواردی.که.همواره.

در.نمایشــگاه.وجود.دارد.و.در.این.نمایشــگاه.هم.بود.بحث.عدم.تفکیک.صنوف.و.

دســته.بندی.شــرکت.های.هم.رشته.است..بهتر.است.که.شــرکت.هایی.که.فعالیت.

مشــابهی.دارند.در.یک.سالن.جانمایی.شوند.تا.هم.شــرکت.ها.هم.بازدیدکنندگان.
راحت.تر.بتوانند.از.نمایشگاه.استفاده.کنند.

3..طبعا.اجرای.هرســاله.نمایشــگاه.برای.این.صنعت.مهم.و.تاثیرگذار.اســت.به.

شــرطی.که.از.تولیدکنندگان.حمایت.شود..متاسفانه.تولیدکنندگان.در.کشور.ما.هیچ.
حامی.ندارند.و.با.هزاران.گرفتاری.و.مشــکل.کارشان.را.پیش.می.برند.

وحید امیرآبادی  | تتا آلومینیوم

1..مجموعه.شیشــه..ایمنی.خراسان.در.زمینه.تولید.

شیشــه.های.ســکوریت،.دوجداره.و.لمینیــت.فعالیت.

می.کند..راه.اندازی.خط.تمام.اتوماتیک.تولید.شیشــه.

دوجداره.با.راندمان.تولید.۷00.قطعه.شیشــه.دوجداره.
در.یک.شــیفت.کاری.ازجمله.اقدامات.مجموعه.ما.در.سال.جدید.است.

2..نحوه.برگزاری.نمایشگاه.مانند.همیشه.همراه.با.یک.سری.ایرادات.و.اشکاالت.

بود.که.گویا.قصد.برطرف.شــدن.ندارند.ولی.ازنظر.میزان.اســتقبال.و.حضور.مردم.
نسبت.به.سال.قبل.بهتر.بود.

3..برگزاری.نمایشــگاه.اگر.در.زمان.و.مکان.مناســب.و.با.مدیریت.صحیح.انجام.

شــود.قطعا.تاثیر.مثبتی.خواهد.داشت.و.شــرکت.ها.می.توانند.بهترین.استفاده.را.از.
این.فرصت.داشته.باشند.

وحید باقری  | شیشه  ایمنی خراسان
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1..شــرکت.بازرگانی.همرو.صنعت.نماینده.انحصاری.

پیچ.همرو )HAMRO(.تایوان.در.ایران.است..زمینه.

فعالیــت.ما.تهیه.و.توزیع.انــواع.پیچ.های.در.و.پنجره،.

نــوک.مته.ای.و.خودکار،.واشــر.و....مورد.اســتفاده.در.
صنعت.ســاختمان.و.سایر.صنایع.اســت..محصول.جدید.ما.در.نمایشگاه.امسال.5.
مدل.پیچ.جدید.است.که.قابلیت.استفاده.زیادی.در.صنعت.دارند.و.تاکنون.در.کشور.

وجود.نداشته.اند.
2..نمایشگاه.صنعت.ســاختمان.درمجموع.نمایشگاه.پربار.و.خوبی.است.فقط.اگر.
مانند.ســال.های.قبل.چند.روز.از.نمایشگاه.در.روزهای.تعطیل.قرار.می.گرفت.خیلی.

بهتر.بود.تا.افراد.بیشــتری.بتوانند.برای.بازدید.به.نمایشگاه.بیایند.
3..برگزاری.نمایشــگاه.باعث.ارتقاء.کیفیت.و.تنوع.کاری.در.تولیدات.می.شــود.و.
این.مســئله.باعث.بهبود.کیفیت.کلی.و.زیباتر.شــدن.طراحی.ساختمان.ها.می.شود..
از.ســوی.دیگر.نمایشگاه.محلی.است.برای.معرفی.افراد،.شرکت.ها.و.محصوالت.و.

باعث.ایجاد.رابطه.های.کاری.جدید.می.شود.

حمید زینعلی | همرو صنعت

1..شــرکت.بازرگانی.آلوم.طرح.پاســارگاد.در.زمینه.

بازرگانــی.و.مهندســی.فروش.محصــوالت.مختلف.
فعالیت.می.کند. آلومینیومی.

2..با.وجود.اینکه.محل.غرفه.ما.خیلی.خوب.نیســت.
ولــی.میزان.اســتقبال.خیلی.خوب.و.فراتــر.از.حد.تصور.ما.بود..نحــوه.برگزاری.

نمایشــگاه.هم.مانند.سال.های.قبل.بود.و.تغییر.محسوسی.نداشت.
3..نمایشــگاه.فرصت.مناســبی.برای.کار.ماست..ما.بســیاری.از.نیروهایمان.را.
در.نمایشــگاه.آمــوزش.می.دهیم..نیروی.جدیــدی.که.به.نمایشــگاه.می.آوریم.و.
روزانه.بــرای.حدود.100.تا.200.نفر.محصوالت.را.معرفــی.می.کنند،.بهترین.نوع.
آموزش.را.می.بیند..ما.در.نمایشــگاه.محصوالت.جدید.ســایر.شرکت.ها.را.می.بینیم.
و.با.تکنولوژی.های.جدید.آشنا.می.شــویم..در.همین.نمایشگاه.چندین.مقطع.جدید.
آلومینیومی.توسط.شرکت.های.خارجی.ارائه.شده.بود.که.ما.می.توانیم.این.مقاطع.را.

که.مقاطع.پرمصرفی.هم.هستند،.بومی.سازی.کنیم.

سهیل ایزدخواه  | آلوم طرح پاسارگاد

1..شــرکت.تولیــدی.درب.و.دکور.اســتیل.آراتیل.

در.زمینه.تولید.و.ســاخت.سازه.های.اســتیل.فعالیت.

می.کند..مجموعه.ما.امسال.موفق.شد.بزرگ.ترین.در.

کشور.با.ابعاد.21.متر.بازشــو.و.بلندترین.در.با.۴.متر.
و.۷0.ســانتی.متر.ارتفاع.را.تولید.کند.و.همچنین.توانســتیم.برند.برتر.کشور.در.کار.

خودمان.شویم.
2..شرکت.های.مشارکت.کننده.در.نمایشگاه.امسال.فعال.تر.و.قوی.تر.از.سال.های.قبل.
ظاهرشــده.اند.ولی.میزان.استقبال.بازدیدکنندگان.نســبت.به.قبل.کمی.ضعیف.تر.شده.
است.البته.هرچه.به.روزهای.پایانی.نزدیک.تر.می.شویم.میزان.بازدیدکنندگان.هم.بیشتر.

می.شــود..در.مجموع.امید.بیشتری.به.ایجاد.رونق.در.بازار.امسال.احساس.می.شود.
3..من.شــخصا.اعتقاد.زیادی.به.نمایشگاه.ها.دارم.به.ویژه.در.صنعت.ساختمان.که.
لمس.اجناس.و.محصوالت.باید.توســط.مشتری.و.مصرف.کننده.از.نزدیک.صورت.
بگیرد..نمایشــگاه.ساختمان.باید.در.همین.محیط.نمایشگاه.بین.المللی.اتفاق.بیفتد.و.

جاهایی.مثل.شــهر.آفتاب.و.مصلی.برای.نمایشگاه.ساختمان.مناسب.نیست.

احمد واقف  | استیل آراتیل
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1..شــرکت.ســارای.در.زمینه.تولید.مقاطع.مختلف.

پروفیل.آلومینیومی.در.کشــور.ترکیــه.فعالیت.می.کند..

محصول.جدید.ما.در.نمایشــگاه.امســال.معرفی.برند.

جدید.کالیتکو.می.باشــد.کــه.محصولی.با.طراحی.روز.
اروپا.است.

2..نمایشگاه.امســال.مانند.سال.های.قبل.اســت.و.تغییر.آن.چنانی.نکرده.است..

همچنان.مشــکالتی.مثل.بی.نظمی،.ترافیک،.کمبود.پارکینگ.و.ناهماهنگی.هایی.

در.اجرای.نمایشــگاه.وجود.دارد..البته.ما.در.نمایشــگاه.فروش.نداریم.و.بیشتر.به.

دنبال.بحث.برند.ســازی.و.معرفی.محصوالتمان.هســتیم..نمایشگاه.تهران.برای.

شــرکت.های.خارجی.خیلی.گران.است.و.در.اینجا.نسبت.به.بهترین.نمایشگاه.های.
اروپایی.مثل.بائو.)BAU( و.فرانکفورت.پول.بیشــتری.از.ما.می.گیرند.

3..فکــر.نمی.کنم.برگزاری.نمایشــگاه.کمکی.به.رونق.صنعت.ســاختمان.بکند.

چراکه.ریشــه.این.رکود.در.جای.دیگری.مانند.کمبود.پول.و.نقدینگی،.سیاست.های.

کلی.اقتصادی.و.مشــکالت.زیرساختی.است..نکته.دیگری.که.باید.اشاره.کنم.این.

اســت.که.نمایشگاه.ســاختمان.تهران.نمایشگاه.بسیار.شــلوغ.و.گسترده.ای.است.

چیزی.که.در.هیچ.جای.دنیا.مرســوم.نیســت..در.همه.جای.دنیا.فقط.شرکت.های.

بزرگ.و.برندهای.مطرح.در.نمایشــگاه.حضور.پیدا.می.کنند.ولی.در.اینجا.شرکت.ها.

و.تولیدکننده.های.ریزودرشــت،.پیمانکاران.و.حتی.برخی.فروشــگاه.ها.و.کارگاه.ها.
هم.حضور.دارند!

بابک خاکپوری | سارای ترکیه

1..شــرکت.نماکاران.هزاره.سوم.نماینده.انحصاری.

شــرکت.چادراوغلو.ترکیه.در.ایران.اســت.و.در.زمینه.

طراحی.و.اجرای.انواع.سیستم.های.نمای.ساختمانی.و.
در.و.پنجره.آلومینیومی.فعالیت.می.کند.

2..نمایشــگاه.مانند.سال.های.گذشته.اســت.و.تغییر.چندانی.نکرده.است..میزان.

استقبال.از.نمایشگاه.خوب.اســت.ولی.بیشتر.بازدیدکنندگان.مردم.عادی.هستند.و.

بازدیدکننده.تخصصی.کمی.در.نمایشگاه.حضور.پیدا.کرده.است..ما.هم.بیشتر.برای.
اعالم.وجود.و.این.که.بگوییم.فعال.هســتیم.در.نمایشگاه.شرکت.کردیم.

3..نمایشــگاه.محل.مناسبی.اســت.برای.معرفی.محصوالت.جدید.تا.شرکت.ها.و.
مصرف.کنندگان.با.محصوالت.و.تکنولوژی.های.تازه.بیشــتر.آشنا.شوند.

نماکاران  | هزاره سوم

1..سیســتم.آلومینیوم.در.زمینه.تولیــد.پروفیل.آلومینیوم.

در.کشــور.ترکیه.فعالیت.می.کند.و.شــرکت.ما.با.نام.ساتر.

به.عنــوان.نماینــده.انحصاری.واردکننــده.محصوالت.این.

مجموعه.در.ایران.اســت..پروفیل.های.اکونومی.و.ورق.های.
ضد.حریق.ازجمله.محصوالت.جدید.ما.در.نمایشــگاه.امسال.است.

2..نمایشــگاه.امســال.خیلی.خوب.بود.به.این.دلیل.که.هم.برندها.و.شرکت.های.معتبر.و.
بزرگی.در.نمایشــگاه.حضور.پیداکرده.اند.و.هم.میزان.بازدیدکنندگان.خوب.و.قابل.توجه.بود.
3..وجود.نمایشــگاه.ها.برای.صنعت.ما.خیلی.مهم.اســت.چون.برخی.مواد.و.متریال.هایی.
وجــود.دارند.که.حتی.برخی.تولیدکنندگان.و.شــرکت.ها.هم.از.وجود.آنها.بی.خبرند.و.در.این.
نمایشگاه.ها.ما.با.این.مواد.و.محصوالت.آشنا.می.شویم..همچنین.آشنایی.با.فناوری.های.روز.

دنیا.و.محصوالت.ســایر.کشورها.به.رشد.صنعت.ما.کمک.زیادی.می.کند.

المعی  | سیستم آلومینیوم 
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1..شــرکت.ســکو.ایران.در.زمینه.تولید.پروفیل.در.و.

پنجره.یو.پی.وی.ســی.و.آلومینیوم.و.نمای.شیشــه.ای.

فعالیــت.می.کند..محصــول.جدید.ما.در.ایــن.دوره.از.

نمایشــگاه.نوعــی.در.خــروج.اضطراری.اســت.که.در.
طرح.های.متنوعی.اجرا.و.ارائه.شده.است.

2..ما.به.عنوان.مجموعه.ای.که.تجربه.حضور.در.نمایشــگاه.های.مختلف.طی.ســال.های.

متمادی.را.داریم.انتظار.داریم.که.نمایشــگاه.هرســال.با.شرایط.بهتری.نسبت.به.سال.قبل.

برگزار.شــود.ولی.متاسفانه.شــرایط.حضور.در.نمایشگاه.هرسال.سخت.تر.و.بدتر.می.شود..به.

نظر.می.رسد.میزان.اســتقبال.از.نمایشگاه.هم.خوب.نیست.یا.دست.کم.در.این.سالنی.که.ما.

حضور.داریم.این.چنین.اســت.چون.من.فرصت.نداشــتم.به.بقیه.سالن.ها.سر.بزنم.ولی.این.
سالن.ازنظر.بازدیدکننده.خلوت.بود.

3..برگزاری.نمایشــگاه.برای.رشــد.و.رونق.صنعت.ســاختمان.تدارک.دیده.نشده.بلکه.

برای.نمایش.شرکت.ها.و.نشــان.دادن.محصوالت.و.دستاوردهای.آنها.است..رشد.و.رونق.

ســاختمان.به.موارد.و.شــرایط.دیگری.وابسته.است.که.بیشــتر.به.سیاست.های.اقتصادی.
دولت.برمی.گردد.

حسن شهرآبادی | سکو ایران

1..شــرکت.رنگین.پروفیل.کویر.در.زمینه.تولید.و.اجرای.

پروفیــل،.در.و.پنجره.و.نمــای.آلومینیومی.فعالیت.دارد..دو.

مدل.پنجره.کشــویی.و.لیفت.اند.اسالید.که.با.پروفیل.های.

اختصاصی.خودمــان.تولید.کردیم.ازجمله.محصوالت.جدید.
ما.در.نمایشگاه.امسال.است.

2..برگزاری.نمایشــگاه.مانند.ســال.های.گذشته.است.و.یک.ســری.ایراداتی.که.همیشه.

در.نمایشــگاه.بوده.همچنان.وجود.دارد؛.مانند.سیســتم.ســرمایش.و.گرمایش.سالن.ها.که.

همیشــه.مشکل.داشته.و.در.تابستان.هوای.ســالن.ها.گرم.و.در.زمستان.سرد.است..بسیاری.

از.بازدیدکننــدگان.با.این.هوای.گرم.تمایلی.به.ماندن.در.غرفه.و.انجام.گفتگو.ندارند..میزان.

استقبال.درمجموع.ضعیف.بود.که.یکی.از.دالیل.آن.می.تواند.تغییر.زمان.برگزاری.نمایشگاه.
از.روزهای.پایانی.و.تعطیل.هفته.به.روزهای.میانی.هفته.باشــد.

3..قطعا.برگزاری.نمایشــگاه.موثر.است.چراکه.باعث.ایجاد.ارتباط.مستقیم.بین.تولیدکننده.
و.مصرف.کننده.می.شــود.و.این.موضوع.برای.صنعت.گسترده.ساختمان.بسیار.مفید.است.

امیرسعید میرمطهر | رنگین پروفیل کویر

1..شــرکت.ایکیــاس.وطــن.در.زمینه.تولیــد.مصنوعات.

و.محصــوالت.چوبی.شــامل.در.و.پنجره،.کمــد،.کابینت،.

دکوراســیون.و.نما.فعالیت.می.کند..تمامی.محصوالت.ما.در.
این.غرفه.نمایشگاهی.از.محصوالت.جدید.ما.هستند.

2..متاســفانه.همیشــه.در.نحوه.برگزاری.نمایشگاه.در.ایران.ضعف.وجود.دارد.و.در.این.

نمایشــگاه.هم.این.نقاط.ضعف.وجود.داشت..در.نمایشگاه.صنعت.ساختمان.تهران.باوجود.

دریافت.هزینه.های.بســیار.باال.کــه.از.معتبرترین.و.بزرگ.ترین.نمایشــگاه.های.دنیا.هم.

گران.تر.اســت.هیچ.گونه.خدمات.قابل.توجهی.ارائه.نمی.شــود.و.نمایشگاه.در.پایین.ترین.
سطح.برگزار.می.شود.

3..امروزه.حضور.در.نمایشــگاه.بیشتر.برای.برندسازی.است.و.دیگر.فروش.کاالیی.انجام.
نمی.شود.به.همین.خاطر.حضور.در.نمایشگاه.کارکرد.متفاوتی.نسبت.به.قبل.پیدا.کرده.است.

امید محمدزاده | ایکیاس وطن
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1..شــرکت.مارال.درب.در.زمینه.تولیــد.انواع.در.و.

پنجــره.آلومینیومــی.و.نما.فعالیــت.می.کند..محصول.
جدید.ما.پنجره.لنگه.مخفی.و.سایبان.متحرک.است.

2..میزان.اســتقبال.از.نمایشــگاه.صنعت.ساختمان.
خوب.اســت.چون.صنعت.ساختمان.یکی.از.بزرگ.ترین.صنایع.ما.است.و.شرکت.ها.
و.بازدیدکنندگان.زیادی.از.تمام.نقاط.کشــور.در.این.نمایشگاه.حضور.پیدا.می.کنند..
میزان.اســتقبال.از.غرفه.ما.هم.نسبتا.خوب.بود.ولی.وضعیت.تهویه.و.سرمایش.این.
ســالن.اصال.مناسب.نبود.و.بســیاری.از.بازدیدکنندگان.ما.از.این.موضوع.شکایت.
داشــتند..برای.ما.میزان.استقبال.مهم.اســت.ولی.مهم.تر.از.آن.کیفیت.و.تخصصی.

بودن.بازدیدهاست.
3..نمایشــگاه.از.جنبه.ها.و.ابعاد.مختلف.برای.صنعت.ما.مهم.اســت..نمایشــگاه.
فضای.مناســبی.برای.تبلیغ.محصوالت.و.شناساندن.شــرکت.ها.و.تولیداتشان.به.
مصرف.کنندگان.است..نمایشگاه.باعث.می.شود.برخی.شرکت.های.قدیمی.در.ذهن.

مردم.به.نوعی.یادآوری.شوند.و.فراموش.نشوند.

فریبا قلی زاده | مارال درب

1..شــرکت.آلوپن.در.زمینــه.تولیــد.پروفیل.های.

آلومینیوم.در.شــهرک.صنعتی.البــرز.قزوین.فعالیت.

دارد..سیســتم.یونیتایز.برای.اجــرای.نماهای.صنعتی.

با.ســرعت.باال.و.سیستم.لیفت.اند.اسالید.با.تکنولوژی.
روز.اروپا.از.جمله.محصوالت.جدید.ما.در.نمایشــگاه.امسال.بود.

2..نحوه.برگزاری.و.میزان.اســتقبال.از.نمایشگاه.نسبت.به.سال.های.گذشته.بهتر.

بود.و.ما.توانســتیم.باوجود.مشــکلی.که.در.بحث.جانمایی.غرفه.و.تهویه.و.گرمای.
هوا.داشتیم.ارتباط.خوبی.با.مشتریانمان.برقرار.کنیم.

3..مطمئنا.برگزاری.نمایشــگاه.برای.صنعت.ما.خوب.اســت.ولی.باید.تمهیداتی.

اندیشــیده.شود.تا.تکنولوژی.هایی.که.از.سوی.شــرکت.ها.در.این.نمایشگاه.ها.ارائه.

می.شــود.با.نظارت.ارگان.های.مربوطه.باشد.تا.با.شرایط.جغرافیایی،.اقلیمی.و.آب.و.
هوایی.کشور.مطابقت.و.مناسبت.بیشتری.داشته.باشند.

محرم اسماعیل پور   | آلوپن

1..شــرکت.بازرگانی.کاالمهر.در.زمینه.واردات.و.توزیع.

انواع.چســب،.فوم.و.درزگیرهای.ســاختمانی.و.صنعتی.از.

کشــورهای.ترکیه،.هلند،.ایتالیا.و.چیــن.فعالیت.می.کند..

محصول.جدید.ما.در.نمایشــگاه.امســال.محصوالت.برند.
Akfix.است.

2..مجموعه.کاالمهر.تقریبا.بعد.از.یک.وقفه.سه.ســاله.در.نمایشــگاه.امســال.شرکت.

کرده.اســت..درباره.نمایشــگاه.امســال.با.توجه.به.یکی.دو.روزی.که.از.آغاز.نمایشگاه.

می.گذرد.می.توان.به.این.نکته.اشــاره.کرد.که.متاسفانه.بازدیدکنندگان.نمایشگاه.چندان.

تخصصی.نیســتند.و.بیشتر.مردم.عادی.هســتند.که.برای.دیدوبازدید.و.وقت.گذرانی.به.
می.آیند. نمایشگاه.

3..رکود.موجود.در.صنعت.ساختمان.به.عوامل.باالدستی.و.سیاست.های.کالن.اقتصادی.

دولت.مرتبط.اســت.و.نمایشگاه.نمی.تواند.تاثیر.زیادی.در.این.رکود.داشته.باشد..بااین.حال.

همین.که.شــرکت.های.مختلف.با.محصوالت.جدید.در.نمایشــگاه.حضور.پیدا.می.کنند.و.
محصوالت.جدید.را.به.مصرف.کنندگان.معرفی.می.کنند.اقدام.خوبی.اســت.

داود رفیعی  | کاالمهر
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1..صنایع.چوبی.کارگو.در.زمینه.تولید.پنجره.و.شاتر.

چوبی.فعالیت.می.کند..محصول.جدید.ما.در.نمایشگاه.
پلنتیشن.شاتر.)شاتر.قابل.تنظیم(.است.

2..مدیریت.نمایشــگاه.را.خیلــی.ضعیف.دیدم؛.اول.
اینکه.اطالع.رسانی.شــان.مثال.نسبت.به.نمایشــگاه.پوشاک.شب.عید.بسیار.ضعیف.
بود.و.به.همین.دلیل.میزان.استقبال.از.نمایشگاه.امسال.کمتر.از.سال.های.قبل.بود..
مدیریت.داخلی.نمایشگاه.و.نحوه.جانمایی.غرفه.ها.نیز.بسیار.ضعیف.بود..همان.طور.
کــه.می.بینید.صدای.بلندگویی.که.باالی.ســر.ما.قرار.دارد.و.در.طول.نمایشــگاه.

همواره.روشــن.است.مانع.صحبت.کردن.و.شنیدن.صدای.ما.شده.است.
3..این.نمایشــگاه.باعث.می.شــود.هر.صنفی.همکاران،.بــازار.هدف،.صنف.های.
باالدســتی.و.پایین.دســتی.و.رقبایش.را.بشناسد.و.این..یک.امر.حیاتی.برای.تجارت.
و.صنعت.است..نمایشگاه.جامع.ســاختمان.فرصت.خوبی.است.که.سالی.یک.مرتبه.
برای.صنعت.ســاختمان.پیش.می.آید.تا.همه.صنف.های.گسترده.این.صنعت.در.کنار.

هم.قرار.بگیرند.

کیوان اسکویی | کارگو

1..شــرکت.ارســاش )ersas( درزمینــه.تولیــد.

پروفیل.های.در.و.پنجره.آلومینیومی.در.ترکیه.فعالیت.

می.کنــد..محصــول.جدید.مــا.در.نمایشــگاه.تهران.

عرضه.سیســتم.جدید.پال.اســت.که.تمامی.مزایای.
یو.پی..وی..سی.آلومینیوم.را.باهم.دارد.

2..در.نمایشــگاه.امســال.اســتقبال.خوبی.از.غرفه.و.محصوالت.ما.شد.و.از.این.

بابت.از.همه.سپاســگزاریم..امیدوار.هستیم.امســال.قراردادهای.خوبی.با.شرکت.ها.

و.مشــتریانی.کــه.در.نمایشــگاه.پیدا.کردیــم.منعقد.کنیم..ما.از.ســال.201۴.در.
نمایشــگاه.های.ایران.شرکت.می.کنیم.و.از.نمایشگاه.راضی.هستیم.

3..نمایشــگاه.فرصت.مناسبی.است.تا.با.شــرکت.های.ایرانی.بیشتر.آشنا.شویم.و.
برای.همکاری.و.قرارداهای.کاری.گفتگو.کنیم.

علی بوراک بیاض کلیچ  |  ارساش

1..شــرکت.واکر.آلمــان.از.بزرگ.تریــن.برندهای.

تولید.چسب.های.ســیلیکونی.در.دنیا.است..در.5.سال.

گذشته.برند.ما.در.بازار.ایران.حضور.موفقی.داشته.و.با.

کمک.شرکت.مگاپخش.که.نماینده.انحصاری.فروش.
محصوالت.واکر.در.ایران.است.توانســتیم.محصوالت.خودمان.را.به.سراسر.کشور.
ارائه.دهیم..ما.در.این.نمایشــگاه.دو.محصول.جدید.سیلیکونی.داشتیم؛.اولی.چسب.
مخصوص.آکواریوم.اســت.و.دیگری.چسب.CS که.مخصوص.استفاده.در.نماهای.

داخلی.و.خارجی.ساختمان.است.
2..امســال.دومین.دوره.حضور.ما.در.نمایشــگاه.تهران.است..سال.گذشته.هم.در.
نمایشگاه.صنعت.ساختمان.تهران.شرکت.کردیم..نمایشگاه.امسال.نمایشگاه.خوبی.

اســت.و.امیدواریم.اتفاقات.خوبی.در.این.نمایشگاه.برای.ما.بیفتد.
3..ما.در.نمایشــگاه.ها.با.شرکت.های.دیگر.که.محصوالت.جدیدتر،.ایده.های.برتر.
و.فناوری.های.مدرن.تری.دارند.آشــنا.می.شــویم.که.این.موضوع.کمک.زیادی.به.

پیشرفت.کار.ما.می.کند.

واجدی جوارا  | واکر آلمان
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1..شــرکت.ونوس.شیشــه.در.زمینه.تولیــد.انواع.

شیشــه.های.ســاختمانی،.صنعتی.و.خودرویی.فعالیت.

می.کند..محصوالت.جدید.ما.در.نمایشــگاه.امسال.دو.

مورد.اســت..اولی.که.جدیدترین.محصول.ما.در.ایران.

و.آخرین.تکنولوژی.روز.دنیا.است.چاپ.دیجیتال.روی.
شیشــه.اســت..مورد.دوم،.بحث.اتصاالت.در.نماها.و.یراق.آالت.آن.است.که.بیشتر.

روی.اسپایدر.و.کابل.ها.تمرکز.کردیم.
2..نمایشگاه.امسال.از.لحاظ.استقبال.شرکت.ها.به.وضوح.خلوت.تر.از.نمایشگاه.های.
قبل.بود.به.ویژه.حضور.شــرکت.های.خارجی.کمتر.شده.بود..البته.در.میزان.استقبال.
بازدیدکننــده.مانند.قبل.بود،.نه.رشــد.کــرده.بود.و.نه.ریــزش..کیفیت.برگزاری.
نمایشــگاه.خوب.بود.اگرچه.امکانات.مانند.همیشــه.مطلوب.نبــود.به.ویژه.ازلحاظ.

سرمایش.و.تهویه..
برگزاری.نمایشــگاهی.با.این.وســعت.در.این.نقطه.از.شــهر.تهران.بسیار.سخت.
اســت.و.مشکالت.زیادی.برای.همه.به.وجود.می.آورد.به.همین.خاطر.برخی.ترجیح.

می.دهند.به.این.نمایشگاه.نیایند.
3..مطمئنا.برگزاری.این.نمایشــگاه.ها.تاثیر.مثبتی.دارد.ولی.کم.کم.باید.به.سمت.
نمایشــگاه.های.تخصصی.تر.برویم..مثل.نمایشگاه.تخصصی.در.و.پنجره.که.هرسال.
برگزار.می.شود.و.استقبال.خوبی.هم.از.آن.صورت.می.گیرد..بازدیدکننده.در.نمایشگاه.

تخصصی.می.داند.برای.چه.چیزی.آمده.و.بازدیدکننده.هم.تخصصی.اســت.

علیرضا صادقی زاده | ونوس شیشه

1..شرکت.تولیدی.مالمین.و.پی.وی.سی.افرا.)ماوی(.

در.زمینــه.تولید.پروفیل.یو.پی.وی.ســی.در.و.پنجره.
دوجداره.فعالیت.می.کند.

2..میزان.حضور.در.نمایشگاه.خوب.است.و.مردم.از.
این.فرصت.به.بهترین.نحو.استفاده.می.کنند.

3..نمایشگاه.محل.مناسبی.است.تا.مصرف.کننده.و.تولیدکننده.بدون.واسطه.باهم.

تعامل.داشــته.باشــند..اگر.هرروز.هم.نمایشگاه.باشد.کم.اســت.چراکه.رقابت.بین.
تولیدکنندگان.ایجاد.می.شــود.و.این.برای.صنعت.خیلی.خوب.است.

یحیی محمدی بازرگانی  | پروفیل ماوی
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نشریـه پنجره ایرانیـان
نخستین ماهنامه تخصصی صنعت در و پنجره و بهینه سازی انرژی ایران
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نشریـه پنجره ایرانیـان
نخستین ماهنامه تخصصی صنعت در و پنجره و بهینه سازی انرژی ایران
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در گفتگو با مديرعامل گروه صنعتی پنجره دوجداره كاظمی مطرح شد:

هماهنگ بودن بازار باعث اعتماد مشتریان می شود

گروه صنعتی کاظمی در ســال 1388 فعالیت خود را در زمینه تولید در و پنجره دوجداره یو.پی.وی.سی آغاز کرده است. گروه صنعتی 
کاظمــی هم اینک ضمن تولید و فروش انواع در و پنجره دوجداره یو.پی.وی.ســی و آلومینیوم ترمال بریک در زمینه تولید انواع توری 
نیز فعالیت می کند. گروه صنعتی کاظمی در همه بخش های صنعت در و پنجره فعالیت می کند و تقریبا از صفر تا صد تولید در و پنجره 
دوجداره را انجام می دهد. بخش نما که در کنار پنجره بخش مهمی از ساختمان را به خود اختصاص می دهد از دیگر مواردی است که 
گروه صنعتی کاظمی در آن هم فعالیت می کند. پرداختن به رشــته های مختلف و تنوع محصوالت مزایا و معایبی دارد. این که مشتری با 
یک قرارداد کاری که با یک شرکت منعقد می کند می تواند تمامی بخش نما و در و پنجره ساختمانش را تامین کند و به شرکت ها و افراد 
مختلف مراجعه نکند از جمله نکات مثبتی است که گروه صنعتی کاظمی با تجمیع فعالیت های مختلف در کنار هم به آن دست پیدا کرده 
اســت. مدیریت گروه کاظمی معتقد است به دلیل در اختیار داشتن نیروی فنی و متخصص، امکانات و فضای کاری مناسب و مدیریت 
صحیح، انجام دادن هم زمان این کارها و پرداختن به بخش های مختلف صنعت در و پنجره و نما، کاری آسان و حرفه ای تر است. نشریه 

پنجره ایرانیان با آقای کاظمی، مدیرعامل این شرکت گفتگویی انجام داده است که در ادامه آن را باهم می خوانیم:

اشــاره
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 ابتدا کمی درباره ســابقه و پیشــینه فعالیت گروه صنعتی کاظمی 
توضیح دهید.

.گروه.صنعتی.کاظمی.از.سال.1388.در.شهر.رامسر.شروع.به.فعالیت.کرده.است..ضرورت.

تولید.و.اســتفاده.از.فناوری.پیشرفته.در.زمینه.مصرف.صحیح.انرژی.و.کمک.به.اشتغال.زایی.

باعث.شد.تا.مدیران.شرکت.به.فکر.راه.اندازی.این.شرکت.بیفتند.و.در.حال.حاضر.با.استفاده.

از.نیروی.کار.باتجربه.و.متخصص.تالش.می.کنند.تا.محصولی.باکیفیت.به.دســت.مشتریان.

برسانند..گروه.صنعتی.کاظمی.در.زمینه.تولید.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.و.آلومینیوم،.نماهای.
اسپایدر.و.فریم.لس،.انواع.توری.و....فعالیت.می.کند.

 در حال حاضر چه محصوالت و خدماتی را ارائه می دهید؟
در.و.پنجره.دوجداره.یو.پی.وی.سی.و.آلومینیوم.ترمال.بریک.از.جمله.محصوالتی.است.
که.گروه.صنعتی.کاظمی.همواره.تولید.کرده.و.به.بازار.عرضه.می.کند..نمایندگی.و.فروش.
پروفیل.های.داخلی.مانند.ویستابســت.و.بوتیا.از.دیگر.خدماتی.اســت.که.به.مشتریانمان.

ارائه.می.کنیم.
 آیا خدمات یا محصول جدیدی به سبد کاالیی تان اضافه شده است؟ 

توضیح دهید.
بله.پنجره.های.لیفت.اند.اســالید.جدیدترین.محصولی.است.که.به.سبد.کاالیی.ما.اضافه.
شــده.است..نماهای.اســپایدر.و.فریم.لس.نیز.از.جمله.کارهایی.است.که.این.روزها.تمرکز.

بیشتری.روی.آنها.داریم.
 ســطح کیفی و استاندارد محصوالتتان چگونه است؟ محصوالت شما 

تاکنون چه استاندارد یا گواهینامه هایی را دریافت کرده اند؟
محصــوالت.ما.دارای.گواهینامه.های.بین.المللی.اســت.و.به.عنــوان.کارآفرین.نمونه.نیز.
انتخاب.شــده.ایم..تالش.ما.این.اســت.که.محصوالتمان.در.بهترین.شرایط.و.مطابق.آخرین.

استانداردهای.روز.تولید.و.عرضه.شوند.
 چه برنامه ای برای به روزرســانی و ارتقاء ســطح کیفی محصوالت 

تولیدی خود دارید؟
گروه.صنعتی.کاظمی.نامی.آشناســت.که.تا.چند.ســال.پیش.کســی.این.مجموعه.را.
نمی.شــناخت.ولی.االن.بسیاری.از.نقاط.ایران.این.مجموعه.صنعتی.را.می.شناسند..برای.
این.که.بتوانیم.جــواب.این.اعتماد.را.بدهیم.باید.هر.روز.ســطح.کیفی.محصوالتمان.را.

ارتقاء.دهیم.
 وضعیت فعلــی بازار را چگونه ارزیابی می کنید؟ مهم ترین عامل رونق 

بازار را چه چیزی می دانید؟
وضعیت.فعلی.بازار.روشــن.است..واقعیت.این.است.که.اگر.کیفیت.خوب.باشد.مردم.خرید.
می.کنند..پول.و.نقدینگی.عامل.مهمی.اســت.که.روی.رونق.بازار.تاثیر.زیادی.دارد.اگر.پول.

دست.مردم.باشد.خرید.می.کنند.و.بازار.رونق.پیدا.می.کند.
 اســتفاده از نیروی کار متخصص چه تاثیری در رونــد کار دارد؟ آیا 

برنامه ای برای آموزش و ارتقاء سطح فنی و علمی نیروی کارتان دارد؟
اســتفاده.از.کارگر.ماهر.در.هر.کاری.تاثیر.مثبت.دارد..بخش.زیادی.از.کیفیت.محصوالت.

ما.به.نحوه.فعالیت.کارگرها.و.نیروهای.فنی.وابســته.است.و.برای.داشتن.محصولی.باکیفیت.

باید.نیروی.کاری.قوی.و.باتجربه.داشــته.باشیم..برپایی.کارگاه.ها.و.سفر.های.آموزشی.داخل.

و.خارج.کشور.از.جمله.برنامه.های.ما.برای.کارکنان.مجموعه.است.تا.از.آخرین.دستاوردها.و.
فناوری.های.روز.صنعت.در.و.پنجره.آگاه.شوند.

 ارائه گارانتی و خدمات پس از فروش در شــرکت شما به چه صورت 
انجام می گیرد؟

تمامی.محصوالت.ما.گارانتی.و.ضمانت.نامه.15.ساله.کیفیت.دارند..خدمات.پس.از.فروش.

ما.به.صورت.2۴.ســاعته.است.و.مشتریان.در.هر.ساعتی.از.شبانه.روز.که.با.ما.تماس.بگیرند.
نیروهای.ما.در.اسرع.وقت.در.محل.پروژه.حاضرشده.و.نسبت.به.ارائه.خدمات.اقدام.می.کنند.

 مجموعه شما تقریبا تمامی بخش های مربوط به در و پنجره را پوشش 
می دهد. این کار چه مزایایی دارد و آیا بهتر نیست در یک بخش به صورت 

تخصصی فعالیت کنید؟
ما.از.صفر.تا.صد.پنجره.را.در.مجموعه.مان.انجام.می.دهیم.تولید.توری.و.فروش.پروفیل.و.
یراق.و.ملزومات.هم.داریم..به.تازگی.نیز.تولید.در.و.پنجره.آلومینیومی.ترمال.بریک.و.نماهای.
فریم.لس.و.اســپایدر.را.نیز.به.فعالیت.هایمان.اضافه.کردیم..این.کار.مزایای.فراوانی.دارد.و.
ضمن.این.که.هزینه.و.وقت.کمتری.از.مشــتری.می.گیرد،.مشــتری.به.جای.مراجعه.به.چند.
شــرکت.و.تهیه.محصوالت.مختلفی.که.شاید.باهم.هماهنگی.الزم.را.نداشته.باشند.با.یک.
شــرکت.واحد.سروکار.دارد.و.آن.شــرکت،.هم.پنجره.و.توری.و.هم.نمای.ساختمان.را.باهم.
طراحی.و.اجرا.می.کند..ضمن.این.که.ما.در.همه.بخش.ها.به.صورت.تخصصی.کار.می.کنیم.و.
نیروهایمان.آموزش.های.الزم.را.دیده.اند..در.بخش.ماشین.آالت.و.امکانات.سخت.افزاری.هم.
کمبودی.نداریم.و.از.بهترین.دســتگاه.ها.و.آخرین.تکنولوژی.روز.برای.تولید.محصوالتمان.

استفاده.می.کنیم.
 مهم ترین دغدغــه ذهنی تان برای ادامــه کار و فعالیت صنعت در و 

پنجره چیست؟
وضعیت.فعلی.صنعت.در.و.پنجره.متاثر.از.وضعیت.بازار.ساخت.وساز،.در.شرایط.خوبی.قرار.
ندارد..کمبود.پول.و.نقدینگی.در.بازار.مهم.ترین.مشــکل.این.بخش.است.که.اگر.مرتفع.شود.
سایر.موارد.درست.می.شــود..اگر.پول.در.دست.مردم.باشد.شروع.به.ساخت.وساز.می.کنند.و.

چرخه.کار.فعال.می.شود.
 دولــت و برنامه هــای حمایتی آن، چه نقشــی در کاهش و رفع این 

دغدغه ها می تواند داشته باشد؟
دولت.با.برداشتن.تحریم.ها.می.تواند.کمک.زیادی.به.ما.کند..وقتی.تحریم.برداشته.شود.ما.
خیلی.راحت.بهترین.دســتگاه.ها.را.وارد.می.کنیم..برداشتن.تحریم.ها.باعث.رونق.کسب.وکار.
می.شــود.و.پول.به.بازار.تزریق.می.شود..دولت.با.این.کار.و.حمایتی.که.از.بخش.تولید.انجام.

می.دهد.می.تواند.بیشترین.کمک.را.به.ما.بکند.
 آیا تبلیغات تاثیری در پیشــرفت کســب وکار و رونق بازار شما دارد؟ 

بهترین تبلیغ را چه نوع تبلیغی می دانید؟
بلــه.تاثیر.خیلی.خوبــی.دارد.و.ما.همیشــه.از.تبلیغات.به.عنوان.یک.عامــل.تاثیرگذار.و.
کمک.کننده.اســتفاده.کرده.ایم..انواع.تبلیغات.محیطی،.جــاده.ای،.تلگرام.و.فضای.مجازی،.
نشریات.و.روزنامه.ها،.صداوسیما.و.....برای.کار.ما.وجود.دارد.اما.تبلیغات.تلگرامی.و.محیطی.

برای.کار.ما.بهتر.است.

و کالم آخر...؟
از تمام مردم تقاضا دارم از تولید داخلی حمایت کنند و از تولیدکنندگان 
تقاضــا دارم کاالی باکیفیت تحویل مردم بدهنــد و هیچ وقت کیفیت کار 
خودشــان را خراب نکنند. همکاران ما توجه کننــد که با دادن قیمت های 
پایین بازار را خراب نکنند. بازار باید هماهنگ و یکدســت باشد تا باعث 
اعتماد مشتری شود. شــما اگر کارتان خوب باشد و قیمت مناسب داشته 

باشد مطمئنا مشتری خودش را هم پیدا می کند.
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گــزارش پنجره ایرانیــان از افتتاح چهارمین شــعبه 
ساتیان................................................. 166
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شــعبه فروش ساتیان در میدان حسن آباد تهران افتتاح شد. این شعبه که چهارمین شعبه فروش ساتیان است روز یکشنبه 
اول مردادماه 96 با حضور مهندس صدقی نسب، مدیرعامل و تعدادی از مدیران ساتیان با همراهی جمعی از فعاالن صنعت 
در و پنجره در میدان حســن آباد تهران افتتاح شد. شعبه میدان حسن آباد ســاتیان که به عرضه محصوالت الکترونیکی و 
یراق آالت GEZE اختصاص پیدا کرده اســت، ازاین پس آماده ارائه خدمات به تمامی مشــتریان ســاتیان در سراسر کشور 
خواهد بود. پیش ازاین دو شعبه دیگر ســاتیان در شهریار و خاوران تهران و یک شعبه نیز در شهر مشهد افتتاح شده بود. 
آن چنان که از صحبت های مدیران ســاتیان برمی آید این مجموعه در نظر دارد همچنان به پیشرفت و مسیر رو به رشدی که 
ترســیم کرده اند ادامه دهند و با طرح های ابتکاری و نوآورانه خود بازار و مشتریانشان را غافلگیر کنند. حال باید منتظر ماند 
و دید پس از ســاتیان فامیلی، آکادمی ساتیان، افتتاح شعب متعدد در نقاط مختلف کشور و ... این مجموعه موفق چه طرح و 
برنامه ای برای آینده در دستور کار دارد. گروه خبری نشریه پنجره ایرانیان به منظور پوشش خبری و تهیه گزارش از افتتاحیه 
چهارمین شعبه ساتیان در محل این نمایشگاه و فروشگاه در میدان حسن آباد تهران حضور پیدا کرده و با تعدادی از مدیران 
و چند تن از مشتریان ساتیان گپ و گفتی انجام داده است که در ادامه توجه شما را به مشروح این گفتگوها جلب می کنیم:

اشــاره

گزارش اختصاصی پنجره ايرانيان از:

افتتاح چهارمین شعبه ساتیان
 در میدان حسن آباد تهران
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لطفا درباره شــعبه ســاتیان میدان حســن آباد توضیح دهید؟ چه 
محصوالتی در این شعبه عرضه می شود؟

شعبه.فروش.و.مجموعه.نمایشگاهی.)SHOWROOM(.میدان.حسن.آباد.تهران.

چهارمین.شــعبه.ساتیان.در.کشور.است.که.پس.از.شعبه.های.خاوران.و.شهریار.تهران.

و.شــعبه.توس.مشهد.از.روز.چهارشنبه.۴.مردادماه.96.فعالیتش.را.رسما.آغاز.کرد..این.

شــعبه.بیشتر.به.پوشــش.اجناس.و.یراق.آالت.الکتریکی.و.برقی.برند.GEZE.خواهد.

پرداخــت..یراق.آالت.مربوط.بــه.محصوالت.اتوماتیکی.مانند.درهای.کشــویی،.در.و.

پنجره.های.لوالیی.و.پنجره.های.کلنگی.که.به.صورت.الکتریکی.کار.می.کنند.هســتند؛.

در.مجموعه.ســاتیان.تاکنون.این.محصوالت.را.نداشتیم.و.از.این.به.بعد.در.این.شعبه.

به.مشــتریان.ارائه.خواهد.شد..از.دیگر.محصوالت.این.مجموعه.می.توان.به.یراق.آالت.

مربوط.به.محصوالت.شیشــه.مانند.لوال.کفی.که.در.ویترین.ها.استفاده.می.شود.اشاره.

کرد.و.همچنین.یراق.آالت.مربوط.به.محصوالت.کشــویی.دســتی.که.می.توانند.روی.
چوب،.شیشه.و.سایر.مواد.و.متریال.ها.با.ابعاد.و.اندازه.های.مختلف.نصب.شود.

شعبه فروش و نمایشــگاه ساتیان در میدان حسن آباد چه مناطقی 
را پوشش می دهد؟

این.شــعبه.بــه.دلیل.این.کــه.محصوالتی.کــه.در.آن.عرضه.می.شــود.خاص.و.

منحصربه.فرد.اســت.برای.تمامی.نقاط.کشــور.در.نظر.گرفته.شــده.است.و.تمامی.

مشــتریان.ما.در.سراسر.کشــور.می.توانند.از.خدمات.این.شعبه.استفاده.کنند..در.واقع.

سایر.شــعب.ما.نیز.دارای.چنین.عملکردی.هســتند.و.توانایی.ارائه.خدمات.به.همه.

مشــتریان.ما.را.دارند.با.این.تفاوت.که.محصوالت.و.اجناس.در.ســایر.شعب.تا.حدود.

زیادی.مشــترک.است.ولی.در.شعبه.حســن.آباد.محصوالتی.وجود.دارد.که.در.سایر.
شعب.ما.عرضه.نمی.شوند.

هدف شما از افتتاح این شعبه چیست؟
همان.طــور.که.گفتم.اجناس.و.محصوالتی.که.در.شــعبه.میدان.حســن.آباد.عرضه.
می.شــود.در.سایر.فروشگاه.های.ما.وجود.ندارد..ما.تالش.کردیم.در.این.شعبه.به.تهیه.
و.توزیع.یــراق.آالت.محصوالت.الکتریکی.بپردازیم.و.قســمت.دیگری.از.بازار.را.که.
تاکنون.مغفول.مانده.بود.نیز.پوشش.بدهیم.و.به.نوعی.سبد.کاالیی.مان.را.کامل.تر.کنیم.

لطفا شرکت و نوع فعالیتتان را به صورت مختصر معرفی کنید؟
محمد.دره.زرشکی،.مدیرعامل.شرکت.بهینه.سازان.ایساتیس.)بهسا(.هستم.و.مدت.
6.سال.است.در.زمینه.تولید.انواع.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.در.یزد.فعالیت.می.کنیم.

چه مدت با مجموعه ساتیان همکاری دارید؟
تقریبا.از.همان.ســال.اول.شروع.فعالیت.هایمان،.همکاری..ما.با.مجموعه.ساتیان.نیز.

شکل.گرفت.و.تاکنون.نزدیک.به.6.سال.است.باهم.همکاری.داریم.

مجموعه ساتیان دارای چه مزایا و برتری هایی است که باعث شده 
در این مدت باهم کار کنید؟

مجموعه.ســاتیان.ازجمله.خوش.فکرترین.مجموعه.هایی.است.که.در.صنعت.فعالیت.

می.کند..ساتیان.در.تمامی.کارها.برنامه.منظم.و.از.پیش.طراحی.شده.ای.دارد.که.انصافا.

برنامه.هایشان.بســیار.به.روز.و.در.راستای.ارتقاء.ســطح.کمی.و.کیفی.محصوالتشان.

است..ساتیان.ارتباط.خوبی.با.مجموعه.مشتریان.و.همکاران.خود.دارد.و.با.برنامه.ریزی.

نظام.مند.برای.رسیدن.به.اهداف.از.تمامی.ظرفیت.های.موجود.به.خوبی.استفاده.می.کند..

از.دیگر.برتری.های.مجموعه.ســاتیان.انتخاب.های.درســتی.اســت.که.دارند.ازجمله.

انتخاب.همکاران،.مشتریان،.محصوالت.و.....همه.و.همه.باعث.شده.اند.تا.ساتیان.یکی.
از.مجموعه.های.موفق.در.صنعت.در.و.پنجره.باشد.

محصوالت و اجناسی که ساتیان عرضه می کند در چه سطحی قرار دارند؟
ما.مصرف.کننده.یراق.آالت.در.و.پنجره.یو.پی.وی.ســی.هستیم.و.بیشتر.از.برند.روتو.
اســتفاده.می.کنیم..این.برند.ازجمله.بهترین.و.باکیفیت.ترین.یراق.آالت.موجود.در.بازار.

است.که.ساتیان.نمایندگی.عرضه.این.برند.را.در.اختیار.دارد.
چه پیشنهادی برای بهتر شدن فعالیت های ساتیان دارید؟

البته.آقای.صدقی.نســب.نســبت.به.ما.لطف.دارند.و.گاهی.با.هم.مشورت.می.کنیم.

ولی.واقعیت.این.اســت.که.ایشــان.آن.قدر.خوش.فکر.هستند.که.نیازی.به.راهنمایی.و.

پیشــنهادهای.ما.ندارند.و.ما.باید.از.تجربیات.و.راهنمایی.هایشان.استفاده.کنیم..درواقع.

مجموعه.ساتیان.اگر.همین.مسیر.را.با.همین.کیفیت.ادامه.دهد.با.فاصله.زیادی.از.سایر.
رقبا.پیش.خواهد.بود.

چه امتیازاتی در مجموعه ساتیان وجود داشت که شما را به همکاری 
دراز مدت با آن ترغیب کرد؟

.)Roto(.مهم.ترین.دلیل.شروع.همکاری.ما.با.شرکت.ساتیان،.عرضه.یراق.آالت.روتو

بود..چون.ما.از.قبل.این.محصول.را.می.شناختیم.و.شرکت.ساتیان.نیز.نماینده.انحصاری.

این.برند.در.کشــور.بود،.همکاری.ما.از.همین.جا.شروع.شد..در.ادامه.اما.دالیل.زیادی.

وجود.داشــت.که.باعث.شــد.همکاری.ما.ادامــه.پیدا.کند.و.تاکنون.نیز.برقرار.باشــد.

به.گونه.ای.که.هم.اکنون.وجود.یراق.آالت.روتو.یکی.از.کوچک.ترین.دالیل.ما.برای.ادامه.

همکاری.اســت..مهم.ترین.دلیل.و.نقطه.عطف.شرکت.ساتیان.توجه.به.بحث.تکنیکال.

اســت.و.زحمت.زیادی.که.این.مجموعه.و.مدیریت.آن.در.این.زمینه.متحمل.شده.اند..

مورد.دیگر.بحث.انبار.و.پشــتیبانی.قوی.است.که.اجناس.و.کاالهای.شرکت.ساتیان.از.

آن.برخوردارند.و.کمک.بزرگی.به.مشــتریان.برای.تامین.کاال.است..توجه.ویژه.ای.که.

به.بحث.مشتری.مداری.شده.است.و.باشگاه.مشتریان.ساتیان.یا.همان.ساتیان.فامیلی.

که.با.تالش.مدیریت.مجموعه.شکل.گرفته.است.نیز.ازجمله.موارد.قابل.توجه.در.زمینه.

خدمات.ارائه.شده.از.سوی.ساتیان.است..در.واقع.مجموعه.ساتیان.بسیاری.از.مباحثی.را.

که.شاید.در.سایر.شرکت.ها.به.صورت.تئوری.و.حرف.مطرح.باشند.به.شکل.عملی.اجرا.

کرده.است.و.مجموعه.این.عوامل.باعث.شده.است.تا.ما.به.عنوان.یکی.از.مشتریان.این.
شرکت.همچنان.به.همکاری.خود.با.شرکت.ساتیان.ادامه.دهیم..

نظرتان درباره برندهایی که ساتیان عرضه می کند چیست و آیا این 
برندها که عموما از بهترین برندهای دنیا در صنعت در و پنجره هستند، 

تاثیری در موفقیت ساتیان داشته اند؟
برندهای.ســاتیان.ازجمله.بهترین.محصوالت.و.یراق.آالتی.هســتند.که.در.کشور.ما.

علیرضا صدقی نسب 
مدیرعامل ساتیان

محمد دره زرشکی 
مدیرعامل شرکت بهسا

سید حسین بسیطی 
شرکت بهسا



عرضه.می.شوند.و.همان.طور.که.در.ابتدا.گفتم.دلیل.شروع.همکاری.ما.با.این.مجموعه.

وجــود.همین.برندهای.معتبر.در.مجموعه.ســاتیان.بود..مطمئنــا.انتخاب.نوع.برند.و.

گرفتن.نمایندگی.آن.نیاز.به.یک.نوع.مهارت.و.توانایی.دارد.که.ساتیان.از.آن.برخوردار.

اســت..ضمن.این.که.ساتیان.برخالف.بسیاری.از.رقبایش.که.به.عرضه.ناقص.و.جزئی.

محصوالت.یک.برند.اکتفا.می.کنند.از.ابتدای.فعالیتش.تمامی.یراق.آالت.مورد.نیاز.یک.

محصول.را.از.یک.برند.در.اختیار.مشتری.قرار.می.داد.و.تاکنون.نیز.این.سیاست.را.ادامه.

داده.اســت..همان.طور.که.می.دانید.کامل.بودن.سبد.کاالیی.یک.محصول.از.یک.برند.
تاثیر.زیادی.در.کیفیت.آن.محصول.دارد.

چه پیشنهادی برای ارتقاء سطح کیفی و خدمات ساتیان دارید؟
شــاید.من.صالحیت.این.را.نداشته.باشم.که.پیشــنهادی.برای.بهبود.خدمات.و.
فعالیت.های.ســاتیان.داشته.باشم.ولی.بنا.بر.چیزی.که.از.مدیران.مجموعه.ساتیان.
دیده.و.شــنیده.ام.می.دانم.که.قبل.از.اجرایی.کــردن.هر.تصمیم.و.برنامه.ای.که.در.
نظر.دارند.ابتدابه.ســاکن.و.در.فاز.اولیه،.تحقیق.و.بررسی.زیادی.صورت.می.دهند.و.
برای.اقدامات.جدید.خود.با.وســواس.خاصی.برنامه.ریزی.می.کنند..به.همین.دلیل.
نمی.توان.پیشنهاد.خاصی.مطرح.کرد.چراکه.استراتژی.و.برنامه.ریزی.های.عملیاتی.

مجموعه.ساتیان.در.سطح.بسیار.خوبی.در.حال.اجرا.هستند.

چه مدت اســت که با ســاتیان همکاری دارید و در چه بخشی 
فعالیت می کنید؟

مدت.دو.سال.است.که.با.مجموعه.ساتیان.همکاری.دارم..ابتدا.در.بخش.طراحی.

مشــغول.به.کار.بودم.و.االن.هم.در.بخش.فروش.محصوالت.GEZE.در.خدمت.
همکاران.هستیم.

در شعبه میدان حسن آباد ساتیان چه خدماتی ارائه می شود؟
هدف.کلی.ساتیان.از.افتتاح.شعب.مختلف.ارتقاء.سطح.خدمات.دهی.به.مشتریان.
اســت.به.نحوی.که.تمام.مشتریان.در.سراسر.نقاط.کشــور.بتوانند.با.آسودگی.و.در.
ســریع.ترین.زمان.ممکن.کاالی.موردنیازشان.را.تهیه.کنند..بر.همین.اساس.شعبه.
ساتیان.در.میدان.حســن.آباد.به.عنوان.چهارمین.شعبه.فروش.ساتیان.افتتاح.شد.و.
قرار.است.در.این.شــعبه.محصوالت.GEZE.به.ویژه.بخش.یراق.آالت.و.ملزومات.

الکتریکی.و.برقی.به.مشتریان.ارائه.شود.
در مورد محصوالت GEZE کمی توضیح دهید؟

GEZE.یکــی.از.قدیمی.تریــن.و.باکیفیت.تریــن.برندهای.آلمانــی.مربوط.به.

یراق.آالت.و.ملزومات.در.و.پنجره.اســت.که.همواره.در.بازار.و.صنعت.در.و.پنجره.

مورد.توجه.مونتاژکاران.قرار.داشته.است..یراق.آالت.GEZE.قابل.استفاده.در.انواع.
در.و.پنجره.های.یو.پی.وی.سی،.آلومینیومی،.آهنی.و.....است.

شعبه حسن آباد ساتیان به مشتریان چه مناطقی خدمات می دهد؟
همه.شعب.ساتیان.ازجمله.شعبه.های.مستقر.در.تهران،.خدمات.خود.را.به.صورت.
سراســری.به.همه.مشــتریان.ارائه.می.دهند.و.این.شعبه.نیز.به.دلیل.منحصربه.فرد.
بودن.اجناس.و.محصوالتش،.به.تمامی.مشــتریان.ساتیان.در.سراسر.کشور.خدمات.

خود.را.ارائه.می.دهد.
و حرف آخر ...

امیدوارم.بتوانیم.با.کمک.همه.همکاران.در.مجموعه.ساتیان.و.فعاالن.صنعت.در.
و.پنجره.فضای.مناسبی.برای.ارائه.محصوالت.باکیفیت.به.وجود.آوریم.

عرفان عباسی
مدیر فروش شعبه حسن آباد ساتیان
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چه مدت با ساتیان همکاری دارید و در چه بخشی فعالیت می کنید؟
من.مدت.۷.ســال.اســت.در.صنعت.در.و.پنجره.فعالیــت.دارم.البته.به.تازگی.به.تیم.

ساتیان.اضافه.شده.ام.و.این.همکاری.در.زمینه.فروش.محصوالت.GEZE.است.
شرکت ساتیان چه امتیاز و ویژگی داشت که به همکاری شما با این 

مجموعه منجر شد؟
مهم.ترین.دلیل.رغبت.من.برای.همکاری.با.مجموعه.ســاتیان.تداومی.اســت.که.در.
کیفیت.محصوالت.و.سطح.خدمات.این.مجموعه.وجود.دارد..ساتیان.همیشه.به.دنبال.
نوآوری.بوده.و.بدون.توجه.به.رقبا.و.کارهایی.که.ســایرین.انجام.می.دهند.تالش.کرده.
تا.بهترین.محصول.را.با.بهترین.خدمات.به.دست.مشتریان.برساند..نکته.دیگر.حمایتی.
اســت.که.ساتیان.از.مشــتریان.خود.انجام.می.دهد.به.شکلی.که.از.صفر.تا.صد.مراحل.
پیشــرفت.یک.پروژه.همراه.و.همگام.مشتری.است.و.در.بحث.فروش،.خدمات.پس.از.

فروش،.آموزش.و.....در.کنار.مشتری.حضور.دارد.
در مورد شعبه حسن آباد ســاتیان و خدماتی که در این شعبه ارائه 

می شود توضیح دهید؟
شــعبه.حســن.آباد.ســاتیان.در.واقع.یک.نمایشگاه.و.فروشگاه.اســت.که.به.عرضه.
محصوالت.GEZE.اختصاص.پیدا.کرده.اســت..ما.در.این.شعبه.توانایی.عرضه.تمامی.
محصــوالت.GEZE.را.داریم.البته.همان.طور.که.می.دانید.انبار.کردن.همه.محصوالت.
خاص.با.توجه.به.شــرایط.فعلی.بازار.منطقی.نیســت.به.همین.دلیل.ما.در.اینجا.بیشتر.
محصوالت.عمومی.GEZE.را.برای.نمایش.داریم.ولی.هر.محصولی.را.که.مشــتری.

سفارش.بدهد.در.اسرع.وقت.تامین.کرده.و.به.مشتری.تحویل.می.دهیم.
در مورد محصوالت برقی GEZE کمی توضیح دهید؟

همان.طــور.که.می.دانید.محصوالت.GEZE.از.بهتریــن.و.باکیفیت.ترین.یراق.آالت.

موجود.در.بازار.اســت.که.این.یراق.آالت.از.لحاظ.عملکرد.به.دودســته.برقی.و.دستی.

تقسیم.می.شوند..یراق.آالت.برقی.یا.الکتریکی.مربوط.به.محصوالتی.است.که.عملکرد.

آنها.نه.به.وســیله.دست.بلکه.با.نیروی.الکتریکی.و.به.صورت.خودکار.)اتوماتیک(.است..

محصوالت.GEZE.هم.در.بخش.دستی.و.هم.برقی.از.کیفیت.باالیی.برخوردار.هستند.
و.در.بازار.نیز.مقبولیت.خوبی.دارند.

و حرف آخر...
امیدوارم.به.ســمتی.برویم.که.در.بازارمان.به.جای.قیمت.از.این.به.بعد.کیفیت.حرف.

اول.و.آخر.را.بزند.و.محصوالت.باکیفیت.جایگاه.واقعی.خود.را.پیدا.کنند.

بابک بنی عامریان
مدیر شعبه حسن آباد ساتیان
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پنجره.ایرانیان:.هم.اکنون.یک.سوم.از.جمعیت.شهری.ایران.در.وضعیت.نابسامانی.

زندگی.می.کنند.که.نشان.دهنده.عدم.تعادل.بسیار.شدید.در.کشور.است،.مسئله.ای.که.
بدون.شک.یک.شعار.نبوده.و.نمی.توان.نسبت.به.آن.بی.توجه.بود.

بــه.گزارش.پایــگاه.خبری.وزارت.راه.و.شهرســازی.عباس.آخونــدی.وزیر.راه.و.

شهرســازی.در.جلسه.معارفه.حبیب.اهلل.طاهرخانی.در.سمت.جدید.معاونت.وزیر.راه.و.

شهرسازی.و.مدیرعامل.شــرکت.عمران.شهرهای.جدید.گفت:.امیدواریم.با.آغاز.کار.

آقای.طاهرخانی.شــاهد.تحوالت.بهتر.و.بیشتر.در.حوزه.شهرهای.جدید.و.شهرسازی.
در.کشور.باشیم.

آخوندی.در.ادامه.با.اشــاره.به.مسئله.مورد.اهمیت.مردم.کشور.در.آینده.تاکید.کرد:.

از.نظر.من.نکته.مورد.توجه.این.افراد.در.سال.های.پیش.رو.در.کانون.تفکر.و.بررسی.

سیاســت.گذاران.و.اندیشمندان.در.حوزه.امور.سیاسی،.اجتماعی،.امنیتی،.شهرسازی.و.
فرهنگی.بحث.وضعیت.حاشیه.نشینی.در.ایران.خواهد.بود.

وزیر.راه.و.شهرســازی.در.این.باره.افزود:.حاشیه.نشینی.مســئله.ای.بسیار.عمیق.و.

پیچیده.اســت.که.امیدواریم.اهل.علم.و.سیاســت.گذاران.بتوانند.پوسته.شعاری.آن.را.

شــکافته.و.وارد.عمق.این.مطلب.شــوند.که.قطعا.در.بحث.امنیت.ملی.نیز.تاثیرگذار.
خواهد.بود.

آخوندی.در.ادامه.ســخنان.خود.با.تاکید.براینکه.ما.در.حوزه.شهرنشینی.در.ایران.با.

فرصت.و.تهدیدهای.متعددی.مواجه.هستیم.بیان.کرد:.از.نظر.من.تهدیدهای.موجود.

در.حوزه.شهرنشــینی.تا.حد.زیادی.به.مســئله.عدم.تعادل.بســتگی.دارد،.مسئله.ای.

که.با.توزیع.نامناســب.جمعیت.در.ســرزمین،.انباشــت.جمعیت.در.شهرهای.بزرگ،.

حاشیه.نشــینی.بسیار.گســترده،.عدم.ضرورت.بازآفرینی.شهرها.از.درون.و.پوسیدگی.

آنها.و.رشــد.سریع.شهرنشینی.طی.حدودا.6.دهه.متوالی.در.کشور.وضعیتی.سخت.و.
نحوه.الگوی.نامناسب.سکونت.گزینی.را.در.نظام.جمعیتی.کشور.ایجاد.کرده.است.

وی.در.این.باره.اضافه.کرد:.قطعا.همه.شــما.صبح.هنگام.و.زمانی.که.از.خانه.خارج.

آخوندی در جلسه معارفه مديرعامل جديد شركت عمران شهرهای جديد مطرح كرد:

باید مداخله دولــــت در زندگی
 مردم از بین برود
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می.شــوید.شاهد.ترافیک.و.مشــکالتی.در.نظام.حمل.و.نقل،.محیط.زیست،.کیفیت.
زندگی.و.هزاران.مسئله.دیگر.در.شهرها.هستید.که.افراد.جامعه.با.آن.درگیر.هستند.

11 میلیون حاشیه نشین و 8 میلیون ساکن بافت فرسوده در کشور 
وجود دارد

عضوکابینه.دولت.دوازدهم.با.اشــاره.به.تهیه.5.برنامه.توســعه.از.پیش.از.انقالب.

اســالمی.تا.کنون.بیان.کرد:.مردم.ایران.از.ســال.132۷.شاهد.نظام.برنامه.ریزی.در.

کشور.هستند،.هم.اکنون.۷0.سال.از.آن.زمان.می.گذرد.که.قطعا.زمان.کمی.محسوب.

نمی.شــود،.اما.با.توجه.به.این.موضوع.آنچه.که.امروز.شاهد.آن.هستیم.وضعیت.قابل.
قبول.برای.جامعه.ایران.و.مسلمانان.نیست.

وزیر.راه.و.شهرسازی.همچنین.با.اشاره.به.این.مطلب.که.در.حال.حاضر.11.میلیون.

حاشیه.نشین.و.8.میلیون.ســاکن.بافت.فرسوده.در.کشور.وجود.دارد.گفت:.هم.اکنون.

یک.سوم.از.جمعیت.شــهری.ایران.در.وضعیت.نابسامانی.زندگی.می.کنند.که.نشان.

دهنده.عدم.تعادل.بســیار.شدید.در.کشــور.است،.مسئله.ای.که.بدون.شک.یک.شعار.
نبوده.و.نمی.توان.نسبت.به.آن.بی.توجه.بود.

آخوندی.با.تاکید.براینکه.براســاس.اسناد.و.لیســت.اقدامات.انجام.گرفته.در.حوزه.

شهرســازی.نمی.توانیم.بگوییم.که.در.این.حوزه.کاری.انجام.نگرفته.اســت.گفت:.به.

واقــع.با.وجود.انجام.تمامی.این.اقدامات.آیــا.می.توانیم.بگوییم.که.در.زمان.فعلی.به.

رفاه.نسبی.در.کشور.رسیده.ایم؟.آمار.کلی.نشان.می.دهد.که.در.حال.حاضر.2۷.میلیون.

واحد.مســکونی.و.2۴.میلیون.خانوار.در.کشــور.وجود.دارد،.با.وجود.آنکه.خانه.بیشتر.

از.خانوار.وجود.دارد.ولی.شــاهد.توزیع.قابل.قبولی.در.کشور.نیستیم.چراکه.همچنان.

2.میلیون.و.600.هزار.خانه.خالی.و2.میلیون.و.100.هزار.خانه.دوم.در.سراســر.ایران.
به.چشم.می.خورد.

این.مقام.مســئول.همچنین.خاطرنشــان.کرد:.این.در.حالی.است.که.ما.در.زمان.

کنونی.شــاهد.19.میلیون.نفر.در.وضعیت.بدمسکنی.)حاشیه.نشین.و.ساکن.در.بافت.
فرسوده(.بوده.و.کشور.را.در.وضعیت.عدم.تعادل.بسیار.بسیار.بزرگی.می.بینیم.

با وجود عدم تعادل در کشور، تعادل پایدار در شهرها به وجود نمی آید
آخوندی.در.ادامه.ســخنان.خود.تعادل.پایدار.را.یکی.از.مهم.ترین.مباحث.موجود.در.
حوزه.مهندســی.اعالم.کرد.و.گفت:.به.روشنی.معلوم.است.که.با.وجود.عدم.تعادل.در.
کشــور،.تعادل.پایدار.در.شهرها.به.وجود.نمی.آید،.مسئله.ای.که.باید.در.سیاست،.حوزه.

آکادمیک.و.برنامه.ریزی.به.آن.توجه.شود.
عضــو.کابینه.دولت.دوازدهم.عدم.تعادل.در.یک.جامعه.و.شــهر.را.دارای.ظهور.و.
جلوه.های.متعدد.در.آن.منطقه.دانســت.و.گفت:.بزرگترین.مشــکل.ما.در.حال.حاضر.
وجود.تصور.حل.مشــکل.با.شعار.اســت،.اما.باید.به.این.نکته.توجه.کنیم.که.آیا.شعار.
بزرگتر.از.مســکن.مهر.در.بخش.مسکن.در.کشور.سابقه.اجرایی.داشته.است؟.اقدامی.
که.این.حجم.از.منابع.کشور.را.درگیر.خود.کرد.ولی.در.نهایت.نتوانست.تعادل.الزم.در.
شهر.را.ایجاد.کند..بیاییم.فکر.کنیم.که.آیا.این.اقدام.کمکی.به.ایجاد.تعادل.در.کشور.

کرد.و.یا.فرآیند.عدم.ایجاد.آن.را.تشدید.کرد؟
وزیر.راه.و.شهرسازی.اضافه.کرد:.من.به.واقع.از.صاحب.نظران.می.خواهم.که.راجع.
به.این.موضوع،.عمیقا.فکر.کنند،.چرا.که.این.مورد.با.راه.حل.فوری،.شعار.و.کیمیاگری.

حل.نمی.شود.
آخوندی.در.نگاهی.بــه.اقدامات.و.اتخاذ.راهکارهای.اجرایی.متفاوت.از.دوران.قبل.
از.انقالب.تا.کنون.گفت:.متاســفانه.احداث.شــهرک.های.پیرامونی.در.نقاط.مختلف.
کشــور.و.ایجاد.پروژه.های.بزرگ.مقیاس.از.قبل.از.انقالب.تا.تهیه.و.اجرای.طرح.های.
آماده.ســازی.زمین.و.ایجاد.شــهرهای.جدید.پس.از.انقالب.همواره.به.سمت.مداخله.
دولت.در.زندگی.و.یا.اجرای.پروژه.ها.با.هدایت.دولت.در.کشور.پیش.رفت،.اموری.که.

در.فرآیند.اجرا.مبتنی.بر.مداخله.مستقیم.در.زندگی.شهری.به.انجام.می.رسید.
این.مقام.مسئول.در.این.باره.افزود:.در.حال.حاضر.پس.از.گذشت.۷0.سال.به.جایی.
رسیده.ایم.که.می.توانیم.ارزیابی.کنیم.آیا.این.مداخله.ها.به.زندگی.متعادل.کمک.کرده.
است.یا.خیر؟.این.مسئله.که.ما.در.نهایت.شاهد.تراکم.۴.8.نفری.مردم.در.یک.کیلومتر.
مربع.در.حاشیه.جنوبی.کشور.و.کنار.دریا.و.از.طرفی.دیگر.تراکم.1000.نفری.در.یک.

کیلومتر.مربع.در.تهران.باشیم،.مسئله.ای.بسیار.پیچیده.و.غیرقابل.تداوم.خواهد.بود.
آخوندی.در.ادامه.بیان.داشــت:.زمان.فعلی.فرصتی.خوبی.برای.ما.به.شمار.می.رود.
چراکه.تحوالت.شهری.در.ایران،.مراحل.نهایی.خود.را.طی.کرده.و.رشد.شتابان.را.از.
دســت.داده.است.پس.به.نظر.می.رسد.که.هم.اکنون.به.طور.تقریبی.با.ثباتی.در.تغییر.

و.تحوالت.جمعیت.شهری.در.کشور.روبه.رو.هستیم.
به.گفته.وی.نتایج.سرشماری.مرکز.آمار،.تهران.در.سال.90.دارای.جمعیتی.بالغ.بر.
8.میلیون.و.300.هزار.نفر.بوده.و.تا.سال.95.به.طور.میانگبم.هرسال.رشدی.80.هزار.
نفری.را.تجربه.کرده.است.که.در.این.مدت.نیز.پروانه.ساخت..بیش.از.۷00.هزار.خانه.
مسکونی.نیز.صادر.شده.اســت،.مواردی.که.همگی.نشان.می.دهد.تحوالت.جمعیتی.

دیگر.کشش.قبل.را.نداشته.و.مراحل.نهایی.خود.را.سپری.می.کند.
وی.در.ادامه.این.شــرایط.را.فرصت.مغتنمی.برای.سیاست.گذاران.و.مردم.جامعه.در.
تحقق.امر.بازآفرینی.دانست.و.گفت:.قطعا.این.2.گروه.می.توانند.در.فرصت.پیش..آمده.

درخصوص.مسئله.کیفیت،.اشتغال،.هویت.و.....بیشتر.فکر.کنند.
باید میل دولت نسبت به مداخله در زندگی مردم را از بین ببریم

عضو.کابینه.دولت.دوازدهم.افزود:.به.عقیده.من،.ما.باید.خود.شهروندان.را.در.محور.

سیاست.گذاری.های.خود.قرار.داده.و.میل.و.اشتهای.دولت.نسبت.به.مداخله.در.زندگی.
مردم.را.از.بین.ببریم.

آخوندی.با.اشــاره.به.تجربه.۴0.ساله.خود.در.امور.سیاست.گذاری.و.مطالعات.انجام.

داده.پیرامون.نظام.های.برنامه.ریزی.در.کشور.بیان.کرد:.من.پس.از.این.مدت.به.این.

نتیجه.رسیدم.که.در.آخر.کار.توسعه.تنها.با.افزایش.توان.و.ظرفیت.شهروندان.صورت.

می.گیرد،.ما.باید.بپذیریم.که.دولت.نمی.تواند.جانشین.آدم.ها.شود.چراکه.آن.ها.افرادی.
بالغ،.عاقل.و.رشید.بوده.و.خود.می.توانند.زندگی.شان.را.بسازند.

وزیر.راه.و.شهرســازی.همچنین.ادامه.داد:.این.مسئله.که.ما.2.میلیون.خانه.ساخته.

و.بــه.جای.مردم.در.نوع.احداث.و.معماری.و.مکان.آن.تصمیم.بگیریم.نتیجه.مطلوب.

را.نمی.دهد،.قطعا.گفتن.این.سخنان.ساده.بوده.ولی.عمل.به.آن.ها.بسیار.دشوار.است،.

ایــن.که.ما.از.خودخواهی.خود.به.عنوان.یک.سیاســت.گذار.در.امور.اجرایی.دســت.
برداریم.اقدام.سختی.به.شمار.می.رود.

این.مقام.مســئول.با.تاکید.براینکه.وظیفه.اصلی.ما.توانمندســازی.مردم.در.همه.

ابعاد..اجتماعی،.فرهنگی،.مالی.و.....اســت.گفت:.زمانی.که.دولت.به.انجام.طرح.های.
آماده.سازی.در.پیرامون.شهر.می.پردازد.نتیجه.اش.پوسیدگی.در.مرکز.شهر.خواهد.شد.
باید به جای ایجاد بافت های بی هویت به هویت ایران شــهری خود 

بازگردیم
آخوندی.در.ادامه.سخنان.خود.با.اشاره.به.سفر.اخیرش.به.شهر.مقدس.مشهد.بیان.
کرد:.همزمان.با.تصویب.طرح.جامع.مشــهد.در.سال.۷5.تصمیم.گرفتیم.تا.این.شهر.
در.محدوده.ای.22.هزار.هکتاری.و.جمعیتی.بالغ.بر.1.8.میلیون.نفر.کنترل.شــده.و.در.
ادامه.برنامه.به.ارتقای.کیفیت.زندگی،.افزایش.فضای.سبز.و.حفظ.باغات.دشت.مشهد.
پرداخته.شود.اما.امروز.می.بینیم.که.جمعیت.3.میلیون.نفری.این.شهر.در.مساحتی.31.
هزار.هکتاری.زندگی.می.کنند.که.بیش.از.یک.میلیون.نفر.از.آن.ها.در.بافت.حاشیه.ای.
شهر.ساکن.هســتند،.پس.به.این.نتیجه.می.رسیم.که.این.نوع.مداخالت.ثمره.ای.جز.

این.مسئله.نخواهد.داشت.
وزیر.راه.و.شهرسازی.اضافه.کرد:.قطعا.در.این.رویکرد،.مشهد.و.شهرهای.مانند.آن.
فرصت.بازآفرینی.پیدا.نکرده.و.نمی.تواند.بازتولیدی.داشته.باشد،.از.سویی.دیگر.با.این.
اقدام.هویت،.فرهنگ،.ســبک.زندگی.و.تمامی.جنبه.های.دیگر.مشهد.نیز.با.نابودی.و.

فرسودگی.مرکز.شهر.از.بین.می.رود.
آخوندی.در.این.باره.خاطرنشــان.کرد:.آنچه.من.از.این.شــرایط.متوجه.می.شوم.آن.
اســت.که.درحال.حاضر.سیاست..و.توســعه.بخش.مسکن.و.شهرنشینی.در.ایران.به.
جای.توســعه.کمی.باید.به.توســعه.کیفی.توجه.کند،.ما.باید.به.جای.ایجاد.بافت.های.
بی.هویت.به.هویت.ایران.شــهری.خود.بازگردیــم،.قطعا.ما.نمی.توانیم.2.میلیون.خانه.
فاقد.هرگونه.شــاخصه.های.هویتی.ســاخته.و.بعد.ادعای.طرفداری.از.هویت.دینی،.

اسالمی.و.ایران.در.کشور.داشته.باشیم.
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به.گفته.وزیر.راه.و.شهرسازی.اگر.می.خواهیم.به.دنبال.هویت.باشیم.نباید.شبکه.های.

اجتماعی،.تجاری.و.فرهنگی.در.شــهرها.را.نابود.کنیــم،.چرا.که.وقتی.همه.آن.ها.از.
بین.رفته.و.در.بیابان.متفرق.شوند.دیگر.هویت.تنها.به.یک.شعار.تبدیل.خواهد.شد.

این.مقام.مســئول.در.این.باره.اظهار.داشــت:.آنچه.من.در.این.راستا.از.دولت.ایران.

انتظار.دارم.آن.اســت.که.ببینیم.چگونه.می.توانیم.شهرهای.ایران.را.بازآفرینی.کنیم،.

اساســا.زندگی.شهری.باید.بازآفرینی.شــود.تا.فرهنگ،.تجارت،.مسجد،.بازار.و.....بار.
دیگر.برسر.جای.خود.قرار.بگیرد.

به جای توسعه شهر به دنبال ارتقای کیفیت زندگی هستیم
آخونــدی.با.تاکید.براینکه.عدم.توجه.به.موارد.مذکور.تنها.باعث.ایجاد.خوابگاه.های.
بدون.حس.زندگی.شــده.و.به.نیاز.کسی.پاسخ.نخواهد.داد.گفت:.در.درجه.اول.هدف.
ما.ایجاد.قدرت.خرید.برای.مردم.است،.طی.۴.سال.گذشته.فشار.زیادی.بر.ما.مبنی.بر.
ادامه.روش.قبلی.در.مداخله.مستقیم.وارد.شد،.امری.که.ناکامی.آن.و.در.نتیجه.اتالف.
منافع.ملی.در.صورت.پیشــبردش.به.روشنی.برایم.معلوم.بود،.ولی.امروز.خوشبختانه.
آثار.اقدامات.ما.در.این.حوزه.آشــکار.شده.است،.درحال.حاضر.می.بینیم.که.260.هزار.
متقاضی.صندوق.پس.انداز.یکم.وجو.داشــته.و.روزانه.بیــش.از.800.نفر.در.آن.ثبت.

نام.می.کنند.
وزیر.راه.و.شهرسازی.همچنین.ادامه.داد:.قطعا.با.این.روش.مردم.خود.درباره.نحوه.
سکونتشان.تصمیم.می.گیرند،.ما.در.این.اقدامات.به.جای.توسعه.شهر.به.دنبال.ارتقای.

کیفیت.زندگی.هستیم.
عضــو.کابینه.دولت.دوازدهم.در.ادامه.ســخنان.خود.تأکید.کــرد:.هم.اکنون.وجود.
مدرســه،.درمانگاه،.مسجد.و.شــبکه.اجتماعی.برای.من.در.کنار.واحدهای.مسکونی.
مهم.اســت،.قطعا.زنده.بودن.شهر.برای.من.اهمیت.دارد،.ویژگی.که.برای.رسیدن.به.
آن.گســترش.فضای.سبز.سبز.ضروری.اســت..بدون.شک.ایرانی.ها.برای.زندگی.به.
فضایی.خاص.نیاز.دارند.تا.در.آن.خوشــحال.بوده.و.آرامش.داشته.باشند،.آن.ها.در.هر.

فضایی.نمی.توانند.زندگی.کنند.
وی.در.ادامه.با.اشــاره.به.اهمیت.بحث.حمل.و.نقل.در.شهرها.نیز.بیان.کرد:.قطعا.
در.صورت.سیســتم.حمل.و.نقلی.مناسب.بین.شهرها.دیگر.نیازی.به.وجود.شهرهای.
متمرکز.مانند.تهران.و.مشهد.و.امثال.آن.نیست.و.جمعیت.به.راحتی.توزیع.می.شود.

آخوندی.با.اشاره.به.ضرورت.یکپارچگی.در.نظام.عملکردی.شهرهای.جدید.نیز.بیان.

کرد:.شهرهای.جدید.باید.بخشی.از.راه.حل.رسیدگی.به.بافت.فرسوده.در.سطح.شهرها.

به.شمار.رفته.و.در.راستای.یکدیگر.کار.کنند،.بنابراین.مفهوم.بازآفرینی.شهری.باید.در.

کنار..شــهرهای.جدید.قرار.گرفته.و.در.نهایت.منجر.به.ارتقای.کیفیت.زندگی.شهری.

شود.که.امید.دارم.با.هدایت.شــورایعالی.شهرسازی.و.معاونت.معماری.و.شهرسازی.
این.زنجیره،.پیوستگی.الزم.را.داشته.باشد.

وزیر.راه.و.شهرسازی.درخصوص.بحث.ساماندهی.شهر.تهران.نیز.بیان.کرد:.ما.در.

دوره.قبل.در.این.حوزه.کار.مفصلی.انجام.دادیم،.تمام.بحث.ما.در.بخش.ســاماندهی.

شــهر.تهران.این.بود.که.چگونه.حمل.و.نقل.به.کمک.شهرنشــینی.بیاید،.امید.است.

در.این.دوره.بتوانیم.طرح.های.مرتبط.با.آن.را.به.شــورای.شــهر.تهران،.شهرداری.و.

هیئت.وزیران.برده.و.با.آن.ها.هم.صدا.شویم.و.در.نهایت.نیز.یک.نظام.یکپارچه.حمل.

و.نقــل.تهران.و.حومه.ایجاد.کنیم.که.اصلی.ترین.ماموریتش.ارتقای.کیفیت.زندگی.و.
سکونت.باشد،.حمل.و.نقلی.که.بدون.شک.با.شهرنشینی.اهداف.مشترکی.پیدا.کند.

قدردانی از زحمات مهندس محسن نریمان
وی.در.ادامه.ضمن.ابراز.امیدواری.نسبت.به.اینکه.آقای.طاهرخانی.بتواند.شهرسازی.
ریل.پایه.را.تعقیب.کرده.و.زودتر.به.ســمت.محور.قرار.دادن.سیســتم.ریلی.در.حمل.
و.نقل.شــهرهای.جدید.حرکت.کند.گفت:.این.اقدام.به.ســرمایه.گذاری.بسیار.زیادی.
نیاز.دارد.که.در.حقیقت.چاره.ای.جز.این.روش.نیز.وجود.ندارد..از.ســوی.دیگر.احداث.
نسل.جدید.شهرهای.جدید.با.طراحی.سیستم.اشتغال.در.خود.آن.ها.نکته.مهم.دیگری.
اســت.که.باید.به.آن.توجه.شود،.مســئله.ای.که.برای.تحقق.آن.باید.ضمن.شناسایی.

کانون.های.توسعه.ایران.برای.احداث.شهرهای.جدید.انتخاب.شوند.
آخوندی.در.ادامه.ضمن.قدردانی.از.زحمات.مهندس.محســن.نریمان.در.ســاخت.
و.تکمیل.2۴0.هزار.واحد.مســکونی.در.شــهرهای.جدید.بیان.کرد:.با.وجود.تمامی.
ســختی.های.این.اقدام.خوشــبختانه.امروز.بخش.عمده.ای.از.واحدها.تمام.و.تحویل.

داده.شده.و.مابقی.نیز.از.مسیر.ناهنجاری.خارج.شده.است.
وی.همچنین.در.بخش.دیگری.از.سخنان.خود.ضمن.اشاره.به.موقعیت.شخصی.و.
فردی.مهندس.نریمان.نیز.بیان.کرد:.آقای.نریمان.چهره.ای.سیاسی.و.شناخته.شده.در.
ایران.بوده.و.قطعا.می.توانند.در.جهت.ایجاد.هماهنگی.بین.مدیریت.ما.در.استان.های.

کشور.به.ما.کمک.کنند.
آخوندی.در.پایان.همچنین.اعــالم.کرد:.آقای.طاهرخانی.نیز.نیرویی.جوان.و.اهل.
برنامه.و.تحقیقات.هستند،.خوشبختانه.تجربه.های.خوبی.در.شهرداری.و.وزارت.کشور.
دارند.و.در.۴.ســال.گذشــته.درهیات.مدیره.شرکت.عمران.شهرهای.جدید.بوده.و.به.
همین.دلیل.نیازی.به.شــناخت.در.این.حوزه.ندارند،.ایشــان.جوان.هستند.و.انشاله.با.
نیروی.جوانی.می.توانند.حرکت.های.خوبی.را.در.این.حوزه.داشته.باشند..امید.است.ما.
نیز.در.بخش.شــاهد.شروع.نسل.جدید.شهرهای.جدید.با.بهره.گیری.از.برنامه.ارتقای.

کیفیت.با.محوریت.ایجاد.هویت.در.شهرها.باشیم.
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تاثیر نماد در هویت بخشی و زیباسازی مکان
)نمونه موردی: میدان نقش جهان(

آالله عشقی صنعتی
دانشجوی دکتری معماری، استاد دانشگاه

چکیده:
نمادها و نشانه ها جزو جدا نشدنی معماری و شهرسازی تمدن های بشر در تمام نقاط جهان بوده است و عقاید و ایدئولوژی های 
بشری نمود خود را در ساخته هایشان به وسیله صور و مفاهیم به نمایش گذاشته اند. در معماری و شهرسازی ایران که نمادپردازی 
و نشــانه گرایی از ویژگی های بارز آن به شمار می آمد، این نمادها و نشــانه ها عالوه بر دارا بودن نقش سازمان دهی بین اجزا و 
عناصر در هر مجموعه، پیونددهنده معنوی فضاها با اســتفاده کنندگان آن و هدایتگر انسان ها به سوی معبود بوده که حس تعلق 
به مکان را نیز افزایش می دهد. در صورت هماهنگی اعضای شــهر با آداب، رسوم و ارزش های روانی ساکنان شهر، حس قوی 
و قابل درک از محیط شــهر احساس می شود. هنر شهری به طور عام، و مجسمه ها و المان های شهری به طور خاص بخشی از 

عناصر هویت بخش فضاهای جمعی شهر به شمار می رود که در ساماندهی، معنا بخشی و تلطیف منظر آن موثر است.
پژوهش حاضر با هدف رهیافت به آفرینش فضاهای با هویت ایرانی اسالمی با بهره گیری مفهومی از نمادها و نشانه های معماری 
اســالمی ایران تدوین شده است. شیوه پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی نمادها و نشانه ها در معماری کهن ایران با استفاده 
از اسناد کتابخانه ای و نقش و چگونگی کارکرد آن در عصر حاضر تحلیل و بررسی شده است. جامعه آماری پژوهش میدان نقش 
جهان در اصفهان می باشد و نتایج تحقیق نشان می دهد جهت هویت بخشی به فضاهای زندگی امروزی در عرصه های معماری و 

شهرسازی بهره گیری از نمادپردازی از ضروریات بوده و اصول و چگونگی به کارگیری این عناصر مشخص شده است. 
واژگان کلیدی: نماد، هویت، حس تعلق، زیباشناسی
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تعریف مفاهیم و مبانی نظری
1- تعریف مفاهیم

1-1- تعریــف و مفهوم نماد: نمــاد.یک.اصطالح.اســت،.اصطالحی.که.بار.

معنایــی اش.بســیار.فراتر.از.معنای.قــراردادی.و.روزمره اش.اســت.و.کیفیتی.روانی.را.

بیان.می کنــد.)فوردهام،.۴0:13۴6(..نماد.اندیشــه.آدمی.را.برمی انگیزد.و.انســان.را.به.

فراخنای.تفکر.بدون.گفتار.می-کشــاند.و.درواقع،.کوشش.بشــر.برای.یافتن.و.تجسم.

مفاهیمی.است.که.از.ورای.ابهام.ها.و.تخیالت.و.تاریکی ها.او.را.احاطه.کرده.اند.)بهزادی،.

52:1380(..نماد،.بیانگر.مفاهیم.فرهنگی.و.تاریخی.برجســته ای.است.که.از.طریق.آنها.

می تــوان.به.فرهنگ.و.افکار.گذشــتگان.پی برد..نمادها.را.می توان.برابر.با.اســطوره ها،.

تصاویر،.مظاهر،.نشــانه ها.و.تمامی.جنبه.های.ظاهری.و.نمادین.میراث.مادی.و.معنوی.

و.حامل های.معنایی.دانســت.که.مواردی.ازقبیل.»تصاویر.ذهنی.و.عینی،.داســتان ها.و.

نگارش های.تاریخی،.ادبیات،.فولکور،.زبان،.ساختمان ها،.آثار،.مراکز.و.ابنیه های.تاریخی،.
مجســمه ها،.نقاشی ها،.شــاهکارهای.معنوی.و.فعالیت های.خالق.هنری«.را.دربرمی-
گیرند.)دهشیری،.193:1388(..انسان.از.راه.نماد.یا.نشانه.با.هستی،.طبیعت،.نوع.خود.و.
خویشتن.خود.ســخن.می گوید؛.این.گفتگوها،.بی.وساطت.نماد،.هرگز.مقدور.نمی بود؛.از.
همین.اســتعداد.نشانه.سازی.است.که.نوع.آدمی.می تواند.معنای.تمامیت.ارضی.سرزمین.
مــادری.خود.را.به.قطعه ای.پارچه .رنگین.منتقل.کند.و.هــزاران.کیلومتر.دور.از.وطن.در.
کنار.آن.نماد.و.متاثر.از.احساســات.متضاد.به.هیجان.آید.و.فریاد.شــادی.برکشد.یا.از.سر.
دلتنگی.بگرید.)وزیرنیا،.6۴:1381(؛.منشــا،.نماد.دو.نوع.اســت:.نمادها.روابطی،.به.طور.
کامل.قراردادی.هستند.یا.اینکه.روابطی.نهادینه.شده اند.که.در.طول.زمان،.پذیرش.عام.
پیداکرده انــد..در.هر.دو.مورد،.نمادها.روابط.مدنظر.خود.را.در.قالبی.کوچک،.اشــاره ای،.
تصویری،.کنایه ای،.حرکتــی.و.کالمی.ارائه.می کنند؛.درحقیقت،.ارزش.نماد.نیز.به.دلیل.
همین.کارکرد.آن.است،.نمادها.مظاهر.و.نشانه هایی.عینی.اند.که.منعکس.کننده.احساس.
و.شیوه های.رفتار.آدمی.هستند؛.به.عبارت.دیگر،.بشر.برای.نشان.دادن.خواسته های.درونی.
خویش.از.نمادها.اســتفاده.می کند،.نمادها،.رفتارها.و.هدف ها.را.هدایت.می-کنند.)بهمنی.

و.صفاران،.18:1389(.
 Berten,1995:(.از.نظر.»دریدا«.نماد.و.نشانه ها،.واسطه.میان.انسان.و.واقعیت.اند
7(..نشــانه ها.انواعی.گوناگون.داشــته،.به.روش-هایی.مختلف.تقسیم بندی.می شوند..
مشــهورترین.تقسیم بندی.ازسوی.پیرس.ارائه.شده.است..در.این.تقسیم بندی،.نشانه ها.در.
ســه.دسته.نمادین،.نمایه ای.و.شــمایلی.طبقه.بندی.می شوند.)میرحیدر،.1386:.153(..از.
میان.سه.نوع.نشانه .یادشده،.نوع.نمادین.دارای.اهمیتی.ویژه در.دانِش.جغرافیای.سیاسی.
است،.زیرا.ازآنجاکه.انتزاعی.بودن.ارزش ها.سبب.عدم.درک.کامل.شرایط.واقعی.می شود،.
نمادها.برای.افراد،.معانی.خاصی.پیدامی کنند.و.درواقع،.تجســم.ارزش ها.می شــوند..از.
طریق.نمادها،.ارزش ها.از.شکل.انتزاعی.خود.خارج.می شوند.و.به.صورت.ملموس.و.عینی.
درمی آینــد..نمادها.به.عنوان.ابزارهای.ارتباطی.می توانند.زمینه های.هویت.مشــترک.و.
یکپارچگی.را.در.میان.گروه ها،.سازمان ها.و.ملت ها.فراهم.کنند..مهم.ترین.کارکرد.نمادها.
خصوصیت.تجهیزی.آنهاســت؛.بدین.معنا.که.بهره.مندی.نظام.سیاسی.از.قابلیت.باالی.
نمادین.سبب.می شود.که.توانایی.تجهیزی.آن.در.شرایط.جنگ.و.صلح.افزایش.یابد.و.نظام.
بتواند.بر.قابلیت.و.ظرفیِت.تجهیز.منابع.مادی.و.معنوی.محیط.داخلی.و.بین المللی.برای.
پاســخگویی.بیشــتر.به.نیازهای.واقعی.مردم.خود.بیفزاید.)قوام،.1389:.282(؛.بنابراین.
ارتباط.و.انتقال.پیام،.شــکلی.از.کنش.اجتماعی.است.که.قدرتی.نمادین.دارد.)تامپسون،.
1380:.21(؛.در.این.راستا.به.نظرمی رسد.که.مکان های.تاریخی،.مسلط.و.مشهور.ازجمله.
صوری.نمادین.هســتند.که.با.داشــتن.قدرت.نمادین.در.بازتولید،.جهت دهی،.بازنمایی،.
زنده سازی.هویت.مکانی.و.تأثیرگذاری.بر.افراد.و.جوامع.که.درنهایت.به.بسیج.شهروندان.
ختم.می.شــوند.و.دارای.اهمیتی.بسیارند..به.نظرمی رسد.یک.مکان.مؤثر.درصورتی.که.بار.
سیاسی.و.ایدئولوژیک.داشته.باشــد.به.عاملی.در.جهت.تجلی.و.بازنمایی.ایدئولوژی ها.و.
اندیشه ها.تبدیل.شده،.صورت.نمادین.به.خودمی گیرد؛.درواقع،.ممکن.است.به.نماد.همان.

ایدئولوژی.یا.اندیشه.تبدیل.شود.
1-2- مفهــوم نماد جغرافیایــی:.نمــاد.جغرافیایی.درواقع.یک.شــاخص.
مکانیـ.فضایی.و.نشــانه ای.بــرای.بازتاب.فرهنگ،.تاریخ.و.ارزش-ها.و.شــکل.دهنده.

مقدمه

فعالیت.انســان.در.فضا،.مکان.های.معین.و.منحصربه.فرد.را.در.ســطح.زمین.

اشغال.می.کند.که.هریک.دارای.مجموعه.ای.از.ویژگی.ها.و.اختصاص.های.خاص.

خود.اســت.)میرحیدر،.1380:.9(؛.یعنی.بار.احساســی.مکان.با.ســاختار.محلی.

احساس،.مرتبط.اســت.و.دربرگیرنده.محل.هایی.مختلف.نظیر.خانه،.محل.کار،.

مدرســه.و.کلیسا،.بازار،.میدان.و.سایر.اماکنی.است.که.فعالیت.های.انسان،.حول.

آنها.صورت..می.گیرد..از.تلفیق.ســاختار.محلی.و.نوع.فعالیت.انســانی،.احساس.

مکانــی.به.وجود.می.آید.کــه.دارای.دو.بعد.جغرافیایی.و.اجتماعی.اســت.)مویر،.

13۷9:.3۴(؛.بنابرایــن.در.فضای.یک.کشــور.مکان.های.عمومی.متعددی.مانند.

موزه.های.ملی،.ابنیه.های.تاریخی،.اماکن.مذهبی.و.....وجود.دارند.که.مکان.هایی.

بســیار.حســاس.و.کلیدی.برای.هر.ملت.اند،.چراکه.نمــادی.از.ملت.را.به.مردم.

خــود.و.جهان.پیرامــون.ارائه.می.کنند.)جونز.و.همــکاران،.1386:.160(؛.برای.

نمونــه،.برج.آزادی.تهران،.برج.العربی.دبی،.برج.ایفل.پاریس،.برج.پیزای.ایتالیا،.

برج.های.دوقلوی.کواالالمپور.و.....چنان.با.شــکوه.و.پرمحتوا.ساخته.شده.اند.که.

از.حد.شــهرها.فراتررفته،.جهانیان،.کشــور.خاص.را.با.آن.نماد.و.المان.در.ذهن.
تداعی.می.کنند.)لطفی،.1391:.62(.

همچنین.مکان،.حاوی.نمادهایی.اســت.که.در.ســختی.ها.و.خوشی.های.افراد.

قرارداده..شــده.اند.بنابراین.مکان.در.اینجا.در.قالــب.یک.مفهوم.انتزاعی،.بیانگر.

مجموعه.ا.ی.در.حال.رشــد.از.تجربیات.و.معانی.مشــخص.است.که.فرد.آنها.را.

در.طــول.زندگی.خود.از.موقعیت-های.مختلف.جمــع.آوری..می.کند.)حافظ.نیا.و.
دیگران،.1389:.192(.

.نقاط.و.ویژگی هــای.خاص.تاریخی.و.جغرافیایی.یک.ملت.که.به.مکان هایی.

خاص،.ارزش.و.معنایی.متفاوت.و.ویژه.می بخشند،.بسیار.حائز.اهمیت.اند.و.مورد.

توجه.قرارمی گیرند؛.برای.نمونه،.میــدان.نقش.جهان.در.اصفهان.به.عنوان.نماد.

»تعصب،.وفاداری.و.عشق.بی.نظیر.به.آیین.و.سرزمین.اجدادی،.نمادی.برجسته.

از.تاریخ.غیرگسسته.فرهنگ.چندهزار.ساله.ایران.«.است،.نمونه..ای.از.مکان های.

نمادین.هستند.که.نقشی.بارز.در.نمادسازی.و.برانگیختن.احساسات.ملت ها.دارند.
)جونز.و.همکاران،.1386:.161(.

ســاختمان.های.تاریخی.شــهرهای.ما.یادآور.تمدنه.ای.شــهری.گذشــته.اند.

وحفاظــت.از.تک.بناها.یــا.مجموعه.بناهای.مهم.برای.حفــظ.تداوم.بصری.و.
اجتماعی.در.شهرهایمان.حیاتی.است..

هم.کناری.ساختمان.های.دوره.های.مختلف.تاریخی.به.ما.در.درک.گذشته.مان.

کمک.می.کند،.مجموعه.تجارب.بصری.ما.را.پر.بارتر.می.سازد،.کشش.جانداری.

ایجاد.می.کند.و.اغلب.به.ایجاد.مجموعه.ای.از.ســاختمان.های.به.یاد.ماندنی.مدد.

می.رساند؛.در.واقع.منحصربه.فرد.بودن.شــخصیت.کل.یک.شهر.عمدتا.مدیون.

هم.کناری.هزارســال.معماری.در.درون.هســته.تاریخی.آن.است..میدان.نقش.

جهان.اصفهان.تنها.فضای.شــهری.عمده.است.که.نســبتا.دست.نخورده.باقی.

مانده.وتنها.مثالی.اســت.که.به.عنوان.نمونه.فضای.شــهری.در.مقیاس.شــهر.
می.تواند.مورد.بحث.قرار.گیرد..

هــر.چند.میدان.نقش.جهان.به.علت.عملکرد.ویژه.اش.بســیار.وســیع.و.فاقد.

خصوصیت.محصور.بودن.اســت.ولی.به.علت.وجود.عناصــر.مختلف.مذهبی،.

حکومتی.و.تجاری.مانند.مســجد.امام،.مسجد.شیخ.لطف.اهلل،.عمارت.عالی.قاپو.و.
سر.در.قیصریه.اهمیت.خاصی.پیدا.کرده.است.

ایــن.پژوهش.به.دنبال.تبیین.دلیل.و.چرایی.تبدیل..شــدن.میدان.نقش.جهان.

به..عنوان.یک.مکان.و.ســمبل.و.نماد.تاریخی.و.معماری.است..فرض.این.مقاله،.

آن.اســت.که.عوامل.و.متغیرهایی.مانند.عامل.مرکزیت.و.دسترســی،.ســوابق.

تاریخی،.نقش.رســانه ها.و.فضــای.کالبدی،.ویژگی.هــای.جمعیتی،.موقعیت.و.

کارکرد.میدان.نقش.جهــان.و.....در.تبدیل.میدان.نقش.جهان.به.نماد.تاریخی،.
معماری.نقش.داشته.اند.
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هویت.اســت؛.این.مکان.می تواند.مکانی.مقدس.مانند.مسجد.باشد،.مکانی.قابل.رؤیت.و.

بلندمرتبه.مانند.برج.ایفل.یا.مکانی.باشــد.که.یک.فضای.روحانی.را.در.حافظه.تاریخی.

خود.دارد.)فیاض.و.همکاران،.10۴:1390(..حافظه .تاریخی.بر.بستر.فضا.حرکت.می کند؛.

به.عبارت.دیگر،.محور.زمانی.در.رابطه ای.پیوســته.با.محیط.فضایی.قرارمی گیرد.و.به.نوبه .

خــود،.آن.را.تغییرداده،.بر.آن.معناگذاری،.نمادگذاری.و.نشــانه گذاری.می کند..فضاهای.

شهری،.محله ها.و.شــهرها.در.کلیت.خود،.منطقه های.ملی.یا.بین المللی.بدین.ترتیب.به.

پهنه هایی.بدل.می شــوند.که.می توان.آنها.را.»مکان.های.حافظه«.نامید؛.این.مکان ها.در.

بســیاری.از.موارد.به.صورت.های.مختلف،.هنجارمند.می شوند..نام هایی.که.بر.کشورها،.

مناطق،.شهرها،.محله ها،.میدان ها،.خیابان ها،.ایستگاه های.مترو.و.اتوبوس.های.شهری،.

بناهای.اداری،.آموزشــی،.کاری،.و.بناهای.علمی.و.تفریحی.شــهر.گذاشته.می شوند.و.

تحولی.که.این.نام ها.در.طول.تاریخ.سیاسی،.اقتصادی.و.اجتماعی.و.فرهنگی.پیدامی کنند.
تا.اندازه ای.بسیار،.حافظه .تاریخی.یک.پهنه.را.مشخص.می سازند.)فکوهی،.260:1383(.
نمادهای.جغرافیایی،.قلمرو.و.محدوده .یک.ســرزمین.را.به.وســیله .»نشانه ها«.نمایان..
می ســازند.که.در.آن.قلمرو.یا.سرزمین.نگاره-شناسی.یا.شمایل شناسی.را.روی.زمین.بنا.
می نهند؛.بنابراین.نمادهای.جغرافیایی،.مرزهای.یک.قلمرو.)انسانی(.را.نشان.می دهند،.به.
آن.روح.می دمند،.به.آن.قلمرو.و.معنا.می بخشند.و.ساخت.می دهند؛.همچنین،.نمادهای.
جغرافیایــی.قادرند.برای.یک.مکان،.محل.یا.موقعیتی،.نقطه.اتکا.باشــند.و.از.چیزی.که.
از.آن.ســاطع.و.ناشی.می شــود،.قدرت.و.نیرویی.بگیرند..مشاهده .نماد.یک.سرزمین.در.
اذهان.دیگر.فرهنگ ها،.در.ســطح.جهان.نیز.تاثیرگذار.است..یک.نماد.عالوه..براینکه.در.
محدوده.ملی.یک.ســرزمین.شناخته..شده..است،.در.ســطح.جهانی.نیز.قابل..شناسایی.و.

عامل.تفکیک.از.سایر.فرهنگ هاست..
درج.و.گنجانــدن.نماد.یک.ســرزمین.و.ناحیــه.فرهنگی.در.کتاب ها،.بروشــورهای.
تبلیغاتی،.فیلم هــا.و.امروزه.نیز.از.طریق.فناوری.های.ارتباطــی.جدید.مانند.اینترنت.بر.
»شناخته.شــدن،.اثرگذاری.و.تاکید.بر.آن«،.موجب.پذیرش.نماد.خاص.در.ســطوح.ملی.
و.منطقه ای.و.بین المللی.شده.اســت؛.بنابراین.آن.نماد.به.نشــانه.ای.از.یک.ســرزمین.یا.
فرهنگ.خاص.تبدیل..می.شــود..البته.بایدگفت.که.این.نشــانه ها.با.معناســازی.که.از.
آنها.می شــود،.معنادار.می شوند.و..در.پس.نشــانه های.فیزیکی.و.عینی،.»ذهن.آدمی«.
به.تاریخ،.فرهنگ،.ایدئولوژی.و.هویت.هدایت.می شــود.که.فراتر.از.یک.نشــانه.و.نماد.
اســت.)فیاض.و.همکاران،.106:1390(..ازجمله.عناصر.مهم.هویت.بخشــی.شــهرها.
نمادها.هســتند.که.به.صورت.شناسنامه ای.گویا.از.گذشته.و.حال.شهر،.نقش.اصلی.را.در.
معرفی.آن.به.مخاطب.برعهده.دارند..نمادها.و.المان های.شهری.ازجمله.بناهای.مهم.در.
طراحی.معماری.و.طراحی.شهری.محسوب.می شوند،.به.نحوی.که.گاه.حتی.از.خود.شهر.
پراهمیت ر.جلوه.می کنند..چراکه.بیانگر.هویت،.شــخصیت.و.عصاره.شهر.در.یک.ساختار.
نمایان.هســتند..بررسی.و.مطالعه.درخصوص.این.نمادها.نشان.می دهد.که.بیان.این.نوع.
بناها.برپایه.مفاهیم،.ســنت ها،.فرهنگ،.هویت.و.تارخ.شــهر،.استوار.شده.است.)لطفی.و.

محمدی،.6۴:1391(.
1-3- مکان به عنوان بخشــی از فضای جغرافیایــی:.در.فرهنگ.لغت.
جغرافیایــی.آکســفورد.)199۷:.32۷(،.واژه.مــکان،.نقطه ای.خاص.در.ســطح.زمین.
تعریف.شده.اســت.که.محلی.قابل.شناســایی.برای.موقعیتی.است.که.ارزش های.انسانی.
در.آن.بســتر.شــکل..گرفته.و.رشــد.یافته.اند..مدنی.پور.)13۷9:.32(،.مکان.را.بخشی.از.
فضا.و.دارای.بار.ارزشــی.و.معنایی.می داند.و.افشــار.نادری،.آن.را.نتیجه.برهمکنش.سه.
مولفه.رفتار.انسانی،.مفاهیم.و.ویژگی های.فیزیکی.تصور.می کند.)محمودی.نژاد،.1388:.
۴8(..ولش.)1990(.جغرافیا.را.»علم.کشــف.ارتباط.میان.زمین.و.ساکنان.آن،.به.واسطه.
مطالعــه .مکان،.فضــا.و.محیط«.تعریف.می کند.و.آبلــر.)1992(،.موضوع.اصلی.و.مرکز.
ثقــل.جغرافیا.را.بر.ویژگی های.مکان ها.و.عملکرد.متقابل.فضای.تغییردهنده .آنها«.قرار.
می دهد.درحالی.که.فضا.را.گســتره.ای.باز.و.انتزاعی.می بینیم،.مکان،.بخشی.یا.قسمتی.
از.فضاســت.که.به.وسیله.شخص.یا.چیزی.اشغال..شده..است.و.بار.ارزشی.و.معنایی.دارد.

)پوراحمد،.1388:.80(.
1-4- میدان به عنوان بخشی از فضای شهری:.شهر،.موجودی.زنده.است.
که.با.ســایر.اندام های.جامعه.پیوند.دارد.و.هرگونه.کاســتی.و.بیماری.در.اجزا.و.فضاِی.

این.پدیده،.به.طور.مستقیم.به.سایر.پدیده های.اجتماعی.انتقال.می یابد.و.کل.این.ارگانیزم.

زنــده.را.بیمار.و.مضمحل.خواهد.کرد.)وحدتی.اصل،.1380:.۴(؛.با.این.توصیف،.این.نظر.

کــه.فضاها.»به.خصوص.فضاهای.شــهری«.بر.رفتار.فرد.تاثیــر.می.گذارند.و.می توانند.

برای.تنظیم.رفتار.او.به.کار.گرفته..شــوند.امری.پذیرفتنی.است.)طاهرخانی،.1381:.88(؛.

دراین.میان،.میدان.به.عنوان.یک.فضای.شــهری.در.گذشته،.نقشی.بسیار.مهم.در.حیات.

اجتماعی.و.شهری.داشــته،.مهم ترین.مرکز.انواع.تجمع های.حکومتی،.مردمی،.نظامی،.

گذران.اوقــات.فراغت.و.به.ویژه.اغلــب،.یکی.از.مهم ترین.مراکــز.تجمع های.مذهبی.
به.خصوص.از.دوره.صفویه.به.بعد.بوده..است.

.بیشــتر.میدان های.درون.شــهر.به.عنوان.یک.فضای.شهری،.اغلب،.نقش.و.کارکرد.

فضایی.ارتباطی.را.نیز.دارا.بودند..همجواری.و.در.بیشــتر.موارد،.یکی.بودن.مســیرهای.

پیاده.و.سواره.موجب.می شد.که.میدان ها.از.جنبه.کارکردی.به.عنوان.یک.فضای.شهری،.

محلی.مناسب.برای.انجام.بســیاری.از.فعالیت های.اجتماعی،.اقتصادی.و.گذران.اوقات.

فراغت.باشند..میدان های.طراحی.شده.در.گذشته،.دارای.چهار.نمای.طراحی.شده.و.کامل.

بودند.که.معابر.متصل.به.میدان،.آنها.را.نمی گسســت؛.در.این.حالت،.فضای.باز.میدان،.

یــک.فضای.باز.مرکــزی.و.کم.وبیش،.مانند.حیاط.خانه ها،.محصــور.بود،.به.صورتی.که.

مــردم.از.لحاظ.فضایی،.خود.را.درون.یا.بیرون.آن.حس.می کردند.)ســلطانزاده،.1382:.

92(..میدان.ها.در.شهرها.برحســب.ضرورت.های.مکانی.و.زمانی،.نقش.و.عملکردهایی.

مختلف.به..خود.گرفته.اند؛.گاهی.به.صورت.مکانی.برای.عرضه.کاال.بوده،.زمانی،.فضایی.

حکومتی.و.دیوانی.یا.مذهبی.داشــته.اند،.در.شهرهای.دوره.اسالمی،.میدان.اهمیتی.ویژه .

می.یابد.و.از.این.دوره.با.نقش.و.عملکردهایی.متفاوت.مانند.تجاری،.ورزشــی،.مذهبی،.

اداری.و.حکومتــی.کارکردهایی.متعــدد.را.ایفامی کند..میدان های.اصلی.به.دلیل.ارتباط.

با.مســجد.جامع.به.عنوان.اصلی ترین.مکان.تجمع.مذهبی.قرارگرفته،.رفته.رفته.نقشــی.

چندمنظوره .می یابند.که.همواره.حضور.مردم،.مهم ترین.عامل.زندگی بخش.آنهاســت..

در.دوران.معاصر،.بســیاری.از.عملکردهای.کالسیک.میدان ها.به.بناها.منتقل..شده.اند.و.

بــه.دلیل.وضعیت.و.موقعیت.فعلی،.نمی توان.عملکردهای.گوناگون.و.متفاوت.اجتماعی.

دوران.گذشــته.را.از.آنها.انتظار.داشت؛.اما.امروزه.مشاهده..می.کنیم.که.رفته.رفته.میدان،.

نقشی.موثر.در.مجموعه.اندام های.شــهری.یافته،.تاثیرهایی.زیادی.را.بر.شکل گیری.و.

ســازماندهی.فضایی.شهر.نســبت.به.دوره.های.تاریخی.مختلف.به..انجام..رسانده..است..

میدان.به.عنوان.فضایی.شهری.با.حضور.و.مکث.معنی دار.انسان.و.به.منظور.و.مقصودی.

معین.در.ارتباط.با.حرکت.جمعیت.موجودیت.پیدامی.کند.و.عالوه.برآن،.جلوه هایی.روشن.
از.یک.فضای.ایجادکننده.ارتباط،.تماس.و.فعالیت.آدمی.را.نمایان..می سازد.

اهمیت حس مکان در ارتقای کیفیت فضای معماری
با.توســعه.جوامع.انســانی.و.بروز.خال.معانی.در.فضاهای.ساخته.شده،.کیفیت.فضاها.
و.نقش.مولفه.های.ادراکی.در.شــکل.دهی.به.فضاهای.مختلــف.مورد.توجه.طراحان.و.
معماران.قرار.گرفته.اســت..فضاهایی.که.القاکننده.احســاس.تعلق.و.هویت.و.به.دنبال.
آن.آرامش.و.لذت.در.ذهن.مخاطب.بوده.و.احســاس.حضور.و.بودن.در.مکان.را.در.وی.
زنده.می.سازد..از.عوامل.موثر.در.کیفیت.معنایی.فضای.معماری،.می.توان.به.حس.مکان.
.رفتاری.اجتماع. اشــاره.کرد..حس.مکان.متاثر.از.معانی.و.بسیاری.از.قراردادهای.روانیـ.
است..از.نگاه.پدیدارشناسان،.حس.مکان.به.معناي.مرتبط.شدن.با.مکان.به.واسطه.درک.
نمادها.و.فعالیت.هاي.روزمره.اســت..ارزش.هاي.فردي.و.جمعي.بر.چگونگي.حس.مکان.
تاثیرگذارنــد.و.حس.مکان.نیز.بر.ارزش.ها،.نگرش.هــا.و.به.ویژه.رفتارفردي.و.اجتماعي.
افراد.در.مکان.موثر.اســت.و.افراد.معموال.در.فعالیت.هاي.اجتماعي.با.توجه.به.چگونگي.

حس.مکانشان.شرکت.مي.کنند..
حس.مکان.به.معناي.ادراک.ذهني.مردم.از.محیط.و.احساسات.کم.و.بیش.آگاهانه.آنها.
از.محیط.خود.اســت.که.شخص.را.در.ارتباطي.دروني.با.محیط.قرار.مي.دهد،.به.طوري.
که.فهم.و.احســاس.فرد.با.زمینه.معنایي.محیط.پیوند.خورده.و.یکپارچه.مي.شــود..این.
حس،.عاملي.است.که.موجب.تبدیل.یک.فضا.به.مکاني.با.خصوصیات.حسي.و.رفتاري.
ویژه.براي.افراد.خاص.مي.گردد..حس.مکان.عالوه.بر.این.که.موجب.احســاس.راحتي.
از.یک.محیط.مي.شــود،.از.مفاهیم.فرهنگي.مورد.نظر.مردم،.روابط.اجتماعي.جامعه.در.
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یک.مکان.مشخص.حمایت.کرده.و.باعث.یادآوري.تجارب.گذشته.و.دستیابي.به.هویت.

براي.افراد.مي.شــود..مهمترین.عوامل.موثر.حس.مکان.در.دو.دسته.معاني.و.ساختار.

کالبدی.فضا.قابل.بررســي.هســتند..عالوه.بر.مولفه.های.کالبدی.که.نقشی.موثر.در.

شناخت.ساختار.و.درک.فضا.دارند،.معانی.با.ایجاد.ادراکی.درونی.از.فضا،.عاملی.در.به.

وجود.آمدن.هویت،.زیبایی.و.لذت.از.فضای.ساخته.شده.هستند..آنچه.از.آن.به.عنوان.

معنا.یاد.می.شود،.حاصل.تداعیاتی.است.که.در.آموخته.ها،.تجربه.ها،.فرهنگ.و.عادات.

افراد.ریشــه.داشته.و.ادراک،.تصویر.ذهنی.و.برخورد.هر.فرد.را.در.ارتباط.با.آن.فضا.و.
فعالیت.های.رایج.در.آن،.رقم.می.زند.

نشانه.ها.به.عنوان.شــاخص.ترین.عوامل.معنایی.در.ایجاد.تداعیات.ذهنی،.می.توانند.

عاملی.موثر.در.ارتقای.حس.مکان.در.ارتباط.با.مخاطب.باشند..بنابراین.این.تحقیق.با.

تکیه.بر.اصول.علم.نشانه.شناسی.که.به.بررسی.فرآیندهای.تاویل.می.پردازد،.نشانه.ها.

و.چگونگی.تاثیر.آن.در.ادراک.فضا.را.به.عنوان.عاملی.مؤثر.در.مکان.مند.کردن.فضاها.
مورد.بررسی.قرار.داده.است.

هویت شهری
یکی.از.نیازهای.اجتماع.انســانی.احســاس.امنیت.و.حس.تعلق.است..دراین.راستا.
هویت.و.عناصر.هویتی.در.زندگی.انســان.موجــب.آرامش.و.ایجاد.اعتماد.به.نفس.و.
میل.به.داشــتن.تالشی.مستمر.همراه.با.احســاس.امنیت.می.شود..هویت.یک.شهر.
را.می.تــوان.از.جنبه.های.مختلف.)کالبدی.و.طبیعی.انســانی،.و.اجتماعی.تاریخی.و.
اقتصادی(.بررســی.کرد.و.در.واقع.شکل.گیری.هویت.شــهری.تحت.تاثیر.فرهنگ،.

شکل.طبیعی.و.کالبد.مصنوع.شهر.قرار.دارد..
هویت.مکان.،.به.عنوان.یکی.از.راه.های.ارتباط.بین.انسان.و.مکان.از.طریق.فرهنگ،.
ســابقه.تاریخی،.خاطرات.جمعی،.نوع.و.ماهیت.فناوری.ساخت،.عملکردها،.نشانه.ها،.
فرم.ها.و.نمادهای.شــهری.و.ویژگی.های.بصــری.و.کالبدی.ادراک.می.گردد..هویت.
مکان.از.ارزش.های.فردی.و.جمعی.نشــات.می.گیرد.و.با.گذر.زمان.عمق،.گسترش.و.
تغییر.می.یابد...به.طور.کلی.چهار.بعد.اساسی.را.که.نمایانگر.هویت.کلی.شهر.می.باشد.

می.توان.به.شرح.زیر.طبقه.بندی.کرد:
بعــد.اول:..هویت.محیطی،.اکولوژیک.محیط.طبیعی.با.ویژگی.های.خود.ســاختار.

محیطی.را.شکل.می.دهد.
بعــد.دوم:.هویت.اجتماعی.فرهنگی،.فرد.با.حضور.و.رشــد.یافتــن.در.جمع.با.اخذ.

ویژگی.های.آن.جامعه.)فرهنگ(.هویت.جمعی.می.یابد.
بعد.سوم:.هویت.اقتصادی،.پایه.های.اقتصاد.شهری،.جایگاه.شهر.را.در.سلسله.مراتب.

سازمان.فضایی.شبکه.سکونتگاهی.و.ارتباط.آن.را.با.سایر.شهرها.تعریف.می.کند.
بعد.چهارم:.هویت.کالبدی.فضایی،.بافت.و.ســاختار.و.شکل.شهر.وساخت.اصلی.به.
آن.هویت.وابسته.اســت..به.دلیل.متاثرشدن.از.اندیشه.ها،.عقاید،.باورها،.فعالیت.ها.و.

سطح.فرهنگ.جامعه.مهم.ترین.ابعاد.هویتی.شهرهاست.

هویت کالبدی فضایی
بافت.کالبدی.و.ســاختار.مکانی.فضایی.شــامل.انتظام.عوامل.کالبدی.در.شــهر.و.
سلســله.مراتب.شبکه.معابر.اســت.که.از.مهم.ترین.ابعاد.هویتی.فضاهای.شهری.را.
شکل.می.دهد.زیرا.شــکل.گیری.بافت.کالبدی.فضاهای.شــهری.متاثر.ازاندیشه.ها،.
باورها،.فعالیت.ها.و.ســطح.فرهنگ.جامعه.است..واقعیت.این.است.که.بافت.کالبدی.
امکان.بازشناســی.هویت.شهری.را.به.صورت.بصری.فراهم.می.کند.و.به.همین.دلیل.

از.میان.سایر.ابعاد.هویتی.اهمیت.بیشتری.دارد.

هویت بصری
این.نوع.از.هویت.ارزش.های.زیباشناختی.در.شهر.و.کیفیت.فضایی.و.امکان.ادراک.
و.موقعیت.و.جهت.یابی.را.شامل.می.شود..اگر.فردی.درشهر.وارد.شود.و.او.بعد.ازدیدن.
بخش.های.مختلف.شهر.بتواند.به.خوبی.بخش.هایی.از.شهر.را.توصیف.کند.و.درذهن.

او.باقی.بماند.آن.فضاهای.شهری.نمایانگر.هویت.بصری.خواهند.بود.

هویت شناختی
هویت.شناختی.کیفیت.وکمیت.اطالع.از.فضای.شهر.و.نمادها.و.نشانه.های.شهری.
و.ارزش.های.تاریخی.و.فرهنگی.را.نشــان.می.دهد..عناصر.هویتی.هر.کدام.در.شب.و.
روز.مفهوم.خاصی.را.به.ما.می.دهد.و.باید.آن.چنان.خوانایی.وضوح.داشــته.باشــد.که.

هویت.بخشی.به.شهر.را.درهر.دو.زمان.حفظ.کند.

المان ها و هویت شهری
هویت،.واحدی.است.که.شخص.می.تواند.یک.مکان.را.به.عنوان.مکانی.متمایز.از.سایر.
مکان.ها.شناخته.و.بازشناسایی.کند..به.دلیل.قرار.گرفتن.نشانه.ها.بر.پایه.تاریخ،.فرهنگ،.
آداب.و.رســوم.و.زمینه،.نشانه.ها.در.شهر.بیانگر.هویت.شهر.هستند..نشانه.ها.والمان.های.
شهری.در.زندگی.روزمره.افراد.نقش.مهمی.ایفا.می.کنند.و.با.وجود.خود.در.محیط.شهری.
ضمن.بیان.معنای.خود.به.بیان.هویت.یک.شهر.می.پردازد.و.چون.به.دفعات.درطول.یک.
زمان.طوالنی.دراذهان.تکرار.می.شــود.ازاین.رو.این.نشانه.خود.را.در.ذهن.انسان.تثبیت.
می.کند..کوین.لینچ.محیط.شهر.را.وسیله.ای.ارتباطی.می.داند.که.هم.نمادهای.صریح.و.
هم.نمادهای.ضمنی.را.در.بردارد..وی.برقراری.ارتباط.میان.شــهروندان.و.شهر.را.جزیی.

از.معنا.دانسته.وآن.را.خوانایی.می.نامد.

المان های شهری و هویت بخشی مکانی
لینچ.مفهوم."هویت".را.در.معنای.بسیار.ساده.یعنی."مکان".تعریف.می.کند..هویت.
یعنی.حدی.که.یک.شــخص.می.توانــد.یک.مکان.را.به.عنوان.مکانی.متمایز.از.ســایر.
مکان.ها.مورد.شناســایی.قرار.دهد.به.گونه.ای.که.شــخصیتی.منحصربه.فرد.داشته.باشد.
و.هویت.را.به.همراه.ویژگی.های.دیگری.نظیر.ســاختار،.شــفافیت،.سازگاری.و.خوانایی.
عاملی.می.دانــد.که.معنی.مکان.را.در.نظر.ناظر.شــکل.می.دهند..وی.دو.کارکرد.برای.

"هویت"..قائل.است:
1...به.انســان.قدرت.تشخیص.می.دهد.که.بتواند.شهر.را.بخواند.و.پیش.بینی.کند.و.به.

همین.دلیل."خوانایی".از.مهم.ترین.کارکردهای."هویت".است.
2..عملکرد.عاطفی".هویت.محیط".است.که.حس.ایمنی.به.فرد.می.دهد..نوع.هویت.
یا.حس.مکان.می.تواند.احســاس.تعلق.به.همراه.داشته.باشــد.و.میان.مردم.و.مکان.ها.
ارتباط.برقرار.کند.و.وحدت.به.وجود.آورد..به.نظر.او.ترکیب.بندی.در.طراحی.شهری،.ایجاد.
وحدت.بصری.میان.عناصر.متمایز.شــهر.است.تا.بدین.ترتیب.تصاویر.ذهنی.یکپارچه.و.
روشن،.تقویت.شود.و.هدف.طراحی.شهری.ایجاد.یک.تصویر.ذهنی.شهری.قوی.است..

این.تصویر.ذهنی.است.که.مبانی.تعامل.مردم.را.با.محیط.فراهم.می.آورد.

میدان نقش جهان و هویت مکانی
اصفهان.از.شــهرهای.قدیمی.و.یکی.از.معتبرترین.شــهرهای.اسالمی.بوده.است.و.
بســیاری.از.جهانگردانی.که.از.این.شــهر.بازدید.کرده.انــد،.از.آن.به.خوبی.و.زیبایی.یاد.
کرده.اند..این.شــهر.در.میان.سال.های.1050.تا1۷22.میالدی.به.ویژه.در.قرن.شانزدهم.
میــالدی.در.میان.حکومت.صفویــان.از.رونق.فراوانی.برخوردار.بــود..بناهای.تاریخی.
متعددی.در.شهر.وجود.دارد.که.تعدادی.از.آنها.به.عنوان.میراث.تاریخی.به.ثبت.رسیده.اند.
از.جمله.فضاهای.بســیار.منحصربه.فرد.شهر.تاریخی.اصفهان.میدان.نقش.جهان.است.
که.یکی.از.بزرگترین.میدان.های.دنیاســت.و.نمونه.برجسته.ای.از.معماری.اسالمی.است.
که.به.ثبت.رســیده.اســت..میدان.نقش.جهان.اصفهان.یا.همان.میدان.امام.اصفهان،.از.
میادین.زیبا.و.تاریخی.ایران.و.اصفهان.است،.میدانی.مستطیل.شکل.به.درازای.50۷.متر.
و.پهنای.158.متر.در.مرکز.شــهر.اصفهان،.میدان.نقش.جهان.در.تاریخ.8.بهمن.1313.
در.فهرســت.آثار.ملی.ایران.ثبت.شد..میدان.نقش.جهان.که.بعد.از.انقالب.اسالمی.نام.
رســمی.آن.میدان.امام.شــد،.همانند.زنجیری.چهار.اثر.تاریخی.بی.نظیر.را.به.هم.پیوند.
داده.است:.مسجد.شــیخ.لطف.اهلل،.مسجد.امام.اصفهان،..سردر.قیصریه.و.بازار.قیصریه.
اصفهــان.و.کاخ.عالی.قاپو..عالوه.بر.این.بناها.دویســت.حجره.دو.طبقه.پیرامون.میدان.

واقع.شده..است.که.عموما.جایگاه.عرضه.صنایع.دستی.اصفهان.است.
پیش.از.آن..که.شــهر.اصفهان.به.پایتخت.ایران.در.عصر.صفوی.تبدیل.شود.در.محل.
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این.میدان.باغی.گسترده.وجود.داشته..است.به.نام.»نقش.جهان«..این.باغ.همچنین.محل.

اســتقرار.ساختمان..های.دولتی.و.کاخ.فرمانروایان.تیموری.و.آق..قویونلوها.بود..در.آن.زمان.

بخش.میدانی.باغ،.»درب.کوشــک«.نام.داشــت..این.بخش.در.ضلع.غربی.میدان.نقش.
جهان.امروزی.و.در.محل.ساخت.کاخ.عالی.قاپو.قرار.داشته..است.

میدان.کوشک.در.دوران.سلجوقیان.جایگاه.اعدام.محکومان.به.اعدام.و.برگزاری.برخی.

از.آیین.های.رســمی.همچون.جشــن.نوروز.بوده..است..از.ابتدای.سلطنت.شاه.عباس.اول،.

ســطح.میدان.در.اندازه.بسیار.بزرگتر.از.میدان.کوشک.ســابق.تسطیح.شده.و.بارها.آیین.

چراغانی.و.آتش..بازی.در.آن.برپا.شــده..اســت..منابع.گوناگون،.بنای.به.شکل.فعلی.را.در.

دوره.سلطنت.شاه.عباس.اول.و.به.سال.1011.قمری.دانسته.اند..احتمال.دارد.که.بنای.این.
میدان.از.روی.نقشه.میدان.حسن.پادشاه.در.تبریز.برداشت.شده.باشد.

در.زمان.شــاه.عباس.دوم.به.دلیل.شلوغ.شــدن.بیش.از.حد.بازار.اطراف.و.فروشندگان.

تصمیم.بر.آن.شد.که.عالوه.بر.میدان.عتیق.)یا.میدان.کهنه(.و.میدان.شاه،.میدان.دیگری.

ســاخته.شــود..این.میدان.که.محلش.بسیار.نزدیک.به.میدان.شــاه.و.پشت.مسجد.شیخ.

لطــف.اهلل.بود،.میدان.نو.نام.گرفت..از.آنجا.که.عمارت.قدیمی.در.باغ.نقش.جهان.همزمان.

با.ســاخت.این.میدان،.تخریب.و.مصالح.آن.در.آنجا.استفاده.شد،.میدان.نو.را.میدان.نقش.
جهان.نیز.می.نامیدند..

در.گذر.زمان.هر.دو.میدان.کهنه.و.نو.تخریب.و.ناپدید.شدند.ولی.میدان.شاه.پابرجا.ماند.

در.دوره.قاجار،.این.میدان.نیز.مانند.ســایر.بناهــای.تاریخی.اصفهان.مورد.بی.توجهی.قرار.

گرفت..بخش.هایی.از.میدان.در.طول.دوران.آشفتگی.ایران.از.حمله.اشرف.افغان.تا.استقرار.

حکومت.قاجاریه،.تخریب.گردید..بخش.هایی.نیز.از.جمله.عمارت.نقاره.خانه.در.دوره.قاجار.

از.میان.رفت..از.زمان.حکومت.رضا.شــاه.تا.امروز،.کار.مرمت.و.بازســازی.این.ابنیه.بطور.

مداوم.ادامه.دارد..این.میدان.یکي.از.میدان.هاي.طراحي.شده.ایراني.است.که.شکل.هندسي.

کامال.منظمي.دارد.و.اســتقرار.هر.یک.از.عناصر.بدنه.میــدان.و.حتي.عملکردهاي.میانه.

میدان،.از.پیش.تعیین..شده.و.با.برنامه.ریزي.قبلي.بوده.است..این.ویژگي،.عالوه.بر.آن.که.

میــدان.را.به.عنوان.عامل.هویتي.تمــدن.ایراني.معرفي.مي.کند.و.آن.را.به.صورت.جلوه.اي.

از.علم.و.هنــر.ایراني.به.نمایش.مي.گذارد،.این.میدان.که.تقریبا.در.همه.کتب.و.تحقیقات.

و.گزارش.هایي.که.به.ایران.و.جهان.اســالم.و.حتي.آثار.جهاني.پرداخته.اند،.جایگاه.ویژه.اي.

دارد.)بــه.همراه.همه.عناصر.و.فضاهاي.پیراموني.و.ســازمان.فضایي.آنها(.جلوه.بارزي.از.

آگاهي.ایرانیان.به.همه.علوم.مرتبط.که.با.شــکل.دادن.فضاي.زندگي.انسان.دخالت.دارند.

)از.جمله.معماري،.طراحي.شهري،.برنامه.ریزي،.طراحي.محیط،.مهندسي،.هنرهاي.جنبي.

و.علــوم.و.فنــون.مختلف(.بوده.اســت...بدون.دخول.در.اصول.و.ارزش.ها.و.ریشــه.هاي.

شکل.گیري.میدان.نقش.جهان،.که.خود.بحث.مستقل.و.مستوفایي.را.طلب.مي.کند،.در.این.

مجال.به.برخي.عوامل.کالبدِي.هویت.بخش.میدان،.اشــاره.مي.شود..حتي.در.مورد.عوامل.

کالبدي.نیــز.دخول.در.مباحث.معمارِي.آنها،.یا.پرداختن.به.ویژگي.هاي.هنرهاي.مرتبط.با.
آنها.)مثل.خطاطي.و.معرق.و.منبت.و.کاشي.کاري.و.امثالهم(.مد.نظر.نخواهد.بود.

معماران.سه.نماد.برای.این.میدان.انتخاب.کردند..نماد.مذهب،.نماد.دولت.و.نماد.اقتصاد..

نماد.مذهب.در.دو.ضلع.جنوبی.و.شرقی.در.مسجد.شاه.و.مسجد.شیخ.لطف.اهلل،.نماد.دولت.

در.عمارت.عالی.قاپو.در.ضلع.غربی.به.نمایش.آمد.و.نماد.اقتصاد.در.ســردر.بازار.قیصریه.
در.ضلع.شمالی،.خالصه.می.شد.

با.بررسی.مطالب.ذکر.شده.در.توصیف.نمونه.موردی.و.ارزش.گذاری.ساختمانهای.

موجود.در.میدان.بر.اســاس.هویت.و.زیباســازی.و.نمادینه.بــودن.کاخ.عالی.قاپو.به.

عنوان.یک.عنصر.بســیار.شاخص.در.بدنه.اصلی.به.تأثیر.زیبایی.و.هویت.بخشی.آن.
به.میدان.می.پردازیم.

............

................تصویر شماره-1 نمای میدان نقش جهان

کاخ عالی قاپو
در.غرب.میدان.نقش.جهان.و.روبه.روي.مســجد.شــیخ.لطــف.اهلل.عمارتی.بنام.کاخ.
عالی.قاپــو.وجود.دارد..این.عمارت.یکــی.از.عجایب.معماری.عهد.صفوی.در.اوایل.قرن.
یازدهم.هجری.اســت.که.به.امر.شاه.عباس.کبیر.ساخته.شد.در.حقیقت.این.بنا.به.مثابه.
یک.ورودي.بزرگ.و.با.شــکوه،.میدان.نقش.جهان.را.به.مجموعه.دولتخانه.و.عماراتي.
مانند.رکیب.خانه،.جبه.خانه،.تاالر.تیموري،.تاالر.طویله،.تاالر.سرپوشیده.،.کاخ.چهلستون.
و.دیگــر.عمارات.مرتبط.مي.کرده.اســت..این.کاخ.که.در.عهــد.صفویه.به.نام.دولتخانه.
مبارکه.نقش.جهان.شهرت.داشته،.دارای.38.متر.ارتفاع.می.باشد.و.تنها.بنایي.است.که.
نســبت.به.سایر.بناهاي.پیرامون.میدان.پیش.آمدگي.دارد.و.نمادي.از.قدرت.حکومتي.به.

شمار.می.رفته.است.
بر.اســاس.برخی.مســتندات.تاریخی.کاخ.عالي.قاپو،.اولین.بنای.احداث.شده.بر.فراز.
کاخی.از.عهد.تیموریان.می.باشــد.و.دوره.ساخت.آن.را.به.سال.1000.تا.1006.هجری.
قمری.نســبت.می.دهند..این.کاخ.داراي.پنج.در.ورودي.بوده.است.که.مهمترین.آنها.به.
نام.عالي.قاپو،.مشــرف.به.میدان.امام.است.و.سایر.درها.عبارت.بودند.از:.در.چهار.حوض.
در.قسمت.شمال،.در.شاهي.مشرف.به.دروازه.شهر.)معروف.به.دروازه.دولت(.در.مغرب،.

در.حرمسرا.و.در.جبه..خانه.که.موسوم.به.در.مطبخ.بوده.است.

                 تصویر شماره -2 تصویرکاخ عالی قاپو

از.ویژگی.هــای.کاخ.عالی.قاپو.این.اســت.که.به.هر.نمای.بیرونــی.آن.بنگریم،.تعداد.

طبقات.متفاوتی.را.برای.ســاختارش.به.نمایش.می.گذارد..از.نمای.ضلع.شرقی،.دو.طبقه.

از،.نمای.ضلع.غربی.پنج.طبقه.و.از.طریق.راه.پله.ویژه.مالقات.های.شاهانه،.هفت.طبقه.
نشان.می.دهد..

در.ســال.1053.هجري.قمري.در.زمان.سلطنت.شاه.عباس.دوم،.تاالري.با.18.ستون.

چوبي.به.ارتفاع.10.متر.به.طبقه.ســوم.کاخ.عالي.قاپو.اضافه.شــد..ستون.هاي.الحاقي.با.

آئینه.پوشــیده.گردیده.و.سقف.آن.با.صفحات.بزرگ.نقاشي.تزئین.یافت..دیوارهاي.تاالر.

داراي.دو.پوشــش.تزئیني.است.که.اولي.در.زمان.شاه.عباس.دوم.و.دومي.در.زمان.شاه.

ســلطان.حسین.به.آن.الحاق.شده.است..در.میان.تاالر،.حوضي.مسي.با.ابعاد.5.×.۷.متر.

و.عمق.60.ســانتیمتر.وجود.دارد..منبع.نیز.در.ارتفاع.5.متري.حوض.قرار.دارد.و.داراي.

فواره.اي.اســت.که.از.مرمر.و.مس.ساخته.شده..است..از.فراز.آخرین.طبقه.کاخ.عالي.قاپو.
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و.تاالر.باشــکوه.آن،.شاهان.صفوي.و.میهمانان.آنها.به.تماشاي.بازي.چوگان،.چراغاني،.

آتش.بازي.و.نمایش.هاي.میداني.می.نشســته.اند..وســعت.این.تاالر.ستون.دار.حدود.۴80.

مترمربع.است.و.کف.ایوان.بین.ستون.ها.با.تیرهاي.چوبي،.شناژبندي.شده.و.به.استحکام.

بنا.افزوده.اســت..از.ایوان.کوچکي.که.پشت.این.تاالر.است.گنبد.زیبا.و.ساده.توحیدخانه.
نمایان.است.

بررسی کاخ عالی قاپو از منظر زیبا شناختی  .
بــا.عنایت.به.زیبایي.غیرقابل.انکار.میدان.مي.توان.بر.روي.برخي.الگوهاي.کالبدي.که.
براي.زیبایي.فضاهاي.شــهري.مطرح.مي.شــوند.به.نتایج.جدید.و.غیر.قابل.انکار.دست.
یافت..تناســب.کالبدي.و.به.ویژه.تناســبات.ارتفاع.به.عرض،.در.مورد.فضاهاي.شهري.
یکي.از.این.الگوهاســت..یکي.از.این.آراء.که.توســط.راب.کریر.با.مطالعة.میادین.غربي.
مطرح.شده.است،.معرفي.تناســباتي.در.یک.طیف.مشخص.است،.به.گونه.اي.که.میانه.
طیف،.فضاي.محصور.)و.زیبا.و.مطلوب(.را.پدید.مي.آورد..یک.طرف.طیف.)که.نســبت.
عرض.به.ارتفاع.عدد.بزرگي.اســت:.بزرگتر.از.نسبت.۴به1(.اصوال.فضاي.محصوري.را.
پدید.نمي.آورد.و.انســان.در.این.فضا.احساس.عدم.محصوریت.و.به.عبارتي.احساس.در.
فضای.باز.را..دارد.و.حاضرین.در.میدان.را.به.تحسین.خود.واداشته.و.زیبایي.خویش.را.القا.
مي.کند،.و.به.آنان.احساس.حضور.در.فضاي.شهرِي.محصوري.را.القا.نمی.کند..شاید.یکي.
از.تمهیداتي.که.در.میدان.نقش.جهان.به.کار.گرفته.شــده.و.بر.ادراک.انسان.تاثیر.دارد،.
ایجاد.نقاط.عطف.چهارگانه.اي،.در.میانه.چهار.ضلع.میدان،.به.ویژه..ســاختمان.عالی.قاپو.
)مقر.شــاه:.عالي.قاپو(.که..نیمه.معنوي.و.نمادی.از.حضور.دولت.و.همچنین..نیمه.اي.از.
زندگي.و.ظاهر.آن.مورد.توجه.همه.مردم.اســت(.باشند،.که.به.این.وسیله.طراح.توانسته.
بر.زیبایی.میدان.بیافزاید..این.نقاط.عطف.در.ارتباط.با.هم.توانســته.اند.هویت.میدان.را.
تجلی.بخشند.و.هر.کدام.به.نوعی.در.ذهن.ببینده.تاثیر.خاصی.را.به.جا.می.نهند..عمارت.
عالی.قاپو.عالوه.بر.ارتفاع.چشمگیرش.به.نسبت.بناهای.آن.زمان.و.همچنین.با.توجه.به.
ســاخت.پله.ای.آن،..تزیینات.و.نقاشی.دیواری.های..بسیار.باشکوه.در.انواع.مختلف.که.
جزو.جدا.نشدنی.از.هنر.معماری.است..بیشترین.تاثیر.را.در.زیبا.شناختی.در.نگاه.اول.دارد.
تزیینات.خارجی.بنای.عالی.قاپو.بیشــتر.معمارانه.است.تا.کاربردی..تاکید.بر.طاق.نمای.
مشــبک.و.دهانه.های.قوس.دار،.فقدان.تزیینات.گرانبها.در.نمای.خارجی.قابل.مالحظه.
اســت.و.عالوه.بر.آن،.تقســیم.بدنه.میدان.به.اعضاي.خرد.)اهري،.1380،.ص205(.به.
همراه.استقرار.کاربري.هاي.مورد.نیاز.یومیه.مردم.به.صورت.دکاکین.و.با.ایجاد.مقیاسي.
انســاني.)براي.پیاده(.توجه.به.ارتفاع.یا.راس.جداره.تقلیل.یافته.است.)تصویر.شماره3(..
مضافــا.اینکه.اختصاص.میانه.میدان.)در.زمان.احداث(.به.فعالیت.هاي.جذاب.)و.نه.چون.
آثار.بیگانه:.به.مجسمه.و.تندیس(،..را.متوجه.مرکز.کرده.و.ناظر.را.از.نگریستن.به.آسمان.

یا.خط.افق.بازداشته.است.)تصویر.شماره3(.

 تصویر شماره -3 میدان نقش جهان در دوره صفوی و دوره حاضر
.

یافته های تحقیق
در.فضاهای.مختلف.ســاخته.شــده،.کالبد.نقش.دال.و.فضای.ایجادشده.مدلول.است.
که.مجموعا.یک.نشــانه.معمارانه،.را.شکل.می.دهد.و.آنچه.این.نشانه.ها.را.از.هم.متمایز.
می.ســازد.همان.تفاوت.در.ابعاد.نشانه.شــناختی.آنها.یعنی.کاربرد،.معنا.و.نحو..است.که.
در.ارتباطی.متقابل.با.هم،.تمایز.نشــانه.ها.را.می.سازند..در.طراحی.هر.فضا،.بسته.به.نوع.
کاربری.آن.به.یکی.از.جنبه.های.نام.برده.بیشــتر.توجه.می.شود..وجه.کاربردی.نشانگی.
که.به.واســطه.نوع.کاربری.و.فعالیت.ها.شکل.می.گیرد،.در.پیکره.بندی.فضا.و.به.تبع.آن.

در.پالن.معماری.آن.نمود.بیشــتری.دارد..فعالیت.های.رایج.در.هر.فضای.معماری،.نوع.

ارتباط.فضاها.را.شــکل.داده.و.بیشــتر.در.مقیاس.بنا.قابل.شناسایی.می.باشد..به.عنوان.

مثال.الگوهای.رفتاری.رایج.در.یک.بنا.با.کاربری.موزه.اهمیت.سیرکوالســیون.و.تداوم.

عملکردها.را.برای.طراح.اهمیت.می.بخشــد،.حال.آنکه.در.پالن.یک.بیمارســتان.نوع.

فعالیت.ها.و.عملکرد.بنا.نیازهایی.متفاوت.را.طلب.می.کند.که.این.تفاوت.بیشتر.در.پالن.
معماری.خودنمایی.کرده.و.در.هنگام.استفاده.از.فضا.برای.مخاطب.قابل.ادراک.است.

وجه.نحوی.نشانگی.که.براساس.نوع.روابط.فضاها.و.چیدمان.شکل.می.گیرد،.در.تعیین.

سلسله.مراتب.و.به.تبع.آن.بیشتر.در.مقطع.معماری.نمود.می.یابد..این.وجه.از.نشانگی.در.

زبان.معماری.عالوه.بر.فضاهای.داخلی.بناها.بیشتر.در.مقیاس.های.بزرگتر.مانند.میادین.

و.دیگر.فضاهایی.که.سلسله.مراتب.و.نوع.ارتباط.بنا.با.دیگر.عوامل.سایت.اهمیت.دارد،.
قابل.شناسایی.و.اعمال.است.

وجه.معنایی.نشــانگی.نیز.غالبا.به.صورت.مولفه.ای.کالبدی.که.ریشه.در.مبانی.زیبایی.

شناسی،.هویتی.و.....دارد.تجلی.می.یابد..مبانی.که.در.بسیاری.از.آموخته.های.اجتماع.پذیر،.

تداعیات.ناشــی.از.کهن.الگوها.و....ریشه.داشــته.و.در.قالب.شمایل،.نمایه.و.گاه.نماد.در.
کالبد.فضای.معماری.متجلی.می.شوند.

از.آنجا.که.میدان.نقش.جهان.نماد.شکوه.و.عظمت.پایتخت.امپراتوری.صفوی.بود،.در.

طرح.این.مجموعه.تالش.شــد.تا.با.استفاده.از.روش.های.معمارانه،.ورودی.اصلی.به.این.

مجموعه.که.از.ســردر.قیصریه.بود،.به.نحوی.طراحی.شود.که.بیشترین.تاثیر.و.جذابیت.

ممکــن.را.به.وجود.آورد،.به.گونه.ای.که.فــرد.در.همان.لحظه.ورود.مقهور.عظمت.میدان.

شــود..یکی.از.ابزارهای.دســتیابی.به.این.هدف.تباین.فضایی.بود..عمق.و.وسعت.دید.

از.مهمترین.ویژگی.های.ایجاد.تباین.فضایی.در.مجموعه.میدان.نقش.جهان.اســت.که.

مشــابه.آن.در.کمتر.جایی.دیده.می.شود..به.عبارت.دیگر.می.توان.گفت.که.میدان.نقش.

جهان.از.میادینی.اســت.که.طرح.و.کلیت.آن.هم.جنبه.نمادین.داشته.و.هم.جنبه.عملی.

و.حقیقی..در.بدنه.میدان.که.ســه.عنصر.شاخص.مسجد.جامع.عباسی،.کاخ.عالی.قاپو.و.
مسجد.شیخ.لطف.اهلل.به.عنوان.عناصر.کالبدی.شکل.دهنده.آن.می.باشد.

تاثیرگذاری.بنــا.عالی.قاپو.در.این.میدان.به.دلیل.تداوم.و.توالی.هنر.و.معماری.غنی.و.

اصیل.ایرانی.و.همچنین.به.اهمیت.قرار.دادن.جایگاه.حکومتی..از.دیگر.بناهای.شاخص.

میدان.بیشــتر.است..عالوه.براین.رابطه.می.توان.به.حضور.همزمان.حکومت.و.مردم.در.

ساختار.میدان.اشــاره.کرد..وجود.کاخ.عالی.قاپو.به.صورت.بنایی.برونگرا.که.بر.تمامیت.

میدان.نظاره.و.اشــراف.دارد.به.صورت.ســمبلی.از.دولتخانه.و.مجموعه.های.حکومتی.

مســتقر.در.غرب.میدان.بر.اهمیت.و.حضور.حکومت.در.ساختار.میدان.تاکید.می.کند..بر.

اساس.منابع.تاریخی.و.سفرنامه.های.موجود.این.میدان.جایگاهی.برای.حضور.همیشگی.

مردم.برای.اجرای.مراســم.و.آیین.های.بی.شــماری.بوده.که.روزانه.در.آن.به.وقوع.می.

پیوســته.است..مثال.کلیه.مراسم.تشریفاتی،.رســمی.و.آیینی.همچون.رژه.های.نظامی،.

آتش.بازی،.چوگان.بازی،.قپق.اندازی،.شاطردوانی،.جشن.ها،.و.اعیاد.ملی.و.مذهبی.و.حتی.

مراسم.تعزیر.محکومان.در.این.میدان.صورت.می.گرفته.است..نظاره..تمامی.فعالیت.های.

همزمان.بین.حکومت.و.مردم.فقط.از.طریق.کاخ.عالی.قاپو.صورت.می.گرفت..همچنین.

فعالیت.های.غیررســمی.مانند.دســتگاه.های.حقه.بازی.و.خیمه.شــب.بازی.و.نیز.امکان.

برگــزاری.بازارهای.مکاره.و.حضور.دســت.فروش.ها.و.هنرنمایی.کــه.با.نقل.قصه.ها.و.

داستان.ها،.مردم.را.دور.خود.جمع.می.کردند،.میدان.را.تبدیل.به.فضایی.برای.حضور.همه.
اقشار.شهر.می.کرده.است.

.
نتیجه گیری:

بــا.عنایت.به.آنچه.گذشــت،.مي.توان.میــدان.نقش.جهان.را.بــا.ویژگي.هاي.خاص.

کالبدي.اش،.با.عناصر.چهارســوي.اش،.با.سازمان.فضایي.اش،.با.معاني.معنوي.اي.که.به.

ذهن.ناظر.القا.می.کند،.بــا.تاریخش،.با.معروفیتش،.با.هنرها.و.صناعات.و.فنوني.که.در.

ایجادش.به.کار.گرفته.شده،.با.نقشي.که.به.عنوان.یک.فضاي.شهري.منحصربه.فرد.ایفا.

مي.کند،.و.با.همه.صفات.و.ویژگي.هاي.باطني.و.ظاهري.اش،.به.عنوان.عامل.بارز.هویتي.

تمدن.ایراني.معرفي.کرد..این.عامل.هویتي،.هم.به.جهان.بیني.و.تفکر.و.دین.و.فرهنگ.

ایران.و.ایراني.اشــاره.مي.کند،.هم.نمایشي.از.توان.علمي.و.هنري.ایرانیان.است،.هم.به.
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جامع.نگري.ایرانیان.در.زندگي.و.شیوۀ.زیستشان.اشاره.مي.کند.و.هم.این.که.مي.تواند.در.

مقایسه.با.فضاهاي.شهري.سایر.تمدن.ها،.به.عنوان.اثري.یگانه.که.اصیل.است.و.مقلدانه.

نیست،.معرفي.شود..همه.این.ها.درس.و.راهنمایي،.بر.این.خواهد.بود.که.تنها.آثار.اصیل.

و.شکل.گرفته.بر.اساس.تفکر.اصیل.ایراني.مي.توانند.عامل.هویتي.تمدن.ایراني.باشند.و.

آثار.مقلدانه.هر.چقدر.هم.که.عظیم.و.باشــکوه.و.مزین.باشند،.آثاري.تقلیدي.اند.و.عامل.
هویتي.بیگانه.و.نشانه.تاثیرپذیري.و.احساس.حقارت.جامعه.مقلد.

هویت.در.هر.جامعه،.نشــان.از.فرهنگ.آن.جامعه.اســت.و.فضاهایی.همساز.با.هویت.

شــهری.موجب.آرامش،.امنیت.و.مشــارکت.و.حس.تعلق.شهروندان.می.شود..فضاهای.

شــهری.محل.تعامالت.اجتماعی.اســت.و.این.تعامالت.درمکان.هایی.دیده.می.شود.که.
برای.شهروندان.حس.امنیت.و.حس.تعلق.را.فراهم.کند..

وجود.المان.های.شــاخص.عالوه.بر.زیبایی،.کیفیت.فضا.را.ارتقا.می.دهد.و.این.کیفیت.

اســت.که.بر.ذهن.انســان.نقش.می.بندد.و.بر.حس.مکان.و.خاطرات.جمعی.شهروندان.

تاثیر.می.گذارد..لذا.طراحان.شــهری.باید.درفضاهای.شهری،.المان.هایی.را.استفاده.کنند.

که.ســبب.انتقال.هویت.شهری.در.اذهان.شــود.که.به.رضایتمندی.شهروندان.و.بهبود.
کیفیت.محیط.شهری.کمک.می.کند.

عامل.دلبســتگی.شهروندان.به.شــهرها.و.سکونتگاه.هایشان.ویژگی.های.اقتصادی.و.

جغرافیایی.نیســت.بلکه.هویت.و.زیبایی.ها.و.کیفیت.های.بصری.اســت.و.برای.ایجاد.

چنین.حســی.معماران.و.طراحان.شــهری.باید.در.طراحی.شــهرها.و.نمادهای.شهری.

ویژگی.هــای.اقلیمی،.هویتی،.فرهنگی،.اقتصادی.و.اجتماعــی.و....را.مورد.توجه.قرار.

دهند.و.برای.ایجاد.تمایز.شهرها.و.تقویت.هویت.مکانی.عالوه.بر.ایجاد.تمایز.از.طریق.

نمادها.و.المان.های.شــهری.نشانه.ای.از.هویت.بومی.آن.مکان.را.هم.در.عناصر.شهری.

مد.نظر.قرار.دهند..فضاهای.شــهری.با.ترکیبی.مناســب.و.زیبا.از.المان.ها.و.نشانه.های.

شهری.شاخص.که.در.راســتای.بستر.طبیعی.و.فرهنگی.اجتماعی.شهر.عمل.می.کنند؛..

می.توانند.بازگوکننده.مکانی.ســرزنده.و.خوانا.و.معنی.دار.برای.ســاکنین.شهر.و.دیگران.

باشــند..المان.های.شهری.با.الهام.از.ارزش.های.فرهنگی.تاریخی،.مکان.یابی.مناسب.و.

مقیاس.مناســب.و.با.انتقال.معانی.و.مفاهیم.انتزاعی.می.توانند.به.نماد.و.ســمبل.شهر.

تبدیل.شــوند..با.تبدیل.شدن.این.نشانه.ها.به.نماد،.می.توانند.هویتی.خاص.برای.شهر.و.

ســاکنین.آن.به.وجود.آورند..المان.های.شهری.نمادهایی.هستند.که.درعین.بی.جانی.و.

بی.روحی.به.فضاهای.شــهری.جان.و.روح.می.بخشند.و.جنبه.های.تاریخی.یا.فرهنگی.

و.اجتماعــی.را.در.خــود.می.پرورانند.و.به.دلیل.فرم.و.عملکــرد.خاص.خود.زبان.ناطق.

هویت.شــهر.می.باشند.و.به.ثبت.خاطرات.و.تعامالت.در.اذهان.کمک.می.کنند..در.واقع.

خاطرات.جمعی.و.فردی.ناشــی.از.هویتی.و.معیارهای.فرهنگی،که.از.طراحی.المان.ها.و.

نشانه.های.شهری.ایجاد.می.شــود.به.نسل.های.بعد.منتقل.شده.و.به.حفظ.و.ماندگاری.

هویت.شــهروندان.و.غنای.شهری.که.نقش.موثری.در.حفظ.هویت.شهری.دارد،.کمک.

شایانی.می.کند..نمادهای.مطلوب.عالوه.بر.بومی.کردن.فضای.شهرها،.تقویت.احساس،.

تعلق.خاطر.به.محل.ســکونت.و.ترغیب.شهروندان.به.مشارکت.در.اداره.امور.شهرشان.

کمک.شــایانی.هم.به.شناساندن.در.ســطح.ملی.و.بین.المللی.کرده.و.به.توسعه.شهر.

کمک.می.کند..همچنین،.المان.های.شــهری.به.عنوان.نشانه.های.فضایی.کاربرد.دارند،.

بیان.خاصی.از.کیفیت.های.معماری.هســتند.و.منظوری.از.حس.طراح.را.می.رسانند.که.

مفاهیمی.در.خود.پنهان.کرده.اند.و.هر.کس.بر.اســاس.ذهنیت.خود.با.آن.ارتباط.برقرار.
می.کند.یا.برعکس.به.مقابله.با.آن.برمی.آید.

فهرست منابع:
ـ.اسماعیل.پور.13۷۷،.ابوالقاسم،.اسطوره.بیان.نمادین،.سروش،.تهران؛

ـ بهمنــی،.پردیس.و.الیاس.صفاران.)1389(؛.ســیر.تحول.و.تطــور.نقش.و.نماد.در.
هنرهای.سنتی.ایران؛.تهران:.انتشارات.پیام.نور؛

ـ پیرنیا،.کریم.؛.)138۴(،.ســبک.شناســی.معماری.ایرانی،.انتشارات.سروش.دانش،.
تهران؛

ـ حبیبی،.ســید.محسن،.)138۴(،.شار.تا.شهر،.انتشارات.دانشگاه.تهران،.چاپ.ششم،.
تهران؛

ـ حافظ.نیا،.محمدرضا.و.همکاران.)1389(؛.سیاست.و.فضا؛.مشهد:.انتشارات.پاپلی؛
ـ ســلطا.نزاده،.حسین،.)138۴(،.فضاهای.ورودی.در.معماری.سنتی.ایران،.دفتر.پژوه.

شهای.فرهنگی،.چاپ.دوم،.تهران؛
ـ فکوهی،.ناصر.)1392(،.بی.هوّیتی.شهری،.روزنامه.اعتماد،.تهران؛

ـ فکوهی،.ناصر.)1383(؛.انسان.شناسی.شهری؛.تهران:.نشر.نی؛
ـ فوردهام،.فریدا.)13۴6(؛.مقدمه.ای.بر.روان.شناســی.یونگ؛.ترجمه.مســعود.میربها؛.

تهران:.انتشارات.اشرافی؛
ـ قلــی.زاده،.علی،.تبیین.عامل.مؤثر.در.مکان.گزینی.پایتخت.ها.در.ایران،.پایان.نامه.

کارشناسی.ارشد،.راهنما.دکتر.زهرا.احمدی.پو.ر)؛.تهران،.دانشگاه.تربیت.مدرس؛
ـ لطفی،.صدیقه.و.عبدالحمید.محمدی.)1391(؛.»بررســی.ارتباط.نمادهای.شهری.با.
هویت.شــهر.)مطالعه.موردی:.شهر.گنبد.کاووس(«،.فصلنامه.علمی.ـ.پژوهشی.جغرافیا.

برنامه.ریزی.منطقه.ای؛.سال.دوم،.ش.2،.بهار؛
ـ میرحیدر،.دره.و.حسین.حمیدینیا،.)1386(،.کالبدشکافی.نقش.و.نقش.آن.در.اعمال.

قدرت.و.31.نشریه.علوم.جغرافیای؛.ج.1،.ش.3.و.1،.بهار.و.تابستان..
ـ مدني.پور،.علي،.)13۷9(،.طراحي.فضاي.شهري،.ترجمه.فرهاد.مرتضایي،.انتشارات.

شرکت.پردازش.و.برنامه.ریزي.شهري،.چاپ.اول،.تهران.
ـ وزیرنیا،.سیما.)1381(؛.»جایگاه.نماد.در.نظام.اندیشه.یونگ«،.فصلنامه.فرهنگستان.

هنر؛.ش.۴؛
ـ هشــیری،.محمدرضــا.)1388(؛.»رســانه.و.فرهنگ.ســازی«،.فصلنامه.تحقیقات.

فرهنگی؛.دوره.دوم،.ش8.
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مهندس شهرام علیزاده
مدیر عامل شرکت آلوکد

محاسبه ضریب انتقال حرارت پنجره

Energy performance Ratings
پای.برچســپ.های.صرفه.جویی.در.انرژی.به.سیســتم.های.در.و.پنجره.نیز.گشوده.
شــد..چند.سالی.است.که.در.کشورهای.توســعه.یافته.و.در.حال.توسعه.پیشرفت.های.
چشــمگیر.در.طراحــی.و.تولید.مقاطع.دقیــق.و.فنی.از.سیســتم.های.در.و.پنجره.و.
مخصوصا.سیستم.های.ترمال.بریک.و.متعاقب.آنها.توسعه.فناوری.در.حوزه.های.صنایع.
وابسته.)یراق.آالت.و.اتصاالت(.و.همچنین.تولید.شیشه.های.کم.گسیل )low- e( و.
امکان.کاهش.مبادله.انرژی.گرمایشــی.یا.سرمایشی.به.صورت.واقعی،.باعث.گردیده.
مباحث.جدیدی.در.این.خصوص.مطرح.شــده.و.از.سوی.کارخانه.های.تولید.آلومینیوم.

و.شیشه.مورد.توجه.قرار.گرفته.و.اجرا.شوند.
از.جمله:.

U:.ضریب.انتقال.حرارت.پروفیل. F
U:.ضریب.انتقال.حرارت.شیشه. g

Uw:.ضریب.انتقال.حرارت.سیستم.در.و.پنجره.)پروفیل.و.شیشه(
در.مباحث.گذشــته.به.صورت.مبسوط.به.Uf..و.Ug.پرداخته.ایم.).شماره.11۷.تیر.

ماه.96(...در.این.مجال.به.مبحث.UW.می.پردازیم.

جهت.محاسبه.ضریب.انتقال.حرارت.از.پنجره.برنامه.های.محاسباتی.وجود.دارد.که.

بر.اساس.داده.ها،..به.صورت.دقیق.این.محاسبات.را.اعالم.می.کنند،.اما.این.محاسبات.
را.می.توان.به.صورت.دستی.نیز.انجام.داد.و.به.نتیجه.مطلوب.رسید.

از.جمله.فرمول:.

..
W/ M 2.K.ضریب.انتقال.حرارت.از.پنجره.= UW

m2..مساحت.شیشه.=   Ag
W/ M 2.K.ضریب.انتقال.حرارت.شیشه.=   Ug

m2.مساحت.پروفیل.=    Af
W/ M 2.K.ضریب.انتقال.حرارت.پروفیل.=    Uf

m.طول.زهوار.=     Lg
.W/ M 2.K.ضریب.انتقال.حرارت.از.قسمت.زهوار.= Ψg
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در.این.فرمول.برخی.مقادیر.توسط.کارخانه.های.تولید.شیشه.وپروفیل.آلومینیوم.به.
صورت.اطالعات.محصوالت.تولیدی.به.صورت.داده.های.اولیه.ارائه.می.گردد.

پس.از.به.دســت.آوردن.مقدار.UW..بر.اساس.سیستم.پروفیل.و.شیشه.مورد.نظر.
  Din 4108 می.توان.درجه.بندی.انرژی.پنجره.را.مشخص.کرد..بر.اساس.آیین.نامه

می.توان.درجه.بندی.را.در.5.ردیف.انجام.داد..

..............

........
البتــه.برخی.داده.های.اولیه.در.این.خصوص.اهمیت.فراوانی.دارند..به.طور.مثال.در.
.low- e.پایین.و.در.شیشه.ها.سیستم.UF.پروفیل.ها،..سیســتم.های.ترمال.بریک..با
دو.یا.ســه.جداره.با.Ug.پایین،.تاثیر.مســتقیم.روی.ضریب.UW.خواهد.داشت..با.
توجه.به.مقدار.UW.به.دســت.آمده.انتخاب.نوع.پنجره.مطابق.با.اقلیم.جغرافیایی.و.
میزان.نیاز.به.حفظ.انرژی.و.متعاقب.آن.انتخاب.نوع.سیســتم.در.و.پنجره.درست.تر.و.

دقیق.تر.خواهد.بود.
البته.در.ایاالت.متحده.آمریکا.و.کانادا.شــرکت.های.تولیدی.موظف.به.زدن.برچسپ.
ویــژه.ای.بــر.روی.محصوالت.خود.هســتند.به.نــام:.Nfre certificate. در.این.
cer tificate.شرکت.تولیدی.موظف.است.تا.موارد.زیر.را.در.باره.محصول.اعالم.کند:
..........transmittance Uf./.UW.,.solar.factor.,.Air.leakage, visible.

.........
...........................

Group 1 Uw  2

Group 2 2/8<Uw  3/5 2/66

Group 3 3/5<Uw  4/5

Group 4 4/5<Uw

Group 5 2<Uw  2/8

..Uf.این.امر.را.به.عهده.گرفته.و.بر.اساس.Bfrc certificate.در.انگلستان.نیز

و.Ug..ارائه.شده.توسط.شــرکت.های.تولیدی.مجوزهای.استفاده.این.برچسپ.ها.را.

..solar factor.,.Air.leakage.بر.روی.محصوالت.ارائــه.می.کنند..البته.ارائه
نیز.الزامی.است.

.........
کارخانه.های.تولید.پروفیل.آلومینیومی.با.تولید.پروفیل.های.دقیق.و.ارائه.سیستم.های.
محاسبه.شــده.اتصاالت.و.یراق.آالت،.نقش.مهمی.را.در.این.زمینه.ایفا.می.کنند..به.
این.نوع.پنجره.ها.و.سیســتم.ها.محصوالت.ســبز.نیز.گفته.می.شود..)قابل.بازیافت.و.

بهره.وری.مجدد.هستند(
اســتفاده.از.یراق.آالت.اســتاندارد.و.با.کیفیت.به.همراه.واشرهای.آبندی.و.هوابندی.
مناســب.سیســتم.ها.در.پایین.بودن.UW.در.عمل.کمک.شــایانی.می.کنند.و.شاید.
بتوان.به.جرات.مطرح.کرد.بدون.استفاده.از.یراق.آالت.استاندارد.و.مناسب.سیستم.ها،.

دستیابی.به.ضریب.انتقال.حرارت.قابل.قبول،.غیر.ممکن.خواهد.بود.
در.و.پنجره.هــای.آلومینیومــی.ترمال.بریــک.به.همراه.شیشــه.های.کم.گســیل.
)low-  e( در.زمره.محصوالت.ســبز.و.با.درجه.انرژی.بسیار.مناسب.هم.اکنون.در.

حال.ارائه.به.بازار.و.صنعت.ساختمان.می.باشند.
در.بررسی.موردی.کشــور.ترکیه.درجه.بندی.انرژی.به.صورت.زیر.تهیه.شده.است.
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و.بر.اساس.این.نقشه.در.شــهرهای.مختلف.می.توان.از.پنجره.های.با.ضریب.انتقال.
انرژی.الزم.استفاده.کرد.

........................
در.نمودار.زیر.مناطق.آب.و.هوایی.به.6.منطقه.تقســیم.شده.اند.و.UW.مربوط.به.

سیستم.های.در.و.پنجره.نیز.مشخص.شده.است.

در.نمودار.بهترین.UW.های.پیشنهادی.ارائه.شده.است..لیکن.در.شرایط.عمومی.
بهتر.است.کوچکتر.یا.مساوی UW≤  2/6 باشد.

استفاده.از.سیستم.مناسب.اقلیم.هر.منطقه.عالوه.بر.کمک.به.خریدن.محصولی.با.
استانداردهای.باال.می.تواند.صرفه.اقتصادی.الزم.را.نیز.به.همراه.داشته.باشد.

اجرا شده توسط شرکت آلوکد

اجرا شده توسط شرکت آلوکد
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فیلیپ فان می یگهم
Soudal مدیر بازاریابی شرکت 

پیشرفت های شگرف 
تکنیک های نصب پنجره در یک دهه اخیر

سودال یکی از بزرگترین تولیدکنندگان مستقل درزگیر، چسب های ساختمانی و فوم های پلی یورتان در اروپاست. مقر اصلی 
این شرکت در شهر Turhout بلژیک جای دارد. این شرکت با تکیه بر سرمایه گذاری هنگفت خود در زمینه تحقیق و توسعه، 
موفق شــده است رشد جهانی خود را به طور ثابت تداوم بخشــد و با بهره گرفتن از تکنولوژی های برتر در تولید محصوالت 
خود همواره نوآوری و ابتکار به خرج دهد. مرکز تحقیق و توســعه شــرکت سودال در سال 2011 رسما کار خود را آغاز کرد؛ 
ساخت این مجموعه عظیم حدود دوسال به طول انجامید. ساختمان مرکز تحقیق و توسعه سودال با مساحت 3000 متر مربع 
و ارزشــی بالغ بر 10.000.000 یورو در کنار ساختمان دفتر مرکزی ســودال واقع است؛ همچنین بیش از 30 نفر مهندس 
و کارشــناس مجرب روزانه در این مرکز مشغول به فعالیت هستند تا محصوالت آینده را با کیفیت و تکنولوژی باالتر و بهتر 
به بازار جهانی ارائه دهند. به طور کلی، مجموعه ســودال یکی از بزرگترین مراکز علمی، تحقیقاتی و آموزشی این صنعت در 
قلب اروپا به شمار می آید. این مرکز به در کنار فعالیت های گسترده تحقیقاتی خود و عرضه فناوری های جدید در این عرصه، 
ســاالنه مقاالت علمی و آموزشی بسیاری را منتشر می کند که مقاله پیش رو از جمله تولیدات علمی این مرکز بوده که به قلم 

فیلیپ فان می یگهم به رشته تحریر در آمده است.
فیلیپ فان می یگهم، مدیر بازاریابی و مدیر اجرایی دپارتمان مصالح عایق کننده در شرکت سودال است. وی در زمینه های 
حقوقی و بازاریابی تحصیل کرده و بر ابعاد فنی این حوزه اشراف کامل دارد. فیلیپ از سال 2005 کار خود را در شرکت سودال 
در سمت مدیر تولید آغاز کرده و در سال 2009، به سمت مدیریت ارشد ترفیع مقام یافته است. در حال حاضر او، دپارتمان 

تولید لوازم در و پنجره را رهبری می کند. بخش تحت نظر وی در حال کار روی عایق سازی بهینه تر است. 
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یکی.از.چالش.های.اصلی.در.ساخت.و.سازهای.مدرن،.مصرف.انرژی.است..همان.

طور.که.مولفه.های.بنیادی.ساختمان.حائز.اهمیت.هستند،.پنجره.ها.نیز،.نقشی.حیاتی.

را.برعهده.دارند..بنابراین.بررســی.رابطه.بین.پنجره.ها.و.سایر.مولفه.های.ساختمان.ها،.
امری.ضروری.است..

نگرانی.ها.و.قوانین.مرتبط.با.مصرف.انرژی،.ســاخت.و.ساز.را.به.سرعت.به.سمت.

یافتن.مصالح.جدید.و.پیشــرفته.تر.سوق.داده.است..Uf.،Ug.و.Uw،.نیز.تبدیل.به.

USPهای.اصلی.شــده.اند..ولی.باید.گفت.که.نکتــه.اصلی.در.“پرتاب.کردن”.این.

پنجره.ها.درون.دیوارها.چیســت؟.به.منظور.روبه.رو.شدن.با.چالش.ها،.اهمیت.توجه.

به.این.نکات.بســیار.مهم.اســت..اکنون.نگاهی.به.چند.نکتــه.جالب.در.این.زمینه.
خواهیم.انداخت:

.

نکته:.ما.اشاره.ای.به.مالحظات.مربوط.به.نصب.مکانیکی.پنجره.ها.نخواهیم.داشت..

دلیل.آن.طوالنی.شــدن.مقاله.اســت،.هرچند.باید.اذعان.داشت.که.این.موضوع.نیز.

بسیار.مهم.و.تاثیرگذار.است؛.بنابر.تقاضای.روز.افزون.مواد.بهینه.ساز.مصرف.انرژی.و.

عایق.کننده.ها،.پنجره.ها.بزرگ.تر.و.سنگین.تر.شده.اند.)و.دارای.شیشه.های.برش.داده.
شده.به.شکل.مثلث.شده.اند.(

.
درزگیرها.به.صورت.نوارهای.از.پیش.فشرده.تولید.می.شوند.و.راه.حل.بسیار.خوبی.

در.برابر.شرایط.آب.وهوایی.محسوب.می.شوند.

فرآیند نصب پنجره باید در سه پرده تکمیل شود: بیرون، داخل و مرکز
دور نگه داشتن آب 

البته،.نخســتین.مســئله،.ایجاد.موانع.بر.ســر.راه.ورود.آب.به.درون.است..البته.تا.

اینجا،.هیچ.چیز.جدید.نیســت،.ولی.راه.های.تازه.ای.برای.این.کار.ابداع.شده.اند..یکی.

از.این.راه.ها،.قابلیت.ضدنفوذی.اســت.که.در.محصوالت.جدید،.فراهم.شده.است..با.

این.ابتکارات.تازه،.حتی.تا.فشــار.باد.)یا.آب(.600.پاسکال.نیز،.چیزی.به.داخل.نفوذ.

نمی.کند..آســیب.پذیرترین.نقاط،.تخته.ها.و.ورقه.ها.هستند،.زیرا.بیشترین.تماس.را.با.
آب.دارند.و.بارشی.اندک،.رطوبت.زیادی.را.جذب.می.کنند.

در.بحث.نمای.ســاختمان.ها.نیز،.پوشــش.هایی.غیربافتی.و.جدید،.اختراع.شده.اند..

این.پوشــش.ها.قادرند.مطابق.با.استاندارد.EN1027،.تا.درجه.ای.معین،.تبخیر.آب.
را.کنترل.کنند.

مقدار.Sd.این.محصوالت.0.05.اســت..در.ساخت.و.سازهای.مرتفع.تر.از.50.متر،.

EPDMها.)اتیلن.پروپیلن.دی.ین.مونومرها(،.گزینه.بهتری.هســتند.و.به.راحتی.به.

.Sd.مصالح.مختلف.ــ.حتی.بتن.ــ..می.چســبند..به.دلیل.اینکه.آنها.معموال.مقادیر

باالتری.دارند.)عایق.ترنــد(،.در.برابر.المان.های.مختلف،.محافظت.قابل.قبول.تری.را.

از.خود.نشــان.می.دهند..در.ساختمان.های.قدیمی.و.ســنتی.تر،.درزگیرها.و.نوارهای.

کمپرس.شده.می.توانند.مناسب.باشــند..در.صورت.وجود.برچسب.های.اطالعاتی.بر.

روی.محصول،.لطفا.به.شــاخص.CE.رجوع.کرده.و.مناســب.ترین.درزگیر.را.انتخاب.

کنید..اگر.می.خواهید.از.درزگیری.برای.پر.کردن.فاصله.بین.چارچوب.و.دیوار.استفاده.
کنید،.از.مدل.های.F )مخصوص.نما(.استفاده.کنید.

درزگیرهــای.مرغوب،.ظرفیت.ســیال.20.تا.25.درصدی.دارنــد..بهترین.کیفیت.

متعلق.به.مدل.F-EXT-25LM.اســت..برچسب.RAL،.به.معنی.باالترین.کیفیت.

است..تکنولوژی.جدید.و.جالبی.که.این.روزها.مطرح.شده.است.“درزگیرهای.تلفیقی.

)هیبرید(”.هستند،.که.همراه.با.ظرفیت.های.حرکتی.)گران.روی(.باال،.مزایای.دیگری.

نیز.دارند..برخی.از.این.مزایا.عبارتند.از:.ضد.زنگ.بودن.در.صورت.نصب.روی.سنگ،.

چسبندگی.باال.بر.سطوح.ناهموار،.بدون.بو.بودن،.سازگاری.با.شرایط.اقلیمی.متفاوت.
و.غیره.

جدیدترین.ابداعاتی.که.در.نمایشــگاه.Bau Munich نیز.به.نمایش.درآمده.اند،.

محصوالت.سیال.هیبرید.هستند..این.محصوالت.در.قالب.افشانه.و.برس.تولید.شده.

و.هر.سطحی.را.عایق.و.ضدنفوذ.می.کنند..استفاده.از.محصوالت.بسیار.راحت.است.و.
در.مقایسه.با.سایر.محصوالت.غیربافتی.آستانه.پایین.تری.دارند.

.

نگه داشتن هوا در داخل ساختمان: هوابندی
 !NZEB نژاد اروپایی، پیش به سوی

.،)EPBD.آیین.نامه.بهره.وری.ســاختمان.ها.یا( EC/2002/91.با.اجرای.قانون

اروپا.در.حال.اتخاذ.سیاست.هایی.است.که.هدف.آن،.بهینه.سازی.مصرف.سوخت.طبق.

سیاست.20-20-20.است..این.یعنی.تولید.مشتقات.CO2 بیست درصد.کم،.مصرف.

انرژی.20.درصد.کم.و.اســتفاده.از.انرژی.های.نوین.و.تجدیدشونده،.20.درصد.زیاد.

شود.)سال.تصویب.1990(..این.آیین.نامه،.سختگیری.های.بیجا.را.تحمیل.نمی.کند،.

بلکه.نقشــی.مشوق.را.برای.رسیدن.به.مصرف.کمینه.)NZEB(.ایفا.می.کند..تعریف.
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ساختمان.ایده.آل.بر.اساس.آن.عبارت.است.از:.
ساختمانی.که.بهره.وری.باالیی.داشته.باشد..تقریبا.هدرروی.انرژی.در.آن.صفر.باشد.

و.از.منابع.انرژی.پاکدر.محل.استفاده.کند.
از.ســال.2001،.این.چشم.انداز،.تبدیل.به.اســتاندارد.ساختمان.های.نوساز.در.تمام.

اروپا.شده.است!
خانه های پیشرو

از.سال.های.اولیه.دهه.90.میالدی،.چندین.معیار.برای.ساختمان.های.بهینه.آلمانی.
تعیین.گردیده.است:

1..پیشگیری.از.هدررفت.انرژی.و.محدود.کردن.حداکثری.مصرف
2..استفاده.از.انرژی.های.جایگزین.تا.حد.امکان

3..استفاده.حداقلی.از.سوخت.های.فسیلی
ساختمان.های.پیشــرو.با.مقدار.18-50.)نرخ.گردش.هوا(،.استانداردهای.باالیی.را.

پاس.کرده.اند.
محبوس کردن حداکثری هوا

بنابــر.گفته.های.فوق،.هوابندی،.معیار.کلیــدی.خواهد.بود..این.نگرش.کامال.منطقی.

اســت.و.بهترین.راه.برای.جلوگیری.از.هدررفت.حرارت،.نوآوری،.پیشــگیری.از.مسائل.

ناشــی.از.رطوبت.و.آلودگی.صوتی.است..هوابندی.مناســب.راهی.است.که.با.دست.و.

بدون.ابزار.خاص،.قابل.انجام.اســت..مضاف.بر.این.ها،.هوابندی.خوب،.اقتصادی.ترین.

راه.برای.بهینه.کردن.یک.ســازه.است.در.عمل،.هوابندی.با.تست.موسوم.به.“در.دمنده”.

)EN13829(،.قابل.ارزیابی.اســت..این.تست.شــامل.دو.متد.A.و B.می.شود..اخیرا.
در.اســتاندارد.جهانی.ایزو.99۷2.نیز.گنجانده.شده.اســت..نتیجه.این.ارزیابی.با.یکای 
m2/h )مقدار.نشــت.بر.واحد.زمان(.با.اختالف.فشــار.پیش.فرض.50.پاسکالی.)بین.
بیرون.و.داخل(،.ارائه.می.شــود..برای.رسیدن.به.اندازه.گیری.دقیق،.بسیاری.از.کشورها،.

چارچوب.های.کیفی.مختلفی.را،.اضافه.بر.سازمان،.مطرح.واجرا.کرده.اند.
هوابندی.پنجره.ها.بر.اســاس.استاندارد.EN1026.)در.شرایط.آزمایشگاهی(،.تست.
می.شــود..سایر.مصالح.ساختمانی.نیز.تحت.EN12114،.تست.می.شوند..واحد.نتیجه.
خروجی،.جریان.نشتی.بر.واحد.زمان m/sq است..در.عمل،.پنجره.ها.)همراه.با.پروسه.
نصب(،.به.طور.میانگین،.عامل.35.تا.۴0.درصد.از.نشت.هوا.هستند؛.استفاده.از.لوالهای.

مناسب،.بسیار.مهم.است..نشت.15.درصدی،.نشانه.اجرای.ضعیف.تلقی.می.شود.

.تست.در.دمنده

برای.هوابندکردن.پنجره.ها،.می.توان.روی.درزگیر.ها.حساب.باز.کرد

حصارهای.هوابند.در.ســمت.گرم.تر.سازه.)داخل(.نصب.می.شوند..برای.رسیدن.به.

کیفیت.حداکثــر،.می.توان.از.درزگیرها.نیز.بهره.برد..بهتریــن.درزگیرها.از.نوع.ویژه.

نما.)F(.هســتند.و.نمونه.های.INT.و.EXT.نیز.مناســب.هســتند..ظرفیت.حرکتی،.

)گران.روی(.ممکن.است.مقداری.کمتر.باشند؛.می.توان.گفت.عدد.12.5.درصد.مناسب.

اســت..برای.درزگیری.می.توان.از.آکریلیک.ها.نیز.بهره.برد،.ولی.باید.اشاره.داشت.که.

این.نوع.مواد.از.کیفیت.خوبی.برخوردار.نیســتند..پس.ترکیبی.از.مواد.غیربافتی.گزینه.

مطلوب.تری،.محسوب.می.شــود..آز.آنها.در.عمق.های.مختلفی.می.توان.استفاده.کرد.

)۷0-100-150.میلی.متــر(.و.قابلیت.گچــکاری.و.پرداخت.روی.آنها.نیز.وجود.دارد..

بــه.طور.کلی،.آنهــا.از.جابه.جایی.و.نفوذ.رطوبت،.جلوگیــری.می.کنند..این.نوع.مواد.
توانسته.اند.به Sd  m10  یا.بیشتر.دست.پیدا.کنند.

نوآوری.های.جدید،.محصوالت.مایع.ســاخته.شــده.از.آب.را.به.بازار.فرســتاده.اند..

این.محصوالت.در.قالب.افشــانه.و.رنگ.تولید.شــده.اند..مزیت.اصلی.آن.نسبت.به.

نمونه.های.قدیمی،.زمان.“گرفتن”.و.راحتی.استفاده.است..این.مایعات.در.حال.حاضر.

جهانی.شــده.اند.و.قابلیت.پر.کردن.ترک.ها.را.در.فیبرهای.مســلح.و.تقویت.شده.نیز.

پیدا.کرده.اند.)البته.نمونه.های.افشانه.ای.چنین.قابلیتی.ندارند(..آنها.همچنین.می.توانند.
همراه.با.مواد.پشمی،.عمق.بیشتری.را.پوشش.دهند.

سازندگان.این.محصوالت،.آنها.را.در.قالب.رنگ.های.دگرگون.شونده.تولید.کرده.اند..
هنگامی.که.رنگ.ماده،.از.آبی.به.مشکی،.بگراید،.گچ.کاری.بر.روی.آن.بالمانع.است.

مرکز: پل های حرارتی
اغلــب.مواقع،.قالب.گیری.در.خود.محل.)دیوار(.و.درســت.در.کنــار.پنجره.انجام.
می.شود..این.تدبیر،.ممکن.اســت.با.نفوذ.آب.روبه.رو.شود..اما.از.بروز.پدیده.چگالش.
جلوگیری.می.کند..سطوح.سرد.این.فرآیند.را.تشدید.کرده.و.می.تواند.نشانه.ای.از.محل.
غیرایزوله.)عایق.نشــده(.در.دیوار.باشــد..این.همان.دلیلی.است.که.اکثر.کشورهای.
اروپایی.را.مایل.به.استفاده.از.پل.های.حرارتی.کرده.است..ضریب.انتقال.خطی.انرژی.
با.حرف.)ψ(.و.یکای.ولت.بر.متر.کلوین.نشــان.داده.می.شود..مقدار.به.دست.آمده.در.

سه.بعد.و.دو.بعد.از.محیط.اطراف.مطرح.می.شود.
به.طوری.خاص،.فوم.های.پلی.یورتان.کارنامه.خوبی.را.در.این.زمینه.از.خود.نشــان.
داده.اند..اگر.فوم.ها.کیفیت.باالتری.داشــته.باشــند،.نتیجه.مسلما.بهتر.خواهد.بود..به.
ویژه.pu.فوم.های.درجه.“Gun”.که.در.موارد.بســیار.حرفه.ای.مورد.اســتفاده.قرار.
می.گیرند..در.چندســال.اخیر،.عالقه.به.فوم.های.منعطف.بیشتر.شده.است،.زیرا.آنها.
قابلیت.جابه.جا.شدن.را.نیز.دارند.و.با.تغییرات.دما.کامال.فضای.اتصال.را.پر.می.کنند.

.

پل.های.حرارتی،.حالت.کشسان.بسیاری.دارند.و.بر.هر.سطحی.قابل.اجرا.هستند





نشریـه پنجره ایرانیـان
نخستین ماهنامه تخصصی صنعت در و پنجره و بهینه سازی انرژی ایران
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درج نیازمندی ها در سایت
و نشریه پنجره ایرانیان

رایگـان می باشد

نیازمندی های صنعت در وپنجره، فرصتی رایگان برای رونق کسب و کار

نیازمندی های پنجره

آگهی فروش
فروش خط 2سر باتمیزکن cnc گراف ایتالیا

شماره تماس:26291734

آگهی فروش
دســتگاه مرات با کارکرد کم، برش و جوش دو کله و با 

تمیز کن cnc با کلیه لوازم به فروش می رسد.
شماره تماس: 09121785077
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استخدام 

استخدام کارشناس فروش پنجره ـ   شرکت ایده آل 

شماره تماس: 0212965 
Info@ideal.co.ir

روحش شاد و یادش گرامی

جناب آقای کیان احمدی 
مدیریت محترم چاپخانه صنوبر 

مصیبت وارده را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض کرده 
و برای آن مرحوم علو درجات را از خداوند منان خواستاریم.

ما را در غم خود شریک بدانید.
نشریه پنجره ایرانیان

استخدام 

شــرکت بازرگاني وکا)VEKA( آلمان جهت تكمیل کادر 
پرسنلي فروش پروفیل UPVC خود نیاز به :

1- مدیریت فروش و بازاریابي
2-کارشناس فروش حرفه اي 

عالقــه مند به فــروش و داراي مهارت هــاي مبتكر 
سازماندهي، رهبري، مذاکره و...

با حداقل 5 ســال سابقه کاري مفید و مرتبط  در فروش 
UPVC پروفیل هاي درب و پنجره

لطفا واجدین شرایط رزومه کاري خود را به ادرس ایمیل 
شماره 09121501637  به  یا   info@dexterousgroup.de

تلگرام کنید

آگهی فروش 

یک ست دستگاه تولید شیشه دوجداره با مارک CMS شامل : 

دستگاه کامل شستشوی شیشه 1700

دستگاه چسب بوتیل

دستگاه چسب پلی سولفاید و میز گردان

دستگاه برش اسپیسر

دستگاه تزریق گاز آرگون

با کارکرد بسیار کم و خیلی تمیز به فروش می رسد 

شماره تماس : 09173142960

اجاره کارگاه 

حدود 170 متر مناسب تولیدی یا پخش
واقع در  تهران نو- خیابان دماوند - نزدیک به چهار راه آیت

مجهز به  برق سه فاز
شماره تماس: 09129305255 

استخدام 
اســتادکار مونتاژ در و پنجره UPVC  در محدوده تهران 

نیازمندیم.

شعبانی: 09125751671 










































